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1.

EL PLA LOCAL DE JOVENTUT

Introducció
La redacció de la diagnosi del Pla Local de Joventut parteix de la reflexió prèvia de la
regidoria de Joventut, partint de les següents dimensions:
-

L’anàlisi prèvia de la pròpia regidoria.

-

L’experiència acumulada al llarg dels anys de treball.

-

Les bases establertes per la Direcció General de Joventut i el Pla Nacional
de Joventut 2010-2020.

Reflexions que marcaran les grans prioritats i les línies de treball del Pla Local de
Joventut de Sarrià de Ter, i les polítiques que se’n derivin.
Aquest document es lliurarà a la Direcció General de Joventut en el marc del contracte
programa, així com els plans d’actuació anuals.

Missió i prioritats


Disposar d’una planificació estratègica que permeti planificar el treball del
consistori respecte les polítiques de joventut.

Objectius
 Disposar d’una anàlisi acurada de la realitat i de les necessitats del col·lectiu jove de
Sarrià de Ter.
 Implicar l’equip de govern, grups municipals, entitats juvenils, entitats del poble, i
persones joves en particular, en l’anàlisi de la realitat i en el disseny del propi Pla
Local de Joventut, així com del resultat.
 Fer ús dels contactes i de les sinèrgies generades per donar continuïtat al treball
coordinat amb personal tècnic, agents socials i persones joves.
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2.

EL MUNICIPI

El municipi de Sarrià de Ter es troba situat al nord de la comarca del Gironès i forma
part de l’àrea urbana de Girona.
L’extensió del municipi és relativament reduïda, i ocupa una superfície lleugerament
superior als 4km2 (4,16 km2).El pas del riu Ter per la zona confereix al municipi un
valor especialment destacable i contribueix a l’increment de la seva biodiversitat.
Sarrià de Ter està dividit territorialment en 5 barris. Uns a un costat de riu i altres
també dividits per la NII. Els barris són: Sarrià de baix; La Rasa; els Vinyers; pla de
l'horta; Sarrià de Dalt. També té dos polígons: un a cada costat de nacional.

FONT: instamaps

Antigament els diferents barris del poble queden marcadament separats i, ésaquesta
vivència de separació, el que fa difícil la participació de la població, demanera unitària,
en la realització d’activitats. Això fa uns anys era mésproblemàtic però d'ençà de la
gratuïtat de l'autopista ha millorat però encara esmanté una mica la tradició de les
activitats per barris.
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3. Diagnosi
3.1.

Metodologia

Introducció
La diagnosi del Pla Local de Joventut de Sarrià de Terés un document curós en la
seva metodologia que ha volgut donar resposta a les necessitats i expectatives de la
regidoria de Joventut, sense descuidar el pragmatisme, la viabilitat i la flexibilitat que
ha de tenir un document d’aquest caire.
A continuació s’exposen al detall aquells aspectes més destacats del procés
metodològic seguit i emprat per a l’elaboració de la diagnosi.
1

Marc normatiu

Es té en compte el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 i els seus
principis rectors com a referents teòrics i metodològics: la participació, la
transformació, la integralitat i la qualitat.

Participació
En els últims anys, la participació ha esdevingut un valor fonamental en les Polítiques
Públiques en general i molt especialment en les de joventut. I això significa que han
d’incloure les persones joves en les diverses fases del desenvolupament de les
polítiques i programes, així com els diversos agents que hi intervenen. La missió
mateixa del PNJCat 2010-2020 proposa apoderar les persones joves impulsant el seu
paper actiu com a ciutadania. Per això cal elaborar polítiques per enfortir la participació
de les persones joves i cal tenir present que les persones joves i el moviment juvenil
organitzat són un agent fonamental a incloure en el disseny, la implementació i
l’avaluació de qualsevol política de joventut.

1

Extret de: Secretaria de Joventut (2010) Pla Nacional de Joventut de Catalunya 20102020. Document de Bases.Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i
Ciutadania. Secretaria de Joventut.
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Transformació
Les polítiques de joventut han de tenir una voluntat transformadora en la línia que
apunta la missió del PNJCat: afavorint l’apoderament de les persones joves i els
processos de mobilitat social. Per fer-ho cal incorporar una mirada crítica que doni a
les polítiques de joventut una voluntat de transformar tant les condicions de vida de les
persones joves com el model de societat en general. Perquè les Polítiques de Joventut
siguin realment transformadores cal que tinguin impacte sobre la societat.

Integralitat
El PNJCat planteja les polítiques de joventut de manera integral, és a dir, pretén actuar
sobre totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves i això es veu
reflectit en la diversitat de reptes i àmbits materials sobre els quals vol incidir el Pla.
Alhora, l’actuació sobre aquestes esferes i la resposta a les problemàtiques o
necessitats també ha de ser integral, ja que solen ser multicausals i estar
interrelacionades (educació i treball, participació i educació, etc.). Cal entendre que
l’individu és un i que, per bé que les lògiques administratives demanin divisions
sectorials, cal actuar tenint en compte la globalitat.

Qualitat
Les polítiques de joventut s’han d’adequar a la realitat social per tal de respondre a les
necessitats i projectes de les persones joves. Per això és indispensable que es facin
sobre el coneixement constant de la realitat juvenil i del seu entorn social. Aquest
coneixement ha d’esdevenir un exercici permanent que contribueixi a adaptar les
polítiques a les transformacions de la joventut i les diferents realitats socials, a través
de diagnòstics que han de servir per orientar la planificació de les polítiques de
joventut.
-

Cal que les polítiques de joventut es duguin a terme sota el principi de la proximitat
per ajustar-se a les necessitats específiques de cada territori i de cada col·lectiu.

-

La concreció metodològica i la planificació de les polítiques de joventut que
representa el PNJCat no pot anar en detriment de la innovació i la creativitat
d’aquestes.

-

L’avaluació és una eina indispensable per obtenir informació sobre els resultats de
les polítiques i els processos que hi han estat implicats.
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Parts de la diagnosi
Presentem a continuació una aproximació a les diferents parts en les que s’ha
estructurat el procés d’elaboració de la diagnosi del PLJ de Sarrià de Ter.
S’ha dividit en tres grans parts:
o La primera part és l’Anàlisi de les Realitat Juvenil amb la visualització de les
polítiques actives, recursos humans, recursos econòmics, equipaments, teixit
associatiu, etc.
Informació que un cop contrastada amb les dades resultants de la diagnosi, ha de
permetre valorar la idoneïtat de cadascuna d'elles.

o La segona les conclusions de la diagnosi
o La tercera part és l’Anàlisi de la Polítiques de Joventut.
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Cronologia
Amb l’objectiu d’oferir una visualització fàcil del procés i de les seves actuacions
presentem a continuació una cronologia detallada:
Data

Acció

21 d’abril de 2020

Reunió amb el director de l’Institut de Sarrià de Ter

22 d’abril de 2020

Reunió amb la tècnica de la Biblioteca

22 d’abril de 2020

Reunió amb la tècnica de la Cooperativa

22 d’abril de 2020

Reunió amb el tècnic d’esports

28 d’abril de 2020

Grup de discussió amb l’equip de Govern (sis persones)

5 de maig de 2020

Reunió amb el grup municipal del PSC (dues persones)

5 de maig de 2020

Reunió amb la Referent d’Ocupació Juvenil

13 de maig de 2020

Reunió amb el grup municipal de Junts per Sarrià (una persona)

13 de maig de 2020

Reunió amb l’Esplai (una persona)

14 de maig de 2020

Grup de discussió amb el Jovent de la Flama (sis persones)

15 de maig de 2020

Reunió amb el grup municipal del PAS (una persona)
Enquesta a persones joves (55 persones)
Enquesta a entitats esportives (dues entitats)
Taula Covid19

En l’enquesta2 a persones joves han participat 55 persones, de les quals el grup més
nombrós és de 12 i 13 anys, seguit de 17 i 18 anys. El grup menys nombrós ha estat
però el de 19 a 22 anys (un 9%). Respecte al gènere, no hi ha diferències destacades.

