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PRESENTACIÓ
El document que teniu a les mans són les BASES del Pla comarcal de joventut del Consell
Comarcal del Gironès per el període 2020-2024. Conté la planificació estratègica de les polítiques de joventut en forma de programes, projectes i/o serveis adequats a la millor intervenció
del Consell Comarcal del Gironès.
L’Àrea de Joventut, amb la voluntat de revisar i adaptar les polítiques de joventut als interessos
dels municipis i del Consell Comarcal, ha portat a terme una acurada revisió de les actuacions
i de les polítiques de joventut que s’impulsen. A partir d’aquesta anàlisi ha elaborat aquest
document, com a plantejament estratègic a impulsar en col·laboració amb els ajuntaments del
Gironès i administracions en favor de la població jove de la comarca
Pensem que la població jove, del Gironès i d’arreu, és un col·lectiu social amb entitat pròpia i
diferenciada, amb unes circumstàncies i necessitats específiques i que ha de ser objecte de
polítiques específiques, transversals i integrals, amb una perspectiva global que interrelacioni
els diversos àmbits de la seva vida: formació, treball, habitatge, salut, temps d’oci, participació, cohesió social... tenint present per part de l’Administració les necessitats d’un equilibri
territorial. Hem de tenir en compte que no formen un bloc homogeni i que cal adreçar-s’hi de
formes diferenciades, segons el col·lectiu, l’edat, l’àmbit social, l’experiència i la voluntat dels
i les joves.
Aquest document recull el posicionament de les polítiques comarcals de joventut i el full de
ruta per a les intervencions estratègiques a la comarca. És la guia que ha de servir per implementar les actuacions.

Les funcions dels consells comarcals queden definides a l’article 24 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya, que estableix l’assistència i la cooperació dels ens
locals supramunicipals als municipis. A la vegada, el Decret 90/2013, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya (PNJCat) 2011-2020, reconeix com a eina del Projecte
Territori els PCJ, i els descriu com:
“Un instrument dels consells comarcals que, en el marc del PNJCat, possibiliten exercir les funcions d’assistència i cooperació als municipis en matèria de joventut. Els PCJ tenen la funció d’impulsar les polítiques locals de joventut, atenent les necessitats específiques dels municipis de cada comarca, creant xarxes de treball amb els ajuntaments i vetllant per l’aplicació d’unes polítiques
locals de joventut de qualitat que contribueixin a l’assoliment dels objectius del PNJCat.”
Els PCJ també queden recollits en el marc del Contracte programa 2017-2020 amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (fitxa 41 – Servei Comarcal de Joventut), amb l’objectiu de:
“Vetllar perquè els consells comarcals despleguin el suport, l’assistència i la cooperació als municipis del seu àmbit territorial en matèria de joventut a través de la coordinació i la implementació
del Pla comarcal de joventut en el marc del Pla nacional de joventut de Catalunya (PNJCat 2020), donant resposta coherent a les necessitats dels i les joves de la comarca.”

4

PRESENTACIÓ
En el primer bloc s’exposa la diagnosi de la comarca del Gironès en matèria de joventut. Primer
s’exposen les polítiques de joventut que es realitzen en els municipis: què es fa i amb quins recursos es duu a terme. També s’ha fet una Identificació de les polítiques de joventut que altres agents
(administracions supramunicipals, entitats, etc.) desenvolupen en els municipis de la comarca.
Després s’exposen les polítiques de joventut del Consell Comarcal del Gironès. I finalment, es
conclou amb una diagnosi per exposar les necessitats detectades i les potencialitats del Gironès.
A partir de la diagnosi es plantegen els objectius estratègics, les línies d’intervenció, el disseny
metodològic i el disseny d’avaluació previst per als propers quatre anys, així com la definició
global dels programes, entesos com a línies d’actuació. S’estableix una metodologia de treball,
d’optimitzar recursos, de sumar esforços i d’assegurar el diàleg entre les administracions locals.
Pretenem que aquestes bases permetin a les administracions locals aconseguir que les persones
joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida.

Procediment

El Pla comarcal de joventut 2020-2024 és el resultat d’aquest procés dirigit des de l’Àrea de Joventut amb la complicitat de les diferents àrees en
què està organitzat el Consell Comarcal del Gironès i amb el suport de la Taula de Tècnics i Tècniques de Joventut del Gironès, també prenent
de referència les línies d’intervenció del Contracte programa que el Consell Comarcal del Gironès té signat amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
El procés de treball realitzat es va iniciar durant el segon semestre de l’any 2019, coincidint amb l’avaluació i seguiment de les polítiques de joventut en relació amb els serveis i les actuacions impulsades durant els anys 2018 i
2019 en els municipis del Gironès. Aquesta fase va tenir la dificultat afegida de la renovació dels polítics referents
municipals, resultat de les eleccions de maig 2019. Tot i això, es va poder fer un treball introspectiu important a
l’Àrea. Feta aquesta avaluació, que ha permès visualitzar el punt de partida d’aquesta nova legislatura, a finals de
gener, es va començar a preparar la fase de detecció de necessitats i priorització de serveis. Aquesta fase, que volia
ser un procés participatiu i directe amb referents a la comarca (professionals i els polítics municipals), s’ha hagut
de reestructurar degut a la pandèmia que hem viscut des del 14 de març de 2020. En substitució s’ha treballat a
través d’uns qüestionaris https://www.zonajovegirones.cat/ca/projectes/pla-comarcal-de-joventut-girones/ tant pels
referents com pel jovent de la comarca https://www.zonajovegirones.cat/ca/projectes/digues-la-teva/. Les respostes
obtingudes han permès l’intercanvi i la recollida de necessitats però no una reflexió i dinàmiques de treball com
s’hagués preferit.
Per compensar, més endavant, caldrà impulsar un procés de validació i dels serveis per a la joventut del Gironès. De fet, com que cada municipi
està treballant el seu propi pla local de joventut, les converses, les complicitats i el treball Interinstitucional s’està duent a terme però no de la
manera estructurada que seria preferible. Caldrà al llarg de la legislatura, no més enllà del primer any de vigència validar-lo amb els referents de
joventut a la comarca.
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1. DIAGNOSI
El Gironès, dades sobre la població jove
El Gironès és la 8ª comarca en nombre d’habitants a Catalunya. La distribució dels 193.908 habitants (2019) posa en evidència que dels 27 municipis que agrupa la comarca, 21 tenen una població inferior a 5.000 habitants. Només tres es troben entre els cinc mil i els deu mil habitants
(Cassà de la Selva i Llagostera), i únicament Girona i Salt superen aquesta xifra.

La distribució dels habitants segons la mida del municipi, permet comprovar que entre Girona i
Salt es concentra la major part de la població, un 52.53 % i un 16.17 % respectivament, mentre
que la resta de municipis de la comarca representen un 31, 30 % de la població.
La dimensió demogràfica lliga amb el desenvolupament dels serveis públics i dels privats. Girona com a capital comarcal i provincial dista de la resta de municipis, tant en població com en
aglutinació de serveis. Els municipis de la comarca tenen un fort vincle de serveis amb Girona.
Tot i això, sigui per la història de la constitució de la comarca, per la configuració del Gironès,
o per altres motius, no existeix un sentit identitari de la ciutadania vers la comarca del Gironès.
Entre les persones dels 27 municipis que la integren no hi ha un sentiment clar d’identificació
vers la comarca.
L’evolució de la població és positiva en tots els 27 municipis. És
una comarca que creix en població i, lògicament, creix en serveis.
El desenvolupament dels municipis del Gironès no és igual, hi ha
dinàmiques diferents. Hi ha municipis que en els darrers anys
han viscut un fort creixement de població i també de serveis, i
altres municipis que, tot i no decréixer, estan més estabilitzats.
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1. DIAGNOSI
Si fem un zoom i ens fixem en les dades que fan referència als joves de 15 a 29 anys de la comarca del Gironès, observem que hi ha empadronats 33.598 joves, que representen un índex de joventut comarcal del 15,51 %. Per municipis veiem que n’hi ha 14 que superen la mitjana. Com
a observació, el 20.43 % de Juià inclou a les persones joves empadronades en el centre de menors del municipi.
Si ens fixem en les persones
joves nascudes a l’estranger observem que n’hi ha
11.679, que representen un
índex de 18,47%. Comprovem també que la diferència
de valors és molt gran. Hi ha
5 municipis en què supera el
30%, i 9 en què representen
un 25% de la població.
Salt
(3.140 - 54,21 %)
St. Jordi (42 - 42,42%)
Flaçà
(68 - 40,00 %)
Girona (6.781 - 36,60%)
Celrà
(291 - 31,16%)
Juià
(18 - 27,27%)
Llagostera (338- 26,78%)
Cassà
(419 - 25,17%)
Bordils
(75- 25,17%)
O sigui, en 9 poblacions, un
o més de cada 4 joves és
nascuts a l’estranger. Per
contra, hi ha 4 pobles on representen menys d’un 5% i
s’amplia a 11 pobles on representen menys d’un 10%.
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ACTES RESUMIDES

1. DIAGNOSI
Oportunitats educatives per a la població jove al Gironès

En general associem joventut a etapa estudiantil, on la formació dels joves ocupa bona part del seu temps i dels seus esforços.
La comarca del Gironès és un territori complet en l’àmbit educatiu. Les opcions per formar-se són diverses, tant per a la formació obligatòria i
acadèmica com la formació complementària o postobligatòria. Té una oferta de les més completes de la demarcació ja que tenim centres formatius de tots els nivells (públics, concertats, privats, de formació oficial, complementària o contínua promoguda tant des de l’Administració com de
l’oferta privada o del tercer sector.
En total, hi ha 29 centres (públics, privats i concertats) on poden cursar l’educació secundària obligatòria els joves de fins a 16 anys. La majoria
es troben a Girona (15), seguit per Salt (5) i després Cassà de la Selva (2). La resta es troben als municipis següents: Celrà, Llagostera, Sarrià
de Ter, Vilablareix, Bescanó, Sant Gregori i Fornells de la Selva. La majoria dels que no es troben ni a Girona ni a Salt també tenen alumnes dels
pobles propers amb menys població.
Una vegada finalitzen l’educació secundària obligatòria, en el cas que decideixin fer batxillerat, tenen 20 centres on poden fer-lo. Igual que passa
amb l’ESO, la majoria dels centres es troben a Girona (13), seguit també de Salt (2). La resta de centres es troben a Celrà, Cassà de la Selva,
Bescanó, Llagostera i Fornells de la Selva. En la majoria dels centres s’hi ofereixen com a mínim dues modalitats: científic-tecnològic i social-humanístic. Tot i això, també hi ha centres que ofereixen el batxillerat artístic (3), l’internacional (3), el batxibac (3) i el nocturn (1).
Com a formació postobligatòria també poden fer cicles formatius de grau mitjà i superior. A la comarca se n’ofereixen tant a centres públics com
privats. Hi ha 18 centres on cursar un CFGM i 14 on cursar un CFGS. En aquest cas, es pronuncia més la centralització dels centres educatius
a la ciutat de Girona i Salt, i només alguns de privats es troben fora d’aquests municipis. De totes les famílies professionals dels CFGM (tant
a centres públics i privats), excepte Fusta, moble i suro i Textil, confecció i pell, hi ha opció a la comarca per cursar-les. En canvi, en el cas de
CFGS en són més les famílies que no hi ha a la comarca (ni en públic ni en privat): Agrària, Fabricació mecànica, Fusta, moble i suro, Indústries
alimentàries, Textil, confecció i pell, així com estudis d’Arts plàstiques i disseny. Només en els casos de les famílies en què no hi ha opció, o bé
si no hi poden accedir-hi per nombre de places, els joves s’han de desplaçar fora de la comarca, però el nombre d’opcions que sí s’hi que poden
cursar és: CFGM - 47 (no tenint en compte les especialitats dins de la família Eqüestre) i CFGS - 54.
En el cas que els joves no finalitzin l’ESO i tinguin entre 16 i 21 anys, poden fer un Programa de Formació i Inserció. Al Gironès hi ha 10 centres
on es desenvolupen diferents PFI, amb diferents especialitats, tant privats com públics. Molts d’aquests centres són a Girona, però també n’hi
ha a Salt, Sant Gregori i Llagostera. Hi ha 15 opcions (sumant tots els centres i especialitats) on poden accedir els joves. També per a aquest
col·lectiu hi ha l’opció de formació professional bàsica, per a menors de 18 anys, en aquest cas només a Salt. Alhora, hi ha la opció d’Itinerari
formatiu específic a Girona, per a joves de 16 a 20 anys amb necessitats educatives especials.
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S DELS
PLENS MUNICIPALS
1. DIAGNOSI
Per a les persones joves que vulguin seguir formant-se acadèmicament i professionalment, seguim amb els estudis universitaris. A la comarca hi
ha la Universitat de Girona, així com l’ERAM o l’EUSES a Salt. Alhora, també disposen de formació en línia per part de la Universitat Oberta de
Catalunya, l’Institut Obert de Catalunya o altres de privades, les quals permeten que s’examinin de forma presencial a la comarca sense haver-se
de desplaçar. Cal destacar també que el Gironès compta amb centres de formació per a adults, dos d’ells a Girona i un a Salt. A part, a Cassà de la
Selva, Celrà i Llagostera hi ha espai d’atenció i suport per a les persones que estan estudiant a distància a través de l’Institut Obert de Catalunya.
En el cas que els joves decideixin formar-se en Certificats de Professionalitat o altres titulacions professionalitzadores, la majoria es porten a
terme a través de subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya i/o Garantia Juvenil. Hi ha moltes opcions arreu de la comarca, però la majoria d’entitats i centres formatius que ho fan es troben a Girona, i en menys quantitat també a Salt. Puntualment podem trobar actuacions amb
aquestes característiques als altres municipis. Cal destacar que el Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) del SOC més proper es
troba a Salt.
No s’han aconseguit dades sobre l’abandonament de l’educació secundaria obligatòria, tot i això es procura mantenir el contacte amb els centres
educatius de la comarca per poder donar suport al respecte amb la figura del referent d’ocupació juvenil.
Respecte de la distribució dels serveis, comprovem que les poblacions majors de 20.000 habitants, Girona i Salt, concentren bona part dels serveis. A la resta de territori hi ha oferta de formació contínua que promouen els ajuntaments, sobretot els majors de 5.000 habitants, però en cap
hi ha oferta més enllà de batxillerat, ni cicles formatius ni estudis universitaris.
Pel que fa als programes d’atenció i acompanyament per evitar el fracàs escolar, i centrant-nos en les poblacions menors de 20.000 habitants,
Llagostera, Cassà i Celrà ofereixen programes estables, la resta no disposen de cap servei en aquest sentit.
En relació amb les arts, a nivell municipal, sobretot les poblacions de més de 3.000 habitants, tenen centres o espais formatius en aquest sentit,
tenen oferta pública i oferta privada en escoles de música, escoles de dansa, escoles d’arts plàstiques. L’oferta audiovisual si que només és privada i molt pensada per públic juvenil. El Consell Comarcal del Gironès ofereix la possibilitat de mancomunar l’oferta d’escola de música i escola
d’art pe poder oferir serveis en els municipis de la comarca.
Tot i no tenir dades exactes de la població jove que està estudiant o formant-se, l’Observatori Català de Joventut* recull les següents reflexions i
les dades corresponents al respecte:
“-La crisi econòmica va impulsar un augment de la població jove que estudia: la formació és percebuda com una alternativa a l’atur i com una
estratègia a mitjà-llarg termini per posicionar-se millor en el mercat laboral.
- Aquesta tendència s’ha estabilitzat a partir del període postcrisi. Tot i això, ha anat augmentant lleugerament i se situa al 51%. Més de la meitat
de les persones de 16 a 29 anys estan estudiant.“
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1. DIAGNOSI
Ocupació juvenil de la població jove en edat de treballar
Una de les preocupacions que té la joventut, en general, és la incorporació al món laboral, la recerca de vincle entre la formació adquirida i les
possibilitats de trobar com créixer professionalment, o sigui, el salt al món laboral, un pas que des de fa anys és molt complex i ple d’inestabilitats.
Mitjana de joves en situació d’atur registrat per municipis, any 2019 Font: Xifra, elaboració pròpia
Els joves menors de 30 anys d’avui estan molt pitjor que els joves menors de 30 anys de l’any 2000
pel que fa als nivells d’estudis, la remuneració mensual i els contractes formalitzats. Així ho corroboren tots els estudis i informes existents. Les ofertes de treball adreçades a les persones joves es
caracteritzen per la temporalitat, la parcialitat involuntària, la sobrequalificació, els baixos salaris i
inexistent protecció social, configurant un model d’ocupació precària amb una pèrdua de drets socials i econòmics que s’albira com el “model” que romandrà en el futur.
Els informes també ressalten que el nivell d’educació redueix la taxa d’atur, el nombrre de persones
joves aturades amb educació primària és el doble de les que tenen estudis universitaris. Els experts
alerten que el percentatge de persones joves que no treballen, ni cursen cap formació reglada o no
reglada és preocupant. Tant aquest col·lectiu com el de les persones joves aturades que tenen com
a molt estudis secundaris de primer grau corren el risc de passar a ser aturats de llarga durada i de
patir dificultats per integrar-se en el mercat laboral en el futur.
A la comarca l’any 2019 hi havia 31.235 persones joves en edat de treballar. Representen un
16’10% del conjunt de població del Gironès. Malgrat tenir aquesta dada, és rellevant tenir en compte que bona part d’aquesta població jove en edat de treballar està dins del sistema educatiu i rep
formació professional.
Com es pot comprovar, en la majoria de municipis l’atur juvenil registrat augmenta amb l’edat. El
tercer grup d’edat (de 25 a 29 anys) recull més joves que la resta.
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1. DIAGNOSI
Temporalització d’ocupació (menors de 30 anys), per municipis,
durant l’any 2019
En aquesta taula es pot veure perfectament com l’ocupació juvenil augmenta durant el segon trimestre (mesos d’abril, maig i juny), coincidint
amb períodes de vacances (Setmana Santa i estiu). Al tercer trimestre
disminueix i augmenta de nou al quart trimestre (potser coincidint també amb les feines i reforç de personal durant l’època de Nadal).

Observatori Català de Joventut - Informe elaborat mitjançant
les dades de l’Enquesta de Població Activa. 4t trimestre 2019
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1. DIAGNOSI
Serveis destinats a l’ocupació de les persones joves
La comarca del Gironès, com es pot observar a la taula,
compta amb diversos serveis relacionats amb l’ocupació
juvenil, en alguns casos de manera generalista i d’altres
específicament per a les persones joves. Aquests serveis, s’observa que majoritàriament es concentren als
municipis amb més població. Tot i això, alguns dels que
tenen menys població donen resposta també a la població jove amb algun dels serveis en relació amb el treball.
Pel que fa a la informació que se’ls proporciona, en
aquest cas, s’ha especificat que és proporcionada per
la figura referent d’ocupació juvenil, present al Gironès.
Malgrat que només estigui indicat als municipis on es
presta el servei de manera regular i periòdica o hi ha un
conveni signat, s’intenta que la informació arribi a tota
la població de la comarca. Alguns dels municipis també
disposen de serveis d’informació sobre treball generalistes, en moltes de les ocasions coincideix amb els municipis que tenen borsa de treball també generalista. Cal
destacar que en alguns dels municipis el servei també
el presta pel Consell Comarcal del Gironès a través del
programa Espai Feina.

Font: Questionari “Serveis de joventut en els municipis del Gironès” que han respost professionals i
polítics de la comarca.
12

1. DIAGNOSI

També s’ofereixen programes, formacions i contractacions per als joves. És el cas dels programes de Garantia Juvenil, les brigades joves i les
formacions per a l’ocupació. En el primer cas, molts dels municipis s’acullen al contracte de pràctiques de Garantia Juvenil que, entre d’altres,
proporcionen formació o acompanyament als joves en relació amb l’àmbit laboral. En el cas de les brigades joves, són menys els municipis que
proporcionen l’oportunitat de treballar durant un període determinat a l’Ajuntament, als joves. En aquest cas, tots els municipis porten a terme la
contractació durant l’estiu, excepte Celrà, que ho fa en diferents períodes dins del projecte Quetzal. Les formacions per a l’ocupació s’ofereixen
normalment de manera generalitzada, però en ocasions també específicament per a joves (per això s’ha marcat amb els dos colors).
Per últim, pel que fa a l’autoocupació, coincideix que en la majoria de municipis on hi ha borsa de treball i punt d’informació sobre treball, també
es dona suport o informació a l’emprenedoria. Alguns d’aquests serveis són informatius i inicials i posteriorment es fa derivació a serveis més
especialitzats.
Cal afegir també que per a la formació i millora de la situació de les persones joves, hi ha un seguit d’entitats (la majoria d’elles concentrades a
Girona) que els ofereixen i proporcionen oportunitats. Algunes d’elles tenen relació amb Garantia Juvenil, d’altres no. El mateix passa amb les
persones que volen emprendre, hi ha espais, a part dels municipals, on poden trobar suport i informació.

Referent d’Ocupació Juvenil (ROJ)
Com es pot comprovar a la taula anterior, a la columna d’informació en tots els casos marcats, a dins hi posa ROJ (Referent d’Ocupació Juvenil). Aquest és un programa impulsat pel SOC i amb el suport del Fons Social Europeu, que al Gironès compta amb 4 figures que desenvolupen
aquesta tasca. Una d’elles a la ciutat de Girona, dues a Salt i una a la resta de municipis del Gironès des del Consell Comarcal del Gironès.
La principal tasca de la figura referent d’ocupació juvenil és la següent: orientació, informació i acompanyament a les persones joves en l’àmbit
laboral i formatiu. Aquestes tasques es porten a terme treballant conjuntament amb els diferents agents del territori involucrats amb la vida dels
joves (joventut, promoció econòmica, serveis socials, centres educatius, oficines de treball i entitats).
El Consell Comarcal del Gironès compta amb aquesta figura des del gener de 2019, precedida prèviament per la figura d’impulsora de Garantia
Juvenil (amb tasques similars, que se centrava sobretot en els programes de la Garantia Juvenil) des de 2015. La figura ha estat des d’un inici
itinerant, procurant facilitar els joves que no s’hagin de desplaçar fins a Girona i apropant el servei al seu municipi. Actualment, de manera fixa
va als següents municipis setmanalment: Cassà de la Selva, Celrà, Llagostera, Sant Gregori i Sarrià de Ter; mensualment a: Bescanó, Quart i
Vilablareix. Per atendre la població de la resta de municipis, en cas que no es puguin desplaçar al punt d’atenció més proper, hi ha la possibilitat
de fer l’atenció al municipi en qüestió si aquest proporciona l’espai adequat.
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Als municipis, es procura estar en contacte i coordinació amb els diferents serveis que treballen amb la població jove. La tasca principal és la
d’atenció, generalment individual. Acompanyada de possibles sessions o tallers grupals, també proporcionar informació i suport als referents i
tècnics del municipi en relació amb programes d’ocupació juvenil o possibles actuacions al municipi. En el cas que tinguin centre d’educació secundaria també s’hi té contacte, i s’ofereixen sessions de grup o orientacions individuals, així com la informació que pugui necessitar el personal
docent.
L’objectiu principal d’aquesta figura és facilitar la transició al món laboral a les persones joves, així com donar suport per a millorar la seva ocupabilitat o canviar de feina, àmbit estretament lligat amb la formació, així que també es dona suport en l’orientació formativa, per ajudar a construir
un objectiu i futur professional clar als joves.
El recull i els resultats (de gener 2019 a abril 2020) en els municipis on intervé la referent d’ocupació juvenil són els següents:

* Joves que han iniciat una formació per millorar la seva ocupabilitat (majoritàriament subvencionada).
És important anotar que les persones ateses no sempre informen sobre la seva contractació, inici d’una formació o retorn al sistema educatiu.
Al Gironès, exceptuant Girona i Salt, molts joves busquen feina temporal ja que es dediquen a estudiar durant el curs. A banda de donar suport a
aquest perfil de joves, la referent d’ocupació juvenil atén durant tot l’any també a aquells/es que no estan ni estudiant ni treballant, prioritzant les
persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
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Suport a l’ocupació juvenil
La població jove té ganes de treballar, però moltes de les vegades no saben com iniciar-se en l’àmbit laboral, així com tampoc saben reconèixer
el seu objectiu professional. És crucial i imprescindible que es puguin oferir serveis específics per a la seva orientació tant formativa com laboral,
serveis facilitadors d’informació o que els puguin ser un acompanyament en les preses de decisions sobre el seu futur.
Seria ideal poder fer un seguiment exhaustiu dels diferents joves que fan una consulta en relació amb l’ocupació o la formació, així com poder -hi
arribar fàcilment, però actualment, tot i que es procura fer aquest seguiment, depèn molt de la voluntat i intenció dels joves en qüestió. Partint de
la seva implicació s’ofereixen els serveis.

L’opinió de les persones joves
En aquest punt és important tenir en compte el seu punt de vista. A continuació es recullen les respostes obtingudes de les enquestes realitzades
als joves durant el mes de març i abril de 2020 a través de la web https://www.zonajovegirones.cat/ca/projectes/digues-la-teva/formacio-i-ocupacio-juvenil-girones/.
Respostes obtingudes: 62 (la mitjana d’edat d’aquests 62 joves que han respost és 18 - 19 anys).
1- Coneixen el servei de la referent d’ocupació juvenil?
2- Han rebut suport per dissenyar el seu futur professional?
3- Tenen formació complementària ?
5- Consideren que tenen la informació necessària en formació i treball?
6-Tenen experiència professional?

29 de manera remunerada
13 de manera no remunerada

Font: Questionari “Digues la teva: Formació i ocupació juvenil del
Gironès”.
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La salut, estils de vida i comportament de la població juvenil
La joventut és l’etapa de la vida amb un potencial de salut més elevat, i per aquest motiu bona part de les problemàtiques de salut de les persones
joves estan associades a les seves actituds i comportaments. Tot i que cal no menystenir les problemàtiques de salut vinculades a situacions difícilment controlables per part dels individus (com les condicions de treball o l’entorn residencial), el cert és que l’associació entre joventut i risc ha
facilitat que les polítiques de joventut hagin pres la salut com un dels eixos tradicionals d’intervenció. En els darrers anys s’han produït una sèrie
de transformacions en la societat catalana (arribada d’un contingent important de nouvinguts, extensió de les noves tecnologies, forta expansió
i recessió econòmica, etc.) que, combinades amb algunes tendències ja antigues (consolidació de la precarietat, normalització del consum de
drogues, etc.), configuren un nou context en què les persones joves negocien el seu estat de salut.
Cal recordar que la salut és un concepte relliscós, que sovint esdevé invisible perquè s’equipara a la “normalitat” de viure. De la salut, com de
la felicitat, només en tenim experiència quan la perdem, ja que és llavors quan ens adonem que abans en teníem i que ara l’hem perduda de
manera parcial o total. Aquesta característica afavoreix que la gent no expressi massa preocupacions ni formuli massa demandes socials mentre
gaudeix de bona salut. Precisament, un dels trets definitoris de la gent jove és que es tracta del grup d’edat que, en general, té més bona salut,
per això rarament fa demandes ni reivindicacions al respecte –excepte una petita minoria–. Al mateix temps, però, és justament durant l’etapa
juvenil quan s’entra en contacte amb tota una sèrie de factors de risc, quan es posen en pràctica un seguit d’hàbits i comportaments (o estils de
vida) i quan s’aprenen a considerar “normals” unes coses i no unes altres, les quals poden condicionar en bona mesura la salut en un futur. D’aquí
la importància de la prevenció i la promoció de la salut com a estratègies d’intervenció principals que ens poden ajudar a reduir els problemes de
salut de la població. La joventut està exposada a factors i contextos de risc que afecten en més o menys mesura la seva salut, si bé amb algunes
peculiaritats pròpies de l’etapa de transició que la caracteritza.
La gran majoria dels joves catalans (93%) diuen que tenen una salut bona, molt bona o excel•lent, i només una minoria (7%) afirma tenir una salut
regular o dolenta. En les enquestes i les entrevistes mantingudes es parla de relacions afectives problemàtiques entre el jovent, que de vegades
es tradueixen en maltractaments i violència de gènere. És una qüestió que esmenten tant els nois com les noies, però que preocupa més les
noies. Uns i altres perceben que les dones estan en una situació de desavantatge, que hi tenen més a perdre i que, en general, són més vulnerables a causa dels rols socials femenins (més dependència, més risc de perdre imatge i prestigi social, etc.). Parlen també de les discriminacions
de joves per causa de l’opció sexual i consideren que, malgrat que els joves homosexuals encara són discriminats a la nostra societat, la situació
actual és millor que fa uns anys i perceben que l’estigmatització tendeix a disminuir i la seva imatge s’està normalitzant.
L’estat de salut de la població jove catalana acostuma a ser força positiu, almenys pel que fa als indicadors de mortalitat, morbiditat i esperança
de vida, tot i que hi ha una minoria significativa de joves afectats per diverses malalties (infeccioses, neurològiques, cròniques, etc.), així com per
situacions i comportaments de risc que els generen problemes. L’anàlisi efectuada confirma aquestes idees sense gaires matisos. Els estudis
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consultats sobre estils de vida i salut consideren que les desigualtats de gènere i classe social, a mitjà o llarg termini, tenen una incidència fonamental en els problemes de salut. En canvi, la categoria ètnica o immigrant no sol tenir gaire sentit per si sola en relació amb la salut, sinó que
més aviat constitueix un factor mediador en causes prèvies fruit de les desigualtats socials. La majoria dels factors de risc afecten més els grups
d’estatus baixos i les dones.
A la comarca del Gironès, els municipis grans, gaire exclusivament Girona, tenen serveis específics i donen una importància clara a les polítiques
de prevenció i promoció de la salut dels joves, hi destinen recursos econòmics de manera estable i tenen seccions administratives i personal
que s’hi dediquen en exclusiva. Sovint dissenyen molts dels seus programes i els apliquen durant períodes de temps prou llargs per avaluar-los
i fer-hi les correccions pertinents, de manera que generen un coneixement acumulatiu força interessant. Per això, caldria millorar la coordinació i
el treball en l’àmbit comarcal.
Els municipis grans del Gironès compten amb força serveis de caràcter generalista per al foment de la salut. Cal dir que el Centre de Salut Jove
de l’Ajuntament de Girona atén també els i les joves del CAP de Sarrià de Ter (els municipis de St. Gregori, Viladasens, Cervià de Ter, tenen
aquest CAP com a referent).
En els municipis mitjans i petits, que són la gran majoria, el disseny i l’aplicació de polítiques sobre salut i joventut són molt més atzarosos, ja que
depenen d’una conjunció d’interessos i preferències que no sempre es produeix, on es conjuguen factors tan diversos i poc previsibles com el
tarannà i el perfil professional dels regidors i els tècnics de joventut així com, en molts casos, del professorat i els òrgans directius dels centres
d’ensenyament secundari de cada localitat. Tot i això tenim municipis amb experiències interessants. Cal destacar també les experiències esporàdiques d’alguns ajuntaments que promouen activitats de sensibilització coincidint amb els dies mundials La majoria, però, no tenen serveis
d’atenció als joves ni programes específics i recorren, de manera no gaire sistemàtica, als programes oferts per diversos departaments com Salut
i Joventut de la Generalitat. Des del 2019 s’hi afegeix la subvenció del Ministerio de Igualdad per combatre la violència de gènere. En molts casos,
les intervencions no tenen massa continuïtat. També cal tenir en compte que Dipsalut també impulsa programes en els instituts d’ensenyament
secundari de la comarca del Gironès.
Les polítiques públiques sobre prevenció de riscos i promoció de la salut en matèria de sexualitat i afectivitat també són diverses, algunes de
forma estable i d’altres responen a actuacions puntuals. Hi ha un gran ventall d’actuacions informatives i de sensibilització (“Millor sense risc”,
exposicions, xerrades, tríptics, Dia Mundial contra la SIDA, etc.), i també d’assessorament i formació. Altres accions afavoreixen que els joves
puguin prendre decisions (distribució de preservatius, accés a la pastilla de l’endemà, etc.). A més, hi ha diverses lleis que regulen l’àmbit de les
relacions afectives i estableixen drets sobre la dignitat i la integritat física i psíquica (lleis de violència de gènere, etc.) i drets sobre el propi cos
(llei sobre salut reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs, etc.). Les polítiques de sexualitat tenen un cert paral•lelisme amb les relatives
a les drogues. Els comportaments sexuals tenen molt a veure amb pautes i rituals dels joves en la seva transició al món adult, per la qual cosa
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el fet que una persona tingui al seu abast tota la informació no garanteix que no tingui comportaments de risc. El risc, en aquests casos, pot ser
un dels elements que afavoreixi l’aprenentatge. Això fa que els missatges que emeten les institucions puguin ser rebuts amb indiferència per una
població que, almenys en part, intenta presentar-se a si mateixa com a “suficientment informada” en aquests temes, encara que a la pràctica no
sigui veritat.
D’altra banda, les polítiques de sexualitat –com les de drogues– han evolucionat progressivament des de posicions penalitzadores i culpabilitzadores –que tractaven els joves com a persones incapacitades per prendre decisions coherents en aquesta matèria– cap a orientacions més
disposades a acceptar que els joves són prou madurs per prendre decisions. En aquest sentit, gran part de les polítiques públiques van adreçades a informar i formar els joves, oferir-los elements perquè puguin tenir més autonomia, deixar-los experimentar i garantir-los alguns drets si les
coses no surten bé. Tot plegat sembla bastant coherent però els referents juvenils i de la salut opinen que cal continuar o, si pot ser, reforçar les
polítiques de promoció de la salut entre la joventut del Gironès. No podem abaixar la guàrdia.
Hi ha un àmbit en què les polítiques públiques específiques sobre salut i joves no intervenen gaire: el context social en què els joves viuen les
seves relacions afectives i sexuals, que es caracteritza per una pressió important, entre altres, de les famílies –que marquen uns rols de gènere
no sempre igualitaris– i les indústries de l’oci i l’entreteniment –que promouen uns processos de construcció d’identitats força competitius entorn
de la sexualitat i que carreguen els rols femenins amb una pressió constant per aparellar-se–. En aquest context, la capacitat de respondre dels
joves és limitada per una sèrie de factors més estructurals, com les dificultats per independitzar-se de la família d’origen (fet que remet a problemes laborals, d’habitatge, etc.), la manca d’expectatives educatives (d’alguns sectors socials), la falta d’espais de trobada i relació al marge dels
que ofereix la indústria de l’oci nocturn, etc.
Pel que fa a les percepcions de la gent jove, la majoria relaciona els accidents de trànsit amb el consum d’alcohol. Els nois –tant els que treballen
com els que estudien–, quan decideixen sortir de festa saludablement fan torns per conduir sense beure, o bevent molt poc, les nits que surten
de festa (cada dia li toca a un), i el risc principal que perceben són les sancions policials, més que el d’accidents. En aquest sentit, sembla que
l’enduriment de les normatives de trànsit té un impacte clar en els seus comportaments.
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Per on i com es mouen els joves: hàbits d’oci, de lleure i de consum
Com en tots els aspectes analitzats, trobem que no hi ha una sola realitat sobre hàbits de mobilitat, d’oci i de consum a la nostra comarca en el
col·lectiu de joves. Cal entendre que aquests hàbits poden canviar segons diferents ítems com són la població on resideixen els i les joves, les
franges d’edat, la realitat socioeconòmica o cultural.
Partim que són els serveis d’un municipi els que marquen on i quan consumeixen els i les joves de cada municipi. Així doncs, com en molts
sectors analitzats, evidentment com més gran és un municipi més serveis, botigues, oferta d’oci hi ha i, de retruc, més joves s’hi desplaçaran.
Girona, la capital de la comarca amb 101.852 habitants, és on trobem la major part dels serveis i oferta d’oci diürna i nocturna. També cal destacar poblacions relativament grans com Salt, Cassà de la Selva i Llagostera ja que també reuneixen un nombre important de serveis al municipi.
Cal destacar també que altres poblacions de la comarca més petites són referents ja sigui per algun servei, entitat, o club esportiu per posar uns
exemples i joves de diferents municipis de la comarca s’hi desplacen per participar-hi. En aquest sentit, són destacables: Celrà, Sant Gregori,
Bescanó, Fornells de la Selva, Sarrià de Ter, Vilablareix, Quart. Bordils o Flaçà.
En general, els i les joves de la comarca tenen hàbits similars d’oci i consum ja siguin residents a la capital, Girona, o als pobles més petits. El que
sí que canvia és la mobilitat. Cal destacar que el municipi de Salt, unit urbanísticament a Girona, reuneix unes condicions de mobilitat i distàncies
òptimes, que fa fàcil que els i les joves de Salt participin molt activament de l’oferta de serveis i oci de Girona. A Salt, a més, hi trobem la sala de
concerts La Mirona, una sala de referència no solament comarcal sinó nacional i fins i tot estatal, un espai que molts i moltes joves de la comarca
freqüenten i tenen com la preferència a l’hora de consumir cultura i oci nocturn.
Salt a part, els altres municipis que formen part de l’àrea metropolitana de Girona són: Fornells de la Selva, Bescanó, Sant Gregori, Sarrià de Ter,
Sant Julià de Ramis, Vilablareix i Aiguaviva. Aquests municipis estan connectats per amb bus amb Girona amb una freqüència que ha millorat
força els últims anys. Tot i així, les condicions horàries i de cost a dia d’avui no són prou bones per fer que sigui un mitjà de transport a Girona o
altres poblacions majoritari i notori per al col·lectiu de joves.
El mateix passa amb el tren. De les poblacions de la primera corona de l’àrea metropolitana de Girona només Fornells de la Selva està connectades amb tren a Girona. Tot i així, com el bus, les condicions de freqüències i cost fan que no sigui el transport que majoritàriament usin els i les
joves. Les altres poblacions de la comarca gaudeixen de bus i algunes de tren. Pel que fa el bus la freqüència pot variar molt entre poblacions
com Llagostera amb una regularitat important o Madremanya que té quatre serveis d’anada cap a Girona- 2 de bon matí i 2 al vespre i les corresponents tornades. Pel que fa el tren, Celrà, Bordils/Juià i Flaçà també tenen estació. La majoria de joves, però, utilitza el transport privat per

20

1. DIAGNOSI
CORONAVIRUS
RECOMANACIONS DE SALUT
poder-se traslladar. Ja sigui cotxe propi (en el cas dels majors de 18 anys) o el d’un amic o amiga o el d’un familiar (en el cas dels menors o sense
carnet). També hi ha un nombre de joves destacable que utilitzen ciclomotors o motocicletes per als seus desplaçaments.
Cal fer èmfasi, que els i les joves quan es desplacen per gaudir del seu oci nocturn utilitzen majoritàriament transport privat, principalment per
l’absència de transport públic en algunes franges horàries. Des de fa 15 anys, coincidint per les Fires de Girona, a finals d’octubre, els ajuntaments organitzen el servei de busos nocturns per a joves per mobilitzar-se. Aquests busos tenen bona rebuda i són molt utilitzats entre els i les
joves. Només l’elevat cost del servei fa impossible disposar d’aquest servei durant tot l’any, tot i que creiem que tindria bona rebuda i podria evitar
les conduccions sota l’efecte d’alcohol i/o drogues.
Pel que fa la diferència de realitats entre els joves, per franges d’edat canvia molt el fet de tenir edat per tenir carnet de cotxe o no. També hi fa
la responsabilitat i voluntat de voler canviar de població per assistir a algun concert, obra de teatre, torneig. Molts joves de fins a 17 anys no es
desplacen gaire a altres municipis, si no és en sortides familiars a altres poblacions per gaudir o consumir oci, o fer compres. Principalment el seu
consum i activitat es fixa a la seva població. Això canvia amb l’edat, a mesura que el o la jove va creixent i amb ell la seva consciència de l’entorn
i desig de consum d’oci, cultural i consum en general.
Evidentment quan tens menys de 15 anys el transport majoritari entre els joves és el desplaçament a peu, amb bici, patinet, etc. A partir de 15
anys alguns joves utilitzen el ciclomotor i a partir de 18 anys alguns tenen la possibilitat de tenir carnet de conduir i cotxe.
També cal destacar el poder adquisitiu del o la jove a l’hora de consumir i moure’s. Evidentment sense diners no et pots treure un carnet de
conduir i comprar un cotxe. El fet de poder comprar un vehicle propi o no pot esdevenir una diferència d’oportunitats dins el col·lectiu de joves,
perquè qui té vehicle propi, a priori, té més possibilitats de poder moure’s d’una població a una altra que tingui més o diferents serveis que a la
que resideix.
Aquesta situació és diferents i menys important com més gran sigui la població a la qual resideix un jove sense vehicle propi, ja que, a una població gran l’oferta de transport públic i facilitats de mobilitat és gran. A més a més, no cal que el o la jove es desplaci tant ja que l’oferta de consum
i serveis és molt ampli respecte a una població petita.
Evidentment l’oferta cultural o d’oci, per posar dos exemples, no només recau sobre l’Administració i l’empresa privada. En aquest sentit l’activitat
d’entitats i organitzacions sense ànim de lucre és molt important en totes les poblacions. És així, com moltes vegades aquestes organitzacions
aporten una part important als i les joves dels municipis en la seva nutrició d’oci i cultura. A més, hi ha una part important de joves que s’integren a
les entitats i en fan d’aquesta tasca voluntària una activitat d’oci al mateix temps que donen servei a la comunitat. Tot i això, no és menys important
el gruix de joves que gaudeixen amb gran intensitat de les propostes, però el seu objectiu no és implicar-se en el desenvolupament.
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A l’hora de comprar, els joves més joves acudeixen tant als comerços tradicionals com a les grans superfícies. Tot i així ens els últims anys està
creixent de forma molt destacable el nombre de compres per Internet. Tot apunta que això seguirà així i que s’incrementarà en els propers temps.
Pel que fa a entitats de lleure, no n’hi ha a tots els municipis. Les entitats dominants són esportives i culturals, més de perfil sociocultural.
Joves de menys de 18 anys
La joventut menor d’edat (unes 10.000 persones), com és evident, tenen més dificultats a l’hora de desplaçar-se, sobretot si no viuen a Girona
ciutat (uns 4.000 joves). Els més joves dins d’aquesta franja encara tenen una mentalitat molt infantil i sovint encara bastant familiar. Als vespres/
nits, sobretot a l’estiu, surten pel seu poble amb la seva colla d’amics i amigues, van a sopar en algun bar/pizzeria del municipi on viuen i es desplacen a peu o demanen a algun familiar que els porti a un poble veí (si és que viuen lluny). Rarament un jove de menys de 16 anys agafarà un
bus de línia als vespres/nits. Durant la resta de l’any entenc que fan el mateix durant alguns caps de setmana.
Per als joves de 16 anys cap amunt canvia una mica la cosa. Són joves que alguns ja tenen moto i es desplacen bastant més. A molts els comença
a cridar més l’atenció Girona i es desplacen més sovint cap a la ciutat. Sobretot els dissabtes a la tarda, amb la seva colla d’amics i amigues.
Aquests sí que es traslladen en bus, moto (si és un trajecte curt), o també amb algun familiar. Van a discoteques de tarda per a joves i/o alguns
concerts de festes majors d’estiu (també festivals de música). Als concerts i festivals hi van amb cotxes d’algun pare o mare de la colla d’amics.
També s’ha de mencionar que en aquesta edat els joves es desplacen amb bus a Girona, Banyoles, Platja d’Aro, i van a alguns pubs on poden
entrar menors de 18 anys a buscar l’oci que no troben al poble.
Hi ha joves, i molts més del que pugui semblar, que les famílies no tenen el poder adquisitiu suficient perquè el seu fill/a pugui consumir aquest
oci nocturn, ni fer desplaçaments molt sovint a Girona/Platja d’Aro. Aquest col·lectiu de joves és molt gran i és important que quedi reflectit al Pla
comarcal. Aquest perfil de joves es desplacen menys, queden amb els amics i amigues del seu municipi i passen estones a casa d’un o l’altre o
simplement volten pel poble, pels parcs, i es creen el seu propi oci.
En aquestes edats molts joves formen part d’entitats, esportives i de lleure, sobretot (com a usuaris, no com a organitzadors). Les entitats esportives són les que tenen més joves, i depèn del municipi també els esplais i agrupaments escoltes (Girona, Salt, Cassà, Llagostera,Celrà..). Alguns
dels joves més motivats comencen a participar en entitats com comissions de festes, assemblees juvenils... però no són la majoria.
En tot cas i resumint, l’oci nocturn és variat, tot i que predominen discoteques per a menors de 18 anys, a d’altres els agraden més els concerts i
gaudir de grups de música en directe, i d’altres no poden gaudir tan sovint com voldrien d’aquest oci. Pel que fa al transport sobretot es desplacen
en cotxes de familiars o els més grans, en bus.
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1. DIAGNOSI
Joves de majors de 18 anys
Molts dels joves majors de 18 anys tenen carnet poc després de complir aquesta edat, i la gran majoria pot disposar de cotxe (encara que sigui
compartit amb algú de la família) durant els vespres i nits. Les poblacions més grans com Llagostera o Cassà de la Selva, i Girona, és clar!, tenen
o han tingut fins fa no gaire i poden tornar a tenir (com en el cas de Cassà), pubs locals de referència. Són molt els joves que habitualment van
a aquests pubs locals, sobretot a l’hivern quan no hi ha discoteques a Platja d’Aro i quan no hi ha festes majors. A aquests pubs s’hi desplacen a
peu, o fins i tot en cotxe si viuen en un altre municipi del voltant o si viuen als afores.
A l’estiu la cosa canvia perquè l’ofera d’oci és molt més gran: discoteques a Platja d’Aro, concerts i barraques de festes majors, oci nocturn per a
tots els gustos. El 95% dels desplaçaments per oci nocturn dels joves de més de 18 anys que surten dels seus municipis són en cotxe particular.
Els joves que tenen 18 anys o més i viuen a Girona ciutat és més probable que es treguin el carnet de conduir una mica més tard, ja que no tenen
tanta necessitat de tenir-lo, ja que la ciutat té busos urbans, tren... i a peu pots anar fàcilment d’una punta a una altra de la ciutat. També els joves
que viuen a Girona ciutat fan servir molt la bici.
Els joves que viuen en altres municipis, agafen poc el bus, per la comoditat de tenir cotxe, pels horaris del bus, i també pel preu. Un viatge de
Cassà a Girona, per exemple, és molt car.
Els joves d’aquesta edat sí que s’involucren més en entitats, comissions de festes, assemblees juvenils, entitats esportives (com a entrenadors o
encara com a esportistes), universitàries (castellers de la udg, equips d’esports de la universitat)... tot i que potser cada vegada menys.

23

DIAGNOSI: ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES LOCALS DE JOVENTUT

En aquest apartat coneixerem les actuacions que s’estan desenvolupant tant en l’àmbit local com en l’àmbit supramunicipal adreçades a atendre
la població juvenil. Hem tingut en compte que a la comarca hi ha diferents tipus de municipis (segons la mida, les característiques territorials,
socioeconòmiques, de recursos destinats a les polítiques de joventut, etc.).
Analitzar les polítiques dels municipis en matèria de joventut és
complex, tot i això, s’ha intentat plasmar, a partir de les diverses entrevistes realitzades amb regidors i regidores, tècnics i tècniques de
Joventut, i del coneixement de la situació per part de la tècnica comarcal, serveis, recursos humans i perspectives envers una política
planificada de joventut. Així doncs, a continuació s’exposa, municipi
a municipi, l’anàlisi de les polítiques locals de joventut (referides a
joves d’entre 15 i 34 anys).
De l’encreuament de les dades extretes de l’anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut, volem extreure’n unes conclusions que permetin orientar les actuacions del Pla comarcal.
Aquest treball acurat ens permetrà identificar els elements que componen els diferents temes analitzats i apuntar allò que cal reforçar o
dissenyar i implementar a la comarca del Gironès.
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Ciutats, viles, pobles i poblets
S’ha intentat fer una radiografia de la comarca que mostri les diferents realitats municipas tenint el compte la mida i l’estratègia adoptada per a
l’impuls de les polítiques de joventut a través de plans locals de joventut (legislatura 2016-2019). S’ha pres com a tall els menors de 500 habitants
i els majors de 20.000 habitants, d’acord amb l’estratègia de la Generalitat de Catalunya respecte de les polítiques de joventut. Segons el quadre,
i revisant els 27 municipis, observem 9 tipologies diferents
SITUACIÓ DELS MUNICIPIS EN RELACIÓ AMB ELS PLANS LOCALS
DE JOVENTUT, LEGISLATURA 2016-2019
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A partir d’aquesta anàlisi municipal, i abans d’entrar en la concreció municipal, s’ha elaborat un quadre dels serveis i programes en els 27 municipis de la comarca. La informació és el recull de l’enquesta “polítiques de joventut”. En el quadre, s’hi poden visualitzar els serveis genèrics i els
serveis específics de joventut en els àmbits d’educació, treball, habitatge, salut, cultura i promoció de la comarca, participació, etc.
L’objectiu és visualitzar els serveis existents en els 27 municipis, siguin promoguts o no pels mateixos ajuntaments.
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Aiguaviva - tipologia 5 (entre 500 i 3.000 habitants, amb PLJ i RH amb conveniats amb el CCG)
Aiguaviva és un municipi de 756 habitants (2019), dels quals 112 (14,81%) són joves i un 3,57 % són nascuts a l’estranger. Des de setembre de
2017 participen de la línia de suport de la Direcció General de Joventut amb un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per impulsar el Pla
local de joventut.
A més dels referents de joventut hi ha els professionals del Consorci de Serveis Socials Gironès-Salt. D’altra banda, el seu institut de referència
és l’Institut de Vilablareix. Els programes que s’hi impulsen són la dinamització a les tardes joves; el foment de la participació juvenil, el bus de
dia i de nit, les brigades joves a l’estiu; xerrades per a pares; i el Punt Lila.
La població més jove del municipi disposa d’un local municipal, Ca la Neus, compartit segons horari, per desenvolupar-hi activitats. També compten amb el centre cívic ubicat al costat de la piscina. D’altra banda, està pendent la construcció d’un pavelló que s’ha de dur a terme en aquesta
legislatura.

Bescanó - tipologia 8 (més de 3.000 habitants, amb PLJ i RH subcontractats)
Bescanó és un municipi de 4.960 habitants (2019), dels quals 707 (14,25%) són joves i un 9,90 % són nascuts a l’estranger. Des de fa anys impulsen polítiques de joventut i participen de la línia de suport de la Direcció General de Joventut per impulsar el Pla local de joventut. Les polítiques
de joventut se centren en l’activació de la vida juvenil a partir de l’espai jove des, d’on s’intenta focalitzar les polítiques de joventut i ser referents
per als joves de Bescanó. .
Actualment l’Ajuntament té externalitzat el servei de joventut a través d’una empresa privada, que presta els serveis de dinamització, orientació i
punt de referència juvenil al local del Jo + B, que és un espai municipal que està atès per un dinamitzador juvenil.
Des d’aquest local, s’impulsen diverses activitats i sortides, com anar a Port Aventura o al Magma. Una de les activitats que es porta terme des de
fa anys és el cinefòrum. També s’ofereix diverses opcions d’oci per als joves, com el tennis de taula, jocs de taula, videoconsoles que permeten
que ells mateixos organitzin torneigs, ...
Com a tasca prioritària destaca l’acció del Casal Jove a l’estiu promogut pel GEB (Grup Excursionista de Bescanó) en col·laboració amb l’Ajuntament de Bescanó. Sobretot destaca perquè, a més a més que s’ofereix servei de p3 fins a 4t d’ESO, els i les joves que són més grans hi treballen
com a monitors/res i premonitors/res.
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DIAGNOSI:
Bordils - tipologia 5 (entre 500 i 3.000 habitants, amb PLJ i RH amb conveniats amb el CCG)
Bordils és un municipi de 1.779 habitants (2019), dels quals 298 (16.75 %) són joves i un 25,17 % són nascuts a l’estranger. Des de 2006 participen de la línia de suport de la Direcció General de Joventut amb un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per impulsar el Pla local de
joventut. Va viure l’etapa Zona Jove de la Llera del Ter fins al 2016, i continua ara amb l’etapa Zona Jove Gironès.
El desenvolupament de les polítiques de joventut prioritzen mantenir i estimular la participació activa del jovent i aconseguir que pugui beneficiar-se dels serveis comarcals que s’ofereixen relacionats amb la seva emancipació.
Per a l’estímul de la participació activa del jovent de Bordils, es treballa en tres línies: el manteniment del local jove per adequar-lo més com a
espai dinàmic i atractiu; el suport a les entitats juvenils, que en el cas Bordils tenen molta força, i la contractació d’un professional per a l’impuls del
pla d’actuació anual. Es té molt present l’Institut de Celrà, ja que és el centre educatiu de referència, també els serveis esportius que s’ofereixen
en el municipi, centrats en handbol i voleibol. El Jovent de Bordils és l’entitat identificadora de la majoria dels joves del poble.
Respecte dels serveis per a joves relacionats amb l’emancipació, s’està treballant per apropar els serveis per a joves de la comarca del Gironès i
adaptar-lo a la sincronicitat d’un municipi de menys de 2.000 i per elaborar un mapa dels serveis dels quals disposa el municipi, així com els que
hi ha a la zona i de quina manera pot beneficiar-se’n la població jove. Els programes que s’impulsen són la dinamització a les tardes joves; foment
de la participació juvenil, el bus de dia i de nit, el programa connexions amb l’institut de Celrà, els brigades joves a l’estiu i el referent d’ocupació;
les xerrades per a pares; i el Punt Lila a la Festa Major.
Per altra banda, Bordils també aposta per l’autogestió juvenil a través del suport al local La pioixa, un espai autogestionat per una l’entitat juvenil, constituït en associació sense afany de lucre. L’objectiu del casal és ser un punt de trobada juvenil i de realització d’activitats que permetin
potenciar l’autoorganització del joves segons els seus interessos.

Campllong: tipologia 4 (entre 500 i 1.000 habitants, amb PLJ i RH propis)
Campllong és un municipi de 547 habitants (2019), dels quals 85 (15.54%) són joves i un 3,53 % són nascuts a l’estranger. Des de l’any 2007
participen de la línia de suport de la Direcció General de Joventut a través del Pla local de joventut que any a any rep el suport de la Direcció
General de Joventut, a través del Contracte programa amb el Consell Comarcal del Gironès.
Respecte dels recursos, Campllong disposa d’una dinamitzadora que treballa en el Local Social, que és l’espai públic universal on s’engloben les
activitats per al jovent i per a la resta de la població. Les polítiques de joventut que impulsa l’Ajuntament estan dirigides a la dinamització d’aquest
local. Aquest local fa les funcions d’espai per a joves però també de centre cívic.
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Canet d’Adri: - tipologia 3 (entre 500 i 1.000 habitants, sense PLJ)
Canet d’Adri és un municipi de 723 habitants (2019), dels quals 80 (11,07%) són joves i un 21,25% són nascuts a l’estranger. Aquest municipi,
amb Sant Gregori i Sant Martí de Llémena, formen la vall de Llémena. Les polítiques de joventut en aquest municipi no s’han desenvolupat dins
les línies dels plans locals. Els contactes que ha realitzat diverses vegades el Consell Comarcal, els ha fet amb el regidor encarregat de la Regidoria de Joventut. Actualment no hi ha cap referent professional en matèria de joventut. Els o les professionals que hi treballen ho fan des del
Consorci de Serveis Socials Gironès – Salt.
El jovent de Canet d’Adri es desplaça per estudis, activitats esportives i culturals al municipi de Sant Gregori que és qui concentra els serveis a
la Vall de Llémena. Compten amb la Mancomunitat de la Vall de Llémena.

Cassà de la Selva:- tipologia 8 (majors de 3.000 habitants, amb PLJ i RH conveniats amb CCG)
Cassà de la Selva és un municipi de 10.380 habitants (2019), dels quals 1.665 (16.04%) són joves i un 25,17 % són nascuts a l’estranger. Cassà
de la Selva compta recentment amb un nou equipament per a joves, L’Escorxador, que és un espai de referència per al jovent al municipi i està
dinamitzat a jornada completa, i obre les tardes de dimarts a divendres, de 16 a 19 h.
L’Espai ofereix atenció directa als joves amb activitats programades mensualment. A més a més també ofereix una aula per fer deures, jocs de
taula, zona “chill out” etc. Els joves es troben en aquest espai per compartir les seves inquietuds i amb l’ajuda del dinamitzador tirar endavant els
seus projectes. En aquest mateix espai també hi ha ubicat el Punt d’Informació Juvenil, on els joves poden consultar qualsevol tema relacionat
amb joventut i fer-se el carnet Cassà Jove. El PIJ resol els dubtes dels joves, o els deriva cap a l’àrea que més els pot ajudar.
La comunicació és un dels pilars de l’Àrea de Joventut. Mantenir una comunicació eficaç amb els joves a través de les xarxes socials i del punt
d’informació juvenil 2.0, és vital perquè tinguin l’Àrea de Joventut i L’Escorxador com a punts de referència. Des de l’Àrea de Joventut es treballen
directament o indirectament les habilitats per a la vida i l’educació emocional, aspectes clau en el desenvolupament de les persones.
L’atenció directa amb els joves no només és a L’Escorxador, sinó que Cassà Jove també entra a l’institut a fer xerrades, dinàmiques, a preparar
exposicions i trasllada un dia a la setmana el Punt d’Informació Juvenil al pati.
Complementa l’assessorament juvenil en temes d’ocupació el Servei d’Orientació Laboral de l’Ajuntament, que compta amb el suport especialitzat de la professional referent d’ocupació juvenil al Gironès, un dia a la setmana.
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DIAGNOSI:
Celrà: - tipologia 8 (més de 3.000 habitants, amb PLJ i RH subcontractats)
Celrà és un municipi de 5.452 habitants (2019), dels quals 934 (17,13%) són joves i un 31,16 % són nascuts a l’estranger. L’Ajuntament té una
organització i una estructura suficient per actuar com a nucli de serveis de la zona. Concentra els serveis mèdics del CAP, els serveis educatius
de secundària, la biblioteca municipal, l’escola d’art i de dansa, els supermercats, un polígon industrial... serveis que són utilitzats per la població
dels municipis de l’entorn.
Des de l’any 2011 es va fer una aposta clara per les polítiques i els serveis juvenils. Actualment compten amb un local jove en el qual es realitzen
gran part de les actuacions, que s’estructuren en dos grans eixos: acompanyament i ocupació (espai de matins) i convivència (espai de tardes).
Aquests dos eixos pivoten sobre dos grans referents, l’art i la creativitat i la transformació des d’una perspectiva feminista. Les actuacions són
les següents:
Eix 1. Acompanyament i ocupació (16-24 anys):
- Projecte Quetzal: treball, autoconeixement i desenvolupament ocupacional.
- Aula 2: suport i acompanyament a joves majors de 16 anys que volen continuar o reiniciar els estudis a través de l’Institut Obert de Catalunya.
- Acompanyament juvenil en ocupació.
Eix 2: Convivència (12-22 anys)
- Dinamització tardes joves
- Connexions
- Casal Popular de Joves El Moll
- Aula d’Estudi
- Projectes d’intervenció artística (A-taca, geografies variables i transformació d’espais)
- Suport a les entitats juvenils
Per altra banda, des de l’any 2013 Celrà també aposta per l’autogestió juvenil a través del suport al Casal Popular de Joves El Moll, un espai assembleari i autogestionat pel Jovent de Celrà, constituït en associació sense afany de lucre. L’objectiu del Casal és ser un punt de trobada juvenil
i de realització d’activitats que permetin potenciar l’autoorganització del joves segons els seus interessos.
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Cervià de Ter: - tipologia 5 (entre 500 i 3.000 habitants, amb PLJ i RH amb conveni amb el CCG)
Cervià de Ter és un municipi de 968 habitants (2019), dels quals 120 (12,40%) són joves i un 16,67 % són nascuts a l’estranger. Des de 2006
participa del projecte de tècnic compartit de joventut amb el Consell Comarcal del Gironès. Va viure l’etapa Zona Jove de la Llera del Ter fins al
2016, i continua ara amb l’etapa Zona Jove Gironès.
Actualment tenen per objectiu estimular i recuperar la participació activa de les persones joves i aconseguir que puguin beneficiar-se dels serveis
que s’ofereixen a la comarca relacionats amb l’emancipació jove. La tasca del referent de joventut es veu necessària per fomentar la participació
de la joventut, sobretot perquè entrin a formar part de l’entitat juvenil del municipi, i permetre al tècnic de joventut treballar en la creació de serveis
per a joves.
Disposen del local de joves Can Geli, molt ben equipat. Tenen una comissió que s’encarrega de la cavalcada de reis dins la qual participen alguns
joves. Caldria fomentar la participació conjunta amb els pobles veïns, ja que són pobles petits i es poden beneficiar mútuament.
Des del setembre de 2019 l’alumnat té un nou centre d’educació de secundària de referència. Per tant, continuen amb l’alumnat que estudiava a
l’Institut de Celrà i les noves generacions es desplaçaran a Sarrià de Ter.