2

Veure Annex.
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Gràfic 1. Persones participants a l’enquesta segons edat

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta

Taula 1. Persones participants a l’enquesta segons edat

EDAT

HOME

DONA

NO BINARI

TOTAL

12-13 anys

14

9

1

24

14-16 anys

4

5

0

9

17-18 anys

3

7

0

10

19-22 anys

2

3

0

5

25-29 anys

2

5

0

7

TOTAL

25

29

1

55

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta
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3.2.

Anàlisi de la realitat juvenil

S’endega la diagnosi amb l'objectiu d'analitzar amb detall la realitat i les necessitats del
col·lectiu jove de Sarrià de Teri fa seus els reptes fixats en el PNJC 2010-2020:


Repte 1.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.



Repte 2.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.



Repte 3.- Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves.



Repte 4.- Promoure una vida saludable de les persones joves.



Repte5.- Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació
en allò col·lectiu de les persones joves.



Repte 6.- Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta
cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors.



Repte 7.- Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada,
vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització
col·lectiva.
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3.2.1. Evolució de la població
Tal i com es pot observar en el gràfic 1, Sarrià de Ter ha experimentat un descens de
població des del 1984 fins el 1999, a partir del qual la tendència demogràfica
s’inverteix i comença a créixer la població. El període amb un ritme de creixement més
gran té lloc entre 2004 i 2009, amb una taxa de creixement del 14,8% i de 12%
respectivament. A partir del 2009, el ritme de creixement es desaccelera, arribant a un
4,5% el 2019. Aquesta tendència demogràfica fa que el municipi de Sarrià de Ter passi
d’una població de 3.801 habitants el 1984, a 5.170 al 2019 un creixement d’un 26,5%.

Gràfic 2. Evolució de la població a Sarrià de Ter. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1984-2019

5.500

5.000
5.170
4.937

4.500
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4.000
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3.930
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3.290

3.000
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3.347
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2004

2009
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT

Taula 2. Evolució de la població a Sarrià de Ter. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1984-2019

Població total
Variació
percentual

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

2019

3.801

3.453

3.290

3.347

3.930

4.468

4.937

5.170

-10,1

-5,0

1,7

14,8

12,0

9,5

4,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT
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En comparativa amb la comarca, la tendència demogràfica és similar a la municipal. La
principal variació que s’observa és que fins el 1999, Sarrià de Ter té un decreixement
poblacional i el percentatge de creixement entre el 2004i 2009 no és tan acusada com
en el cas comarcal. No obstant, a diferència del Gironès, Sarrià de Ter encara al 2014
el percentatge de creixement és més gran (un 9,5 a Sarrià de Ter davant del 3% dela
comarca).

Gràfica 3. Evolució de la població de la comarca del Gironès. Nombres absoluts. Sèrie temporal
1984-2019
200.000
193.908
180.000

185.085
179.742

160.000
154.274
140.000

120.000

122.352

126.625

131.362

135.482

100.000
1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

2019

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT

Taula 3. Evolució de la població de la comarca del Gironès. Nombres absoluts. Sèrie temporal
1984-2019

Població
total
Variació
percentual

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

2019

122.35

126.62

131.36

135.48

154.27

179.74

185.08

193.90

2

5

2

2

4

2

5

8

3,5

3,7

3,1

13,9

16,5

3,0

4,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT
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3.2.2. Piràmide de població
Tenint en compte les piràmides de població de Sarrià de Ter i del Gironès s’observa
que:


Respecte a la base de la piràmide (la població infantil, les dades comarcals i
municipals són similars, aproximadament suposa un 17% de la població total. En el
cas de Sarrià de Ter, el grup de 10 a 14 anys és un 5% del total, mentre que al
Gironès és un 6%. En termes absoluts, hem de tenir en compte que en els propers
anys, a Sarrià de Ter tindrem una entrada d’adolescents de 279 persones joves.



A diferència de la comarca, a Sarrià de Ter la població de 20 a 24 anys és de la
franja de persones joves amb menor nombre de persones joves.



La part central de la piràmide de població, molt crescuda, respon a l’històric Baby
Boom, un fenomen comú al conjunt de l’Estat Espanyol derivat de la recuperació
econòmica que va viure el país passats els pitjors anys de la dictadura franquista.



En la part superior de la piràmide, igual que en el cas de la comarca, es redueix la
població progressivament.
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Gràfica 4. Piràmide d’edats. Sarrià de Ter, 2019
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT
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Gràfica 5. Piràmide d’edats. Gironès, 2019
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT
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3.2.3. Població jove
El 2019, Sarrià de Ter tenia 656 persones joves, el que suposa una taxa de població
jove de 12,7%. Ara bé, si es té en compte la franja d’edat a partir dels 12 anys, aquest
percentatge es situa en un 17,02%. És a dir, hi ha una població jove de 880 persones
joves. En comparació amb la comarca i Catalunya, el percentatge és inferior en el cas
de Sarrià de Ter. No obstant, la disminució de la taxa de joventut és menor que en el
cas de la comarca i Catalunya. S’ha de tenir en compte que les dades fan referència a
2019 perquè d’aquesta manera es pugui fer la comparativa amb el Gironès i
Catalunya.
Gràfic 6. Evolució del percentatge de població jove (12-29 anys) des del 2009 fins el 2019, Sarrià de
Ter, El Gironès i Catalunya.

24
23,2

22

% creixement

20,7
20

18

17,6
16,1

16

14,6

14

12,7
12
2009
SARRIÀ DE TER

2019
GIRONÈS

CATALUNYA

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
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Per edats, segons el padró municipal del 2020 el gruix de persones joves es situa
entre els 12 i els 17 anys, sent d’aquests el més nombrós els de 14 i 15 anys, seguit
de 16 i 17 anys. Per la contra, el grup menys nombrós és el de 24 i 25 anys. Però hem
de tenir en compte que la franja de 26 i 27 anys és la quarta més nombrosa i per tant,
s’haurà de tenir present aquest fet.

Gràfic 7. Població per edat. Sarrià de Ter, 2020.
12-13 anys
13%

28-29 anys
10%
26-27 anys
12%

14-15 anys
15%

24-25 anys
6%
22-23 anys
10%
16-17 anys
14%
20-21 anys
9%

18-19 anys
11%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Municipal

Taula 7. Població per edat. Sarrià de Ter, 2020.

DONES HOMES

TOTAL

12-13 anys

45

68

113

14-15 anys

65

64

129

16-17 anys

60

63

123

18-19 anys

49

46

95

20-21 anys

40

43

83

22-23 anys

30

57

87

24-25 anys

48

9

57

26-27 anys

51

54

105

28-29 anys

38

53

91

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Municipal
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3.2.4. Naturalesa de la població
Respecte a la població jove nascuda a l’estranger, la tendència demogràfica és de
disminució des del 2009 fins el 2014, al igual que la comarca. Tot i que en el cas de
Sarrià de Ter, la disminució no és pas tan acusada com a la comarca. No obstant, el
creixement de població jove nascuda a l’estranger al 2019 a Sarrià de Ter no és pas
tan acusada com a la comarca i a Catalunya. I evidentment, el percentatge es situa
molt per sota de la comarca i Catalunya.