Flaçà: - tipologia 5 (entre 500 i 3.000 habitants, amb PLJ i RH amb conveni amb el CCG)
Flaçà és un municipi de 1.093 habitants (2019), dels quals 170 (15,55 %) són joves i un 40 % són nascuts a l’estranger. Des de 2006 participa del
projecte de tècnic compartit de joventut amb el Consell Comarcal del Gironès. Va viure l’etapa Zona Jove de la Llera del Ter fins al 2016, i continua
ara amb l’etapa Zona Jove Gironès. Tenen per objectiu aconseguir que pugui beneficiar-se dels serveis que s’ofereixen a la comarca relacionats
amb la seva emancipació, i donar el major servei i atenció a la població jove.
Es té molt present l’Institut de Celrà, ja que és el centre educatiu de referència i també les relacions que els joves estableixen amb les poblacions
veïnes. Seria bo treballar per elaborar un mapa dels serveis dels quals disposa el municipi, així com els que hi ha al seu voltant i de quina manera
pot beneficiar-se’n la població jove.
El municipi compta també amb unes instal·lacions esportives importants; piscina, camp de futbol i poliesportiu. Cal dir que actualment no disposen
de cap local de referència per als joves.
A través del conveni amb l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès, es treballar per dinamitzar i fomentar la participació de la joventut
i permetre al tècnic de joventut treballar en la creació de serveis per a joves.
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DIAGNOSI:
Fornells de la Selva - tipologia 5 (entre 500 i 3.000 habitants, amb PLJ i RH amb conveni amb el CCG)
Fornells de la Selva és un municipi de 2.650 habitants (2019), dels quals 434 (16,38%) són joves i un un 8,06 % són nascuts a l’estranger. Fornells
de la Selva compta amb plans locals de joventut des del 2001. Això el converteix en un dels pocs municipis de la comarca amb tradició pel que fa
a les polítiques de joventut dins del marc de la Secretaria de Joventut. Des de setembre de 2017, van participar de les polítiques de joventut de
la Direcció General de Joventut amb un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per impulsar el Pla local de joventut.
La tradició juvenil del poble se centra en les entitats i aquesta és una de les línies de treball per als propers anys plantejada en el Pla local. Tot
i que no hi ha un espai exclusiu per a joves, Fornells de la Selva compta amb una sèrie de locals molt utilitzats pel jovent. Durant dos anys s’ha
intentat impulsar la Sitja Jove, però no acaba de respondre a les expectatives creades. Es té present que els joves es desplacen per estudis a
l’Institut de Vilablareix, tot i que el nombre i la qualitat dels serveis en el propi municipi no ha implicat buidor en la participació dels joves a la vida
municipal.

Girona - tipologia 9 (majors de 20.000 habitants, amb PLJ i RH propis)
Girona és un municipi de 101.852 habitants (2019), dels quals 18.525 (18,19%) són joves i un 36,60 % són nascuts a l’estranger. Des del 2008
disposa de Pla local de Joventut estructurat per àmbits d’intervenció agrupats en quatre eixos d’actuació (independència personal, serveis
d’emancipació, cultura i participació).
A Girona, els serveis d’informació juvenil han estat un dels àmbits fonamentals d’intervenció en les polítiques de joventut de l’Ajuntament de Girona al llarg de méstipologia
de quinze anys.
creació 500
l’any 2006
d’un centre
únic d’informació
ciutat
que unifica els recursos de l’Ajuntament
Campllong:
4 La
(entre
i 1.000
habitants,
ambjuvenil
PLJ ai laRH
propis)
de Girona i de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, ubicat a L’Estació Espai Jove, ha permès convertir-lo en equipament de
referència per a les polítiques de joventut. La voluntat és que els serveis d’informació juvenil serveixin per facilitar l’accés a l’autonomia personal.
Aquest centre ofereix els serveis de l’Oficina Jove del Gironès.
També l’obertura en l’anterior legislatura del Centre Jove de Salut, que és un espai específic per a joves fins a 25 anys, on s’ofereix un servei
d’atenció psicològica i ginecològica de forma gratuïta i confidencial, ha representat un gran pas endavant.
Els programes i serveis per afavorir l’accés al treball han estat una de les principals línies d’actuació de l’Ajuntament de Girona en política de
joventut. Programes com l’Escola Taller han representat des de fa molts anys l’oportunitat, per a joves amb dificultats, d’accedir al món laboral
en les millors condicions possibles. L’obertura de l’Oficina Jove de Treball l’any 2006 a L’Estació Espai Jove ha permès a joves amb un nivell
d’estudis més alt accedir a una millora de la seva ocupació i la possibilitat de rebre una orientació de qualitat sobre aquest àmbit. Hi ha previst en
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aquesta legislatura d’incorporar nous objectius en matèria de promoció de l’ocupació juvenil, mantenint els programes destinats a joves amb un
nivell formatiu més bàsic i ampliant les accions de l’Oficina Jove de Treball a partir de la seva incorporació als futurs serveis per a l’emancipació
juvenil que es preveu obrir dins aquest període a L’Estació Espai Jove.
Respecte a l’habitatge, l’Ajuntament de Girona, amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ha
posat en marxa en els darrers anys un nou servei per millorar l’accés a l’habitatge i la rehabilitació dels edificis a la ciutat de Girona: l’Oficina Municipal d’Habitatge. Aquest servei porta a terme un conjunt d’accions per a la millora de l’accés a l’habitatge adreçades al conjunt de la població
en general. En aquesta nova fase l’Ajuntament de Girona es planteja reforçar aquestes accions complementar-les amb accions específicament
adreçades a joves a partir de l’obertura de nous serveis per a l’emancipació juvenil a L’Estació Espai Jove.
Pel que fa a la cultura, Girona s’ha proposat fer de la cultura un element d’identitat. Amb aquesta finalitat es plantegen tot un seguit de mesures
per augmentar la pràctica cultural de la població jove de Girona. Amb els sistemes de descomptes i la millora de la difusió de les propostes es
vol afavorir que el jovent faci més ús dels recursos culturals que la ciutat els ofereix. L’Ajuntament de Girona potencia molt els centres culturals
de proximitat (centres cívics, biblioteques, L’Estació Espai Jove, el nou centre La Marfà...), que ofereixen oportunitats i recursos per a la pràctica
cultural.
Respecte a la participació, l’Ajuntament també vol facilitar a la població jove de la ciutat les condicions per ser plenament ciutadans amb capacitat
de construir i desenvolupar projectes vitals i amb capacitat de participació en projectes col·lectius. Continuen amb la política de subvencions i
suport als projectes de les entitats juvenils de la ciutat, ja sigui amb la convocatòria pública anual de subvencions o a través d’altres mecanismes
com la cessió d’espais i la cogestió de determinats projectes o serveis. En l’anterior legislatura les noves institucions de la participació i de la
gestió de conflictes promogudes des de l’Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes van tenir un dels seus projectes emblemàtics en la creació
del Senat dels Joves. Per redefinir la proposta, compten amb l’aval del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), que estén el model
de consells locals arreu del territori per intentar que siguin suficientment representatius de les associacions i col·lectius juvenils, funció per a la
qual són en bona part creats.
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Juià: - tipologia 2 (menors de 500 habitants, amb PLJ i RH amb conveniats amb el CCG)
Juià és un municipi de 323 habitants (2019), dels quals 66 (20.43%) són joves. Tenen un 27,27 % nascuts a l’estranger. Des de setembre de 2016
participen de les polítiques de joventut de la Direcció General de Joventut fent un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per impulsar el
Pla local de Joventut.
En ser un municipi de menys de 500 habitants, les polítiques de joventut en aquest municipi no es desenvoluparan dins les línies dels plans locals
sinó que en col.laboració amb l’àrea de joventut del Consell Comarcal del Gironès s’impulsaran aquelles actuacions o esdeveniments que considerem puguin ser d’interès pel jovent del municipi. Es té molt present que els joves es desplacen a estudiar fora del municipi des de primària i que
els joves tenen com a referència l’Institut de Celrà i que això influeix i enriqueix les relacions que els joves estableixen amb les poblacions veïnes.
.

Llagostera - tipologia 8 (majors de 3.000 habitants, amb PLJ i RH conveniats amb CCG)

Llagostera és un municipi de 8.453 habitants (2019) dels quals 1.625 (17,13%) són joves. Tenen un 31,16 % nascuts a l’estranger. Actualment,
compta amb una tècnica de joventut i un dinamitzador juvenil que coordinen i dinamitzen l’espai jove CLV i tots els serveis que se’n deriven.
L’aposta per l’àrea es va començar a desenvolupar el 2008 i des de llavors l’àrea de joventut s’ha anat definint, aconseguint la construcció d’un
edifici que aglutina els serveis de joventut, educació i escola d’art i que ha esdevingut eix vertebrador de les polítiques juvenils del municipi. Durant aquests anys s’ha treballat per aconseguir l’èxit educatiu i l’emancipació del joves desenvolupant projectes que han esdevingut referents
com el Reaprèn (servei educatiu d’estudi a distància), el Reforça’t (servei de suport a l’estudi), el Recupera’t (servei de suport i acompanyament
als expulsats), el Reactiva’t (serveis d’orientació i acompanyament dels joves de 16 a 25 anys, que estiguin en situació d’atur i no estiguin estudiant) -un projecte compartit amb el Consorci de Benestar Social Girona-Salt, el PTT-PCI LLAGOSTERA (pla de transició al treball) amb el perfil
d’auxiliar de muntatge i manteniment informàtic, el Porta d’Accés (Projecte de suport al retorn als itineraris formatius reglats, no-reglats i laborals
als joves en situació de fracàs escolar i risc d’exclusió social) i el servei d’espai jove que està obert de dilluns a dijous de 16 a 20 h i que acull
una vintena de joves cada dia.
Actualment, i arrel del treball en xarxa entre els professionals que actuen en l’àmbit de la joventut al municipi, s’està treballant en un projecte de
seguiment i acompanyament als joves que finalitzen el PTT_PCI i que vol aconseguir, juntament amb tots els altres projectes ja existents, tenir
un control total dels joves amb necessitats i que ens ajudi a aconseguir la reinserció educativa i laboral de tots els joves i que els acompanyi en
aquest procés donant-nos suport emocional.
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DIAGNOSI:
DIAGNOSI
Llambilles - tipologia 5 (entre 500 i 3.000 habitants, amb PLJ i RH amb conveni amb el CCG)
Llambilles és un municipi de 696 habitants (2019), dels quals 112 (16,09%) són joves i un 3,57 % són nascuts a l’estranger. Des de setembre
de 2017, participen de les polítiques de joventut de la Direcció General de Joventut amb un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per
impulsar el Pla local de joventut. L’Ajuntament vol continuar impulsant polítiques de joventut amb el Consell Comarcal del Gironès per procurar
apropar els serveis a la població jove. Com a centre d’interès es vol crear un grup jove i a l’estiu consolidar un casal de joves. Seria bo treballar
per elaborar un mapa dels serveis dels quals disposa el municipi, així com els que hi ha al seu voltant i de quina manera pot beneficiar-se’n la
població jove. A través del conveni amb l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès, es treballa per dinamitzar i fomentar la participació
de la joventut i permetre al tècnic de joventut treballar en la creació de serveis per a joves.
Es té molt present que els joves es desplacen a estudiar fora del municipi des de primària i que tenen com a referència l’Institut de Cassà de la
Selva o Girona i que això influeixen les relacions que els joves estableix en les poblacions veïnesi les enriqueix. A més dels referents de joventut
hi ha els professionals del Consorci de Serveis Socials Gironès-Salt.

Madremanya - tipologia 2 (menors de 500 habitants, amb PLJ i RH amb conveniats amb el CCG)
Madremanya és un municipi de 283 habitants (2019), dels quals 37 (13,07%) són joves i un 8,11 % són nascuts a l’estranger. En l’anterior legislatura, des de setembre de 2016, van participar de les polítiques de joventut de la Direcció General de Joventut amb un conveni amb el Consell
Comarcal del Gironès per impulsar el Pla local de joventut. Els o les professionals que hi treballen ho fan des del Consorci de Serveis Socials
Gironès-Salt.
En ser un municipi de menys de 500 habitants, les polítiques de joventut en aquest municipi no es desenvoluparan dins les línies dels plans locals sinó que en col·laboració amb l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès s’impulsaran aquelles actuacions o esdeveniments que
considerem que puguin ser d’interès per al jovent del municipi. Es té molt present que els joves es desplacen a estudiar fora del municipi des de
primària i que els joves tenen com a referència l’Institut de Celrà i que això influeix en les relacions que els joves estableixen amb les poblacions
veïnes i les enriqueixen. Com a centre d’atracció tenen el locla El CIR i la bona xarxa de relació entre les famílies que hi viuen, que fan molta
pinya.
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Quart - tipologia 8 (més de 3.000 habitants, amb PLJ i RH propis)
Quart és un municipi de 3.724 habitants (2019), dels quals 470 (12,62 % ) són joves i un 8,30 % són nascuts a l’estranger.
Les prioritats del Pla local estan fixades en l’activació de la vida juvenil en tots els àmbits. Prioritza el treball, potencia l’accés dels i de les joves
als recursos i serveis que facilitin establir els seus processos de transició, que configuren els seus itineraris, molt especialment en relació a la
formació i ocupació, i fomenta la implicació i la participació del jovent en el seu entorn social.
L’ajuntament de Quart continua treballant per al jovent del municipi i ho fa dins el marc d’un espai de referència i proximitat, l’Estació Jove, situat
al mig del nucli de Quart i on es focalitzen totes les polítiques de joventut del municipi. També existeix el local social de Palol, punt de reunió de
l’Associació de Joves de Palol i on organitza diferents esdeveniments. Respecte dels recursos humans, es disposa de les següents contractacions indefinides: una tècnica de joventut pròpia (30 hores setmanals), una dinamitzadora de suport juvenil (10 hores setmanals) i un auxiliar
administratiu (5 hores setmanals) que portarà les xarxes socials de joventut.
L’atenció va dirigida a joves de 12 a 35 anys. Cal concretar que s’ofereix el servei de tardes joves a partir de 10 anys, ja que els joves marxen
a l’institut de referència que és en un altre municipi. Els i les joves que gaudeixen de les tardes joves representen grups bastants homogenis
(homes i dones, autòctons, i nivell socioeconòmic mitjà), però per a temes de formació i ocupació, s’observen algunes diferències quant a procedència, nivell socioeconòmic i educatiu.
Es volen cobrir les inquietuds i necessitats del jovent amb un nombre importants de serveis i accions. Els serveis i projectes que formaran part
del nou Pla local de joventut de Quart són:
- PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
- TARDES JOVES I TALLERS
- AULA D’ESTUDI
- CARNET JOVE MUNICIPAL
- CASALS JUVENILS
- PUNT LILA
- Ajudes per la MOBILITAT:( per l’alumnat de batxillerat de l’Institut de Vilablareix).
- ACCIONS MANCOMUNADES: La taula de professionals de joventut del Gironès permet realitzar i valorar diverses accions en benefici del jovent
de la comarca; com són les sortides al Waterword i PortAventura, bus de nit a les fires de Girona, concurs Yountalent Gironès, Young Fest, la Jornada de delegats, compra material per al Punt Lila, entre altres. Es pot dir que hi ha una bona participació i són demanades per part dels/les joves.
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• En el context de FORMACIÓ I OCUPACIÓ es disposa dels serveis següents:
- El projecte BRIGADA JOVE
- Els CURSOS OCUPACIONALES
• En el context de la PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL es disposa de les eines següents:
- El Consell Municipal de cohesió social i participació: Iniciat durant l’any 2016. Es tracta d’un espai de relació més estreta i directa entre les
entitats i associacions del municipi amb l’Ajuntament. És on es debat, es discuteix, s’acorda, es negocia, la gent pot fer-li les seves propostes,
l’Ajuntament les rep, les estudia i contesta
- Associacionisme i voluntarietat: S’ofereix sistemes d’autoajuda, de treballar pel propi municipi i de compromís dels veïns amb la comunitat.
S’aposta pel foment de l’associacionisme i el voluntariat per tal d’organitzar les voluntats de la gent del poble, agrupar-se per afinitat d’interessos,
per objectius comuns.

lambilles - tipologia 5 (entre 500 i 3.000 habitants, amb PLJ i RH conveniats amb CCG) i t
Salt - tipologia 9 (majors de 20.000 habitants, amb PLJ i RH propis)
Salt és un municipi de 31.362 habitants (2019), dels quals 5.792 (18,47%) són joves i tenen un 36,60 % son nascuts a l’estranger. Les polítiques
de joventut a Salt han estat determinants per al creixement del serveis i recursos destinats a joves. D’ençà del 2001, Salt ha fet una aposta clara
per l’Àrea de Joventut i s’hi han destinat molt esforços. Actualment Salt compta amb una sèrie de professionals de joventut que realitzen tasques
exclusives dins l’Àrea. Hi ha una tècnica de joventut amb plaça fixa, una equip de professionals (informadors juvenils, dinamitzadors, agents de
salut, agent d’ocupació, etc)
L’ajuntament de Salt té definits tres espais de referència en el municipi per atendre el millor possible les necessitats i les demandes de la població
jove: L’estació jove, la Fàbrica jove i el Satel·lit jove.
L’Estació Jove de Salt ( en el passeig d’Olot) és el més antic i referent en el municipi. Es Punt d’informació Juvenil des de fa més de 20 anys i
inclou serveis especialitzats diversos; Servei d’Orientació Acadèmica i orientació laboral, els dilluns i dimecres de 16 a 18 h; El punt jove de Salut,
de dilluns a divendres de 16 a 19 h; Com a punt d’informació manté el serveis de cartelleria, l’edició de carnets ( alberguista, d’estudiant internacional i de docent internacional, carnets propi com l’Aquí pots -per pintar grafits en parets autoritzades-, i l’espai ordiinadors amb servei gratuït
de connexió a internet i WiFi.
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La Fàbrica Jove ( ubicat al carrer Manuel de Falla, 26) és un espai de trobada per tots els i les joves de Salt que tinguin entre 12 i 18 anys. Un espai
on podreu reunir-vos amb els amics, i proposar i organitzar totes aquelles activitats que siguin del vostre interès. L’horari de servei es diferencia per
grups d’edat. El grup 1: joves de 12 a 14 anys, els dilluns i dimecres i el Grup 2: joves de 15 a 18 anys, el dimarts i dijous. Els divendres és obert a
tots els joves de 12 a 18 anys.
Des d’aquest espai de trobada s’impulsen els projectes següents: Joves i Hort, Limbo-festa jove; audiovisuals; Habilitats per la vida i Espai Estudi.
També compte amb els atractius següents: Espai Obert: racó de ludoteca, racó d’ordinadors, taula de ping-pong, billar, jocs de taula, wii, play station.
I com a propostes de dinamització juvenil s’hi realitzen: Cinefab, l’últim divendres cada dos mesos; Tornejos, un divendres cada dos mesos; Diferents tallers i cursos que puguin ser d’interès pels joves; i activitats puntuals: excursions, col·laboracions amb altres entitats i amb el barri i activitats
conjuntes amb els diferents serveis de l’Àrea de Joventut.
El tercer espai és el Satèl·lit (ubicat al carrer Doctor Ferran, 21 baixos). Aquest és l’equipament on es realitzen la majoria de les activitats que es programen des de l’Àrea de Joventut trimestralment (hivern-primavera-estiu-tardor jove). Té una sala de 45 metres quadrats i està ordenat com a sala
polivalent amb taules i cadires i una segona sala de 30 metres quadrats amb ordinadors a disposició. Aquest espai es posa a disposició d’entitats o
grup de joves no associat per reunir-se, organitzar-hi una xerrada, un curs, o altres necessitats que sorgeixin.
Des de l’Ajuntament s’ofereixen un paguet de serveis i projectes diversos per atendre les màximes necessitats del jovent d’aquesta població.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El forum d’estudiants de salt
El punt d’informació juvenil i le pices - punt d’informació en els centres de secundària
El servei d’orientació acadèmica i laboral + referent d’ocupació juvenil
El servei de salut jove + vip jove
Parla amb la boca plena
joves per l’ocupació
aqui pots
bus de fires
limbo-festa jove
programa singular
brigada jove
hort jove
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Sant Andreu Salou -tipologia 1 (menor de 500 habitants, sense PLJ)
Sant Andreu Salou és un municipi de 155 habitants (2019), dels quals 27 (17,42%) són joves i un 7,41 % són nascuts a l’estranger. Les polítiques
de joventut en aquest municipi no s’han desenvolupat dins les línies dels plans locals. Actualment no hi ha cap referent professional en matèria
de joventut. Els o les professionals que hi treballen ho fan des del Consorci de Serveis Socials Gironès-Salt.

Sant Gregori - tipologia 8 (més de 3.000 habitants, amb PLJ i RH propis)
Sant Gregori és un municipi de 3.817 habitants (2019), dels quals 664 (17,40%) són joves i un 7,23% són nascuts a l’estranger. Aquest municipi,
juntament amb Sant Martí de Llémena i Canet d’Adri, Sant Aniol de Finestres formen la vall de Llémena, i n’és el nucli referent. Sant Gregori és
un municipi que aposta fortament per les polítiques de joventut en els darrers anys. La creació d’un Espai Jove (Cal Bolet) ha permès que les
polítiques de joventut desenvolupades hagin tingut molt èxit. Actualment, l’Àrea de Joventut compta amb una tècnica de joventut municipal i una
dinamitzadora. També compta amb una dinamitzadora de cultura ubicada al mateix espai.
Des d’aquest espai estan impulsant programes diversos que, amb la complicitat de les altres àrees del consistori i/o amb les entitats del poble,
busquen la participació de la població jove del municipi i la creació de serveis per a aquest sector. Fa força anys van promoure el Carnet Jove, que
compta amb la complicitat de tot el consistori i de moltes empreses privades del municipi i la seva zona d’influència. Promouen activitats diverses
de dinamització sociocultural, artístiques, culinàries, etc. També donen resposta a les demandes del jovent en relació amb la mobilitat. En relació
amb el treball, a més de coordinar-se amb els serveis generals de promoció local, des de Cal bolet ofereixen serveis especialitzats en relació amb
ocupació juvenil i habitatge un cop per setmana amb personal especialitzat vinculat al Consell Comarcal del Gironès. També, a l’estiu, engeguen
el programa Brigada Jove en què es contracten diferents joves per donar suport en diferents espais municipals. En relació amb la salut, es realitza
un projecte a l’institut anomenat Connexions a través del qual es treballen diferents temàtiques d’interès per al jove, entre elles la salut, gestió
emocions, xarxes socials, dies mundials, igualtat...
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Pel que fa a l’habitatge, Sant Gregori va crear una empresa municipal per a l’edificació d’habitatges per a joves del municipi. Actualment han
realitzat 5 promocions d’habitatges de protecció oficial al municipi i també han cedit terrenys on es van construir 12 habitatges de lloguer amb
preferència per als joves i la gent gran del municipi i gestionats per l’Agència de l’Habitatge i l’Ajuntament de Sant Gregori.
Sempre s’ha buscat la participació juvenil i la cooperació amb les entitats del poble. Un bon exemple d’això és el projecte de la Subhasta d’Idees
o els programes de suport al Casal de Lleure, també la programació de les Nits Fresques o les col·laboracions amb les fires, festes o programacions que es promouen en el municipi.
Totes les accions es difonen a partir de la secció Joventut de la web municipal i les diferents xarxes socials com Instagram., Facebook.

St Joan de Mollet: tipologia 5 (entre 500 i 3.000 habitants, amb PLJ i RH amb conveni amb el CCG)
Sant Joan de Mollet és un municipi de 507 habitants (2019), dels quals 71 (14%) són joves i un 14,08 % són nascuts a l’estranger. Des de setembre de 2016, participen de les polítiques de joventut de la Direcció General de Joventut amb un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per
impulsar el Pla local de joventut.
En ser un municipi de poc més de 500 habitants, per a les polítiques de joventut caldrà valorar el format del seu pla local de joventut i en aquest
municipi no es desenvoluparan dins les línies dels plans locals sinó que, en col·laboració amb l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès, s’impulsaran aquelles actuacions o esdeveniments que considerem que puguin ser d’interès per al jovent del municipi.
Es té molt present que els joves es desplacen a estudiar fora del municipi des de primària i que tenen com a referència l’Institut de Celrà i que
això influeix en les relacions que els joves estableixen amb les poblacions veïnes i les enriqueixen.

Sant Jordi Desvalls -tipologia 5 (entre 500 i 3.000 habitants, amb PLJ i RH amb conveni amb el CCG)
Sant Jordi Desvalls és un municipi de 761 habitants (2019), dels quals 99 (13,01%) són joves i un 42,42% són nascuts a l’estranger. Des de 2006
participa del projecte de tècnic compartit de joventut amb el Consell Comarcal del Gironès. Va viure l’etapa Zona Jove de la Llera del Ter fins al
2016, i continua ara amb l’etapa Zona Jove Gironès. Actualment no disposen de cap referent professional en matèria de joventut. Els o les professionals que hi treballen ho fan des del Consorci de Serveis Socials Gironès-Salt.
Actualment tenen per objectiu estimular i recuperar la participació activa de les persones joves i aconseguir que puguin beneficiar-se dels serveis
que s’ofereixen a la comarca relacionats amb la participació dels joves. Des del setembre de 2019 l’alumnat té un nou centre d’educació secundària de referència. Per tant, continuen amb l’alumnat que estudiava a l’Institut de Celrà i les noves generacions es desplaçaran a Sarrià de Ter.
41

DIAGNOSI
DIAGNOSI
DIAGNOSI: ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES LOCALS DE JOVENTUT
Sant Julià de Ramis -tipologia 6 (major de 3.000 habitants, amb PLJ i RH amb conveni amb el CCG)
Sant Julià de Ramis és un municipi de 3.515 habitants (2019), dels quals 556 (15,82%) són jovesi un 13,85% són nascuts a l’estranger. Sant
Julià és un municipi amb tradició pel que fa a les polítiques de joventut, si tenim en compte que els primers indicis de polítiques de joventut es
remunten al 2003.
Pel que fa a professionals, la fórmula triada pel consistori ha estat la del tècnic compartit de joventut, amb el suport del Consell Comarcal des
del 2006, durant els dos anys que el tècnic compartit va estar desenvolupant diversos programes i projectes plantejats en els plans locals. Per al
2008, Sant Julià va presentar el darrer Pla local fins al 2011, amb un projecte de construcció d’un local per a joves en una de les sales que hi ha
al pavelló. Durant uns anys va centrar la seva actuació en el poble de Medinyà fins que l’any 2016 va participar del projecte de tècnic compartit
de joventut a la Zona Jove Gironès. Tenen per objectius aconseguir que el jovent pugui beneficiar-se dels serveis que s’ofereixen a la comarca
relacionats amb la seva emancipació, i donar el major servei i atenció a la població el jove.
Des del setembre de 2019 l’alumnat té un nou centre d’educació secundària de referència. Les noves generacions tenen com a referent l’Institut
de Sarrià de Ter i els més grans de Medinyà van a l’Institut de Celrà i els de St. Julià es desplacen a estudiar a Girona. També des de setembre
de 2019, s’hi ha inaugurat una biblioteca i, per tant, hi ha disponible un espai on abans hi havia el punt de lectura.
És un municipi extens, dividit en diferents barris, cadascun amb la seva pròpia associació de veïns. D’altra banda, és un poble amb moltes activitats esportives: bàsquet, futbol sala, patinatge etc. És complicat que els joves realitzin les seves activitats d’oci al municipi, ja que Girona és a
molt a prop. Actualment els joves, disposen d’una sala al pavelló de Sant Julià de Ramis i un espai jove al Centre Cívic de Medinyà.
Cal destacar també la Comissió de Festes i la tasca que des de 2018 impulsa La Flama que, és una entitat que agrupa joves tant de Sant Julià
de Ramis com de Sarrià de Ter.
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Sant Martí de Llémena -tipologia 3 (entre 500 i 1.000 habitants, sense PLJ)
Sant Martí de Llémena és un municipi de 633 habitants (2019), dels quals 102 (16.11%) són joves i un 12,75 % són nascuts a l’estranger. Aquest
municipi, juntament amb Sant Gregori i Canet d’Adri, formen la vall de Llémena. Les polítiques de joventut en aquest municipi no s’han desenvolupat dins les línies dels plans locals. Els contactes que ha realitzat diverses vegades el Consell Comarcal, els ha fet amb el regidor encarregat
de la Regidoria de Joventut. Actualment no hi ha cap referent professional en matèria de joventut. Els o les professionals que hi treballen ho fan
des del Consorci de Serveis Socials del Gironès.

Sant Martí Vell - tipologia 3 (menys de 500 habitants, sense PLJ)
Sant Martí Vell és un municipi de 252 habitants (2019), dels quals 45 (17,86%) són joves i un 22,22 % són nascuts a l’estranger. Les polítiques
de joventut en aquest municipi no s’han desenvolupat dins les línies dels plans locals. Els contactes que ha realitzat diverses vegades el Consell
Comarcal, els ha fet amb la regidora encarregada de la Regidoria de Joventut. Tenen un grup de joves organitzat i amb bona relació amb l’Ajuntament. Actualment no disposen de cap referent professional en matèria de joventut. Els o les professionals que hi treballen ho fan des del Consorci
de Serveis Socials Gironès-Salt.
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Sarrià de Ter -tipologia 7 (major de 5.000 habitants, amb PLJ i RH amb conveni amb el CCG)
Sarrià de Ter és un municipi de 5.170 habitants (2019), dels quals 710 (13.73%) són joves i un 18,87 % són nascuts a l’estranger. El primer Pla
local de joventut es va desenvolupar l’any 2002. A Sarrià de Ter, l’Àrea de Joventut durant anys va estar vinculada a Serveis Socials. Des de setembre de 2017, van participar de les polítiques de joventut de la Direcció General de Joventut amb un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per impulsar el Pla local de Joventut. Aquest conveni va suposar obrir el local jove a Sarrià 221 i disposar d’una dinamitzadora compartida.
L’Ajuntament vol continuar impulsant polítiques de joventut amb el Consell Comarcal del Gironès procurant apropar el serveis a la població jove.
Enguany, l’Ajuntament aposta per un perfil tècnic i una persona dinamitzadora per al municipi. S’ha de tenir en compte que des del setembre de
2019 l’alumnat té un nou centre d’educació secundària de referència a Sarrià de Ter, i la població jove que estudia a instituts públics està dividida
en dos centres: Narcís Xifra i Institut de Sarrià.

Vilablareix- tipologia 8 (més de 2.000 habitants, amb PLJ i RH propis)
Vilablareix és un municipi de 2.897 habitants (2019), dels quals 425 (14,67%) són joves i un 3,76 % són nascuts a l’estranger. Les polítiques de
joventut han tingut un fort pes els darrers anys. Des que el 2004 es va fer el primer Pla local de Joventut i es van destinar recursos a tenir una
tècnica de joventut compartida amb el suport del Consell Comarcal, les polítiques juvenils s’han anat ampliant i han anat creixent, i han dotat el
poble d’una sèrie de recursos que beneficien la població jove. Principalment, les dues línies de treball que ha desenvolupat Vilablareix s’han centrat en la consolidació del personal específic de joventut. Des del 2004 a dia d’avui, s’ha passat d’una tècnica compartida a una tècnica pròpia.
L’altra línia de treball que ha desenvolupat el municipi ha estat el del Local Jove, que es va convertir en un referent de les polítiques de joventut
al municipi però també a la comarca. El 2015, després d’un estudi de la realitat juvenil, es va decidir tancar-lo per destinar els recursos a nous
projectes com ara els Matins Actius des del 2012 i el projecte de Brigada Jove i un dels més important, les intervencions a l’institut amb el projecte
connexions.En l’àmbit laboral, l’Ajuntament disposa d’una AODL que gestiona la borsa de treball i l’assessorament a les persones interessades,
i la referent d’ocupació juvenil del Consell Comarcal.
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DIAGNOSI:
Respecte a l’habitatge, aquests últims anys s’han fet diferents promocions d’habitatge protegit:
46 habitatges el 30/07/2008 a la carretera de Santa Coloma, 65-67
28 habitatges el 22/10/2011 al carrer Francesc Macià 11-13
46 habitatges 29/06/2012 a l’avinguda Lluís Companys, 57-63
Previsió de nova construcció per als propers anys
En educació destaca que el municipi, des del curs 2008/2009, té un centre d’educació secundària. A poc a poc s’ha pogut consolidar un projecte
dins l’institut, amb xerrades i tallers per als alumnes del centre i actualment dins el projecte Connexions del Gironès. Durant tres anys hi ha hagut
el servei d’agent de salut jove que, en el cas de l’institut ens ha donat aquest suport de qualitat en les activitats relacionades amb salut. Actualment la tècnica de joventut realitza les xerrades, però hi ha la necessitat de tornar a buscar o tenir un agent de salut que vinculés l’actuació del
Pla d’igualtat municipal.

Viladasens -tipologia 2 (menors de 500 habitants, amb PLJ i RH amb convenia amb el CCG)
Viladasens és un municipi de 200 habitants (2019), dels quals 30 (15,00%) són joves i un 6,67 % són nascuts a l’estranger. Des de setembre de
2006, participa de les polítiques de joventut de la Direcció General de Joventut amb un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per impulsar
el Pla local de joventut. Des de 2006 participa del projecte de tècnic compartit de joventut amb el Consell Comarcal del Gironès. Va viure l’etapa
Zona Jove de la Llera del Ter fins al 2016, i continua amb l’etapa Zona Jove Gironès.
En ser un municipi de menys de 500 habitants, les polítiques de joventut en aquest municipi no es desenvoluparan dins les línies dels plans locals sinó que en col·laboració amb l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès s’impulsaran aquelles actuacions o esdeveniments que
considerem que puguin ser d’interès per al jovent del municipi. Es té molt present que els joves es desplacen a estudiar fora del municipi des de
primària i que tenen com a referència l’Institut de Celrà i que això influeix en les relacions que els joves estableixen amb les poblacions veïnes i
les enriqueix.

45

DIAGNOSI: ANALISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL
En aquest apartat s’analitzen les polítiques de joventut que efectivament ha dut a terme fins al moment el Consell Comarcal del Gironès.
L’article 27-1 de la Llei d’organització comarcal (LOC) determina que la comarca ha d’aprovar un programa d’actuació que, en relació amb el tipus
de municipis i de les necessitats específiques de la comarca, defineixei el marc de l’actuació d’aquesta, tant en l’establiment i gestió del serveis
propis i de l’exercici de les competències delegades o assignades per l’Administració de la Generalitat, com en el que fa referència a la incidència
en l’àmbit material de les competències municipals.
Adquireix així el programa un doble caràcter:
I. En relació amb els serveis comarcals que no incideixin en l’àmbit material sobre els quals els municipis tinguin atribuïdes competències, el
programa funcionarà com a simple instrument planificador, de forma que el seu incompliment sols produirà una responsabilitat política o tècnica.
II. Però quan l’actitivat de la comarca pretengui incidir en l’àmbit material sobre el qual els municipis tinguin atribuïdes competències, el programa adquireix categoria normativa i és un instrument jurídicomaterial per a l’exercici de la competència comarcal, de manera que l’establiment o
prestació del servei corresponent ha de trobar-se específicament previst en el Programa d’actuació comarcal.

Estructura del Consell de Presidència del Comarcal del Gironès 2019-2023
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Es promouen diversos serveis, programes i/o actuacions que tenen com a objectiu atendre les necessitats, problemàtiques i demandes de la població jove de la comarca. Hi ha propostes de tipus general i d’altres específiques i hi ha implicades diverses àrees (Consorci de Serveis Socials
Gironès-Salt, Promoció Econòmica i Cultura). Alguns dels serveis estan plenament consolidats i establerts des de fa temps i altres són nous i
intenten donar resposta a les noves situacions del jovent del Gironès.
El funcionament varia segons l’àrea promotora però, tot i això, podem dir que la majoria dels serveis són realitzats per personal de la nostra Administració. L’organització interna i la dimensió de la nostra organització ens facilita enormement la interrelació i la col·laboració entre àrees tant
a l’àmbit tècnic com polític.

Recursos humans i pressupost capitol 1 de les àrees del consell Comarcal del Gironès
L’estructura organitzativa del Consell Comarcal la formen
l’equip de professionals que, com s’observa en el quadre és
gran. Hi ha els 65 de personal propi, els 25 professors vinculats a l’Escola de Música del Gironès, els 80 professionals del
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. En total hi ha 163
persones (no inclou el personal contractat per programes no
fixos). El pressupost del CCG és de 2.834.486 € i 5.527.785,96
€ si hi incorporem el pressupost del Consorci Benestar Social
Gironès-Salt.
Existeixen acords amb altres administracions que incorporen
com a personal adjunt 7 persones provinents del Consorci de
Normalització lingüística, el Consell Esportiu del Gironès, i les
Bernardes de Salt. No s’han comptabilitzat els professionals
contractats com a brigades o agents cívics vinculats al programa del SOC Treball i Formació, que són 28 persones.
Les polítiques de joventut tenen caràcter transversal i saber
quants professionals tenen repercussió en les polítiques de
joventut és complex com queda palès en l’apartat de visualització de les programes i serveis de joventut. Aquest document
de treball permet reflexionar sobre quants programes hi ha vinculats a les 11 àrees del Consell Comarcal que actuen en favor
de les necessitats de la població jove.
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El Contracte programa
L’any 2016 es va signar l’acord 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Consell Comarcal del Gironès. Aquest contracte ratifica la voluntat de concretar els professionals i les seves funcions així com el
model de serveis d’intervenció acompanyats del pla de finançament i implantació per comarques.
Del conjunt de fitxes a implementar a la nostra comarca (vegeu annex) es desprèn una clara voluntat d’atendre les necessitats socials del conjunt
de la població. A la nostra comarca les fitxes les impulsa en gran part el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (1.841.116,54 € equivalent a
un 92,20% del pressupost) i l’Àrea de Joventut (155.590,09 €). De totes les fitxes per a l’atenció a la població jove destaquen especialment:
Fitxa 1- Els serveis socials bàsics en els municipis (ajuts, pobresa energètica, equips professionals bàsics, referent comunitari, SAD dependència,
SAD social,
Fitxa 2- La cartera de serveis socials inclou els serveis d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc.
fitxa 2.1- ...en serveis d’atenció diürna
fitxa 2.2- ...en serveis socioeducatius davant situacions de risc (servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc, servei
d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc, servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de
risc, servei d’intervenció socioeducativa itinerant)
Fitxa 6- Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles
Fitxa 7- Migracions i ciutadania: acollida, igualtat i cohesió.
La Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i el posterior Decret 150/2014, de 18 de
novembre, fa efectiu el desplegament del servei de primera acollida i les accions que s’hi han de dur a terme.
Fitxa 8 - Programa d’inclusió social
Fitxa 9 - Servei de transport adaptat i assistit
Fitxa 19 - Serveis d’Atenció a la infància i l’Adolescència - EAIA + SIFE
Fitxa 21 - Programa d’atenció social a persones amb drogodependències
Fitxa 29- Programa de desenvolupament comunitari per impulsar accions comunitàries i aprofundir en la millora per a la implementació de
polítiques socials actives.
Fitxa 35- Actuacions en matèria d’accessibilitat
Fitxa 38- Plans i mesures d’igualtat de les persones LGTBI i lluita contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
La Llei 11/14, del 10 d’octubre
Fitxa 41- Servei Comarcal de Joventut
Fitxa 43- Suport als plans locals i comarcals de joventut com a estratègia per facilitar el procés d’emancipació juvenil i fomentar el protagonisme
i la participació de les persones joves en la construcció dels seu propi projecte de vida i la incidència en la societat, Llei 33/2010, de l’1 d’octubre
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Àrea de Joventut
El Consell Comarcal del Gironès ha anat guanyant competències al llarg de la seva història en l’àmbit de joventut.
La llei 11/1993, de 22 d’octubre, va disposar la transferència de competències de la diputacions a la Generalitat en matèria de joventut i la delegació en favor dels consells comarcals de les competències transferides.
El 23 de desembre de 1994, el Consell Comarcal i la Secretaria General de Joventut van signar un conveni de delegació de les competències
d’acord amb el que disposava el Decret 187/1993, de 27 de juliol, relatiu a l’acord del govern de la Generalitat pel qual es delegaven a les comarques competències en matèria de joventut.
Arran d’aquest conveni el Consell Comarcal del Gironès assumeix competències en matèria de:
• DINAMITZACIÓ I POTENCIACIÓ DE LA POLÍTICA DE JOVENTUT I LA INFORMACIÓ JUVENIL A LA COMARCA.
• AUTORITZACIÓ I INSPECCIÓ D’INSTAL·LACIONS JUVENILS
• SEGUIMENT D’ACTIVITATS D’ESTIU NOTIFICADES A LA GENERALITAT
Des de l’any 2000, i fruit de la signatura del conveni amb la Secretaria General de Joventut, el Consell Comarcal disposa d’una tècnica, implicada
únicament i exclusivament en matèria de joventut. Després d’anys de convenis, l’any 2016 vam incorporar-nos al Contracte programa. Aquesta
col·laboració permanent entre ambdues administracions i la complicitat amb els ajuntaments de la comarca, actualment som un equip de 6 professionals vinculats a l’Àrea.
La dimensió del Consell Comarcal és petita i la metodologia és el treball proper. Busquem les màximes complicitats i intentem donar cobertura al
major nombre de municipis fent que els serveis beneficiïn el major nombre de joves possible, tot això, intentant rendibilitzar bé tant els recursos
humans com els recursos materials. A l’Àrea de Joventut hi ha una tècnica comarcal de joventut des de l’any 2000, un equip de 4 referents de
joventut compartits entre municipis i una tècnica referent d’ocupació juvenil.
L’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès, tal com s’observa a l’organigrama, forma part d’una gran Àrea que engloba Joventut i Esports. Tot i això, estem molt relacionats amb Promoció Econòmica – per ubicació física en l’edifici 221 de Sarrià de Ter (Promoció Econòmica,
Joventut, centre cooperatives i servei de coworking).
En els darrers anys, les prioritats polítiques del Consell Comarcal del Gironès han anat dirigides bàsicament a atendre les necessitats de la comarca. No sempre els ciutadans de la comarca viuen directament els serveis del Consell Comarcal del Gironès, ja que molts serveis són d’atenció
als ajuntaments, que són qui intervenen directament en els municipis de la comarca. Pel que fa als serveis directes, s’han ofert en els àmbits
de l’educació, a l’accés a la cultura i a la informació, a l’accés al treball i les activitats d’oci, i a la promoció d’hàbits de salut entre el jovent de la
comarca i on menys s’ha intervingut és en les polítiques d’accés a l’habitatge i la promoció de la participació jove.
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Evolució dels ingressos vinculats a l’Àrea de Joventut
Per impulsar els serveis i els programes del Pla d’actuació anual (PAA) de l’Àrea de Joventut es disposa d’un pressupost específic, que inclou els
recursos humans i materials exclusius de joventut però hi ha actuacions que venen reforçades per altres àrees del Consell Comarcal. Com s’ha
exposat, des de l’any 2000, se signen convenis de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya de suport a les polítiques de joventut, vinculades
al Pla comarcal de joventut.
Les aportacions
de la Generalitat,
a través del contracte programa
per l’any 2020,
seran els mateixos que els anys
2018-2019
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ANÀLISI DEANÀLISI
LES POLÍTIQUES
DE JOVENTUT
DEL CONSELL
A continuació s’han visualitzat les polítiques de joventut que s’impulsen agrupades d’acord amb els dos grans eixos del Pla nacional de joventut:
polítiques d’emancipació (educació i formació, treball, habitatge, salut, cultura i promoció de la comarca), polítiques de cohesió social i equilibri
territorial, i polítiques de participació jove. Algunes són de caràcter GENERALISTA i altres, ESPECÍFIQUES de joventut.

Polítiques d’emancipació jove
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Polítiques d’Equilibri territorial i cohesió social

Polítiques de Participació jove
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Com s’ha vist, dels 55 programes, 23 són específics i 32 de tipus general. D’aquests, 11 són impulsats per l’Àrea de Joventut i 44 per altres
àrees.
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DIAGNOSI: LA VISIÓ DE LA SITUACIÓ COMARCAL DEL GIRONÈS
L’anàlisi exposada en els apartats anteriors ens ha permès posar en ordre un seguit d’idees clau i establir-les com a prioritats de treball per al
Consell Comarcal del Gironès. Per això les conclusions del diagnòstic s’han organitzat com a resposta a qüestions que s’han considerat clau. Per
impulsar el Pla comarcal de joventut del Gironès 2019-2024 és important tenir clar:
o L’IMPULS DE LES POLÍTIQUES ESPECÍFIQUES DE JOVENTUT
o ELS RECURSOS HUMANS ESPECÍFICS DE JOVENTUT
o ELS ESPAIS JOVES AMB SERVEIS DE JOVENTUT
o L’ATENCIÓ I LES MILLORES EN L’OCUPACIÓ JUVENIL
o LA PARTICIPACIÓ I LA DINAMITZACIÓ JUVENIL
o L’ATENCIÓ A LA SALUT DELS JOVES
o L’ACCÉS A L’HABITATGE
o LES MILLORES EN LES CONNEXIONS I LA MOBILITAT JOVE

56

DIAGNÒSTIC COMARCAL DEL GIRONÈS
L’impuls de les polítiques específiques de joventut
Agrupació de municipis amb Pla local de joventut, any 2019
A la comarca del Gironès hi ha diferents municipis que promouen i impulsen les polítiques de joventut a
través d’un Pla local de joventut. Des
de l’any 2001 hi ha hagut una evolució positiva tant en la quantitat com
en la qualitat dels plans que desenvolupen els ajuntaments.
L’any 2019, 23municipis tenien aprovat un Pla local de joventut i es preveu que l’any 2020, els mateixos
ajuntaments continuïn amb l’impuls
de les polítiques de joventut a partir
d’un Pla local de joventut.

Evolució dels plans locals de joventut a la comarca del Gironès
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Vista la situació dels municipis, com a estratègia per impulsar polítiques de joventut en tots els municipis i/o mancomunar serveis, caldrà analitzar
possibles aliances, o sigui, estudiar la creació d’àrees d’influència en temes de joventut. En definir-les haurem de tenir molt en compte les relacions
del jovent i el fet que bona part dels municipis a aliar tenen menys de 500 habitants. Una proposta com a línia de treball per a aquesta legislatura
seria la creació de quatre grans àrees que engloben les diverses zones.
Zona Vall de Llémena: buscar estratègies per incloure Canet d’Adri i St. Martí de Llémena amb els serveis del municipi de Sant Gregori.
Zona Llera del Ter: buscar estratègies per complementar i unificar la zona fent com a
nucli de referència l’IES de Celrà, la biblioteca i en gran part d’ells pel serveis mèdics
del CAP.
• Viladasens, Cervià de Ter, Sant Jordi
• Bordils, St. Joan de Mollet, Flaçà, Juià, St. Martí Vell i Madremanya
• Sarrià de Ter i St. Julià de Ramis
Zona entorn Girona: buscar estratègies per aprofitar els serveis d’un municipi amb
estructura i organització potencial.
• Salt i Bescanó
• Vilablareix i Aiguaviva
• Quart
• Fornells de la Selva
Zona sud comarca:
• Cassà de la Selva, Campllong, Llambilles i St. Andreu Salou
• Llagostera
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Els recursos humans específics de joventut
Una de les claus de l’impuls de les actuacions per a la joventut són els recursos humans. A la comarca del Gironès hi ha diferents municipis que
disposen de recursos humans específics de joventut. Tancant l’etapa 2016- 2019, trobem que hi ha 8 municipis amb tècnics o tècniques de joventut treballant des de l’Administració local i 13 municipis que han optat per la figura dels professionals de joventut mancomunats amb l’Àrea de
Joventut del Consell Comarcal del Gironès.
Al Gironès hi ha hagut una evolució positiva pel que fa als professionals contractats per l’Administració
local. L’any 2.000 només un municipi tenia contractat tècnics exclusius per a l’Àrea de Joventut, Girona.
A Salt hi havia subcontractada una empresa de serveis per impulsar les polítiques de joventut.
Amb el pas dels anys, el mapa del Gironès ha anat ampliant els recursos humans en les àrees de joventut dels municipis. En aquests 20 anys, el Consell Comarcal ha treballat per tal que municipis com Sant
Gregori, Vilablareix, Cassà de la Selva i Quart tinguin un/a professional de joventut propi. En alguns
casos, fins i tot, complementat amb la figura del dinamitzador/a i/o informador/a juvenil.
Com a valoració de serveis, la millor estructura és la que combina tècnic i dinamitzador/informador juvenil i es complementa amb serveis especialitzats (referent ocupació juvenil, tècnic habitatge, programes
de promoció o prevenció de la salut, igualtat, etc.). Per a les poblacions majors de 3.000 habitants es
considera l’estructura base per a treballar polítiques de joventut a l’àmbit local.
En municipis que ara per ara no poden assolir aquest nivell, s’hi manté la figura del/de la professional
de joventut compartit/compartida.
Així doncs, en preguntar-nos què queda per cobrir, veiem que hi ha municipis de més de 3.500 habitants
que no tenen un tècnic de joventut: Sant Julià de Ramis, Bescanó i Sarrià de Ter, i municipis menors
de 3.000 habitants per als quals l’esforç econòmic que suposa tenir subvenció per a la figura d’un tècnic
però no la d’un dinamitzador juvenil està fent replantejar l’esforç realitzat en els últims 10 anys.
Vista la situació dels municipis, trobem que per una banda caldrà:
o Consolidar l’equip de professionals de joventut del Consell Comarcal del Gironès i intentar comptar amb especialistes en temes concrets per
donar servei als joves dels municipis: ocupació juvenil, assessorament i orientació en formació, salut. I com, no envoltar-nos de professionals amb
grans dots de connexió amb el públic jove, amb perfil dinamitzador/a, que puguin esdevenir referents per als joves del Gironès.
o Buscar estratègies per motivar a incorporar referents tècnics en les polítiques de joventut en tres municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants.
o Establir estratègies per organitzar els serveis de tècnics i/o dinamitzadors en els municipis petits i rurals. Per fer-ho, caldrà tenir molt en compte
les seves àrees d’influència (vegeu l’apartat anterior).
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Els espais joves amb serveis de Joventut
La comarca del Gironès compta, en aquest sentit, amb L’OFICINA JOVE, situada a l’Estació Jove de Girona, on a més hi ha el punt d’informació
juvenil, la borsa de treball jove i l’oficina d’habitatge jove de l’Ajuntament de Girona. Malgrat això, més enllà del mateix municipi, donen servei
a la seva zona d’influència. Aquest any 2008 es va signar el conveni de col·laboració entre la Generalitat i el Consell Comarcal del Gironès per
fomentar l’oficina jove al Gironès.
A la resta de la comarca, a més, destaquen com a serveis per a la joventut: els PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL I ELS LOCALS DE JOVES. El
primer grup són espais d’obertura diària.
PIJ L’ESTACIÓ JOVE i FABRICA JOVE I SATEL·LIT JOVE de Salt
PIJ L’Escorxador de Cassà de la Selva
PIJ - Ca la Viudi a Llagostera
Local jove PIJ SOL JOVE
PIJ Local de Joves Cal Bolet de Sant Gregori
També trobem altres espais d’obertura esporàdica amb personal específic de joventut que són:
Local Estació jove de Quart
Local de Joves de Bordils
Local de Joves de Cervià de Ter (Can Geli)
Espais Sitja Jove a Fornells de la Selva
Centre Cívic de Campllong
EL 221 I el Local Social Apaga la Tele de Sarrià de Ter
Hi ha municipis que impulsen polítiques de joventut a través d’un pla local però no tenen local de joves. Tenir o no tenir espais joves respon a la
necessitat o a la voluntat polítiques d’impulsar serveis específics (informació, formació, ocupació, habitatge, salut, etc., o bé de dinamitzar-lo amb
propostes socioculturals d’interès per als joves del municipi.
Així doncs, vista la situació dels municipis, cal establir una estratègia per impulsar les “antenes” de l’oficina jove mitjançant aquests locals o bé,
plantejar els serveis de forma virtual, amb consultes en línia. S’haurà de treballar per buscar la complicitat dels ajuntaments i potenciar canals de
comunicació, relació i treball entre l’Oficina Jove de Girona i la resta de la comarca.
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L’atenció i les millores en l’ocupació juvenil
La comarca del Gironès des de l'impuls de la Garantia juvenil l'any 2015 ha millorat la qualitat de l'atenció a la població jove de la comarca en relació amb l'ocupació i la formació. Tot i això, i vistes les circumstàncies actuals, caldrà plantejar-nos si cal ampliar l'atenció en els municipis(també
als que fins ara es fan poques accions). Potser l'estratègia passa per unir esforços amb els professionals de l'Àrea de Promoció Econòmica del
CCG i els agents de promoció econòmica i relacionats de cada municipi.
Així doncs, vista la situació dels municipis, el Consell Comarcal del Gironès treballarà per difondre les iniciatives establertes, millorar i mantenir
els serveis a la comarca i promoure en els municipis del Gironès la creació de serveis laborals per a la població jove.Com s'ha vist a la diagnosi,
molts dels municipis compten amb serveis d'atenció, borses de treball i algun programa concret per a l'ocupació dels joves, però caldrà potenciar
i ampliar aquests darrers així com la formació ocupacional i complementària.Per això, s'haurà de seguir treballant amb complicitat especialment
en aquells municipis on hi ha serveis de joventut o serveis d’assessorament o borses de treball de caràcter genèric. Girona i Salt concentren un
alt nivell de serveis laborals i formatius i cal que aquests arribin al jovent dels municipis de la comarca del Gironès.
També serà interessant intentar millorar la qualitat i la quantitat de la formació que permeti al jovent incorporar-se amb millor garanties al mercat
laboral, així com la quantitat i la qualitat de les experiències professionals, actualment marcades per una temporalitat i estacionalitat important. Tot
i això, és important tenir en compte el perfil de les persones joves del Gironès. Caldrà també acollir les persones joves i sense experiència (amb
o sense formació especialitzada) que en moments de crisi no poden ser absorbides per la realitat del mercat de treball de la comarca.
Cal continuar treballant per aconseguir facilitar la incorporació dels joves al mercat laboral, així com orientar-los per dissenyar i plantejar el seu
futur professional, proporcionant-los tota la informació i acompanyament necessari. A la comarca hi ha bones experiènciesen determinats municipis que poden ser extrapolables al conjunt dels municipis. Per exemple: els contractes de pràctiques de Garantia Juvenil, la consulta jove de
l'orientació juvenil, l'especialització en l'assessorament juvenil, els o les brigades joves.
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La participació i la dinamització juvenil
La participació juvenil és un dels pilars fonamentals de les polítiques de joventut. A part de l’aprenentatge per a la persona jove com la capacitat
de prendre decisions, arribar a consensos, sentit crític, treballar per l’interès general... també ens permet l’apoderament de les persones joves. No
obstant, no acostuma a ser una demanda generalitzada. Potser sí del jovent que ja forma part de les entitats juvenils, però no d’un gruix important
de joves que no és a cap entitat i no és conscient o no sap la importància de la participació juvenil.
A aquests elements d’aprenentatge i apoderament, s’hi sumen altres criteris que, com a professionals de joventut, milloren la nostra intervenció.
Escurcem la distància entre l’Administració i el jovent, i sobretot no esperem que el jovent vingui a nosaltres, que no ho farà, sinó que som els
professionals de joventut els que els anem a “buscar”. Fer partícip el jovent fa que les accions responguin a una demanda explícita i, per tant, ens
assegurem que l’impacte i la idoneïtat de l’acció sigui més encertada i major, però també que es pugui portar a terme conjuntament. No busquem
únicament la participació en el disseny, sinó també en la implementació i l’avaluació.
S’ha observat que gairebé tots els ajuntaments mantenen una relació estreta amb associacions de joves del poble, de fet, en els pobles petits la
dinamització juvenil està molt lligada al fet que hi hagi un grup o més de joves al qual l’ajuntament, d’una forma més o menys explícita, ha donat
el seu suport (sigui pel que fa a infraestructures, recursos, finançament, etc.). A més s’ha de tenir present que en la majoria de casos, l’ajuntament
cedeix un espai on els joves es poden trobar i gestionar diferents recursos dels mateixos espais.
També hi ha alguns casos en què l’ajuntament ha fet un pas més i ha establert convenis amb aquestes entitats juvenils. Han establert uns mecanismes de col•laboració fixos i anuals.
Finalment, es té constància que a Girona s’han fet alguns passos per crear un consell local de joves i que a Quart s’ha engegat un procés participatiu per gestionar i definir l’ús de l’Estació Jove.
Amb tot, i vistos els mecanismes establerts per a la participació jove als municipis, el Consell Comarcal promourà que els ajuntaments potenciïn la
participació juvenil i establirà canals d’intercanvi d’experiències intramunicipals.
Els municipis del Gironès compten amb una programació d’activitats socials, culturals i artístiques molt àmplies que en alguns casos són específiques per als joves i en d’altres no. La majoria de municipis tenen les seves agendes culturals o d’activitats i ofereixen una programació més o
menys estable. Com s’ha vist, però és una programació força generalista. Cal dir, però, que en gairebé tots els municipis s’organitzen concerts o
festes de joves i són sobretot promoguts per les associacions o pel grups de joves del poble. A més moltes d’aquestes activitats es centren en les
festes majors dels pobles.
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Tenim un grup d’ajuntaments que pel fet de disposar d’un espai o local de joves (ja sigui PIJ o Casal jove) tenen una programació més o menys continuada (anual) d’activitats lúdiques i culturals, destinades exclusivament a la joventut. Aquests municipis són Sant Gregori, Vilablareix, Salt i Girona.
Destaquem que amb el nou projecte de dinamització de la zona de la Llera del Ter, preveiem que els pobles de la zona (Flaçà, Bordils, Sant Joan de
Mollet, Cervià de Ter, Viladasens i Sant Jordi Desvalls) puguin elaborar una programació més o menys estable d’activitats específiques per al jovent.
Un altre aspecte que cal destacar és que a la comarca del Gironès hi ha una sèrie d’esdeveniments o mostres culturals de caràcter juvenil i amb
especialitats culturals en diferents pobles i que tenen certa tradició. A Girona, Inind’art; a Celrà, El Fang; a Madremanya, Magna; a Cassà de la
Selva, la Macca. La producció cultural té molta empenta.
Darrerament, s’han programat una sèrie de concursos de maquetes de grups novells i formats per joves en els municipis de Quart (Argila Pop),
Girona (Intro) i Salt (Salt The Musics) que potencien la música. El Consell Comarcal del Gironès col•labora o ha col•laborat en alguns moments en
la seva organització.
Finalment, un altre aspecte que cal destacar són els descomptes dels carnets per a joves que hi ha a Girona, St. Gregori, Sarrià de Ter, Salt i Vilablareix. Aquests carnets són exclusius per a la joventut i ofereixen descomptes en activitats culturals, ja siguin promogudes per les àrees de joventut
o pel mateix ajuntament.
Vista la situació dels municipis, l’estratègia per potenciar els serveis de dinamització a la comarca es centrarà a crear canals de difusió i comunicació de les activitats entre els diversos pobles, i també crear sinergies que estimulin la creativitat a l’hora de defiir les programacions d’activitats.
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L’atenció a la salut de les persones joves
Hi ha diversos aspectes que cal comentar en relació amb la promoció de la salut. Segons l’opinió dels professionals referents, la definició de jove
implica una franja molt gran d’edat, amb persones que viuen experiències molt dispars i diverses i, per tant, amb una gran variació de comportaments, hàbits, motius i expectatives, la qual cosa dificulta molt les polítiques a desenvolupar. S’observa que el moment aparentment més eficaç –i
més utilitzat per les diferents institucions que fan promoció de la salut– per fer arribar informació i sensibilitzar els joves és durant la seva estada
en un centre escolar, especialment l’institut. Al Gironès, moltes de les polítiques i programes d’intervenció que s’apliquen es vehiculen a través dels
centres escolars. Els diferents cursos de l’ESO reben visites de tècnics especialistes en salut i joventut i organitzen activitats periòdiques d’orientació i sensibilització sobre nombroses qüestions relacionades amb els estils de vida i la salut. Tanmateix, les campanyes informatives funcionen força
bé als instituts, però tenen dificultats per implicar els pares i arribar a certs grups (els joves no escolaritzats: per exemple, etc.). Per a la intervenció
en la campanya se solen contractar professionals especialitzats que donen més garantia i prestigi a l’acció concreta.
Els tècnics de joventut entrevistats també són conscients del fet que tenen dificultats per arribar als joves que més ho necessiten. En termes generals, els joves que reben més atenció dels programes i les polítiques de joventut i salut acostumen a ser els que menys ho necessiten, tot i que
això no implica que no els siguin necessàries igualment.
En relació amb el tipus de polítiques, es constata que són essencialment de caire preventiu i de promoció de la salut. La manca de recursos estables fa dependre en excés les accions en matèria de salut i joves de la perícia dels tècnics municipals o comarcals. De fet, en l’àmbit local es fan
moltes i diverses intervencions però ningú no en té una visió global. Els tècnics de joventut mateixos reclamen més treball en xarxa i fins i tot s’ha
plantejat de mancomunar els serveis d’una professional especialista en temes de salut juvenil.
Coincidim des de l’àmbit local que, encara que de vegades sembli que les polítiques de promoció de la salut no arriben prou als joves, o que no
sempre hi hagi acord o voluntat per assumir-les, no s’haurien de deixar de fer, ja que només quedarien els missatges virtuals i de “mercat” (la gran
indústria de l’oci i de l’entreteniment, els promotors de begudes alcohòliques, tabac, cotxes, moda, etc.).
D’altra banda, no cal que les accions concretes a favor de la salut siguin desenvolupades per l’Administració i reforçades per accions que poden
fer els joves mateixos –de fet, moltes de les polítiques que hem anomenat multidireccionals contenen fórmules per “apoderar la gent jove”–. Alhora,
les polítiques dirigides a ampliar el poder de decisió dels joves es basen en el fet que aquests tenen una autonomia suficient per decidir sobre si
mateixos. Probablement, aquesta seria una de les vies en què els ajuntaments haurien d’aprofundir, sense deixar de fer polítiques informatives i de
sensibilització, i de manera paral•lela a les polítiques de millora de la qualitat de vida i de treball, que tant afecten la salut de molts col·lectius joves.