Gràfic 8. Percentatge de població nascuda a l’estranger. Sarrià de Ter, Gironès i Catalunya (20092019)
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De la població jove, el 2019, el 77% són nascuts a Catalunya, mentre que les
persones estrangeres només representen el 19% del total.
Gràfic 9. Nacionalitat de la població jove. Sarrià de Ter, 2019

Catalunya
77%

Estranger
19%
Estat
espanyol
4%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.

D’aquest 19%, el 36% és d’Àfrica i el 21% de la resta de la UE. Per contra, el grup
menys nombrós és d’Àsia – Oceania amb un 4% del total.
Gràfica 10. Nacionalitat de la població de persones joves. 2019
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
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3.2.5. Trajectòria educativa
A Sarrià de Ter trobem els següents centres educatius públics:


Escola Bressol El Confeti



Escola Montserrat



Institut de Sarrià de Ter



Biblioteca Emília Xargay

A l’institut de Sarrià de Ter es van matricular 109 alumnes, però s’ha de tenir en
compte que és només del primer curs. El proper curs, hi haurà 4 classes de segon
d’ESO i quatre o cinc classes de primer d’ESO. Però no disposem de dades dels
alumnes que van a l’institut Narcís Xifra i de Taialà.

Dades qualitatives
De la informació qualitativa, recollida als grups de treball i entrevistes exploratòries,
se'n poden extreure les conclusions següents.


Des de l’institut de Sarrià de Ter es valora positivament la tasca que es fa als
patis per part del dinamitzador perquè permet crear un referent al territori. La
metodologia de treball que fan servir és de creació de xarxa amb el territori i de
treball conjunt.



De de l’equip de Govern es prioritza el treball conjunt des de joventut amb
l’institut. S’ha de remarcar que tradicionalment no hi ha hagut coordinació amb
l’institut Narcís Xifra, de fet, sempre hi ha hagut la percepció de que costava
“entrar” en aquest institut. Tot i que es prioritza el treball coordinat amb l’Institut
de Sarrià de Ter, es seguirà treballant per coordinar-nos amb els institut amb
població de Sarrià de Ter.



Des de la Biblioteca s’esperava un augment de personés es joves s’esperava
un augment de joves usuaris amb el nou institut, però no ha estat com
s’esperava. Potser el motiu és perquè ara mateix només hi ha un curs, i alguns
dels alumnes són de fora del poble.



Es valora positivament la coordinació entre l’institut i la Biblioteca en la cessió
de llibres i xerrades.



Des de la Biblioteca reconeixen però que estaria bé fer més activitats per a les
persones joves i que hi vagi més jovent a la Biblioteca. Reconeixen també que
és un públic al qual però costa d’arribar.

21

PLJ SARRIÀ DE TER 2020-24



A la biblioteca a vegades hi van joves a fer treballs però a vegades hi ha
moments en què és complicat poder mantenir el silenci i ordre, i es molesta a
altres persones usuàries.



El nou institut ha obert una oportunitat pel poble, i també ha fet créixer les
expectatives. Fins ara tot el jovent marxava del poble per fer els estudis reglats,
però ara mateix alguns agents demanen que s’ampliï l’oferta educativa a cicles
formatius.



La sensació però d’alguns agents polítics és que ara, amb un nou centre
educatiu, potser caldria fer un estudi sobre necessitats formatives del jovent al
llarg de tota l’etapa.



En quant a l'educació no formal a Sarrià hi ha una gran oferta i variada: curs de
formació d'adults, reforç escolar, cursos d'informàtica i Internet, cursos de
música, fotografia digital, anglès, cursos de pintura, ioga i dansa del ventre.
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3.2.6. Trajectòria laboral
El treball és a dia d’avui i sens dubte un dels temes que més preocupació genera en el
col·lectiu jove i a la societat en general. La manca de feina és una constant a la major
part de municipis de Catalunya. S’ha de tenir en compte que les dades que es
presenten corresponen a “joves registrats/des” a les oficines del SOC, i que per tant de
ben segur són més les persones joves inactives o aturades no registrats/des. També
s’ha de tenir en compte que amb la crisis del COVID19, els indicadors laborals canvien
constantment. No tenim dades exactes, però tenim un volum de persones joves elevat
en ERTO’s, persones joves que no treballaran a la temporada d’estiu, altres que s’han
quedat sense feina,etc.
Tenint en compte els demandants d’ocupació, el percentatge de persones joves a
Sarrià de Ter és més elevat que a la comarca i Catalunya. Trobem un 22,1% del total
de demandants d’ocupació que són joves. La tendència en aquest cas, a Sarrià de Ter
s’ha anat incrementant des de 2016. Per tant, s’observa com cada cop més persones
joves són demandants d’ocupació, i s’apropen més als serveis d’ocupació.

Gràfic 11. Demandant d’ocupació, 2016-2020
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Font: Font: elaboració pròpia a partir de les l’Observatori del Treball
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Tenint en compte les dades de contractació, el 2020 es van contractar 50 persones
joves. Però s’ha de tenir en compte que en totes les franges d’edat hi ha un descens
de la contractació respecte a l’any anterior.
Taula 9. Contractació de persones joves, 2020

2020
Nombre Contractes

Total

Variació interanual

Total

Absoluts

%

Menors de 20 anys

0

-2

-50,00%

De 20 a 24 anys

9

0

0

De 25 a 29 anys

8

-4

-33,33%

De 30 a 44 anys

14

-6

-30,00%

TOTAL

50

-12

-19,35%

Font: Xifra

Respecte a l’atur, des d’una perspectiva d’evolució temporal, a Sarrià de Ter es parteix
d’un percentatge d’atur de joves menor que a la comarca i Catalunya al 2016, però a
partir del 2018 s’inverteix la tendència. Sarrià de Ter registra taxes d’atur superiors i
passa d’un 17% a un 21,8% en només dos anys.

Gràfic 12. Taxa d’atur de la població jove. Gener,.
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Font: Font: elaboració pròpia a partir de les l’Observatori del Treball
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El Programa Referent d'Ocupació Juvenil del Gironès va començar a finals del 2018 i
és un programasubvencionat pel SOC amb el suport i cofinançament de la Iniciativa
d'Ocupació Juvenil delFons Social Europeu. El projecte procura donar continuïtat a
l'antiga figura Impulsor/a de la Garantia Juvenil i prestar el servei i atenció als joves de
16 a 29 anys d'arreu de la comarca quenecessitin suport, informació o
acompanyament en l'àmbit laboral, formatiu i/o professional.Es posa el focus d'atenció
sobretot en el col·lectiu de joves que no està ni estudiant nitreballant tot i ser un servei
obert a tota la població jove.
Des de l'àrea de Joventut i l'àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del
Gironès ja al2016 es va programar que l'actuació d'aquesta figura fos al territori,
atenent els joves des delsserveis municipals de Cassà de la Selva, Celrà, Llagostera,
Sant Gregori i Sarrià de Ter (cinc hores setmanals), i la resta en un horari d'atenció al
públic més reduït com a Vilablareix,Quart i Bescanó (cinc hores mensuals). També hi
ha la possibilitat, sota cita prèvia, d'atenció atots els municipis excepte Girona i Salt
que tenen referents propis.
Dades recollides sobre els joves atesos i les accions portades a terme per la Referent
d'OcupacióJuvenil del Gironès des de Gener de 2019 fins a 10 de desembre 2019.
El servei d'atenció al públic al municipi és setmanal. Les atencions es fan a l'espai
Sarrià 221(Avinguda de França 221), els dimarts a la tarda de 16 a 19h. Aquest any
han estat un total de39 tardes. Degut a que les àrees de Joventut i Promoció
Econòmica del Consell Comarcal delGironès es troben ubicades a Sarrià de Ter,
puntualment també es fan atencions els dilluns idivendres al matí quan la referent hi
és.