64

DIAGNÒSTIC COMARCAL DEL GIRONÈS
Consideracions
a) Les institucions han d’actuar davant l’absència de demandes clares. La població diana d’aquestes polítiques no reclama explícitament aquestes intervencions. És lògic deduir que si una persona es percep a si mateixa sense problemes de salut, difícilment expressarà cap demanda en
aquest sentit.
b) Les polítiques de prevenció i promoció de la salut són poc visibles i sovint incòmodes per als responsables polítics i tècnics, motiu pel qual
caldria saber argumentar-ne la necessitat per conscienciar-los. Efectivament, les intervencions adreçades a millorar els hàbits alimentaris o la
disminució del consum d’alcohol del jovent d’un municipi, per exemple, suposen unes despeses que són difícils de rendibilitzar en termes polítics.
Per això, caldria procurar que els responsables polítics municipals, els tècnics de joventut i altres professionals locals (professorat dels instituts,
professionals dels CAP, etc.) comprenguessin millor què impliquen les polítiques de prevenció i promoció de la salut, i què suposa que no n’hi
hagi.
d) Cal promoure la planificació d’aquestes polítiques a mitjà o llarg termini. Com estableixen els experts, els continguts de les polítiques existents
es basen sobretot en accions informatives i formatives, mentre que les intervencions transformadores de l’entorn tenen un abast molt més limitat,
motiu pel qual caldria potenciar aquestes darreres sense deixar de fer les primeres. En relació amb el seu contingut, les polítiques de prevenció
i promoció de la salut juvenil haurien de tenir dos objectius principals:
— Ajudar a elaborar missatges, reflexions i informacions sobre comportaments i actituds saludables, que puguin servir de punt de referència als
joves i donar lloc a un aprenentatge continuat. Aquests missatges haurien de partir de l’aportació d’experts en la matèria, però també poden ser
elaborats pels joves mateixos (tallers participatius, etc.). El paper de les institucions hauria de consistir principalment a donar suport i orientació,
així com a garantir la continuïtat de les iniciatives i dotar-les d’infraestructures per fer circular els discursos. Aquests missatges i discursos haurien de ser presents en l’entorn dels joves, sobretot en els àmbits escolars i d’oci, de manera que constituïssin una mena de “soroll de fons” que
contribuís a definir la “normalitat” desitjable.
— Actuar sobre l’entorn dels joves per tal d’afavorir les opcions més saludables, tant pel que fa a comportaments de risc (alimentació, exercici
físic, sexualitat, consums, etc.) com a condicions de vida i de treball (riscos laborals, conciliació, suport social, integració en la vida social, possibilitats de participar en la vida associativa, infraestructures de barri, etc.). Fomentar l’esport, la música, les activitats que ja facin i organitzin els
joves i donar suport a l’expressió de tot un seguit d’actituds saludables que els joves manifesten amb més mesura que la resta de la població.
Vista la situació dels municipis, caldria potenciar la figura d’un professional compartit amb perfil d’agent de salut mancomunat que dissenyés
propostes en aquest sentit a nivell local, complementant i oferint qualitat a les accions que es realitzen: punts liles, tallers orientatius, debats,
cineforums, campanyes de sensibilització juvenil, etc.
També coordinar esforços amb les recent aparegudes àrees d’igualtat dels municipis i del Consell Comarcal del Gironès.
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L’accés a l’habitatge
Respecte dels serveis d’habitatge, a la comarca del Gironès, com s’ha explicat, estan centralitzats a les poblacions més grans, sobretot, quan
parlem de temes com assessorament, informació i tràmits administratius, que es centren en les oficines que hi ha a Girona: l’Oficina d’Habitatge
i l’Oficina Jove. De fa anys, el Consell comarcal té un conveni per mancomunar un tècnic d’habitatge de l’oficina comarcal en els municipis de
Cassà de la Selva, Llagostera, Celrà, Sarrià de Ter, Sant Gregori i Bescanó.
Des del Consell Comarcal del Gironès, difícilment es poden oferir altres propostes que no sigui mancomunar els serveis de l’oficina comarcal com
s’està fent. Sembla lògic que es mantinguin els convenis actuals i que a la resta de municipis no hi haig el servei presencial. En els municipis més
petits cal que se sentin com a propis els serveis de l’oficina comarcal.
Respecte a la construcció d’habitatges de protecció oficial destinats a joves, tenim que hi ha ajuntaments (com Sant Gregori, Celrà, Fornells de la
Selva, Girona o Vilablareix) que han fet diverses promocions que han tingut molt bona acollida. En aquest assumpte només podem visualitzar-ho
com a bona experiència i ajudar, si cal, en la connexió de la informació entre municipis.
Per tant, cal centrar els esforços a animar els ajuntaments a promoure polítiques per a l’accés a l’habitatge per al jovent (promoure habitatge de
protecció oficial,etc) i a buscar la complicitat dels ajuntaments amb l’Oficina comarcal d’Habitatge i l’Oficina Jove del Gironès.
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DIAGNÒSTIC COMARCAL DEL GIRONÈS
Millores en les connexions i la mobilitat jove
La comarca del Gironès té grans dificultats pel que fa a la mobilitat i ja no parlem de la mobilitat jove. Tenim una comarca on s’utilitza molt el
transport privat, ja que el transport públic de qualitat només es centra en l’àrea metropolitana de Girona (Girona, Salt, Vilablareix, Fornells, Sarrià
de Ter, Sant Julià de Ramis i Sant Gregori). Només hi ha un servei de bus nocturn i només funciona els caps de setmana (bus que va a la costa
de Palafrugell, Platja d’Aro ...).
En l’àmbit general el Consell Comarcal organitza el transport escolar, que sí que arriba a tots els infants i joves de la comarca i promou el transport
de cada poble al centre escolar de referència. Per altra banda, i com a acció puntal, destaca el Bus Nit a Fires que promou el Consell Comarcal
des de fa anys i que s’està duent a terme entre gairebé tots els pobles de la comarca. Aquest servei s’ha organitzat per a altres festes majors de
comarques veïnes (Banyoles, la Bisbal d’Empordà...). A l’àmbit municipal, alguns pobles organitzen sortides en bus per a joves. Es compta amb
bones experiències i l’hora de fomentar sortides conjuntes entre àrees de joventut de les administracions (esquiada, waterworld, trobada de joves
estiu, portaventura, etc.).
També és destacable la proposta d’alguns municipis que fomenten els descomptes que afavoreixen que la població jove faci servir el transport
públic. Per a millorar la situació a la comarca, caldrà buscar la complicitat dels ajuntaments vers l’ATM per aconseguir una millora en els serveis
de transport públic, per una banda, millorar els horaris i els recorreguts actuals i, per altra, aconseguir millors avantatges (targeta jove) en el cost
del transport públic local per a les persones joves que l’utilitzin.
Així doncs, veient els serveis municipals, quant a mobilitat, el Consell Comarcal haurà de continuar projectes que serveixin per mancomunar les
propostes de mobilitat juvenil conjunta, així com ajudar en la difusió i establir canals de comunicació entre els ajuntaments per poder compartir
iniciatives útils per a tota la comarca.
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PLANIFICACIÓ
La planificació estratègica l’entenem com un procés dinàmic que implica la revisió i el reajustament constant dels mitjans disponibles per arribar a millorar l’actuació en relació amb la
realitat desitjada. I com que la planificació és una estratègia, representa implicar en la mesura del possible tots els agents que intervenen en les polítiques de joventut en cadascuna de
les fases de la planificació. Com que la planificació és un procés dinàmic, es pot diferenciar
en fases: diagnosi, disseny, implementació i avaluació.

Objectius estratègics
A partir de la diagnosi feta podem identificar quin són els resultats i els efectes que es volen obtenir a partir de la intervenció en els propers anys.
En aquest segon bloc dissenyarem la intervenció a fer en els propers anys. Per aquest motiu, establim els objectius estratègics que expressin
quin és el canvi que es volem aconseguir i definim les línies d’intervenció, juntament amb l’estratègia metodològica i el disseny d’avaluació previst
en els propers quatre anys.
En el nostre cas, com a Consell Comarcal, ho hem de relacionar amb les funcions d’assistència, suport i treball en xarxa amb els municipis de la
comarca per a la implementació de més i millors polítiques de joventut. Així doncs, hem estructurat els objectius del Pla comarcal, i ls hem agrupat en dos objectius generals:
Línia intervenció 1. PROGRAMES DE SERVEIS ALS AJUNTAMENTS DEL GIRONÈS
Línia intervenció 2. PROJECTES MANCOMUNATS (Foment de la participació i emancipació juvenil)
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PLANIFICACIÓ - OBJECTIUS ESTRATÈGICS
PLANIFICACIÓ - OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Línia intervencions 1 - Programes de serveis als ajuntaments del Gironès
El Consell Comarcal del Gironès vol potenciar l’apropament entre les polítiques de joventut dels ajuntaments i les del Consell Comarcal. En els
darrers anys s’ha fomentat que els ajuntaments dissenyin polítiques de joventut atenent les necessitats de la població jove del seu municipi. Des
de llavors es mantenen com a objectius específics:
 Sensibilitzar els i les responsables polítics dels ajuntaments i del Consell Comarcal sobre les necessitats de la gent jove
 Difondre i impulsar la metodologia de treball del Pla nacional de joventut de la Generalitat de Catalunya
 Oferir suport i assessorament per a la millora de les estructures tècniques dels ens locals i pel desplegament de les polítiques de joventut
atenent criteris d’equilibri territorial i cohesió social
 Realitzar el seguiment dels plans locals de joventut als quals la Generalitat de Catalunya, a través del contracte programa, atorga ajut econòmic, vetllar per la seva qualitat i avaluar-los
 Promoure que les actuacions que es despleguin ho facin amb criteris de qualitat, participació, transformació i integralitat
 Fomentar la coordinació entre administracions i especialment entre els agents responsables de desenvolupar programes d’actuació juvenils
en els municipis de la comarca
 Promoure accions conjuntes i/o mancomunar aquells serveis que, sol•licitats pels ajuntaments, donin resposta a les necessitats i les problemàtiques de la joventut del Gironès
 Dissenyar programes no de forma unidireccional sinó que responguin a les seves demandes concretes dels ajuntaments o que es duguin
a terme amb la seva col·laboració
 Establir els convenis oportuns amb els ens locals de la comarca per tal de vehicular l’actuació comarcal perquè es faci mancomunadament
 Optimitzar els recursos i interrelacionar els esforços per a rendibilitzar les funcions de les diferents polítiques locals a la comarca. Sumar els
esforços de les administracions locals per impulsar projectes
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 Coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments per a impulsar polítiques de joventut per cobrir les necessitats i problemàtiques del
jovent
 Preveure les accions que s’han de desenvolupar adreçades als joves dels municipis amb menys de 500 habitants de la comarca segons
s’acordi amb els responsables polítics de joventut d’aquests ens i en coherència amb l’anàlisi de la realitat dels i les joves a cada territori
 Interrelacionar les àrees del Consell Comarcal del Gironès i millorar els serveis vers els ajuntaments de la comarca
 Realitzar el seguiment, i vetllar per la qualitat dels serveis d’oci per a menors de 18 anys, vetllar per la seva qualitat i fer la inspecció
de les instal•lacions juvenils de la comarca del Gironès

El principal interès del Consell Comarcal del Gironès ha estat, des del seu inici, oferir programes de qualitat que puguin arribar al màxim nombre
de joves del conjunt de la comarca, i procurar que les activitats responguin a necessitats i/o demandes no cobertes i que aquestes es puguin consolidar a la comarca. Per això, s’ha intentat:
 Treballar la coordinació i la col•laboració amb agents especialitzats de les entitats i/o de les institucions de la comarca
 Interrelacionar els esforços per a rendibilitzar les funcions de les àrees del Consell Comarcal
 Procurar oferir un paquet d’activitats i serveis que respongui als diferents àmbits de la vida del jovent (educació, treball, salut i prevenció, valors, qualitat de vida, habitatge, cohesió social, igualtat, etc.)
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PLANIFICACIÓ--OBJECTIUS
OBJECTIUSESTRATÈGICS
ESTRATÈGICS
Línia intervenció 2 - PROJECTES MANCOMUNATS (Foment de la participació i emancipació juvenil)
 Millorar la incidència de les actuacions, coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments per a impulsar polítiques de joventut per cobrir les necessitats i problemàtiques del jovent a través de la Taula de Joventut del Gironès ( professionals i ampliable a responsables polítics)
 Adequar els programes de l’Oficina Jove a les necessitats del conjunt de la població juvenil i a l’organització dels municipis del Gironès
 Apropar els serveis de l’Oficina Jove al conjunt de la població juvenil
Hem de tenir en compte que alguns dels programes fa anys que es porten a terme i estan plenament consolidats al Gironès. La bona relació
establerta amb les institucions col·laboradores i amb els centres d’ensenyament secundari ha fet que les propostes que s’ofereixen gaudeixin de
gran prestigi i que la majoria dels centres participin de les activitats que cada curs escolar es proposen, amb una elevada participació juvenil en
cadascuna de les activitats de dinamització juvenil que proposa el Consell Comarcal
També ens ha interessat promoure la participació dels joves i el foment de la cultura del compromís. Per aquest motiu, ens continuem proposant:
 Reconèixer les entitats juvenils de la comarca del Gironès i donar-los suport
 Contribuir en una millora de les relacions entre les administracions de la comarca i les organitzacions juvenils
 Fomentar, si cal, l’existència d’espais públics, locals per a joves, com a punts de trobada en els municipis o espais virtuals amb atenció
especialitzada (informació, assessorament i acompanyament)
 Mantenir estretes relacions i col·laborar amb els serveis per a persones joves del Gironès per a l’acostament dels serveis d’emancipació i de
participació amb la voluntat de treballar en xarxa a la comarca
 Facilitar l’intercanvi d’iniciatives o sorgiment de noves propostes entre entitats diferents
 Promoure la participació de les persones joves en el disseny de les accions per a la joventut promogudes a la comarca
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PLANIFICACIÓ- LÍNIES D’INTERVENCIÓ
En coherència amb la diagnosi realitzada i el plantejament dels objectius, formulem les línies d’intervenció o programes que es desenvoluparan.
El disseny de les línies d’intervenció i dels propers plans d’actuació anual aniran de bracet en el temps. Tot i això, i d’acord amb la redefinició anual
per a l’adequació a la realitat canviant de la joventut a la nostra comarca que, es farà anualment d’acord amb el pla d’avaluació, poden sorgir
noves prioritzacions que caldrà atendre.
Les línies de treball estan orientades a oferir suport als municipis de la comarca, a fomentar la coordinació entre administracions en matèria de
joventut, a promoure la mancomunació de serveis entre municipis, a coordinar-nos amb institucions per al foment de serveis i accions per a joves,
a consolidar els programes que s’impulsen en relació amb els centres de secundària, a oferir suport a les propostes de participació jove i a complir
amb les competències delegades en matèria d’instal•lacions juvenils i seguiments d’activitats d’estiu per a joves que la Generalitat de Catalunya
delegui en el Consell Comarcal del Gironès.		

Línia intervenció 1–PROJECTES DE SERVEIS ALS AJUNTAMENTS DEL GIRONÈS
•
•
•

Projecte 1.1 Delegació de competències (assessorament, seguiment i inspeccions)
Projecte 1.2. Recursos humans compartits (tècnic de joventut + dinamitzador juvenil+ referent ocupació Juvenil + agent de Salut
Projecte 1.3. Serveis per a municipis menors de 500 habitants

Línia intervenció 2–PROJECTES MANCOMUNATS AL GIRONÈS (Foment de la participació + Emancipació Juvenil)
• Projecte 2.1. Taula de joventut: taula de regidors/ores i referents juvenils
• Projecte 2.2 Mancomunació de serveis amb els ajuntaments del Gironès
			
2.2.1 - Bus jove de dia i de nit
			
2.2.2 - Concurs Young Talent Gironès
			
2.2.3 - Punt Lila Festa Major
			
2.2.4 - Connexions amb els Institut de secundària
			
2.2.5 - Casal jove i el món del lleure
			
2.2.6 - Els joves participem
• Projecte 2.3. Mancomunació de serveis amb altres institucions
			
2.3.1 - Saló Expojove
			
2.3.2 - Campanya Alimentació i Joves d'Avui
			
2.3.3 - Tot el que fem educa
			
2.3.4 - Consulta joveGironès
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PLANIFICACIÓ- DISSENY METODOLÒGIC
En l’elaboració de les bases del Pla comarcal de joventut del Gironès, atès que és un moment de reflexió, d’organització i de previsió, també és
important tenir en compte i definir el disseny metodològic. És aquí on plantejarem la concreció metodològica. De la mateixa manera que es preveuen una sèrie d’actuacions que han de permetre assolir gradualment els objectius plantejats, també és important definir els criteris metodològics
que són més adequats per a aquest propòsit.
Aquests darrers anys, la Generalitat ha prioritzat com a eixos metodològics, la participació, la integralitat, la transformació i la Qualitat. Per això,
en aquest apartat, recollirem els plantejaments generals en relació amb
aquests aspectes per impulsar les polítiques de joventut al Gironès. Així mateix, s’expliciten els mecanismes establerts de coordinació i de gestió de les
polítiques de joventut.
Per impulsar el Pla comarcal de joventut 2020 - 2024 es compta amb els
recursos i el pressupost de l’Àrea de Joventut, així com l’equip d’educació
social de Serveis Socials, i els o les professionals dels programes que de
forma exclusiva van dirigits a joves de la comarca. Entre aquests hi ha l’equip
de professionals de Promoció Econòmica, el tècnic de Cultura, l’equip tècnic
d’habitatge, i l’aparelladora dels Serveis Tècnics. També s’hi ha d’incloure
el personal dels serveis generals, persones no vinculades directament al
Pla però que hi col•laboren en l’apartat d’administració general i gestió del
pressupost del Pla. També es compta amb les infraestructures del Consell
Comarcal del Gironès així com els equipaments dels municipis que tenen
serveis en conveni amb aquesta institució.
L’Àrea de Joventut té la responsabilitat d’impulsar serveis i programes
adreçats a la població jove de la comarca i s’haurà de preocupar d’impulsar
el diàleg i el treball en cooperació amb la resta de serveis. Per dur a terme
aquest encàrrec l’Àrea de Joventut treballarà conjuntament amb professionals d’altres àrees i/o serveis d’altres administracions en el disseny de l’execució de les mesures incloses al Pla comarcal de joventut 2020-2014.
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En aquest treball conjunt caldrà definir quin és el nivell de coordinació necessari, ja que la cooperació que s’ha d’establir no sempre ha de ser la
mateixa i cal pactar quines són les aportacions i implicacions concretes de cada àrea o servei municipal.
L’experiència ens demostra que per a l’execució del Pla comarcal de joventut és cabdal que totes les àrees del Consell Comarcal treballin de
forma coordinada. Cal intensificar el treball per tal d’aconseguir crear nous programes que responguin a les necessitats detectades. Cal buscar
la fórmula per unir esforços humans i buscar recursos econòmics per incrementar i millorar les polítiques de joventut del Consell Comarcal del
Gironès.
Cal que el personal tècnic i polític defineixi quines accions cal impulsar per tal de donar resposta a les més importants necessitats del col·lectiu
de joves del Gironès i, més important encara, quins òrgans de govern o institucions cal que actuïn i/o es coordinin per tal de garantir un major èxit
de les polítiques de joventut a la comarca del Gironès.
Per a aquest Pla cal reajustar i crear nous programes dirigits a la població jove de la comarca i continuar millorant el suport als ajuntaments per
tal d’oferir aquells serveis que responguin a les necessitats detectades i manifestades pels joves en els diferents municipis de la comarca.
Per aquest motiu, proposem:
 Crear un espai de debat i reflexió entre els referents de les àrees relacionades amb les de joventut
 Crear un espai d’intercanvi estable entre els tècnics i les tècniques de les àrees relacionades amb les de joventut
 Buscar la manera de donar a conèixer millor els serveis per a joves que ofereixen a la comarca i usar, sobretot, les xarxes socials com a canal
de relació i comunicació amb la joventut
L’espai de treball transversal ha de generar les bases per als projectes integradors i transformadors que es volen impulsar durant aquesta legislatura.
Des de l’impuls de les polítiques locals de joventut, el Consell Comarcal del Gironès ha de buscar estratègies diverses per tal de coordinar-se
amb les administracions locals per impulsar els projectes. Actualment podem dir que està consolidada la Taula de Joventut.
La Taula s’ha generat en tres fases, la primera, a principis de l’anterior legislatura, eren trobades amb les persones responsables de les polítiques
locals (regidors/ores i tècnics/tècniques). En una segona etapa, l’any 2006, es va crear la Taula de Professionals de Joventut. Des de llavors s’ha
continuat treballant amb els ajuntaments per consolidar-la, perquè les persones que es van incorporant a aquesta feina també en formin part i
perquè es pugui establir un intercanvi més productiu entre els professionals de joventut de la comarca.
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Tenint em compte la situació actual de l’impuls de les polítiques de joventut a la comarca- vegeu visualització-, és important continuar i millorar
la coordinació entre els diferents agents socials i/o institucions que actuen en aquest territori. El fet de mancomunar serveis pot millorar l’oferta
en el conjunt de la comarca.
En aquest sentit cal destacar que existeixen dificultats per agrupar els diferents nivells i capacitats d’acció dels municipis. Per a la creació de serveis i programes específics per a la població jove, a la comarca del Gironès, hi ha una manca de recursos humans (tècnics/tècniques de joventut
i/o dinamitzadors/dinamitzadores juvenils,..) que es dediquin exclusivament a generar i promoure polítiques de joventut.
Tot i que hi ha hagut un avanç important, a la comarca hi ha encara poques pocs professionals de joventut. Per treballar de forma coordinada, és
molt important comptar amb el suport i les complicitats dels regidors/ores dels municipis. Així doncs, el treball de coordinació s'ha de fer també
amb els regidors/ores o els alcaldes o les alcaldesses.
En força municipis és el mateix regidor o regidora qui ha de portar a terme la coordinació, la gestió, el disseny i l’execució dels programes, la
recerca de recursos, etc. Tot i procurar oferir el major i millor suport, les possibilitats tècniques i econòmiques que pot oferir el Consell són, ara
per ara, encara molt reduïdes.
Per aquest motiu, des de l’Àrea de Joventut proposem per a aquesta legislatura:
 Consolidar la Taula Comarcal de Joventut –regidors/ores dels ajuntaments de la comarca- per acordar les necessitats prioritàries de la joventut,
per intercanviar estratègies i per impulsar polítiques per donar-hi resposta
 Consolidar la Taula Comarcal de Professionals de Joventut del Gironès– tècnics/tècniques i dinamitzadors/ores dels ajuntaments
 Promoure que augmentin els recursos humans de joventut propis o compartits entre administracions en aquells municipis que tenen previst
desenvolupar un Pla local de joventut, i especialment professionals especialitzats en àmbits de major necessitat
 Buscar incrementar el suport humà i econòmic del Consell Comarcal envers els ajuntaments de la comarca
 Procurar que les accions impulsades des de les administracions, tenint en compte les seves competències, responguin a les necessitats i demandes de les persones joves
 En el marc de les taules de joventut, organitzar trobades, jornades o sessions formatives d'interès per a les persones responsables de promoure polítiques de joventut a la comarca del Gironès
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En les polítiques de joventut, a més dels ajuntaments de la comarca, també hi participen altres administracions, fundacions i associacions, i empreses: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Direcció General de Joventut, Departament d’Educació, Departament de Salut, Consell
Esportiu del Gironès, Universitat de Girona, Oficina de Consum, Diputació de Girona, Dipsalut, Fons Social Europeu, Creu Roja-Joventut, Xarxa
d’Educadors en el Lleure, Acellec, ACAS, empreses de transport, empreses de serveis socioculturals, de lleure, autònoms especialitzats en àmbits juvenils, etc. Per aquest motiu, des de l’Àrea de Joventut proposem per a aquesta legislatura:
 Continuar amb la col·laboració de les diferents institucions, entitats, cooperatives, empreses i/o autònoms que participen cooperant i/o coordinant-nos per al desenvolupament de cadascuna de les diferents actuacions previstes per a aquest any
 Ampliar el ventall de relacions laborals amb professionals d’altres institucions per a regenerar la xarxa de contactes i vitalitzar els serveis
L'aspecte més llunyà és, ara per ara, la participació juvenil. Es difícil donar-hi impuls des del Consell Comarcal ja que l’objectiu principal és el de
donar suport indirecte a les persones a través dels ajuntaments. Tot i això, sí que tenim interès que el jovent participi de les polítiques de joventut
de la comarca. Per això, donem suport a les iniciatives promogudes pels ajuntaments per promoure la participació jove.
A la comarca del Gironès, el nivell d’interlocució entre administració i entitats juvenils és correcte. El suport dels ajuntaments és interessant (subvencions, cessió d’espais, suport a les accions programades, cobertura en assegurances, ...), però existeix, ara per ara, un baix índex de participació juvenil en el disseny de les polítiques de joventut de les administracions. En el Consell Comarcal és difícil, ara per ara, crear una taula de
joves que representi els joves dels 27 municipis que integren la comarca del Gironès. Per aquest motiu, ens proposem per a aquesta legislatura:
 Visualitzar les formes de participació jove existents a la comarca fent una diagnosi de la participació juvenil a la comarca
 Contribuir en una millora de les relacions entre administracions de la comarca i les organitzacions juvenils
 Promoure la creació de projectes per a joves a la comarca del Gironès a partir d’iniciatives dels mateixos joves
 Intentar participar i col•laborar en els processos participatius que es promoguin en els municipis
 Promoure la participació juvenil en el disseny de les accions per a joves promogudes de l’Àrea de Joventut a través del PCJ
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PLANIFICACIÓ- DISSENY DE L’AVALUACIÓ
L’avaluació s’ha de concebre, més enllà d’un rendiment de comptes sobre els resultats que han obtingut les actuacions, com una eina d’aprenentatge i de seguiment que contribueixi a millorar la qualitat, en termes d’eficàcia i eficiència, de les actuacions.
L’avaluació ha de servir als responsables de les polítiques comarcals de joventut tant polítics com tècnics per obtenir les eines que els capacitin
per millorar les seves actuacions, les seves pràctiques professionals i, també, per a la millora dels processos de presa de decisions al voltant de
les intervencions que desenvolupen. I perquè així sigui és recomanable tenir en compte els aspectes següents.

Quin tipus d’avaluació?
L'avaluació de les actuacions del Pla comarcal de joventut ens ha de proporcionar un seguit de recomanacions sobre la manera com s'ha de
reorientar la intervenció, per millorar-la si cal.
L’avaluació ens permetrà tenir un coneixement rigorós per prendre decisions respecte als canvis, les millores i les reorientacions de la intervenció. Ha de facilitar, també, la millora en el coneixement de la realitat, l’eficiència en l’assignació de recursos i, en definitiva, el contrast entre els
plantejaments inicials i l’aplicació pràctica.
Tenint en compte el caràcter plurianual (4 anys) del Pla comarcal, esdevé rellevant elaborar una avaluació de procés del Pla a mitjà termini i una
avaluació de resultat (impacte, assoliment d’objectius, etc.) quan n’acabi la vigència.
L’avaluació operativa o de procés ens permetrà avaluar de forma quantitativa les actuacions que s’han dut a terme i la metodologia emprada. És
pertinent fer-la a mitjà termini, coincidint amb la vigència del pla d’actuació 2020-2024.
Pel que fa a l’avaluació estratègica o de resultat, s’estableix amb un plantejament d’avaluació del Pla comarcal que permeti valorar la intervenció
segons els resultats i impactes en relació amb les necessitats que es pretenien satisfer, així com quina ha estat la cobertura de les polítiques en
els municipis de la comarca.
De les observacions i resultats que se n’obtinguin, i del seguiment que en fa la Secretaria de Joventut, la tècnica de joventut, com a coordinadora del Pla comarcal de Joventut, redactarà una memòria i la presentarà als responsables polítics del Consell Comarcal, als ajuntaments de
la comarca implicats i a la Secretaria de Joventut. A partir de tota l’avaluació i després d’analitzar les desviacions, es durà a terme una revisió
estratègica i una revisió operativa que permetin modificar les actuacions futures i tornar a planificar, si és el cas, el marc de referència, els objectius i les mesures previstes.
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Quan, com i amb qui es farà?
En el mateix moment en què es dissenyen les actuacions i cal preveure les eines i els recursos (humans, econòmics i de temps). Com a procés
sistemàtic, que podrà ser presencial o virtual, i serà fruit de la reflexió que comporti un aprenentatge i que tinguin en compte tots els agents significatius relacionats amb la política desenvolupada.

Avaluació de procés
Aquesta serà la primera avaluació, de caire quantitatiu i valorant quines actuacions de les previstes s’estan duent a terme, com s’estan desenvolupant i si cal reorientar o modificar alguns aspectes. Els/les agents que valoraran el pla d’actuació seran totes les persones implicades directament
amb els diferents programes i projectes establerts, de manera que comptarem amb el suport dels ajuntaments i personal tècnic i polític, a part
del personal propi del Consell Comarcal. Malgrat que aquesta avaluació de procés és de caràcter genèric, hem de pensar que cada programa o
actuació té la seva pròpia avaluació, que es farà just acabat cada projecte. D’aquesta manera l’avaluació de procés es servirà d’aquesta avaluacions més concretes.
L’avaluació es realitzarà en relació amb els principis rectors del Pla nacional de joventut. En la fase d’avaluació del procés en concret seran:
Principi d’integralitat, en el qual l’objectiu és mesurar el grau de transversalitat i de interinstitucionalitat. Per tant, donarem resposta a:
Transversalitat
o Quantes àrees del Consell Comarcal hi han participat?
o Quines sinèrgies de col·laboració s’han creat? Quines s’han consolidat?
o Quins recursos hi destina cada àrea?
o Les tasques i responsabilitats estan clares i repartides?
o Hi ha mecanismes útils d’informació?
o Qui lidera el projecte?
o S’articulen les sinergies existents?
o Es donen situacions de duplicacions/superposicions?
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Interinstitucionalitat
o Quantes administracions hi estan implicades?
o Quantes entitats hi estan implicades?
o Municipis participants segons accions
o Quines sinèrgies de col·laboració s’han creat? Quines s’han consolidat?
o Quins recursos hi destina cada agent?
o Les tasques i responsabilitats estan clares i repartides?
o Hi ha mecanismes útils d’informació?
o Qui lidera el projecte?
o S’articulen les sinergies existents?
o Es donen situacions de duplicacions/superposicions?
Principi de participació en relació amb les persones joves i als municipis, analitzant i responent a:
o Hi Participen activament?
o Formen part de la presa de decisions?
o S’involucren en la diagnosi, disseny, implementació i/o avaluació?
o S’estableixen mecanismes que faciliten la participació?

Avaluació de resultat
Abans que acabi la vigència d’aquest Pla comarcal, caldrà fer l’avaluació dels resultats, és a dir, valorar de forma qualitativa com ha incidit el Pla
comarcal en la realitat juvenil de la comarca, veure quin grau d’assoliment dels objectius s’ha obtingut, l’ús dels serveis que hi són inclosos, quins
recursos han estat més eficients i, en definitiva, fer una valoració global dels quatre anys. Això permetrà extreure conclusions sobre l’evolució del
Pla comarcal i així establir les reformulacions necessàries per encarar el següent període.Això doncs l’analitzarem segons els principis rectors de
transformació i canvi, i de qualitat. Concretament:
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Transformació i canvi
o Es tenen en compte els factors de desigualtat?
o Les actuacions tenen en compte la diversitat de persones joves?
o Es dona un tractament de les desigualtats?
o Hem donat resposta a les necessitats principals dels municipis?
o Hem donat resposta a les necessitats principals del jovent?
o Les actuacions responen a demandes dels municipis?
o Les actuacions responen als objectius marcats inicialment?
o Quin és l’impacte (canvi) que s’ha assolit amb les actuacions?
Qualitat
o S’introdueixen mecanismes d’avaluació que prevegin
 La satisfacció de les persones beneficiàries?
 La cobertura i adequació de les activitats?
 Els recursos i activitats desenvolupades?
 L’acompliment dels objectius operatius?
o Els recursos econòmics emprats han estat suficients?
o Els recursos humans utilitzats han estat suficients?
o Quin és el grau de cobertura de les accions?
o Els espais/equipaments han estat els més adients?
Per acabar, es faria una avaluació qualitativa per encarar els escenaris de futur:
 Quines són les línies de treball que caldria consolidar?
 Quines són les línies de treball que caldria millorar?
 Quines són les línies de treball que caldria innovar?

Metodologia de l’avaluació
L’avaluació de les intervencions es portarà a terme amb els agents implicats: persones joves, responsables polítics, professionals de joventut,
personal tècnic i entitats. S’utilitzaran tècniques quantitatives i qualitatives per tal de donar resposta a les preguntes exposades anteriorment.
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Delegació de competècies (assessorament, seguiment i inspeccions)

Acció 1.1
Àmbits
Objectius

#competències #casescolònies #lleure #estiu #vacances #casals #colònies #rutes #campaments
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripció

Sensibilitzar els i les responsables polítics dels ajuntaments i del Consell Comarcal sobre les necessitats de la gent jove
Oferir suport i assessorament per a la millora de les estructures tècniques dels ens locals i per al desplegament de les polítiques de joventut atenent criteris d’equilibri territorial i cohesió social
Realitzar el seguiment dels serveis d’oci per a menors de 18 anys i vetllar per la seva qualitat
Inspeccionar les instal·lacions juvenils de la comarca del Gironès
Realitzar el seguiment dels plans locals de joventut als quals la Generalitat de Catalunya, a través del contracte programa,
atorga ajut econòmic i vetllar per la seva qualitat
Difondre i impulsar la metodologia de treball del Pla nacional de joventut de la Generalitat de Catalunya
Promoure que les actuacions que es despleguin ho facin amb criteris de qualitat, participació, transformació i integralitat
Millorar la incidència de les actuacions, coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments per a impulsar polítiques de
joventut per cobrir les necessitats i problemàtiques del jovent a través de la Taula de Joventut del Gironès (professionals i ampliable a responsables polítics)

El Consell Comarcal del Gironès ha anat guanyant competències al llarg de la seva història en l’àmbit juvenil.
La Llei 11/1993, de 22 d’octubre, va disposar la transferència de competències de la diputacions a la Generalitat en matèria de
joventut i la delegació en favor dels consells comarcals de les competències transferides.
El 23 de desembre de 1994, el Consell Comarcal i la Secretaria General de Joventut van signar un conveni de delegació de les
competències d’acord amb el que disposava el Decret 187/1993, de 27 de juliol, relatiu a l’acord del govern de la Generalitat pel
qual es delegaven a les comarques competències en matèria de joventut.
Des de l’any 2000, i fruit de la signatura del conveni amb la Direcció General de Joventut, el Consell Comarcal disposa d’una tècnica, implicada únicament i exclusivament en matèria de joventut. A partir d’aquí, s’han anat creant serveis de suport als municipis
i d’atenció a la joventut de la comarca. En les bases del Pla comarcal de joventut queda recollida l’evolució de l’Àrea de Joventut.
Des de la Direcció General de Joventut, s’estableixen les visites de seguiment a realitzar cada any (35) i els tipus d’inspeccions a
realitzar en les instal·lacions juvenils.
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Agents

La tècnica comarcal de Joventut i l’equip de professionals mancomunats vinculats a l'Àrea de Joventut. Els i les referents de caràter
tècnic i polític dels municipis i de la Generalitat.
Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per un membre de cada part signant per tal de tractar les incidències que
es pugin produir i per seguir-ne les evolucions i es designa la Consellera comarcal de Joventut com a responsable, per part del
Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, la vigilància i el control de l'execució d'aquest conveni.

Recursos

Aquest servei rep el finançament a través de la fitxa es reben les qualitats de 30.000 €+ 4.647,96 € = 34.647,96 €

Calendari

La delegació de les competències s’executen al llarg de l’any. Les visites de seguiment d’activitats de lleure es concentren els
mesos d’estiu.

Avaluació

Nombre d’atencions que es realitzen (visites de seguiment, inspeccions)
Tipus d’atencions amb els ajuntaments i nombre d’ajuntaments atesos.
Valoració de les atencions rebudes
• Les actuacions responen als objectius marcats inicialment?
• Quin és l’impacte (canvi) que s’ha assolit amb les actuacions?
• Han revertit en la millora de les polítiques locals dels municipis?
• Quines consultes s’han respost?
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Recursos humans compartits

Acció 1.2
Àmbits

#professionals #jvoentut #joventutgirones #mancomunats #vivències

Objectius

• Promoure, coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments per a impulsar polítiques de joventut a través de plans locals
de joventut

• Potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut en els municipis de la comarca
• Crear serveis de joventut de proximitat fer-los-en tan protagonistes com sigui possible, i anar definint línies d’actuació en matèria
de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin amb les d’àmbit municipal
• Impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la que s’ha anomenat zona jove Gironès i per visibilitzar l’experiència de
més de quinze anys mancomunant serveis per al jovent de la comarca
• Col·laborar per tal d’optimitzar els recursos humans i econòmics per promoure polítiques de joventut a la comarca del Gironès

Àmbits

• Col·laborar en el programa del referent d’ocupació juvenil per impulsar l’ocupació juvenil i així reduir l’atur a la comarca
• Establir les bases de col·laboració per a la concreció i gestió del projecte de professionals compartits, inclòs en el Pla comarcal
de joventut del Gironès, zona jove Gironès
• Establir la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments del Gironès per a l’impuls de l’ocupació juvenil a
través del programa del referent d’ocupació juvenil, amb el suport d’un professional referent

Descripció

El Consell Comarcal del Gironès disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut per donar suport als municipis als
efectes de dissenyar, desenvolupar i executar projectes juvenils i programes adreçats als joves en favor de l’apoderament juvenil
i l’acompanyament en l’emancipació. Els recursos humans que s’ofereixen és la mancomunació dels professionals
- Tècnic/a de joventut per a la realització del disseny, redacció, execució i justificació del Pla local de joventut del municipi, així
com les actuacions que se’n desprenen.
- Dinamització juvenil per a l’impuls dels programes i l’execució dels serveis vinculats al Pla local de joventut.
Existeix la figura de l’agent de Joventut que engloba les dues figures.
- Referent d’ocupació juvenil pel foment de l’ocupació juvenil.
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Descripció

Per a dinamitzar les accions ja existents al municipi, potenciar que s’aprofitin més i millor els serveis que ofereix el Consell Comarcal, i definir línies d’actuació en matèria de joventut d’àmbit local i supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin
amb les d’àmbit municipal, cal disposar de professionals qualificats que puguin realitzar, per una banda, treball tècnic i, per altra, i
diferenciat, tasques de dinamització pels municipis del Gironès.
Així doncs, per al desenvolupament del projecte ZONA JOVE GIRONÈS se signen uns convenis de col·laboració amb els ajuntaments. Des de 2.004 s’han signat convenis amb els municipis d’Aiguaviva, Bordils, Cervià de Ter, Cassà de la selva, Campllong,
Flaçà, Fornells de la Selva, Juià, Llambilles, Llagostera, Madremanya, Medinyà, Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi
Desvalls, Sant Julià de Ramis i Viladasens.
L’aposta per fomentar l’ocupació de la població jove al Gironès es va iniciar l’any 2015 amb el programa Xarxa Impulsors de Garantia Juvenil, amb la participació del Consell Comarcal del Gironès i la col·laboració i convenis dels ajuntaments de la comarca.
A partir de l’impacte del programa Xarxa Impulsors de Garantia Juvenil, el SOC i el Consell Comarcal del Gironès han volgut donar continuïtat a les inèrcies generades a cada territori i així poder donar l’atenció directe al col·lectiu de joves perquè segueixin
formant-se o s’incorporin al món laboral i, alhora, garantir l’atenció integral a la població jove amb el treball en xarxa amb altres
dispositius com Serveis Socials, Ensenyament, Joventut, Ocupació, Salut, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’AdolesÀmbits
cència, etc.
Tasques dels professional/a compartit/da de joventut
•
•
•

•
•

 onar impuls al Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest dels municipis que se li adjudiquin, així com el seguiD
ment i control de les activitats i les despeses derivades dels serveis i activitats impulsats per l’Àrea de joventut
Dirigir programes vinculats a subvencions en els municipis per fomentar l’apoderament juvenil i l’acompanyament en l’emancipació
Desenvolupar polítiques i accions de joventut a cada un dels municipis encomanats d’acord amb la voluntat de l’equip de
govern i les directrius marcades per l’Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Gironès i la Direcció General
de Joventut, així com la gestió dels programes i serveis per a joves en els municipis vinculats al conveni de professionals de
joventut compartits a la comarca del Gironès
Elaborar informes i memòries de les actuacions realitzades pels ajuntaments de la comarca en matèria de joventut amb les
directrius definides en el Pla local de joventut
Fomentar i crear programes d’àmbit comarcal per incentivar la participació i facilitar l’emancipació juvenil amb el treball en
equip amb les àrees de cultura, ensenyament, igualtat, qualitat de vida i serveis socials, o altres àrees del municipi per l’impuls
de serveis pel jovent
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Descripció

Tasques dels professionals compartits de joventut especialitzats (salut, ocupació, cultura, educació, habitatge, diversitat,
igualtat o participació)
•
•

•
•
•

 irigir programes específics (salut, ocupació, cultura, educació, habitatge, diversitat, igualtat, participació etc.) vinculats a subD
vencions en els municipis per al foment de polítiques que incentivin l’apoderament juvenil i l’acompanyament en l’emancipació
Desenvolupar polítiques i accions de joventut a cada un dels municipis encomanats d’acord amb la voluntat de l’equip de govern
i les directrius marcades des de l’oficina de Servei a la Joventut del Consell Comarcal del Gironès i la Direcció General de Joventut, així com la gestió dels programes i serveis per a joves en els municipis vinculats al conveni de professionals de joventut
compartits a la comarca del Gironès
Elaborar d’informes i memòries de les actuacions realitzades pels ajuntaments de la comarca en matèria de joventut amb les
directrius definides en el pla local de joventut
Fomentar i crear programes d’àmbit comarcal incentivant la participació i facilitar l’emancipació juvenil amb el treball en equip
amb les àrees de cultura, ensenyament, igualtat, qualitat de vida i serveis socials, o altres àrees del municipi
Desenvolupar serveis, programes, actuacions o campanyes de sensibilització i promoció en temes específics entre la població
jove i per atendre la diversitat

Àmbits
Tasques dels professional/a compartit/da en tasques de dinamització juvenil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 tendre i orientar a entitats/grups amb propostes de noves activitats, donant-los suport i fer d’enllaç amb l’Ajuntament i l’Àrea
A
de Joventut
Potenciar la dinamització dels espais joves dels municipis (organitzar i coordinar activitats i cursos periòdics, així com fer-ne el
seguiment i avaluació
Engegar activitats pròpies, participar en altres activitats organitzades per l’ajuntament que tinguin relació amb els joves, i donar
suport a aquelles que promoguin des de les entitats juvenils
Desenvolupar el programa de dinamització en els instituts del Gironès
Donar suport a les entitats juvenils
Participar en el treball d’equip dels programes d’àmbit comarcal per al foment de la participació i l’apoderament juvenil i l’acompanyament en l’emancipació
Aconseguir una comunicació efectiva i de doble sentit amb els joves del municipi i crear les eines necessàries per fer visible les
activitats a la resta d’ajuntament i població
Programar activitats per a joves en els municipis vinculats al conveni de professionals de joventut compartits a la comarca del
Gironès
Elaborar de memòries de les actuacions realitzades pels ajuntaments de la comarca en matèria de joventut amb les directrius
definides en el Pla local de joventut
Fer un seguiment de l’equipament (volum d’usuaris, tipus d’usos,...) i elaborar una proposta d’actuació per afavorir-ne la dinamització
Detectar necessitats, inquietuds i motivacions dels usuaris en relació amb el servei de joventut i traslladar-les al tècnic i executar
projectes que es puguin desenvolupar des de l’Àrea de Joventut
Dur a terme actuacions de prevenció d’hàbits/foment hàbits juvenils
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Descripció

•
•
•

 raslladar a Serveis Socials casos en què s’han detectat possibles situacions de risc
T
Fomentar la comunicació i responsabilitzar-se de la presència del servei de joventut a les xarxes socials: Facebook, Instagram,
etc.
Redactar la memòria de treball referent als municipis participants d’acord amb les directrius definides en el Pla local de joventut

Tasques dels referents d’ocupació juvenil
•
•

 tendre les persones joves residents als municipis de la comarca del Gironès
A
Informar d’aspectes genèrics al voltant dels objectius i actuacions de la Garantia Juvenil a Catalunya i al Gironès. I promoure
accions individuals o grupals
• Realitzar actuacions d’orientació i acompanyament a les persones joves, respectes els recursos i programes genèrics existents
a Catalunya i al Gironès per a persones joves en els àmbits formatiu i laboral. Informar de la cartera de serveis i recursos del
territori
• Tutoritzar els joves de la comarca que ho sol·licitin i necessitin, i realitzar un itinerari d’inserció laboral o de retorn al sistema
educatiu, segons necessitats i preferències
• Treballar aspectes relacionats amb la identificació i desenvolupament de les competències clau per a l’ocupabilitat, l’aproximació al context laboral, la identificació de competències bàsiques i transversals, l’anàlisi de l’ocupabilitat i la recerca de feina
Àmbits
• Treballar, transversalment i en xarxa, amb la participació dels agents socials, centres educatius, entitats formatives, centres de
serveis socials i salut i ens locals de la comarca del Gironès
• Col·laborar en el disseny de projectes i programes d’àmbit local i comarcal per fomentar l’ocupació juvenil
• Redactar la memòria de treball referent als municipis participants. La memòria farà referència als indicadors següents: nombre de persones ateses i informades, (sexe, edat, municipi); intervencions o xerrades informatives ofertes; sessions de grup o
sessions individuals realitzades; accions de coordinació; accions de difusió a la comarca (tant del mateix programa com dels
recursos i serveis per a joves en termes d’ocupació i formació)

Agents

La tècnica comarcal de Joventut i l’equip de professionals mancomunats vinculats a l’Àrea de Joventut. Els i les referents de caràcter tècnic i polític dels municipis.
Es designa la consellera comarcal de Joventut com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, la
vigilància i el control de l'execució d'aquest conveni.
Són obligacions del Consell Comarcal del Gironès:
•
•
•

Coordinar l'horari de treball del/la referent, d'acord amb la seva jornada laboral, procurant atendre el major nombre de joves
que ho requereixin al Gironès
Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació dels professionals de joventut compartits, d'acord amb els perfils professionals (tècnic de joventut genèric, tècnic de joventut especialitzat, dinamitzador juvenil o informador juvenil) que s'acordin
amb l'Ajuntament
Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.), amb els professionals
de joventut compartits i també amb els professionals de joventut municipals de la comarca
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Agents

•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny i impuls del Pla local de joventut i dels programes
i accions vinculats
Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que s’han de dur a terme en matèria de joventut, sempre i que l’acció a realitzar entri dins els plantejaments o objectius del projecte de professionals compartits i respecti els acords
apuntats en aquest conveni
Planificar serveis adreçats a la població jove en general que esdevinguin un recurs del qual puguin beneficiar-se els diferents
municipis
Aportar la quantitat econòmica que no quedi coberta per les aportacions dels ajuntaments i que garanteixi el correcte desenvolupament del projecte de professionals compartits, sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries
Coordinar la tasca del/la referent d'ocupació juvenil del Gironès
Posar a disposició del/la referent un ordinador portàtil i l'accés remot que faciliti el seu treball mancomunat des dels municipis de
la comarca i la consulta a tots els expedients, la documentació de treball, els fitxers, correus electrònics, etc.
Lliurar la memòria de treball als municipis participants. La memòria farà referència als indicadors següents: nombre de persones
ateses i informades, (sexe, edat, municipi); intervencions o xerrades informatives oferts; sessions de grup o sessions individuals
realitzades; accions de coordinació; accions de difusió a la comarca (tant del mateix programa com dels recursos i serveis per a
joves en termes d'ocupació i formació)

Àmbits
Són obligacions de l’Ajuntament:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotar el professional de joventut dels recursos necessaris per desenvolupar les tasques que se li encomanin
Habilitar un espai de treball i un espai d’atenció per al jovent per tal que el professional pugui realitzar la seva tasca
Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.) amb el Consell Comarcal del Gironès
Fer-se càrrec, mitjançant liquidació, dels costos corresponents a dietes de locomoció, els quals comunicarà semestralment des
del Consell Comarcal, amb el detall corresponent.
Dotar el professional de joventut dels recursos necessaris per desenvolupar les tasques que se li encomanin
Promoure i facilitar que es puguin desenvolupar serveis i activitats en les instal·lacions del municipis
Habilitar un espai de treball i un espai d’atenció per al jovent per tal que el professional de joventut pugui realitzar la seva tasca.
Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de seguiment, etc.) amb el Consell Comarcal del Gironès i mantenir l’adhesió a la Taula de Joventut del Gironès
Desenvolupar un Pla local de joventut i els projectes vinculats
Destinar una part del pressupost anual al Pla local de joventut. Incorporar a la partida de joventut la subvenció rebuda per part del
contracte programa
Aportar la quantitat econòmica acordada en aquest conveni i segons els costos dels perfils professionals
Facilitar als professionals de joventut contractats pel Consell Comarcal del Gironès, el seguiment i control de les activitats i les
despeses derivades dels serveis i activitats impulsats per l’Àrea de Joventut
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Recursos

Aquest servei rep el finançament a través de la fitxa 43b (suport a plans locals i comarcals de joventut professionals de joventut compartits) i atorga 52.473 € i 36.800 € per al referent d’ocupació juvenil amb la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Els costos derivats del projecte de professionals compartits a la Zona Jove Gironès es finançaran amb les aportacions econòmiques
dels ajuntaments que hi participin i de la Generalitat de Catalunya, a través del contracte programa del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies o amb el format que la Direcció General de Joventut estableixi.

Calendari

L’acord per als referents de joventut és quadriennal i vinculat al conveni. Aquest conveni serà vigent durant la legislatura. La durada
no pot ser, en cap cas, superior als 4 anys. El conveni és prorrogable expressament mitjançant una addenda, amb una sol·licitud
prèvia presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del seu venciment.
L’acord pe al/ a la referent d’ocupació juvenil és anual. El conveni és prorrogable expressament mitjançant una addenda, amb una
sol·licitud prèvia presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del seu venciment.
Són causes de resolució d’aquest conveni, es pot resoldre:
a) Per mutu acord de les parts
b) Per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants
c) Per altres causes de resolució previstes a l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Avaluació

Nombre de convenis signats amb els ajuntaments
Tipus d’acords de serveis pactats amb cada ajuntament
Grau de compliment dels acords pactats amb cada ajuntament
•
•
•
•

Les actuacions responen als objectius marcats inicialment?
Quin és l’impacte (canvi) que s’ha assolit amb les actuacions?
Continuïtat de l’acord
Adaptació i milores en l’acord
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Serveis per a municipis menors de 500 habitants

Acció 1.3
Àmbits
Objectius

#municipispetits #joventut #mancomunacióserveis
•
•
•
•
•
•

Descripció

Promoure, coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments per a impulsar polítiques de joventut als municipis petits
de la comarca
Definir línies d’actuació en matèria de joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin amb les
d’àmbit municipal
Impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la que s’ha anomenat Zona Jove Gironès i per visibilitzar l’experiència
de més de quinze anys mancomunant serveis pel jovent de la comarca
Col·laborar per tal d’optimitzar els recursos humans i econòmics per promoure polítiques de joventut a la comarca del Gironès
Col·laborar en el programa del referent d’ocupació juvenil per impulsar l’ocupació juvenil i així reduir l’atur a la comarca
Establir les bases de col·laboració per a la concreció i gestió dels serveis en el Pla comarcal de joventut del Gironès

El Consell Comarcal del Gironès disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut per donar suport als municipis als
efectes de dissenyar, desenvolupar i executar projectes juvenils i programes adreçats als joves en favor de l’apoderament juvenil
i l’acompanyament en l’emancipació.
Per directrius de la Generalitat, en els municipis de menys de 500 habitants es considera més adequat no destinar-hi hores de
servei estables dels referents de joventut sinó per a desenvolupar-hi actuacions concretes i paral·leles a les dels municipis majors
de la mateixa zona. Es recomana aprofitar els espais de convivència on els joves dels municipis petits coincideixen amb la resta.
També és possible executar accions en aquests municipis si així s’estableix com a línia d’acció anual vinculat al Pla d’actuació
anual del Pla comarcal de joventut.

Agents

La tècnica comarcal de joventut i l’equip de professionals mancomunats vinculats a l’Àrea de Joventut. Els i les referents de caràcter tècnic i polític dels municipis.
Es designa la Consellera comarcal de Joventut com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, la
vigilància i el control de l'execució d'aquest conveni.
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Recursos

Aquest servei rep el finançament a través de la fitxa 43b (suport a plans locals i comarcals de joventut professionals de joventut compartits) 3.670 € vinculats als projectes presentats pels ajuntaments de Viladasens, Madremanya, Juià i Campllong.
Els costos derivats del projecte de professionals compartits a la Zona Jove Gironès es finançaran amb les aportacions econòmiques
dels ajuntaments que hi participin i de la Generalitat de Catalunya, a través del contracte programa del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies o amb el format que la Direcció General de Joventut estableixi.

Calendari

L’acord per als referents de joventut és quadriennal i vinculat al conveni. Aquest conveni serà vigent durant la legislatura. La durada
no pot ser, en cap cas, superior als 4 anys. El conveni és prorrogable expressament mitjançant una addenda, amb sol·licitud prèvia
presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del seu venciment.
L’acord per al/a la referent d’ocupació juvenil és anual. El conveni és prorrogable expressament mitjançant una addenda, prèvia sol·licitud presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del seu venciment.
Són causes de resolució d’aquest conveni, es pot resoldre:
a) Per mutu acord de les parts
b) Per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants
c) Per altres causes de resolució previstes a l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Avaluació

Nombre d’ajuntaments menors de 500 habitants implicats
Tipus d’acords de serveis pactats amb cada ajuntament
Grau de compliment dels acords pactats amb cada ajuntament
•
•
•
•

Les actuacions responen als objectius marcats inicialment?
Quin és l’impacte (canvi) que s’ha assolit amb les actuacions?
Continuïtat de l’acord
Adaptació i milores en l’acord
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Taula de Joventut: Taula de regidors/ores i referents juvenils

Acció 2.1
Àmbits
Objectius

#joventutgironès #fem xarxa #compartirconeixement #construïmconjuntament
•
•
•
•
•
•

Compartir un espai conjunt de debat, relació, noves propostes i difusió d’informació
Donar a conèixer les polítiques de joventut i els projectes dels diferents municipis de la comarca
Millorar la incidència de les actuacions, coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments per a impulsar polítiques de
joventut per cobrir les necessitats i problemàtiques del jovent
Crear projectes conjunts d’àmbit comarcal que beneficiin el conjunt dels municipis
Potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut en els municipis de la comarca
Crear serveis de joventut de proximitat, fer-los tan protagonistes com sigui possible, i anar definint línies d’actuació en matèria
de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin amb les d’àmbit municipal

La Taula de Joventut estarà configurada en dos àmbits:
• Regidors i regidores / Responsables polítics dels municipis
• Professionals de joventut

Descripció

Amb el pas dels anys, la relació entre els professionals de joventut a la comarca sota la voluntat de compartir experiències i desenvolupar programes conjunts ha esdevingut una Taula de treball presencial - grup de whatsapp telemàtic-, una plataforma de treball
en xarxa, en equip, un grup de professionals que, sense deixar de planificar vers la joventut del seu municipi de referència, creu
fermament que el treball col·laboratiu beneficia el conjunt.
L’objecte de la Taula de Joventut és coordinar i garantir la cooperació en matèria de joventut de les institucions legitimades per a
desenvolupar aquesta competència, i possibilitar un espai per a la reflexió i la presa d’acords.

Agents

La tècnica comarcal de joventut i l’equip de professionals mancomunats vinculats a l’Àrea de Joventut. Els i les referents de caràcter tècnic i polític dels municipis. Altres professionals que treballin les polítiques de joventut la participació dels quals es consideri
important.
Es designa a la consellera comarcal de Joventut com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment,
la vigilància i el control de l'execució de la Taula de Polítics de Joventut.
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Recursos
Calendari

Aquest programa no té partida de despesa. Està relacionat amb els recursos humans de les àrees de joventut del municipis del Gironès i de l’Àrea de Joventut.

Hi haurà com a mínim una reunió anual amb els referents polítics dels municipis del Gironès. El treball en xarxa dels professionals
serà més freqüent. La temporalitat està lligada al desenvolupament dels programes mancomunats que s’executen a la comarca.

Nombre de reunions i nombre d’assistents i representació territorial.
Acords de la taula de regidors/ores i referents juvenils

Avaluació

Valoració de la participació
• És útil la taula?
• Permet una major coordinació/crear sinergies al territori?
• Millora la comunicació entre regidors/ores i professionals?
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Mancomunació de serveis amb els ajuntaments del Gironès

Acció 2.2
Àmbits

#joventutgironès #mancomunacióserveis

Objectius

•
•
•
•
•
•

Crear serveis específics o projectes adreçats a la població jove aprofitant les sinergies entre professionals que beneficiin el
conjunt dels municipis
Donar a conèixer les polítiques de joventut i els projectes dels diferents municipis de la comarca
Detectar necessitats juvenils ala comarca i atendre-les d’una manera òptima
Reduir costos i multiplicar la visualització dels serveis impulsats per les àrees de joventut
Potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut en els municipis de la comarca
Crear serveis de joventut de proximitat fer-los tan protagonistes com sigui possible, i anar definint línies d’actuació en matèria
de joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.

Amb el pas dels anys i la bona relació entre les àrees de joventut s’han anat perfilant un seguit de programes mancomunats. Cadascún té uns objectius i un desenvolupament diferent: des de la voluntat de compartir experiències a la de multiplicar la visualització de les àrees de joventut, intentant reduir els costos, o sigui, treure la màxima rendibilitat al treball en xarxa.

Descripció

2.2.1 - Bus jove de dia i de nit

2.2.2 - Concurs Young Talent Gironès
2.2.3 - Punt Lila Festa Major
2.2.4 - Connexions amb els institut de Secundària
2.2.4 - Casal Jove i el món del lleure
2.2.5 - Els joves participem

Agents
Recursos

La tècnica comarcal de joventut i l’equip de professionals mancomunats vinculats a l’Àrea de Joventut. Els i les referents de caràter tècnic i polític dels municipis. Altres professionals que treballin les polítiques de joventut, la participació, dels quals es consideri
important.