NÚMERO DE JOVES I PERFIL
Persones joves entre 16 i 29 anys del municipi

656

Atesos per la referent d’ocupació juvenil

15

Nois

8

Noies

7

Edat mitjana
Inscrits a la Garantia Juvenil

21,07 anys
8
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Una demanda que es realitza tant des de l’equip de Govern com des de la taula
d’emergència post COVID19 és iniciar els projecte de “brigades joves”.

Els equipaments que ens trobem en referència a temes d’ocupació són Sarrià 221 on
podem trobar els serveis de:


Servei d’ocupació de Consell Comarcal del Gironès.



Ateneu Cooperatiu Terres Gironines.



Referent d’ocupació juvenil.
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3.2.7. Transició domiciliària
La problemàtica de l’habitatge s’emmarca dins de la dinàmica generalitzada: les
dificultats dels i de les joves per poder emancipar-se pels preus de l’habitatge i les
expectatives negatives laborals.
La percepció d’algunes persones és que hi ha poc habitatge disponible tant de lloguer
com de compra, tant de mercat lliure com de protecció social. La sensació d’algunes
persones joves és que al poble no es poden quedar perquè no hi ha habitatge, i el que
hi ha és massa car. Les opcions que tenen és marxar a altres pobles, però la
percepció és que la majoria del jovent marxa a Girona, però Girona, tot i tenir més
habitatge, els preus de lloguer són més cars.
Una altra qüestió que es remarca és el fet que molt de jovent marxa del poble, però
torna per formar una família. Al poble s’hi viu bé, i tens Girona a prop i per tant tots els
serveis, però a Sarrià de Ter tens qualitat de vida. Sí que és cert que alguns agents
socials remarquen que hi ha cert desconeixement de les expectatives d'emancipació
del jovent i del mercat de lloguer i compra.
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3.2.8. Oci i cultura
De la informació qualitativa, recollida als grups de treball, se'n poden extreure les
conclusions següents.


La Cooperativa és un centre cultural amb una oferta consolidada, però
precisament per això s’ha d’evitar, com ha succeït en algunes ocasions, que es
solapin activitats o que contraprogramin des de joventut. S’ha de tenir en
compte que la Cooperativa és un centre de referència i estan més que
disposats a treballar conjuntament, fer difusió de les activitats, programar
conjuntament, cedir espais...



Un dels espais en què el jovent havia participat molt era la comissió de festes,
però que ara mateix està desactivada i és un dels punts a treballar com a espai
de cohesió i participació del jovent en el poble.



Per part de la Biblioteca, destaquen que el jovent és un públic difícil d’arribar i
que potser estaria bé que les seves activitats tinguessin caire juvenil.



Algunes persones joves apuntaven que hi ha una falta de connexió entre
l’oferta cultural i d’oci i el jovent. Pels joves, les activitats culturals són
assequibles, però no són atractives, i per tant, des de cultura no s’arriba.

De l’enquesta a persones joves, es poden extreure les següents conclusions:


Un 25% participaria en sortides temàtiques, i per tant, és una activitat a consolidar.



Les activitats en les que més hi participarien són els tornejos esportius, activitats al
local jove i orientació laboral.



Per grups d’edat, els més petits participarien en activitats com sortides temàtiques i
el local, mentre que els més grans en assessorament laboral i d’habitatge.
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Gràfic 13. En quines activitats hi participaries?

Orientació en temes
d’habitatge
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Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta

Respecte a les activitats d’estiu, en les que més hi participarien són cinema a la fresca,
i activitats a la piscina, sortides i tallers; mentre que el casal per a joves no desperta
gaire interès.
Gràfica 14. En quines activitats hi participaries?

Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta
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3.2.9. Participació i associacionisme
De la informació qualitativa, recollida als grups de treball, se'n poden extreure les
conclusions següents.
Un dels objectius ha de ser la participació juvenil en el disseny i implantació de les
polítiques de joventut. Cal però adaptar-la als diferents perfils de persones joves que hi
trobem.
D’una banda, les entitats juvenils demanen una major comunicació entre elles, i
sobretot entre les entitats juvenils i joventut. Aposten per crear sinèrgies que permetin
crear espais de col·laboració i treball conjunt. La percepció és que cada entitat i
joventut treballen aïlladament i l’impacte sobre el jovent és menor. Tanmateix, apunten
que el jovent en general desconeix les entitats, o potser no tant, les entitats, sinó les
activitats que fan.
I d’altra banda, la percepció és que el jovent de Sarrià de Ter en general no participa.
Es troben les mateixes persones joves que estan a tot arreu: a les entitats juvenils, les
entitats del poble, en les activitats que es fan... Però hi ha un gruix de persones joves
que no hi són, ja no com a col·laboradors, sinó ja “consumidor” d’activitats. Algunes
persones amb les quals s’hi ha parlat, identifiquen el fet que el jovent fins ara estudia
fora (recordem que al municipi només hi ha dos cursos de la ESO) i la proximitat amb
Girona com un fet rellevant ja que dificulta la cohesió social i implicació en general del
jovent al poble. En aquest punt, algunes persones participants aposten per implicar en
un tema concret al jovent (donar un encàrrec específic com per exemple la ubicació
del skate parc o zona lúdica) i a partir d’aquí poder anar treballant temes de
participació. L’opinió generalitzada és que costa “guanyar-se” el jovent i que participi.
El grup municipal del PAS destaca la importància de la franja entre 12 i 18 anys amb
l’objectiu de fomentar la seva participació al poble, perquè són el grup de població més
nombrós i perquè és important vincular-los al poble durant la seva segona etapa de la
joventut (20-24 i 25-29anys).
Un element que destaquen les persones participants és el fet de treballar
conjuntament amb els jovent de Sant Julià de Ramis i Medinyà. No és únicament que
existeix un nucli cohesionador que és l’institut, sinó que la proximitat entre els dos
pobles i la “costum” que té el jovent de relacionar-se entre ells, indiferentment d’on
siguin, fa que sigui imprescindible que es treballi conjuntament. Hem de tenir clar que
el jovent no entén de fronteres ni límits municipals, per ells és “normal” relacionar-se
amb el Sarrià de Ter i viceversa.
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A Sarrià de Ter tenim tres entitats juvenils. Una d’elles però, no està registrada com a
tal.

ESPLAI

ACTIVITATS

ELEMENTS A TREBALLAR
COM A ENTITAT

Esplai els dissabtes a la
tarda on la majoria de
•Arribar a la franja de l’ESO.
participants són de primària.
La franja d’ESO és la que més
els hi costa d’arrossegar.
Casal, campaments i
colònies a l’estiu.
Tenen la previsió de fer
projectes socials al poble,
però un cop es consolidi
l’activitat de dissabte tarda.
Estaria bé fer a principis de
setembre una pluja d’idees
per quins podrien ser.