,
Aquest servei rep el finançament a través de la fitxa 43b (suport a plans locals i comarcals de joventut professionals de joventut
compartits), tot i que ens podrem nodrir d’altres fonts de finançament. Cada una de les accions té un pressupost i uns recursos
propis.
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Avaluació

Recursos
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Bus jove de dia i de nit

Acció 2.2.1
Àmbits
Objectius

#joventutgirones #mancomunacioserveis
•
•
•

Descripció

Oferir sortides d’altres municipis, especialment els de Zona Jove Gironès, programades amb Bus (de dia i de nit) amb el
jovent, per fomentar la cohesió de grup i potenciar els vincles entre el joves i els agents de joventut.
Mancomunar les sortides amb els ajuntaments del Gironès i el Consell Comarcal del Gironès per apoderar la joventut dels
pobles del Gironès, per mancomunar recursos humans, i per reduir les despeses tant de l’administració com del participant.
Apropar el serveis de transport públic al jovent més enllà del transport escolar.

Durant l’any es realitzen diverses sortides dirigides al jovent del poble, que són molt variables, segons la demanda.
-Esquiada (gener- febrer)
-Portaventura (juliol)
Àmbits
-Waterworld (juliol)
-Bus nit a les Fires de Sant Narcís a Girona (octubre i novembre)
Aquestes sortides s’organitzen de manera mancomunada amb els pobles de la Zona Jove Gironès i també amb els de la resta de
la comarca del Gironès.
La tasca dels agents és coordinar-se per trobar aquelles sortides que seran més atractives per el jovent del seu municipi, aconseguir que hi participin, i intentar satisfer les demandes i necessitats de tothom.
Entenem que les sortides, a més a més de resultar atractives i divertides per als joves, han de suposar una via de coneixement
dels mateixos joves, aprofitar i han de servir per crear un vincle agent-jove, ja sigui de dia o de nit, mitjançant el bus o altres tipus
de transport (tren, bicicleta, etc.)

Agents

Àrea de Joventut (professionals de joventut compartits entre ajuntaments de la Zona Jove Gironès i Consell Comarcal del Gironès),
ajuntaments del Gironès, tècnics i professionals de joventut locals de la comarca i Consell Comarcal del Gironès.
Empreses de serveis: Teisa, Sarfa, Autocars Roca, Ampsa
Empreses de serveis: Estació Esquí, Agència de viatges, Portaventura, Waterworld
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Recursos

El servei de bus és finançat de manera mancomunada entre els ajuntaments participants. L’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès, a través del contracte programa, rep una aportació econòmica específica per poder organitzar el servei
de bus de nit a fires.

Calendari
Al llarg de l’any s’organitzen entre 5 i 8 sortides de dia i de nit. A l’hivern, al gener la sortida a esquiar; a l’estiu, al juliol se sol
organitzar el bus mancomunat per anar al parc aquàtic, a Portaventura i a la trobada de joves; a la tardor organitzem el bus de
nit a Fires de Girona.

Es fa una memòria per cada actuació. S’avalua tant el procés com el resultat, d’acord amb les bases del Pla comarcal de joventut
2020-2024.

Avaluació

Nombre d’actuacions i accions que es realitzen
Nombre de participants en els serveis prestats
Relació cost/ participant
Desenvolupament de l’activitat:
• Participació dels assistents
• Adequació del servei
Com han conegut les accions?
• Les actuacions responen als objectius marcats inicialment?
• Quin és l’impacte (canvi) que s’ha assolit amb les actuacions?
• Han revertit en la dinamització del municipi? S’ha donat a conèixer el personal i l’espai al municipi?
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YOUNG TALENT- BUSQUEM TALENT EN ELS MUNICIPIS DEL GIRONÈS

Acció 2.2.2
Àmbits
Objectius

#cultura #talent #concurs #artistes #visualització #participació #joventutgirones #mancomunacioserveis
•
•
•

Descripció

Contactar, visualitzar i promocionar joves creadors i creadores de la comarca del Gironès
Crear un projecte comú per a promocionar joves, cultura i Gironès, que faciliti la incorporació a les actuacions de persones en
especial vulnerabilitat social i/o educativa
Premiar 6 joves artistes en les especialitats de dansa, teatre, escriptura, música, arts plàstiques i arts visuals, d’acord amb la
valoració d’un jurat especialitzat

El Young Talent és un concurs de talents artístics per a joves del Gironès entre 15 i 29 anys, on cada participant té l’oportunitat de
demostrar el seu talent artístic davant d’un jurat. Decidim mantenir les disciplines artístiques en les quals es pot participar individualment o en grup: dansa, teatre, escriptura, música, arts plàstiques i arts visuals.
Cada any es promou un festival d’exhibició-concurs en algun municipi col·laborador de la comarca del Gironès. La idea és cada
edició celebrar-la a un municipi de la comarca diferent. Es demana que tingui un teatre o sala adequada per a aquest tipus d’esdeveniment i que el municipi ens faciliti el suport tècnic i de sala necessaris. També es preveu l’opció d’organitzar un concurs confinart
Àmbits
com ha succeït l’any 2020.
El concurs tracta de fer una actuació en directe per demostrar el talent davant d’un jurat expert en el món artístic. L’elecció de les
persones guanyadores es fa d’acord amb les bases públiques del concurs. La participació dels joves és la base del projecte, ja
que sense ells no hi ha edició.
L’experiència ens constata que entre els joves de la comarca hi ha molt de potencial i que l’Administració no sempre troba les eines
per donar-li suport.

Agents

Té el suport de 18 ajuntaments del Gironès amb qui, des de les àrees de Joventut i Cultura, s’ha definit la proposta. La clau de l’èxit
és la col·laboració entre administracions i, sobretot, els i les joves participants. De fet, es compta amb la col·laboració dels professionals i equipaments d’aquests municipis per executar el programa.

Recursos

El finançament del programa el gestiona l’Àrea de Joventut amb la subvenció per al finançament de les activitats i projectes culturals
de l’Oficina Jove de la Diputació de Girona.

Calendari

A principis d’any se sol·licita la subvenció i es redefineix la proposta anual. Abans de l’estiu s’executa i a finals d’octubre es justifica
l’actuació realitzada aquell any.
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Es fa una memòria per cada actuació. S’avalua tant el procés com el resultat, d’acord amb les bases del Pla comarcal de joventut
2020-2024.

Avaluació
Calendari

Nombre d’actuacions i accions que es realitzen
Nombre de participants en els serveis prestats
Relació cost/ participant
Desenvolupament de l’activitat:
• Participació dels assistents
• Adequació del servei
Com han conegut les accions?
• Les actuacions responen als objectius marcats inicialment?
• Quin és l’impacte (canvi) que s’ha assolit amb les actuacions?
• Han revertit en la dinamització del municipi? S’ha donat a conèixer el personal i l’espai al municipi?
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PUNT LILA FESTA MAJOR

Acció 2.2.3
Àmbits
Objectius

#igualtat #cohesió #acompanyament #violència #FestaMajor #carpa #dinamització #joventutgironès #mancomunacióserveis
•
•
•

Descripció

Crear una campanya de sensibilització per combatre la violència masclista per donar visibilitat a aquesta problemàtica que és
present dins la nostra societat a través de la sensibilització i prevenció
Crear un espai de seguretat per a la prevenció de l’assetjament, l’abús i les agressions sexuals i masclistes a la Festa Major,
així com d’assessorament i actuació en cas que se’n produeixi alguna, amb la presència d’un o més professionals especialitzats
Treballar per trencar amb les regles imposades i els comportaments preestablerts

Aquesta acció s’emmarca en la campanya Municipis al Gironès al costat de la igualtat de gènere. Aquesta proposta neix de la subvenció rebuda per part de cada ajuntament l’any 2019 del Ministeri d’Igualtat (referència a la Nota Sobre el Pago de los fondos del
pacto de Estado de Violencia de Género de los Ayuntamientosigualdad. S’hi va sumar la voluntat conjunta del Consell Comarcal
del Gironès i més de 15 ajuntaments de la comarca que volem conscienciar la població a favor de la igualtat i contra la violència
masclista.
Àmbits
Les actuacions d’aquesta campanya mancomunada són:
1- La carpa del Punt Lila nocturn - la carpa, pantalla enrotllable, pancarta
2- Dinamització per a la sensibilització i prevenció de violències sexistes
3- Atenció i acompanyament a la víctima per part d’un professional especialitzat
4- Compra, elaboració de material gràfic conjunt entre els municipis que ens sumem a la campanya promoguda conjuntament pels
ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès
5- Formació i coordinació dels agents públics implicats a la Festa jove
Entenem que treballar amb perspectiva de gènere és una tasca conjunta; una responsabilitat per trencar amb les regles imposades i els comportaments preestablerts. Des de l’Àrea de Joventut busquem implementar altres lògiques i altres mirades en clau de
gènere. Les estadístiques indiquen que les agressions masclistes tenen com a principal escenari l’oci nocturn. Per aquest motiu,
les àrees de joventut del Gironès centrem els esforços d’aquesta campanya en la sensibilització a les festes majors o festes joves
de cada municipi que es concentren majoriàriament d’abril a octubre.
La carpa del Punt Lila s’ha d’ubicar a l’entrada de la Festa, fet que sense dubte, la fa visible i crida l’atenció de la gent que entra.
Complementava la carpa, una pantalla enrotllable informativa i una pancarta, com a reclam presencial.
Hi havia una professional acompanyada del professional referent del municipi. La tasca és informar i sensibilitzar en la prevenció
de situacions de violència masclista, així com fer l’atenció davant d’una possible agressió masclista. Com a material gràfic es
disposa de polseres i xapes amb el lema reivindicatiu “Només sí vols dir sí” al Gironès, postals de l’Associació Noctàmbules amb
algunes vinyetes reivindicatives de situacions on hi ha violència de gènere, un díptic amb informació sobre la violència de gènere
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amb el lema “si et sens agredida, pensa que no estàs sola” i un díptic informatiu sobre el Servei d’Informació i d’Atenció a les
Dones (SIAD).
Abans de la data del Punt Lila, és important fer una formació de preparació i sensibilització al col·lectiu que és present a la Festa
Major. L’objectiu era donar importància a la presència del Punt Lila a la Festa Major, així com fer-ne partícips les entitats, per treballar tots junts contra les agressions masclistes. La formació va anar a càrrec de la psicòloga, especialitzada en aquest tema i que
també serà present la nit de la Festa Major. El seu rol serà col·laborar en la difusió dels missatges i també de la sensibilització i
traspassar-ho a la resta de membres del jovent que estarien presents a la barra i a la festa.
ON S’HA D’UBICAR UN PUNT LILA? La ubicació del Punt Lila és important perquè ens estem posicionant simbòlicament. El fet
de ser-hi ja dona un missatge de la voluntat institucional de tenir un espai lliure de violències masclistes.
• Ha d’estar en un lloc visible i estratègicament situat, però alhora a prop d’algun lloc discret i reservat per si s’ha de fer alguna
intervenció.
• Ha de ser un lloc accessible i ben il·luminat.
• Ha d’estar suficientment allunyat dels altaveus, que impedirien una conversa, i dels lavabos, atès que s’hi poden generar situacions incòmodes. • Ha de poder comptar amb un espai d’evacuació discret, per si fos necessari entrar-hi algun vehicle.
QUÈ HA DE CONTENIR
• Taula i cadires
• Aigua i mocadors de cara a les intervencions
• Material comunicatiu de prevenció i informació
• I el més important, personal sensibilitzat i format en violències sexuals des de la perspectiva de gènere i en clau feminista
Es pot complementar amb alguna dinàmica per atraure i poder tractar el tema de violència de gènere amb el públic juvenil consistia
a superar diferents proves.
Exemple (2019) Hi havia 6 proves i per participar-hi havien de tirar un dau gran d’espuma i segons quin nombre els tocava feien
una prova o una altra:
• Reflexiona: Respondre preguntes de diferents de situacions de violència de gènere per ser-ne conscients.
• Expressa’t: Respondre preguntes sobre què faries en diferents situacions davant dels amics o relacions de parella.
• Informa’t: Explicar què és per a tu la violència de gènere. Després aprofitant el material gràfic, s’agafa el díptic i s’explica tot el
que és violència de gènere.
• Actua: Explicar com actuaries davant d’una situació amb violència de gènere. Es donaven targetes amb el nombre 900900120
que està operatiu 24 hores per a situacions de violència masclista de l’Institut Català de les Dones i el 012 d’emergències.
• Vivències: compartir experiències viscudes o presenciades on hi ha hagut violència sexista i donar assessorament.
• Posiciona’t: Posicionar-se davant d’una afirmació sobre falsos mites de l’amor romàntic.
MATERIAL:

(existeix un catàleg que s’actualitza d’acord amb les propostes dels ajuntaments i l’acord dels referents de joventut)
Díptics,-no estàs sola, siad, postals de noctàmbules, xapes, polseres, bosses, samarretes, preservatius, carpa, pantalla enrotllable, pancarta, cartró ploma Municipis del Gironès al costat de la igualtat de gènere, i dinàmica + Dau + Targetes dinàmica.
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Entenem que treballar amb perspectiva de gènere és una tasca de tots; una responsabilitat per trencar amb les regles imposades i
els comportaments preestablerts. Des de l’Àrea de Joventut busquem implementar altres lògiques i altres mirades en clau de gènere.
Els professionals de joventut compartits entre ajuntaments de la Zona Jove Gironès i Consell Comarcal del Gironès, la professional
especialitzada per a la nit de servei. Comptem, per a l’execució d’aquestes accions, amb el Servei d’Informació i d’Atenció a les Dones
(SIAD), així com, amb diverses entitats que treballen per a la prevenció i detecció de les violències masclistes. Entenem que treballar
amb perspectiva de gènere és una tasca de tots; una responsabilitat per trencar amb les regles imposades i els comportaments preestablerts. Des de l’Àrea de Joventut busquem implementar altres lògiques i altres mirades en clau de gènere.
El Punt Lila és una actuació puntual. Atès que no té continuïtat en el temps, es pot gestionar de diverses maneres, depenent del que
més convingui a l’ajuntament. Les funcions de les persones responsables són informar, assessorar i, si escau, fer derivació i/o acollida o acompanyament curós.
Com a mínim haurien de ser 2 o 3 persones en el cas que hi hagi una parella itinerant, que faria també tasques de detecció en els
diferents espais que prèviament s’haguessin assenyalat com a susceptibles d’observació. És recomanable disposar d’un distintiu o
armilla per a totes les entitats, col·lectius o serveis, per afavorir la visibilitat de totes les persones implicades en el Punt Lila.
Segons aquests criteris, existeixen diferents possibilitats de gestió del personal:
• Personal municipal i/o propi de l’ajuntament. En aquest cas, el personal ha d’estar format i sensibilitzat per a l’atenció de les violències sexuals i masclistes.
• Contractació de personal extern. Existeixen diverses entitats feministes especialitzades que ofereixen aquest servei.
Voluntariat. En aquest cas, l’ajuntament s’ha d’assegurar d’acomplir la normativa vigent sobre els drets i deures del voluntariat, com
ara les assegurances, horaris i altres.

Recursos
Calendari

Aportacions municipals. Els municipis del Gironès, des de l’any 2019, reben una subvenció per part del Ministerio de Igualdad. Part
dels ingressos rebuts es destinen a sufragar el cost de les despeses de l’organització dels Punts Lila a les festes majors.

D’acord amb el programa d’actuacions pactat amb els ajuntaments. L’execucció és de març a octubre.
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Avaluació

Es fa una memòria per cada actuació. S’avalua tant el procés com el resultat, d’acord amb les bases del Pla comarcal de joventut
2020-2024.
Nombre d’accions que es realitzen i desenvolupament de l’activitat:
Participació dels assistents
Adequació del servei
Quantes atencions per tipologia s’han realitzat?
S’ha derivat a algun servei? Hi ha hagut seguiment del cas? Hi ha retorn del servei derivat?
Quantes persones joves hi han participat? quin perfil són?
S’han organitzat activitats a partir de les consultes?
S’han detectat noves necessitats del jovent? S’han articulat? Si és que no, per què?
Qualificació del servei per part del jovent (ha estat útil l’atenció, ha complert les expectatives, el llenguatge i la informació han
estat entenedores...?)
La ubicació de les accions han estat les adequades?

Calendari

Avaluació
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CONNEXIONS AMB ELS INSTITUTS DE SECUNDÀRIA

Acció 2.2.4
Àmbits
Objectius

#dinamització #sensibilització#participació #cohesió #vivències #identitatdepoble #acompanyament
•
•
•
•

Descripció

Intervenir de manera social i educativa en els centres de secundària per connectar amb els joves i aconseguir ser un servei
juvenil de referència per als joves menors de 18 anys
Establir vincles entre el jovent que estudia en els centres de secundària i els agents de joventut de referència dels municipis
on tenim conveni per als serveis de joventut de proximitat
Donar a conèixer els recursos de què disposen els joves als diferents municipis en matèries pròpies de les àrees de joventut.
Potenciar l’educació en valors mitjançant la coordinació d’activitats i temes juvenils entre el centre de secundària i l’Àrea de
Joventut del Consell Comarcal del Gironès.

Des de l’Àrea de Joventut som conscients que a l’etapa estudiantil, el jovent passa moltes hores en els centres educatius, i entenem que és important que la nostra figura hi sigui present.
El programa que engloba les accions que oferim des de l’Àrea de Joventut s’anomena CONNEXIONS ALS INSTITUTS de referènÀmbits
cia dels municipis on tenim conveni per als serveis de joventut de proximitat. Cal tenir en compte que aquest programa també s’ha
definit entre altres agents de joventut de la comarca, per tant, el realitza en coordinació amb altres municipis del Gironès.

La intenció és ser un servei de referència juvenil, ja que la feina dels professionals de joventut és oferir eines i informació sobre els
interessos i aspectes importants dels joves que sorgeixin. Les propostes poden ser de l’equip de joventut cap al centre educatiu
o a la inversa, i s’acordaran aquelles que siguin més convenients i adequades per a les tres parts (àrees de joventut municipals,
centre educatiu i joves).
Això ho podem aconseguir mitjançant diferents intervencions:
• Punt d’informació i dinamització juvenil durant l’estona dels PATIS (inicialment 1 dia/setmana durant el curs. Entre centres educatius i l’Administració es pacta la periodicitat durant el curs escolar).
• Coordinació i acompanyament de xerrades/tallers d’interès juvenil a les TUTORIES dels diferents grups classe de cada curs.
• Desenvolupament d’accions per donar importància al rol dels DELEGATS I DELEGADES.
• Acompanyament a l’alumnat de 6è de primària en l’etapa de canvi de l’escola a l’institut. EM FAIG GRAN inclou un seguit d’accions que es pacten entre els centres educatius i l’Administració. L’alumnat de 1r d’ESO també hi està implicat.
• Col·laboració amb el SERVEI COMUNITARI per a l’alumnat de 4t d’ESO (una acció educativa obligatòria), per ajudar el centre
educatiu fer d’enllaç entre ells i l’ajuntament, les entitats o les associacions.
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Agents

Professionals de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès (Zona Jove Gironès), altres professionals de joventut vinculats al centre educatiu i el professorat del centre educatiu.

Recursos

El programa és finançat de forma mancomunada entre els ajuntaments que es vinculen a aquest programa.

Calendari

Curs escolar. Adaptat a les diferents intervencions que es realitzen.
Es fa una memòria per cada actuació. S’avalua tant el procés com el resultat, d’acord amb les bases del Pla comarcal de joventut
2020-2024.

Avaluació

Calendari

Nombre d’accions que es realitzen
Nombre de participants i relació amb els municipis.
Desenvolupament de l’activitat:
• Participació dels joves
• Adequació de l’activitat als objectius que s’havia plantejat el centre
• Adaptació de l’activitat a l’alumnat (durada, llenguatge, els materials, dinàmiques...)
• Comunicació i coordinació zona jove – institut
•
Les actuacions responen als objectius marcats inicialment?
Quin és l’impacte (canvi) que s’ha assolit amb les actuacions?
Ha revertit en la dinamització del municipi?
S’han detectat noves necessitats del jovent?
S’han establert contactes nous de persones joves?
S’han detectat propostes del jovent? S’han articulat? Si no ha estat possible, per què?
Quants agents del territori hi han participat? Quines sinergies de col·laboració s’han creat? Quines s’han consolidat? Quins recursos
hi destina cada agent?
Nombre de consultes i atencions al punt d’informació i dinamització classificat detallat per àrees temàtiques i dades dels usuaris.
Caràcter mensual
Nombre de corresponsals/delegats amb les seves dades i grau d’implicació dels mateixos.
Nombre i contingut del material d’informació difós. Caràcter mensual
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Acció 2.2.4.1
Àmbits
Objectius

#dinamització #sensibilització#participació #Igualtat #cohesió #identitatdepoble #acompanyament
•
•
•
•

Descripció

Oferir informació i sensibilització sobre temàtiques de dies mundials i hàbits saludables, promoció de la salut, i de l’educació
Establir vincles entre l’alumnat que estudia en els centres de secundària i els agents de joventut de referència dels municipis
on tenim conveni per als serveis de joventut de proximitat
Treballar per a l’autoorganització de l’alumnat
Donar a conèixer els recursos de què disposen els joves als diferents municipis en matèries pròpies de les àrees de joventut

La voluntat de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès (Zona Jove Gironès) en l’acció PATIS als instituts és oferir un
ampli ventall d’activitats que donin resposta als interessos i necessitats dels joves:
• Activitats de dinamització, on mitjançant el joc es treballa l’educació en valors.
• Informació juvenil, perquè els joves puguin estar al corrent de diferents aspectes d’importància que els afecten.
• Difusió d’activitats dels serveis de Zona Jove Gironès que es fan en el seu municipi.

Àmbits
Les propostes poden ser de l’equip de joventut cap al centre educatiu o a la inversa, i s’acordaran aquelles que siguin més convenients i adequades per a les tres parts (àrees de joventut municipals, centre educatiu i l’alumnat de secundària).

Agents
Recursos
Calendari
Avaluació

Professionals de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès (Zona Jove Gironès), altres professionals de joventut vinculats al centre educatiu i el professorat del centre educatiu.
El programa és finançat de forma mancomunada entre els ajuntaments que es vinculen a aquest programa.

Curs escolar, durant les estones de pati.
Segons fitxa 2.2.4

106

INTERVENCIÓ - PROGRAMA DE PROJECTES MANCOMUNATS AL GIRONÈS
CONNEXIONS - XERRADES a l’institut

Acció 2.2.4.2
Àmbits
Objectius

#sensibilització#igualtat #cohesió #coneixements #reflexió #acompanyament
•
•
•

Descripció

Oferir espais formatius que complementin la trajectòria educativa dels joves del centre educatiu i col·laborin a l’èxit
Informar i assessorar els joves en matèria d’hàbits saludables, promoció de la salut i d’educació en valors per a promoure un
estil de vida saludable
Establir vincles entre el jovent que estudia als instituts i els agents de joventut del territori
Des de Zona Jove Gironès ens coordinem amb el centre educatiu i altres professionals de joventut vinculats, per oferir xerrades/
tallers a l’alumnat. Des de Zona Jove s’ofereix un catàleg de propostes.
El contingut formatiu que es vulgui treballar dependrà de les necessitats que els professionals detectin en els grups classe.
Aquestes xerrades/tallers poden ser executats per professionals externs com ara psicòlegs especialitzats en el tema o els professionals de joventut.

Àmbits
Agents

Professionals de l’Àrea de joventut de Zona Jove Gironès, altres professionals de joventut vinculats al centre educatiu i pels professorat del centre educatiu.
Professionals especialitzats i l’equip de professorat dels centres on s’intervé.

Recursos

El programa és finançat de forma mancomunada entre els ajuntaments que s’hi vinculen.

Calendari

Curs escolar en horari de matèria i tutoria.

Avaluació

Segons fitxa 2.2.4
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Acció 2.2.4.3
Àmbits
Objectius

Descripció

#responsabilitat#igualtat #cohesió #aprenentatges #reflexió #acompanyament
•
•
•
•

Orientar i assessorar els joves en la seva tasca de delegat o delegada
Donar eines per millorar habilitats interpersonals, de comunicació, de presa de decisions i pensament crític
Fomentar la participació i comunicació del l’alumnat
Treballar el desenvolupament personal i social de les persones joves

L’alumnat dels centres escollits com a delegats i delegades del grup classe és un col·lectiu que representa la majoria. Interactuar
amb aquestes persones pot beneficiar la relació entre les àrees de joventut i l’acció en els centres de secundària. Per això es proposaran accions a realitzar en cadascun dels cursos amb l’objectiu d’apoderar-nos i oferir-los recursos que els ajudin en la seva
tasca i alhora ens ajudaran a desenvolupar bones polítiques de joventut a l’àmbit local.
Exemples d’accions a treballar amb l’alumnat segons els nivell/curs
1.
Em faig gran, delegats/ades 1r d’ESO
Àmbits
2.
Jornada de delegats/ades (2n d’ESO)
3.

Corresponsals, tots els delegats/des del centre

1. Durant aquesta jornada, els delegats/ades de 1r d’ ESO serien encarregats de donar la benvinguda a l’alumnat de 6è de primària
que l’any que ve vindrà al centre. En primer lloc, hi ha la presentació per part del director del centre i la coordinadora de 1r, en
segon lloc, la presentació per part dels delegats/ades de 1r, i en tercer lloc, la gimcana pel centre guiada pels delegats/ades per
conèixer les instal·lacions.
2. Jornada de delegats/ades: És una jornada de caràcter formatiu d’àmbit comarcal on es treballem diferents dinàmiques que poden ajudar els delegats/ades a desenvolupar habilitats i conèixer eines i recursos per desenvolupar millor la seva tasca i també els
poden ajudar personalment. Paral•lelament a les activitats destinades per a l’alumnat, també s’organitza una taula rodona amb el
professorat per intercanviar experiències en relació amb la participació de l’alumnat.
3. Des de Zona Jove Gironès veiem important que arribi tota la informació possible de les activitats de joventut a quants més joves
millor, per això hi ha la figura de corresponsals, els quals podrien fer arribar la informació al grup classe.

Agents

Professionals de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès (Zona Jove Gironès), altres professionals de joventut vinculats al centre educatiu i el professorat del centre educatiu.

Recursos

El programa és finançat de forma mancomunada entre els ajuntaments que s’hi vinculen.

Calendari
Avaluació

Trobades al llarg del curs escolar per impulsar totes les accions acordades pel curs escolar.
Segons fitxa 2.2.4
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Acció 2.2.4.4
Àmbits
Objectius

#acompanyament#creixement #connexió #trobadajove
•
•
•
•

Descripció

Acompanyar l’alumnat de 6è de primària en l’etapa de canvi de l’escola a l’institut. Resoldre els dubtes i curiositats que se’ls
plantegin en aquesta nova experiència formativa i vital
Fomentar que els joves d’aquests municipis interactuïn entre ells abans d’anar l’institut
Presentar els serveis de l’Àrea de Joventut tant a través del programa Connexions com del serveis del municipi als joves de 6è
Iniciar el vincle entre els agents de joventut i l’alumnat de 6è i fomentar que es coneguin entre ells

El projecte “Em Faig Gran” consisteix a acompanyar l’alumnat de sisè de primària que farà el salt cap a l’institut. Inclou un seguit
d’accions que es pacten entre els centres educatius i l’Administració. L’alumnat de 1r d’ ESO també hi està implicat. Les propostes
d’activitats que es podrien fer són les següents:
1.Dinàmica de PRESENTACIÓ DELS SERVEIS de joventut de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès (Zona Jove
Gironès) a les escoles de primària.
Àmbits
2. CONCURS DE MICRORELATS: consisteix a escriure un relat molt breu de manera creativa, una història on han de figurar les
paraules “Em faig gran”, “Emocions” i “Institut”, per tal de poder expressar i compartir les seves inquietuds. Tot això conclourà amb
un lliurament de premis als millors microrelats perquè entenem que aquest punt de competitivitat sana és un afegit que engresca
l’alumnat a participar-hi.
3. VISITA AL LOCAL JOVE: l’alumnat visita l’espai jove i durant aquella estona se’ls proposa que realitzin alguna de les activitats
possibles. Serveix per conèixer el funcionament del local. Aquesta acció es fa durant l’horari lectiu o no, segons el que pactin els
agents de joventut i les escoles.
4. VISITA AL CENTRE EDUCATIU DE SECUNDÀRIA:
S’ofereix una jornada de presentació a l’institut que inclou una benvinguda per part de centre i una per part dels delegats/ades de
1r d’ ESO, per tal que coneguin l’organització del centre i l’estructura i les novetats del nou curs. Finalment, la jornada acaba amb
la realització d’una gimcana per l’institut guiats pels delegats/ades de 1r d’ESO. D’aquesta manera poden començar a conèixer les
instal•lacions del centre.
5. TROBADA ENTRE JOVES I FAMÍLIES DE DIFERENTS MUNICIPIS QUE ANIRAN A L’INSTITUT. D’aquesta manera, es volen
potenciar les relacions entre els que seran els nous companys i companyes, tots, clarament amb el repte comú de començar en
un nou centre educatiu.

Agents

Professionals de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès (Zona Jove Gironès), altres agents de joventut, professorat
dels centres de secundària i delegats/ades de 1r d’ESO, tutors i tutores de 6è de les escoles.

Recursos

El programa és finançat de forma mancomunada entre els ajuntaments que s’hi vinculen.

Calendari
Avaluació

Aquest paquet d’accions es concentra a la segona meitat del curs (març, abril i maig).
Segons fitxa 2.2.4
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CONNEXIONS – Serveis a la comunitat

Acció 2.2.4.5
Àmbits
Objectius

#voluntariat#cohesió #participació #acompanyament
•
•
•

Descripció

Ser un nexe entre la professional de l’assignatura de Servei a la Comunitat de 4t d’ESO i els ajuntaments, les associacions o
les entitats
Donar a conèixer els recursos de què disposen els joves als diferents municipis i les entitats o associacions on poden fer voluntariat
Establir vincles entre l’alumnat que estudia en els centres de secundària, els professionals de l’Àrea de Joventut del Consell
Comarcal del Gironès (Zona Jove Gironès) i els agents de joventut del territori

La voluntat de Zona Jove és donar suport a aquest servei comunitari que s’imparteix com a assignatura en el 4t curs de secundària.
Des del curs 2019/2020 els centres de secundària de Catalunya imparteixen aquesta assignatura en el currículum obligatori de
l’alumnat, i fan un mínim de 10 hores de voluntariat a la comunitat.
Difonem el programa entre l’alumnat i els referents de les entitats i associacions que poden oferir “l’espai de pràctiques voluntàries”.
Àmbits
Hi ha un conveni d’acord entre les parts.