OPORTUNITATS PER
TREBALLAR
CONJUNTAMENT
•Oferir formació que respongui
a les seves demandes.
•Fer una presentació de
l’esplai a l’institut.
•Millor difusió i comunicació

•Formació a jovent de 17 i 18
anys de pre monitors/es.
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JOVENT DE LA FLAMA
COM A ENTITAT
ACTIVITATS
ELEMENTS A
TREBALLAR COM A
•Són més o menys uns •Les seves activitats
15 col·laboradors/es,
no són únicament per ENTITAT
de 23 a 30 anys i amb a joves, i sovint el
un perfil similar:
jovent que hi participa •Es agradaria que hi
és major a 23 anys.
•Estan treballant i
hagués un grup més
estudiant
ampli de joves amb
•No són d’origen
ells, però costa que
immigrant No ho
els joves menors de
sabem, no ho hem
25 anys s’uneixin a
preguntat i no creiem
l’entitat i inclòs que
que sigui rellevant.
participin a les
activitats.
•Parlen català
•La meitat dels
membres de l’entitat
•No necessitarien més
han assistit i
recursos econòmics
assisteixen als actes
perquè les activitats
organitzats per ATV,
que han anat fent,
i inclús algun cop hi
han anat fent barra i
col·laboren. Però no
s’han autofinanciat
han format mai part
sempre. No obstant,
de l’organització de
òbviament, si
ATV. Molts surten
tinguessin més diners
d’ATV
podrien fer activitats
més completes.
•No són entitat perquè
no saben a quin
•La seva prioritat no és
municipi registrar-se i
tenir diners per fer
com a base de
activitats de més
l’entitat són només 8
magnitud. No s’arriba
persones.
al jovent de 12 a 23
anys

OPORTUNITATS PER
TREBALLAR
CONJUNTAMENT
•Reunió imprescindible
i periòdica d’entitats
juvenils.
•Major informació i
difusió.
•Fer activitats
conjuntament..
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ASSOCIACIÓ APAGA LA TELE
COM A ENTITAT
•Està formada per
unes 10/12 persones
que gestionen el
local, donen a
conèixer grups de
música, gestionen la
barra...
•Arrosseguen més
jovent de Girona i de
Sarrià de Ter.
•No són entitat perquè
no saben a quin
municipi registrar-se i
com a base de
l’entitat són només 8
persones.

ACTIVITATS
•Concerts

ELEMENTS A
TREBALLAR COM A
ENTITAT

OPORTUNITATS PER
TREBALLAR
CONJUNTAMENT

•La majoria de la gent •Ajudar a difondre
jove no va al local per activitats.
la seva ubicació. Per
això, el seu perfil és
•Que a les festes de
de jovent més gran.
Sarrià de Ter, toquin
grups del poble.
•Fer un buc d’assaig
gestionat per ATV.
•Fer una acústica al
local.
•Activitats que animi al
jovent a gaudir de
l’oci i cultura del
poble.
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3.2.10.

Vida saludable

Respecte a temes de salut
La percepció general és de cert desconeixement de les conductes de risc en les
persones joves del poble. El fet que Girona estigui a prop i que el gruix de persones
joves hagin estudiat o estudiïn a Girona, fa que es desconeguin quines són les
conductes de risc en el jovent de Sarrià de Ter.
Sí que és detecta preocupació per aquest tema des dels professionals i persones
polítiques, i s’aposta perquè l’institut de Sarrià de Ter sigui un catalitzador per treballar
temes de conductes de risc.

Respecte a l’esport
El mapa en tema d’esports és:


L’esport que arrossega més persones és el handbol. A més, el fet que ara el
primer equip estigui jugant a plata ho augmenta. El handbol aglutina molta
mainada i té set equips femenins. És un esport en el que cada any hi ha més
gent.



A rítmica hi ha aproximadament unes 60 esportistes.



Un dels esports que aglutina molt de jovent també és el futbol.



El patinatge el fan a Sant Julià perquè el paviment del pavelló no els hi anava
bé i aglutina esportistes dels dos municipis.



Al rugbi hi ha més nens que nens, i és un esport minoritari. Però és una entitat
molt disposada a treballar conjuntament.

S’ha de tenir en compte que a totes les disciplines esportives que s’ofereixen tenen
secció masculina i femenina.
Un dels aspectes que es destaca és l’ús tan gran que es fa del pavelló. És un
equipament que fan servir també des de l’institut, i s’hi fan activitats al matí (Fundació
Ramon Noguera, els JONCS...). A part de les que es fan a la tarda per part de les
entitats esportives.
Hi ha alguns temes en els quals no hi ha consens de si realment hi ha una demanda
com són els casos de si el jovent vol un workout i un skate.
Algunes persones entrevistades destacaven que hi ha un grup de persones joves que
no fan esport, en especial noies, que estaria bé poder recuperar a través d’accions de
dinamització a través de l’esport al municipi.
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Respecte a la sexualitat
En aquest punt, la tendència general és un repunt de les malalties de transmissió
sexual i de les conductes de risc. Hi ha hagut un retrocés en quant relacions sexuals
segures i per tant s’han augmentat els casos de transmissió de malalties sexuals i
embarassos no desitjats.
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3.2.11.

Cohesió social i equilibri territorial

Perfils de persones joves
La percepció general és que hi ha molts perfils de persones joves, que tenim una
nostra heterogènia al nostre poble (molta diversitat sociocultural) i per tant, l’estratègia
per arribar-hi haurà de ser diversificada. En general, algunes persones participants
identificaven:


Jovent entre 12 i 18 anys relacionat amb les entitats juvenils o vinculat a les
entitats esportives.



Jovent de 12 a 17 anys que no estan a les entitats. Aquest perfil és probablement
els que van al Xifra o estudien fora de Sarrià de Ter, i que fan vida social fora del
poble.



Jovent major de 18 anys. Una part està lligat a les entitats juvenils i/o zona jove
(sobretot jovent entre 20 i 25 anys), i un altre grup més nombrós, no tenen interès
per les entitats juvenils ni la zona jove, i que probablement serà més difícil
d’arrossegar.

Algunes persones apuntaven que els dos primers perfils haurien de ser el motor
d’activitats futures a mig/llarg termini.
El que no tenim identificat és el perfil de persones joves amb menys recursos. Ara bé,
previsiblement aquest perfil abans i després de la crisi del COVID19 s’haurà vist
modificat. Hem de preveure que s’augmentaran els casos de persones joves amb
menys recursos i que alguns d’aquest casos passaran per Serveis Socials.

Espais per al jovent
Hi ha un consens generalitzat en la necessitat de tenir un espai jove que sigui exclusiu
per a jovent. Un espai que hauria de ser un espai de relació i coneixença entre el
jovent, i que també es fessin tallers, xerrades, campanyes de sensibilització,... i fins i
tot reforç escolar.
En el que no hi ha consens però, és on s’hauria d’ubicar aquest espai. Algunes
persones demanen que prèviament hi hagi un pla d’usos dels equipaments del
municipi i després decidir quin és l’espai més adient. Alguns dels espais que es
proposen són:


Can Nadal, però s’hauria de valorar i acordar amb el grup de muntanya.
Algunes persones el veuen adient per a majors de 16 anys, però no pas pels
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més petits per una qüestió de com hi arriben. Aquest local permetria estar una
mica apartat i treballar amb la natura.


Sarrià 221. Aquesta opció algunes persones la veuen bé per la seva ubicació i
pel fet que ja hi ha altres serveis com són temes orientació laboral. Però
d’altres persones consideren que hauria de fer-se més acollidor i el veuen com
un pas intermig per trobar un espai definitiu.



Rafael Masó per un públic més adolescent, de fins a 16 anys aproximadament.