Agents

Professionals de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès (Zona Jove Gironès), altres professionals de joventut vinculats al centre educatiu i el professorat del centre educatiu.
En especial, el professorat referent d’aquesta assignatura en els centres de secundària implicats.

Recursos
Recursos

El programa és finançat de forma mancomunada entre els ajuntaments que s’hi vinculen.

Calendari
Avaluació

Trobades al llarg del curs escolar per impulsar totes les accions acordades per al curs escolar.
Segons fitxa 2.2.4
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CASAL JOVE I EL MÓN DEL LLEURE

Acció 2.2.5
Àmbits
Objectius

#lleure#formació #vivències #valors #habilitats #participació
•
•
•
•
•
•

Descripció

Intervenir de manera social i educativa durant els períodes de vacances oferint activitats de lleure per aconseguir ser un servei
juvenil de referència per als joves menors de 18 anys
Conscienciar el jovent en el seu rol d’agents de canvi, a través de l’educació en el lleure, impulsar el seu paper actiu com a
ciutadans, cap al conjunt de la societat, i oferir un espai per a la seva participació en la presa de decisions
Treballar dinàmiques de treball en grup, presa de decisions, organització, treball per projectes, programació d’esdeveniments,
etc., sota el paraigua de la formació d’educació en el lleure i les habilitats per la vida
Dinamitzar l’oferta educativa en l’àmbit de lleure organitzat i grupal durant els períodes de vacances escolars d’estiu
Promoure l’oferta formativa en l’àmbit de lleure de manera regular (premonitor/a, monitor/a d’activitats en el lleure per a menors de 18 anys)
Afavorir l’arrelament de la població jove al territori, i crear vincles de relació social entre els joves del municipi, de la zona i
l’Administració local

Àmbits
L’educació en el lleure i els casals joves d’estiu tenen com a propòsit

activar els joves en períodes de vacances escolars, endinsar-los en el món de lleure i crear un vincle entre ells que els motivi a tenir una implicació en l’organització d’activitats que fomenti
l’arrelament en el municipi i en el conjunt de la zona.
Per això s’engloben diferents accions:
a) ACTIVITATS
CASAL DE ZONA JOVE. S’ofereix durant el mes de juliol i és obert a tothom. Naturalment l’oferim amb un preu competitiu i amb
descomptes per als participants que formin part dels municipis de Zona Jove Gironès. S’hi ofereixen sortides i una estada com a
activitat final. Les activitats que es proposen són molt variades: activitats esportives, de treball en equip a partir de dinàmiques,
d’autoconeixement i de reflexió respecte a les problemàtiques actuals, com per exemple tallers en clau de gènere.
Aquesta proposta es pot oferir en tots els períodes de vacances de l’alumnat de secundària (Setmana Santa, juliol-agost, 1a quinzena de setembre, Nadal).
b) FORMACIÓ
CURS DE PREMONITOR/A s’ofereix a l’estiu, un cop ha acabat el curs escolar. L’objectiu d’aquest curs és bidireccional; per una
banda, és evident que l’objectiu és que el jove s’ho passi bé, però, per l’altra, es fa tot un treball per dotar d’eines els joves, treballar
habilitats, capacitats i competències a partir de jocs i reflexions i promocionar, un cop siguin majors d’edat, el curs de monitor/a com
una sortida laboral i una gran experiència de treball personal.
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Descripció

CURS DE MONITOR/A d’activitats en el lleure que s’oferirà cada dos any de forma mancomunada amb els ajuntaments de la Zona
Jove Gironès.
CURS DE DIRECTOR/A d’activitats en el lleure que s’oferirà cada dos any de forma mancomunada amb els ajuntaments de la
Zona Jove Gironès.

Àmbits
Agents

Escoles de lleure, empreses de lleure, Àrea de Joventut (professionals de joventut compartits entre ajuntaments de la Zona Jove
Gironès i Consell Comarcal del Gironès) i els participants en la formació i tallers educatius que es puguin oferir.

Recursos

El programa és finançat de forma mancomunada entre els ajuntaments que s’hi vinculen a aquest programa.

Calendari

Període de vacances escolars.

Avaluació

Es fa una memòria per cada actuació. S’avalua tant el procés com el resultat, d’acord amb les bases del Pla comarcal de joventut
2020-2024.
En quins municipis s’han portat a terme les accions?
En els que no s’han realitzat, per què?
Quines activitats s’hi han dut a terme?
Quines són les principals dificultats que s’han trobat per portar a terme les accions?
Hem donat resposta a les necessitats principals dels municipis?
Hem donat resposta a les necessitats principals del jovent?
Les actuacions responen a les demandes dels municipis?
Hem donat resposta a les necessitats principals dels municipis?
Hem donat resposta a les necessitats principals del jovent?
Les actuacions responen a demandes dels municipis?
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ELS JOVES PARTICIPEM

Acció 2.2.6
Àmbits
Objectius

#participació#cohesió #vivències #identitatdepoble #entitats #col·lectius
•
•
•
•
•

Descripció

Fomentar la participació del jovent en les activitats que s’organitzen en el poble i incloure’ls en la vida social del municipi.
Donar visibilitat a tots els col·lectius de joves del municipi i reconèixer la tasca que fan en el conjunt de la societat i procurar
facilitar-ne la integració i la cohesió social
Enpoderar el jovent perquè sigui un col·lectiu actiu. Prendre en consideració les demandes del jovent perquè s’acabin convertint en un projecte real i atractiu per a ells
Donar suport a les iniciatives joves, especialment si tenen un interès comunitari
Conscienciar el jovent dels avantatges del treball comunitari

Es vol aconseguir que les polítiques de joventut siguin participatives. L’Àrea de Joventut té com a fil conductor fomentar que el
jove se senti viu i part activa. Per això treballem per fer visible el jovent en la vida social del municipi.
Fomentar la participació pot ser incloure’ls en els esdeveniments comunitaris que al llarg de l’any s’organitzen ja sigui com a
col·lectiu o de forma individual, sigui com a membre actiu o gaudint de les propostes municipals. També pretenem estimular la
Àmbits
participació i fer que sorgeixin en el municipi propostes pensades i definides pel col·lectiu juvenil per demostrar que els joves són
membres actius del poble, que es mouen i fan coses.
Les possibilitats són diverses, i les línies que separen les accions són gairebé imperceptibles:
a) Participació en les propostes comunitàries: Hi som.
b) Participació en l’organització de les propostes comunitàries: Hi som pensant i fent.
c) Participem definint i tirant endavant les propostes que volem per al poble: Hi som pensant i fent propostes juvenils.
d) Visualitzem les inquietuds juvenils: Els joves fan coses.
e) Des de l’entitat juvenil som actius: Suport a les entitats.
En cadascuna de les línies d’intervenció cal el suport municipal. En alguns casos és sobretot econòmic i logístic (suport a les
entitats) i en d’altres és repensant les activitats i intentant captar el seu interès (Hi som, hi som pensant i fent). En algunes caldrà
treballar la tasca de l’agent de joventut i del suport logístic, polítics i econòmic del consistori.
L’acció HI SOM pretén treballar la participació del col·lectiu jove en els esdeveniments municipals.
HI SOM PENSANT pretén que el jovent participi activiament a les activitats culturals, socials i esportives i volem que s’organitzen
al municipi al llarg, i no només com a espectador/a. Per aquest motiu, busca la complicitat amb les entitats promotores de les
activitats i amb el mateix ajuntament per implicar el col·lectiu jove en els projectes.
Si aconseguim que el jovent FACI PROPOSTES, això ens permetrà dinamitzar el treball en xarxa i voluntari, ja que són els aspectes a cuidar. No ens interessa tant el resultat com el procés, tot i que un bon resultat farà que tots ens sentim més motivats
i orgullosos de la implicació. Creiem que l’èxit afavoreix la cohesió i les ganes d’afrontar nous reptes i propostes per a millorar.

114

INTERVENCIÓ - PROGRAMA DE PROJECTES MANCOMUNATS AL GIRONÈS
Organismes
estables

A més dels programes i accions que s’impulsin des de l’Àrea de Joventut, es poden crear organismes estables de participació
juvenil com són el Ple Juvenil i el Consell de Joves.
Es tracta d’una sessió de PLE JUVENIL on els joves traslladen les seves inquietuds i dubtes a l’equip de govern. Se celebra un
ple
amb la periodicitat que s’estableixi des del consistori
Àmbits
EL CONSELL DE JOVES es defineix com un òrgan de participació del municipi, obert a tot el jovent i que compta amb el reconeixement de l’Ajuntament.
És un espai de trobada i diàleg obert a tots i totes les joves (associats i no associats) que tinguin l’interès, la voluntat i el compromís de participar del disseny i implementació de les polítiques locals de joventut.
No és un espai on debatre les necessitats i problemes de les entitats juvenils, sinó un espai on reflexionar i generar mecanismes
sobre les necessitats de tot el col·lectiu jove (habitatge, cultura i lleure, treball, salut, i esports, educació, inclusió social, participació…).
No és una nova entitat juvenil, per tant, no té personalitat jurídica pròpia, ja que es tracta d’un òrgan autònom de participació. Es
pot sotmetre a valoració i remodelació cada dos anys, si els membres del Consell de Joves així ho consideren.
Quines funcions té?
• Facilitar que el Pla local de joventut sigui conegut, debatut i contrastat per les persones membres del Consell, així com corresponsabilitzar-se de les actuacions a realitzar, quan així estigui establert.
• Avaluar l’evolució del Pla local de joventut cada any, elaborar un pla d’actuació anual, una memòria i participar en tots els
processos que l’afectin, especialment en les propostes juvenils del PLJV..
• Esdevenir un punt de trobada de joves de diferents entitats i joves no associats a partir del qual promoure projectes conjunts
oberts al conjunt del col·lectiu juvenil. Així com promoure la participació juvenil en esdeveniments de ciutat.
• Proposar noves actuacions, canvis, millores, etc. a la regidoria de Joventut.
• Recollir propostes, suggeriments, iniciatives, etc. dels i les joves i ser un òrgan interlocutor amb l’Ajuntament.
• Representar del jovent en estructures de participació municipal.
• Decidir, conjuntament amb l’ajuntament, els criteris per atorgar els ajuts juvenils. Avaluar les propostes que es presentin
d’acord amb aquests criteris i fer seguiment dels ajuts atorgats.

Agents

Àrea de Joventut (professionals de joventut compartit entre ajuntaments de la Zona Jove Gironès i Consell Comarcal del Gironès),
altres referents de joventut a la zona i membres de les entitats juvenils dels municipis.

Recursos

El programa és finançat de forma mancomunada entre els ajuntaments que s’hi vinculen.
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Calendari

Avaluació

Al llarg de l’any
Es fa una memòria per cada actuació. S’avalua tant el procés com el resultat, d’acord amb les bases del Pla comarcal de joventut
2020-2024.
Nombre de persones joves
Hi participen activament?
Formen part de la presa de decisions?
S’involucren en la diagnosi, disseny, implementació i/o avaluació?
S’estableixen mecanismes que faciliten la participació?
Relació amb els agents del municipi:
Quants agents hi estan implicats?
Quines sinergies de col·laboració s’han creat? Quines s’han consolidat?
Quins recursos hi destina cada agent?
Les tasques i responsabilitats estan clares i repartides?
Hi ha mecanismes útils d’informació?
Qui lidera el projecte?
S’articulen les sinergies existents?
Hem donat resposta a les necessitats principals dels municipis?
Hem donat resposta a les necessitats principals del jovent?
Les actuacions responen als objectius marcats inicialment?
Quin és l’impacte (canvi) que s’ha assolit amb les actuacions?
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Mancomunació de serveis amb altres institucions

Acció 2.3
Àmbits
Objectius

#joventutgironès #mancomunacióserveis
•
•
•
•
•
•

Descripció

Participar i promoure serveis mancomunats amb institucions que directament o indirectament fomenten polítiques dirigides a
la joventut del Gironès des d’un àmbit no municipal
Detectar necessitats juvenils a la nivell comarcal i atendre-les d’una manera òptima
Col·laborar per fomentar activitats dirigides a la població jove del Gironès
Reduir costos i multiplicar la visualització dels serveis impulsats des de les àrees de joventut
Potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut en els municipis de la comarca
Crear serveis de joventut de proximitat fent-los tan protagonistes com sigui possible, i anar definint línies d’actuació en matèria de joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin amb les d’àmbit municipal

Amb el pas dels anys i gràcies a la bona relació amb institucions que directament o indirectament fomenten polítiques de joventut
a la comarca, s’ha pogut impulsar algunes activitats o programes que no tenen marc municipal, o sigui, que la ubicació de l’acció
no està vinculat amb la política municipal.
La proximitat és bàsica per al foment de les polítiques juvenils, però no totes les accions estan lligades al municipi. Aquest paquet de propostes estan dissenyades amb institucions i no prenen el municipi com a referència. Tot i això, s’han anat perfilant un
seguit de programes mancomunats. Cadascun té uns objectius i un desenvolupament diferent, des de la voluntat de compartir
experiències a la de multiplicar la visualització de les àrees de joventut, sota el fet d’intentar reduir els costos, o sigui, treure la
màxima rendibilitat al treball en xarxa.

2.3.1 - Saló Expojove
2.3.2 - Campanya Alimentació i Joves d’Avui
2.3.3 - Tot el que fem educa
2.3.4 - Consulta jove Gironès

Agents

La tècnica comarcal de Joventut i l’equip de professionals mancomunats vinculats a l’Àrea de Joventut. Altres professionals que
treballin en les polítiques de joventut, la participació dels quals es considerin important. Col·laboració dels i de les referents de
caràcter tècnic dels municipis.

Recursos

Aquest servei rep el finançament a través de la fitxa 43b (suport a plans locals i comarcals de joventut professionals de joventut
compartits) tot i que ens podrem nodrir d’altres fonts de finançament. Cada una de les accions té un pressupost i uns recursos
propis.
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SALÓ EXPOJOVE- DISSENYA EL TEU FUTUR

Acció 2.3.1
Àmbits
Objectius

#orientació #assessorament #formació #centresdesecundària #futur
•
•
•

Presentar una fira que aglutini opcions diverses que permetin planificar el futur a estudiants, professorat, educadors, informadors juvenils i orientadors, pares i mares que volen conèixer les opcions per al jovent
Participar en la presa de decisions del jovent i en el disseny del seu futur
Ajudar el jovent en aquest moment de canvi unificant la informació d’interès per tal que pugui valorar els aspectes forts i febles
de cada possible itinerari en funció del perfil personal i acadèmic de cadascú

En la presa de decisions d’una persona jove hi intervenen molts factors i no sempre coneixen les múltiples possibilitats que existeixen actualment en finalitzar els estudis obligatoris. Els joves que acaben l’etapa formativa obligatòria tenen edat per treballar, i
comencen una etapa en què les possibilitats de fer es multipliquen. És un moment clau on cal decidir quin itinerari socioprofessional es vol seguir.

Descripció

Des de l’any 1998 en format exposició permanent a la Casa de la Cultura Les Bernardes de Salt, durant un mes i amb visites conÀmbits
certades als centres del Gironès, i des de 2006, en format saló a la Fira de Girona.

A l’estructura de la fira, a més dels estands de les empreses o administracions, s’hi afegeixen sessions curtes i tallers pràctics
pensats perquè els assistents puguin complementar la seva visita amb continguts sobre formació, ocupació, emprenedoria i altres
recursos i que sigui una mostra dels serveis i recursos que existeixen.
S’ofereixen xerrades com a sessions de benvinguda i altres, com a activitats complementàries. Vinculat a l’Expojove es produeixen
els documents informatius següents
a- Dossier per a professionals queinclou el recull d’informacions sobre l’oferta de serveis per als joves que ofereixen en el Departament d’Ensenyament, el Departament d’Empresa i Ocupació, i la Direcció General de Joventut.S’hi recull informació referent a
temes clau que pensem que poden ajudar en l’orientació de l’alumnat:
CONTINUAR ESTUDIANT. Es mostren els itineraris que ofereix el sistema educatiu actual després de l’etapa d’ensenyament secundari obligatori fins a l’ensenyament universitari o el món laboral.
ACCEDIR AL MÓN LABORAL. S’expliquen els sistemes d’accés al món del treball: els programes del Servei d’Ocupació de Catalunya per ajudar a la cerca de feina, els serveis d’intermediació laboral i els programes de formació, orientació i acompanyament a
la inserció; el dossier de cerca de feina definit pel SOC; els programes per treballar i fer pràctiques a l’espai econòmic europeu; i
altres vies per la cerca de feina com són les agènciesde col·locació, les empreses de selecció de personal, les empreses de treball
temporal, etc.
ACCEDIR A LA GARANTIA JUVENIL. S’explica la iniciativa europea de lluita contra l’atur juvenil per a tots els joves de 16 a 29
anys. I els programes i serveis a la seva disposició.
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ACCEDIR ALS SERVEIS PER A JOVES. S’explica la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, que engloba les oficines joves i
els punts d’informació juvenil, que ofereix serveis als i les joves per a la construcció del seu projecte de vida, així com recursos
pedagògic per al professorat.
També explica els serveis que ofereixen la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT) i el Carnet Jove, els camps de
treball i l’Educació en el Lleure com a valor educatiu i recurs professional, el programa delegats i delegades en 3D, programa de
Àmbits
prevenció de la violència masclista (TABÚ. Tu tries el que t’hi jugues, revoluciona el gènere) i la taula de referents Europa Jove.
Per acabar, també es detallen els llocs web on trobar més informació.
b- Presentacions de benvinguda que per complementar la visita s’ofereixen als visitants. Segons el nivell d’estudi, el professorat
pot escollir quina de les quatre modalitats s’ajusta més a les seves necessitats. Les presentacions intenten donar resposta a
les diferents opcions que tenen en acabar els estudis. Inclouen informació sobre el món acadèmic, el món laboral i també se’ls
explica que, a més del professorat i dels pares i de les mares, existeixen els professionals de joventut en el seu territori... Acabem informant de què trobaran en la seva visita al saló Expojove on físicament es troben. S’ofereixen 5 sessions paral·leles de
xerrades de benvinguda d’una durada de 25 minuts per cada grup. És una presentació que té molt bona acceptaciói que fem
arribar als centres després de la visita al saló Expojove i la pengem a la web per poder treballar a l’aula.
c- Díptic del saló que com a desplegable ofereix el paquet de propostes de saló i inclou el plànol.
Recull tota la programació així com el mapa i la relació d’expositors. També inclou un petit espai per a les activitats permanents.

Agents

Recursos
Avaluació

El saló Expojove compta actualment amb un major nombre de col·laboradors. És un projecte en el qual participen diferents institucions vinculada amb informació i orientació dels joves. EXPOJOVE és un cas clar de treball en equip realitzat per diferents
institucions: Consell Comarcal del Gironès, Fira de Girona, Generalitat de Catalunya (especialment Departament d’Ensenyament), Universitat de Girona. A més, compta amb la col·laboració dels consells comarcals en la gestió del transports dels grups
d’alumnes que provenen dels diferents centres d’ensenyament secundari de la Demarcació.

La participació de l’Àrea de Joventut en relació a l’aportació econòmica en el saló Expojove està finançat per l’aportació econòmica que rebem de la fitxa 43 del contracte programa signat amb la Generalitat de Catalunya.
També s’hi destinen els recuros humans vincultats a l’Àrea de Joventut.
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Aquesta proposta s’ofereix durant el segon trimestre de curs, abans del període d’inscripció i després del Saló de l’Ensenyament
de Barcelona.

Avaluació

Es fa una memòria per cada actuació. S’avalua tant el procés com el resultat, d’acord amb les bases del Pla comarcal de joventut
2020-2024.
Nombre d’accions que es realitzen
Nombre de col·laboracions i nombre de participants
Procedència dels participants
Desenvolupament de l’activitat i adequació de l’espai
Com han conegut les accions?
Les actuacions responen als objectius marcats inicialment?
Quin és l’impacte (canvi) que s’ha assolit amb les actuacions?
Quines consultes s’han respost?
Quines són les principals dificultats que s’han trobat per portar a terme les accions?
Hem donat resposta a les necessitats principals dels municipis?
Hem donat resposta a les necessitats principals del jovent?
Les actuacions responen a les demandes dels municipis?
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CAMPANYA ALIMENTACIÓ I JOVES D’AVUI

Acció 2.3.2
Àmbits
Objectius

#alimentaciosaludable #centresdesecundaria #hàbits #salut #vivències
•
•
•
•
•
•

Descripció

Promoure hàbits alimentaris saludables entre els joves de secundària de la comarca
Aconseguir que els joves reflexionin sobre la importància de l’alimentació per a la pròpia salut
Afavorir l’adquisició d’hàbits alimentaris i estils de vida saludables i sensibilitzar els joves en els temes de nutrició i dietètica.
Afavorir l’adquisició d’hàbits de bon comportament a la taula
Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents per facilitar la promoció d’actituds i d’hàbits saludables (factors protectors), reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc), detectar els problemes de
salut per intervenir-hi com més aviat millor
Millorar la coordinació entre l’escola i els serveis de salut per donar resposta a les necessitats dels adolescents

L’any 1998, el Consell Comarcal del Gironès va començar a impulsar una campanya per a promoure l’alimentació saludable entre
els joves de secundària de la comarca. Amb aquesta proposta vol oferir una activitat complementària a l’educació per a la salut que
imparteixen en el marc de l’ensenyament secundari obligatori, ja sigui com a eix transversal o com a crèdit específic.
Àmbits
Per a tirar endavant aquesta proposta, des del seu inici s’ha comptat amb la col·laboració de l’Escola d’Hostaleria i Serveis de
Girona. També es va buscar la vinculació d’experts professionals dedicats a la promoció de l’educació de la salut, especialment
en temes d’alimentació.
L’activitat està dirigida als i a les joves que cursen 3r o 4t d’ESO en els centres d’ensenyament secundari de la comarca del Gironès. Cada centre té establert a quin grup d’alumnes dirigeix l’activitat. La majoria de participants són de 4t d’ESO, només tres
centres han sol·licitat la participació dels alumnes de 3r.
Amb aquesta campanya es vol promoure l’alimentació saludable i intentar transmetre la importància que té l’alimentació en molts
àmbits de la vida de les persones. També s’intenta incidir en molts dels aspectes amb què es relaciona l’alimentació: factors culturals, socials, econòmics, de convivència,etc. La col·laboració de l’Escola d’Hostaleria fa possible poder oferir als alumnes participants un menú degustació preparat pels alumnes de l’escola. També permet tractar el tema de l’educació de les actituds en els
àpats. En certa manera, es treballa un cert protocol -bones maneres- a tenir present en determinats actes socials.
Actualment, vista la demanda i la participació que té, la campanya es continua oferint cada nou curs escolar. Durant el curs 20192020 se n’ha impulsat la vint-i-dosena edició.
L’alimentació és un acte educable, conscient i voluntari que té una incidència a curt o llarg termini en la salut de cadascú. Per això,
ens proposem que els joves tinguin una preocupació sana pel menjar i que procurin seguir una dieta variada, suficient i equilibrada. La xerrada la porten a terme infermeres vinculades als centres de secundària dels municipis, antic programa Salut i Escola o
professionals amb coneixements específics de salut alimentària.
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També ens interessa incidir en els aspectes socials i d’higiene segons les pautes del bon comportament a taula. Les activitats proposades i el dinar de degustació a l’Escola d’Hostaleria seran l’oportunitat per a posar-ho en pràctica.
11.00 h - Presentació de la jornada
Àmbits
11.15 h - Xerrada sobre hàbits alimentaris saludables a càrrec d’especialistes en educació per a la salut

12.45h - Aprendre a l’escola Hostaleria i visita guiada a les instal·lacion.
13.05 h - Introducció de les bones maneres a la taula a càrrec d’un professor de l’escola
13.15 h - Dinar de degustació al restaurant de l’Escola d’Hostaleria de Girona, on es posaran en pràctica conceptes bàsics del bon
comportament a la taula
14.15 h - Fi de l’activitat i retorn de l’Escola al centre

Agents

Els referents de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès en col•laboració amb el professorat de l’Escola d’Hostaleria de
Girona i infermeres referents dels centres de secundària o del programa Salut i Escola del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya.

Recursos

L’alumnat que participa de l’activitat paga els costos de l’activitat (xerrada a càrrec de la infermera, visita a l’Escola d’Hostaleria,
xerrada sobre les bones maneres a taula i el menú degustació).

Calendari

D’octubre a maig de cada curs escolar

Avaluació

Es fa una memòria per cada actuació. S’avalua tant el procés com el resultat, d’acord amb les bases del Pla comarcal de joventut
2020-2024.
Nombre d’accions que es realitzen
Nombre de col·laboracions i nombre de participants
Procedència dels participants
Desenvolupament de l’activitat i adequació de l’espai
Les actuacions responen als objectius marcats inicialment?
Quin és l’impacte (canvi) que s’ha assolit amb les actuacions?
Quines consultes s’han respost?
Quines són les principals dificultats que s’han trobat per portar a terme les accions?
Hem donat resposta a les necessitats principals dels municipis?
Hem donat resposta a les necessitats principals del jovent?
Les actuacions responen a les demandes dels municipis?
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TOT EL QUE FEM EDUCA. CUIDA’T

Acció 2.3.3
Àmbits
Objectius
Descripció

#xerrades #tallers #reflexions #debats #adolescència #emocions #vivències#creixement
•
•
•
•

Dotar d’habilitats i recursos tant les famílies com els joves
Conscienciar dels perills que es desencadenen per falta de comunicació entre adults i joves
Aconseguir que les famílies engresquin els joves a participar de les nostres activitats
Apropar les famílies als serveis que oferim des de Zona Jove Gironès

Aquest projecte té com a objectiu la promoció de la salut i el benestar i conscienciar de la importància de la comunicació entre
pares, mares i fills.
El treball personal no té edat i és necessari tant si ets adult com si ets jove. La nostra tasca constant és educar en valors i consciència i entenem que, si tenim el suport de les famílies, tenim més possibilitats per assolit l’èxit. Atenent a les necessitats municipals,
s’ofereix un ampli paquet de xerrades de temes que considerem de vital interès; orientació acadèmica, sexualitat, perills actuals
(xarxes socials), comunicació entre pares, mares i fills/filles, etc.

Àmbits
Aquest cicle de xerrades ens serveix com a pont per aconseguir més públic a les tardes joves i /o a les diferents activitats que

proposem. La voluntat és que les famílies coneguin el servei a través d’aquestes xerrades i, per tant, ens serveix com un recurs
més per augmentar el nombre de joves presents a les nostres activitats.

Agents

Àrea de Joventut (professionals de joventut compartitsentre ajuntaments de la Zona Jove Gironès i Consell Comarcal del Gironès)
i professionals del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, i professionals especialitzats en el tema.

Recursos

La regidoria de Joventut i/o Serveis Socials, amb la complicitats dels tècnics, escullen del paquet de xerrades, aquelles que poden
tenir interès al municipi.

Calendari

Al llarg de l’any, d’acord amb els municipis on tenim signats convenis de professionals de joventut compartits.

Avaluació

Es fa una memòria per cada actuació. S’avalua tant el procés com el resultat, d’acord amb les bases del Pla comarcal de joventut
2020-2024.
Nombre d’accions que es realitzen, nombre de participants (gènere i procedència)
Desenvolupament de l’activitat i adequació de l’espai
Les actuacions responen als objectius marcats inicialment?
Quines consultes s’han respost?
Quines són les principals dificultats que s’han trobat per portar a terme les accions?
Hem donat resposta a les necessitats principals dels municipis?
Hem donat resposta a les necessitats principals del jovent?
Les actuacions responen a les demandes dels municipis?
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Nombre d’accions que es realitzen
Nombre de participants.
Relació participació/recursos
Desenvolupament de l’activitat:
• Participació dels assistents
• Adequació de l’espai
• Com han conegut les accions?
• Les actuacions responen als objectius marcats inicialment?
• Quin és l’impacte (canvi) que s’ha assolit amb les actuacions?
• Han revertit en la dinamització del municipi? S’ha donat a conèixer el personal i l’espai al municipi?
• Quines consultes s’han respost?
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LA CONSULTA JOVE GIRONÈS

Acció 2.3.4
Àmbits
Objectius

#informació#serveis #cohesió #coneixements #acompanyament
•
•
•

Descripció

Dinamització d’un espai de referència, professional, dirigit a les persones joves (presencial i/o virtual) especialitzat en temes
juvenils, relacionats amb estudis, treball, ajudats i beques, etc
Fomentar el desenvolupament personal, l’autonomia i la participació social de les persones joves
Orientar, assessorar i donar suport en els processos de presa de decisions i de coneixement de les persones joves

LA CONSULTA és un servei especialitzat, i itinerant, dedicat a la informació, assessorament i acompanyament per a joves que
necessiten orientació sobre estudis, salut, feina, habitatge, participació.
Aquest servei pretén millorar el benestar i la construcció del projecte de vida dels joves. Per aconseguir-ho és imprescindible tenir
en compte la situació personal de cada jove, per oferir un servei de qualitat i personalitzat.
L’atenció del servei és a càrrec del professional de joventut que anirà de la mà del referent del tema específic sobre la consulta.
Àmbits
Es podrà sol·licitar una cita o fer una consulta de manera telemàtica via www.zonajovegirones.cat a l’apartat de LA CONSULTA o
directament en els locals joves o espais de trobada dels municipis on tenim serveis de joventut de proximitat.

Agents

Àrea de Joventut, referent d’ocupació juvenil i els professionals de joventut compartits entre ajuntaments de la Zona Jove Gironès
i Consell Comarcal del Gironès.

Recursos

Recursos humans de l’Àrea de Joventut

Calendari

Al llarg de l’any
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quantes atencions per tipologia s’han realitzat?
(classificació per temàtica i segons si és presencial, per xarxes socials, correu electrònic, web i/o telèfon)
Quantes comunicacions per tipologia s’han realitzat? (classificació per temàtica i difusió feta)
Quina interrelació hi ha hagut entre dinamització d’informacions i interès jove?
El jovent ve derivat d’algun servei? De quin? S’ha fet retorn a aquest servei?
S’han derivat a altres serveis? Quins? S’ha fet retorn a aquest servei?
Com han conegut el servei?
S’han organitzat activitat a partir de les consultes?
S’han detectat noves necessitats del jovent? S’han articulat? Si és que no, per què?
Qualificació del servei per part del jovent (ha estat útil l’atenció, ha complert les expectatives, el llenguatge i la informació han
estat entenedores...?
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