En referència a l’espai públic, en general es considera que l’espai públic del poble no
està pensat pel jovent. Si el jovent, majors de 18 anys, es vol reunir, queden a casa
d’algú i no pas a l’espai públic perquè la majoria de places i parcs tenen una visió
massa infantil, i no són atractives pel jovent. La percepció és que els adults fan servir
l’espai públic i això exclou el jovent perquè per ells no és atractiu compartir aquests
espais. Un altre cop més, es percep l’institut com una oportunitat, en aquest cas, per
crear espais de socialització a l’espai públic per al jovent. Tanmateix aquests espais
hauran d’estar dinamitzats.
S’apuntava també la necessitat, que donada l’organització urbanística i territorial de
Sarrià de Ter, es descentralitzessin les activitats a diferents punts, arribant a barris
amb força població jove com La Rasa o en llocs en què ja es reuneix el jovent com a la
Cooperativa.

Territori
Es percep el fet de que Girona estigui a prop com un element que no permet la
cohesió del jovent entre sí perquè molts fan vida social a Girona, o les activitats d’oci i
lleure allà. L’institut es considera com un centre que permetrà treballar més el
sentiment de pertinença al poble i la cohesió entre el jovent.
A més, també es reconeix com una manca d’accions per assolir aquests objectius. Per
exemple, la Festa Major no la perceben com una “excusa” perquè el jovent es conegui
i donar cohesió entre sí.
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3.2.12.

Conclusions de la diagnosi

Evolució de la població
 A Sarrià de Ter, el 2020,tenim 641 persones joves entre 16 i 29 anys, i si tenim en
compte la franja de 12 a 29 anys tenim 883 persones joves.
 En termes absoluts, hem de tenir en compte que en els propers anys, a Sarrià de
Ter tindrem una entrada d’adolescents de 224 persones joves.
 A Sarrià de Ter la població de 20 a 24 anys és de la franja de persones joves amb
menor nombre de persones joves.
 El 2020 el gruix de persones joves es situa entre els 12 i els 17 anys, sent
d’aquests el més nombrós els de 14 i 15 anys, seguit de 16 i 17 anys. Per la
contra, el grup menys nombrós és el de 24 i 25 anys. Però hem de tenir en compte
que la franja de 26 i 27 anys és la quarta més nombrosa i per tant, s’haurà de tenir
present aquest fet.
 Es registra un percentatge de població jove nascuda a l’estranger baix.

Trajectòria educativa
 Des de l’institut de Sarrià de Ter es valora positivament la tasca que es fa als patis
per part del dinamitzador de joventut conveniat amb la zona jove Gironès perquè
permet crear un referent al territori. La metodologia de treball que fan servir és de
creació de xarxa amb el territori i de treball conjunt.
 El nou institut és una oportunitat per impulsar les polítiques de joventut al municipi i
per treballar en xarxa.
 El nou institut ha obert una oportunitat pel poble, i també ha fet créixer les
expectatives. Fins ara tot el jovent marxava del poble per fer els estudis reglats,
però ara mateix alguns agents demanen que s’ampliï l’oferta educativa a cicles
formatius.
 Des de la Biblioteca s’esperava un augment de personés es joves s’esperava un
augment de joves usuaris amb el nou institut, però no ha estat com s’esperava.
Potser el motiu és perquè ara mateix només hi ha un curs, i alguns dels alumnes
són de fora del poble.
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Trajectòria laboral
 La percepció és que el Programa Referent d'Ocupació Juvenil s’ha de
promocionar i reforçar al municipi, d’una banda, perquè el servei ofert fins ara
es valora positivament i per l’altra, perquè la crisi econòmica que seguirà la del
COVID19 farà necessari reforçar aquest servei.
 A Sarrià de Ter s’ha anat incrementant des de 2016. Per tant, s’observa com
cada cop més persones joves són demandants d’ocupació, i s’apropen més als
serveis d’ocupació.

Transició domiciliària
 La percepció d’algunes persones és que hi ha poc habitatge disponible tant de
lloguer com de compra, tant de mercat lliure com de protecció social. La
sensació d’algunes persones joves és que al poble no es poden quedar perquè
no hi ha habitatge, i el que hi ha és massa car. Les opcions que tenen és
marxar a altres pobles, però la percepció és que la majoria del jovent marxa a
Girona, però Girona, tot i tenir més habitatge, els preus de lloguer són més
cars.

Oci i cultura
 La Cooperativa és un centre cultural amb una oferta consolidada i amb el que
cal anar coordinats.
 Un dels espais en què el jovent havia participat molt era la comissió de festes,
però que ara mateix està desactivada i és un dels punts a treballar com a espai
de cohesió i participació del jovent en el poble.
 Algunes persones joves apuntaven que hi ha una falta de connexió entre
l’oferta cultural i d’oci i el jovent. Pels joves, les activitats culturals són
assequibles, però no són atractives, i per tant, des de cultura no s’arriba.
 Segons l’enquesta, per grups d’edat, els més petits participarien en activitats
com sortides temàtiques i el local, mentre que els més grans en assessorament
laboral i d’habitatge.
 Respecte a les activitats d’estiu, en les que més hi participarien són cinema a la
fresca, i activitats a la piscina, sortides i tallers; mentre que el casal per a joves
no desperta gaire interès.
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Participació i associacionisme
 Un dels objectius ha de ser la participació juvenil en el disseny i implantació de
les polítiques de joventut. Cal però adaptar-la als diferents perfils de persones
joves que hi trobem.
 Les entitats juvenils demanen una major comunicació entre elles, i sobretot
entre les entitats juvenils i joventut. Aposten per crear sinèrgies que permetin
crear espais de col·laboració i treball conjunt.
 Es troben les mateixes persones joves que estan a tot arreu: a les entitats
juvenils, les entitats del poble, en les activitats que es fan... Però hi ha un gruix
de persones joves que no hi són, ja no com a col·laboradors, sinó ja
“consumidor” d’activitats.
 Un element que destaquen les persones participants és el fet de treballar
conjuntament amb els jovent de Sant Julià de Ramis i Medinyà.

Vida saludable
 La percepció general és de cert desconeixement de les conductes de risc en
les persones joves del poble.
 Sí que és detecta preocupació per aquest tema des dels professionals i
persones polítiques, i s’aposta perquè l’institut de Sarrià de Ter sigui un
catalitzador per treballar temes de conductes de risc.
 L’esport a Sarrià de Ter és un sector que aglutina moltes persones joves i es
visualitza com a element cohesionador.
 Hi ha alguns temes en els quals no hi ha consens de si realment hi ha una
demanda com són els casos de si el jovent vol un workout i un skate.
 Hi ha un grup de persones joves que no fan esport, en especial noies, que
estaria bé poder recuperar a través d’accions de dinamització a través de
l’esport informal al municipi.
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Cohesió social i equilibri territorial
 La percepció general és que hi ha molts perfils de persones joves, que tenim
una nostra heterogènia al nostre poble (molta diversitat sociocultural) i per tant,
l’estratègia per arribar-hi haurà de ser diversificada.
 El que no tenim identificat és el perfil de persones joves amb menys recursos.
Ara bé, previsiblement aquest perfil abans i després de la crisi del COVID19
s’haurà vist modificat. Hem de preveure que s’augmentaran els casos de
persones joves amb menys recursos i que alguns d’aquest casos passaran per
Serveis Socials.
 Hi ha un consens generalitzat en la necessitat de tenir un espai jove que sigui
exclusiu per a jovent. Un espai que hauria de ser un espai de relació i
coneixença entre el jovent, i que també es fessin tallers, xerrades, campanyes
de sensibilització,... i fins i tot reforç escolar. En el que no hi ha consens però,
és on s’hauria d’ubicar aquest espai.
 Es demana però també, que en èpoques d’estiu i primavera es faci servir
també l’espai públic per atraure altra tipus de perfil de persones joves.
 En aquesta línia, és important descentralitzar les activitats a diferents punts del
poble per arribar també a altres persones joves.
 S’haurien de trobar accions i projectes perquè el jovent es quedi al poble a fer
vida social.
 Tenint en compte l’enquesta a persones joves, el 46% dels enquestats no
coneix cap servei municipal adreçat al jovent, davant d’un 38% que sí. La dada
significativa és que un 8% respectivament no li interessa, i d’altra fa servir els
serveis d’una altra població. Aquest fet podria explicar el baix coneixement i ús
dels serveis municipals per part dels joves. És a dir, si fan vida fora del poble,
és normal que no conegui el que se’ls hi ofereix a Sarrià de Ter i que coneguin
millor els serveis del municipi en què fan vida, que molt probablement serà
Girona. Això explicaria el jovent més gran, però com es pot observar a la taula,
els més joves són els que menys coneixen els serveis adreçats a ell. I això
respon molt probablement a que no hi ha un espai jove que aglutini els serveis
de joventut.


En general, els serveis que més coneixen són la zona jove (la identifiquen com
a marca), l’espai jove, les entitats juvenils i la Biblioteca. I per tant, això ens
marcarà amb quins són els agents amb els quals s’ha de prioritzar l’acció en
les polítiques de joventut.
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3.3.

Anàlisi de les Polítiques de Joventut (APJ)

L’anàlisi de les polítiques de joventut és un pas imprescindible en l’elaboració de la
diagnosi. El seu objectiu és visualitzar quina és l’oferta real i els recursos disponibles
en matèria de joventut en el conjunt del municipi.

3.3.1. El teixit associatiu
Entitats específicament juvenils:


Associació Apaga la Tele.



Esplai PL.



Jovent de La Flama, aquesta no està constituïda com a tal i l’àmbit d’actuació és
Sarrià de ter, Sant Julià de Ramis i Medinyà.

Entitats no juvenils que treballen en polítiques de joventut:
A Sarrià, actualment trobem una total de 24 entitats.


Associació dels veïns Sarrià de Baix



Associació dels veïns Sarrià de Dalt



Associació dels veïns de Pla de l’Horta



Associació dels veïns del Pla dels Vinyers



Associació dels veïns de la Rasa



Unió Esportiva Sarrià



Futbol Club Sarrià



Club Bàsquet Sarrià



Club Futbol americà Wolves Sarrià de Ter



Club Gimnàstica Sarrià



Club Patinatge Artístic Sarrià



Club Ciclista Sarrià de Ter



Grup Muntanya Sarrià



AMPA Escola Bressol Confetti



AMPA Escola Montserrat



Dones més que mai



Sarriart



Voluntaris de Protecció Civil de Sarrià de Ter



Comerciants de Sarrià de Ter



Ona Sarrià



G.E.R.D.S.
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Associació de Dones del Coro



Amics dels Gegants



Cantaires de Sarrià

Com a òrgans participatius existeixen:


Consell Escolar Municipal



Consell Escolar de l`Escola Montserrat i a l' INS Narcís Xifra



Consell Escolar de l'Escola Bressol Confetti



Consell Esportiu Municipal

 Consell de Cultura
 Consell de Poble
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3.3.2. Polítiques de actives d’accions i projectes
L’anàlisi de les polítiques actives ha estat un dels punts principals de l’APJ. Una tasca
feta amb la participació de persones tècniques i agents juvenils i que enumera amb
detall les actuacions que deriven del conjunt de les regidories del consistori i d’altres
entitats per cadascun del reptes del Pla nacional de Joventut de Catalunya.
Un anàlisi que com es podrà veure complementa les conclusions de la diagnosi i que
sobretot determinen les propostes, en tant que per cadascun del reptes és necessari
decidir què cal seguir fent, què cal potenciar, què cal canviar o què cal deixar de fer.

Tenint en compte l’enquesta a persones joves, el 46% dels enquestats no coneix cap
servei municipal adreçat al jovent, davant d’un 38% que sí. La dada significativa és
que un 8% respectivament no li interessa, i d’altra fa servir els serveis d’una altra
població. Aquest fet podria explicar el baix coneixement i ús dels serveis municipals
per part dels joves. És a dir, si fan vida fora del poble, és normal que no conegui el que
se’ls hi ofereix a Sarrià de Ter i que coneguin millor els serveis del municipi en què fan
vida, que molt probablement serà Girona. Això explicaria el jovent més gran, però com
es pot observar a la taula, els més joves són els que menys coneixen els serveis
adreçats a ell. I això respon molt probablement a que no hi ha un espai jove que
aglutini els serveis de joventut.

Gràfic 15. Coneixes els serveis municipals adreçats al jovent?

Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta
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En general, els serveis que més coneixen són la zona jove (la identifiquen com a
marca), l’espai jove, les entitats juvenils i la Biblioteca. I per tant, això ens marcarà
amb quins són els agents amb els quals s’ha de prioritzar l’acció en les polítiques de
joventut.
Taula 13. Quins serveis coneixes?

EDAT

Esportives

12-13 anys
14-16 anys
17-18 anys
19-22 anys
25-29 anys
TOTAL

1

Borsa
de
treball

Espai
jove

Zona
jove

Zona
jove
Sarrià

Zona
jove
Medinyà

3

1

1

1
1

1

1

1
2
4

1
1
2
7

1

1

Entitats
juvenils

1
1
1
1
4

Biblioteca

1
1

1
3

Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta
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Si demanem els que s’han fet servir, trobem que:


En els que més s’ha participat són el Punt Lila i les xerrades de tutories.



En els que menys s’ha participat és en el curs de monitor/a de lleure i el curs
Orienta’t.



Per franges d’edat, els més petits han participat en les xerrades a tutories i em
faig gran. Mentre que els més grans és a les sortides i Punt Lila.

Gràfic 16. En quins serveis has participat?

Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta
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Trajectòria educativa
AJUNTAMENT 
DE SARRIÀ

Biblioteca:
◦

Tallers familiars

◦

Jocs de taula

◦

Activitats dinamitzadores

◦

Club de lectura per a adults

◦

Sala d’estudi

◦

Bibliopiscina



Casal d’estiu en conveni amb l’Esplai



Escola d'art en conveni



Programació de la Cooperativa a la Cope i al centre social de
La Rasa

Serveis amb
conveni amb
el CONSELL
COMARCAL



Aules de l'Escola de Música del Gironès



Amb l’àrea de joventut el món del lleure (curs de monitor/a i
premonitors /res de lleure)
Programa connexions en conveni amb Sarrià de Ter:
◦ Dinamització dels patis a l'Institut de Sarrià de Ter
◦ Xerrades de tutories a l'Institut de Sarrià de Ter
◦ Em faig gran pels de 6è i 1r d'ESO
◦ Jornada de delegats i delegades

Serveis amb
conveni amb
el CONSORCI
DE
BENESTAR
SOCIAL





Cicle de xerrades per a famílies amb adolescents (Dipsalut,
Creu Roja, Ajuntament)
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Trajectòria laboral
AJUNTAMENT
DE SARRIÀ

Campanya compra a Sarrià



Serveis amb

conveni amb el

CONSELL

COMARCAL AL
SARRIÀ 221

Referent d’ocupació juvenil en conveni

ALTRES

Assessorament i acompanyament a la creació cooperatives

Punt d’informació a l’autoempresa
Borsa de treball estiu 2020 (monitor/es)



Transició domiciliària
Serveis amb

conveni amb el
CONSELL
COMARCALSA
RRIÀ 221

Punt d’informació a l’habitatge
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Promoció de la vida saludable
AJUNTAMENT
DE SARRIÀ



DUATLÓ TRADEINN Girona



Senderisme guiat del Gironès



Parc de salut



Classes de defensa personal femenina per part de la Policia
Municipal



Pirineus Girona Challenge



Critèrium Esportiu



Lligues Intermunicipals d'Esport i de Lleure 19-20



Marxa #BTT del Club Ciclista Sarrià



CURSA POPULAR D'ORIENTACIÓ



Torneig d'Estiu de Futbol Pista



Lligues Intermunicipals d'Esport i de Lleure 19-20



Mulla’t per l’esclerosi múltiple



24h de Futbol Pista



Programa Salut – Escola
Subvencions a les entitats esportives



ENTITATS
ESPORTIVES



Competició esportives durant la temporada de handbol,
patinatge, rítmica, futbol, bàsquet...

Participació juvenil
AJUNTAMENT
DE SARRIÀ



Banc del temps



Taula de dones de Sarrià



Gran recapte
Suport a les entitat educatives, de lleure, culturals i juvenils
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Oci i cultura
AJUNTAMENT



DE SARRIÀ

Activitats a la fresca:
◦

Liceu a la fresca

◦

Ioga Hatha

◦

Ganxet

◦

Observació astronòmica

◦

Balls en línia



Micro obert



Teatre familiar



Nits del centre



Carnestoltes



Mostra de teatre



Campament Reial



Pastorets



Concurs de fotografia del campament Reial



Activitats de Nadal:



Gran quina UES



Tallers infantils



Cursa de Sant Silvestre



Quina ATV



Concerts



Caga Tió Pla de l’Horta



Fira de la joguina de 2a mà



Castanyada



Tast de ratafia. Dones més que mai



Fira del paper i cartró



Festa Major



Sortida cultural al Festival de Perelada



Botifarrada Pla dels Vinyers



Cinema a la fresca



Festa Conjunta de la Fundació Els Joncs i l' AAVV de Sarrià
de Dalt



Concert d'estiu Cantaires de Sarrià
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Festa d’estiu de Sarrià de Dalt



Seguretat a les Xarxes Socials dels Mossos d’Esquadra a
l’Institut de Sarrià



Tardes joves, a l'espai 221



Sortides a esquiar, a waterworld, a Portaventura



Butirrock

Serveis amb



Festival Emergent (Àrea Cultura)

conveni amb el



Young Talent Gironès ( Àrea Joventut)

CONSELL
COMARCAL

Cohesió social i equilibri territorial
AJUNTAMENT
DE SARRIÀ

Serveis amb
conveni amb el
CONSELL
COMARCAL



Jornades de la Gent Gran



Exposició “Nenes que canvien el món”



Jornada de les dones treballadores



Activitats solidàries de La Marató



Projecte d'intercanvi Generacional



Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les
dones



Carnet jove sarrianenc



Punt lila Festa Major ( Àrea Joventut)
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3.3.3. Organització municipal
L’Ajuntament de Sarrià de Ter s’organitza en quatre tinences d’Alcaldia, i Joventut
depèn de la de Cultura. La Regidora de Joventut, també ho és d’Igualtat, Dona, Medi
Ambient i ocupació, Promoció i Desenvolupament Local.
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3.3.4. Recursos econòmics
La partida pressupostària de joventut pel 2020 és de 29.350€, el que suposa un 167%
més respecte a l’any anterior. L’augment de la partida es deu sobretot a l’aposta que
ha fet l’Ajuntament en recursos humans amb l’increment de personal amb una persona
dinamitzadora i una persona tècnica.
Aquest augment de recursos va en la línia general del pressupost de l’Ajuntament,
però en aquest l’augment és del 12% respecte a l’any anterior.

Taula. Evolució del pressupost municipal 2019-2020

PRESSUPOST PRESSUPOST
GENERAL DE JOVENTUT

Pressupost

increment
% increment respecte
respecte a l'any
a l'any anterior
anterior

11.000,00 €
2019
29.350,00 €

18.350,00 €

167

534.400,00 €

12

2020
2019

4.583.500,00 €

2020

5.117.900,00 €

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT

3.3.5. Recursos humans
A través del conveni amb el Consell Comarcal del Gironès que es renova anualment.
L'any 2020, Sarrià de ter comptarà amb una persona dinamitzadora 18 hores
setmanals durant tot l'any, i una persona tècnica 12 hores setmanals.
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3.3.6. Infraestructures
Actualment no hi ha espais oberts exclusivament per a persones joves.

EQUPAMENTS MUNICIPALS

Escola Montserrat

És una escola amb 460 alumnes. Tots els
cursos són de dues línies i alguns ja en tenen 3.
Servei de menjador i activitats extraescolars
ofertes per l’AMPA

EBM Confetti

Llar d'infants

Local Social de La Rasa
Local Social Pla de l’Horta

LLEURE I ESPORTIUS

EDUCATIUS, CULTURALS

Centre Cultural Parroquial Edifici del Bisbat de Girona amb conveni amb
Mossèn Domingo Casanellas
l’Ajuntament.
Biblioteca Emilia Xargay

A més de les activitats pròpies hi ha un club de
lectura per infants i adults, i altres activitats pel
foment de la lectura.
S’hi realitzen cursos i tallers infantils.

Radio Sarrià
Centre Cívic La Cooperativa

Té diferents espais; àrea infants, àrea d’estudi i
una
àrea jove
equipada amb
ordinadorsdivulgar
i wi-fi i
La seva
retransmissió
és informar,
entretenir, parlar sobre l’actualitat del poble.
Amb aules polivalents on es fan activitats
(exposicions, cursos, etc.)
Inclou un bar – restaurant

Sala Exposicions La Caixa A part d’exposicions, també s’hi realitzen tallers
Local de titularitat de La Caixa com ioga o dansa del ventre.
però està cedit a l’Ajuntament,
per fer activitats culturals
El Coro
Ciat, serveis per gent gran, oficina habitatge,
jutjat de pau i aula escola teatre del Gironès.
Edifici Rafel Masó
Escola d'art Cocu;
Sarriart,
Pavelló esportiu

Camp de futbol

Local d'entitats.
Disciplines que s’hi realitzen: bàsquet,
gimnàstica rítmica, judo, futbol sala, lligues
intermunicipals, gimnàstica de manteniment,
entre
d’altres.
Disciplina
de futbol, futbol americà i futbol flag.
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Piscina

Oberta la temporada d’estiu. s’hi realitzen cursos d’activitat
aquàtica.

El Cau

Edifici del Cau, cedit per la Torras al Club Muntanya Sarrià.
S’hi realitzen activitats esportives i xerrades.

Pista exterior de bàsquet i porteries

Ubicades a Pla de l’Horta, la Rasa, Pla de Vinyers, Sarrià

de futbol exteriors

de Dalt.

Pista de patinatge

Pista exterior.

Camp de petanca i de botxes ubicats

Dos camps d’aquesta disciplina a l’exterior

en diferents zones del municipi.
CAP
SANITARIS

A part de l’equip mèdic també hi trobem una Treballadora
Social i una Psicòloga

Sarrià 221

Consell Comarcal del Gironès

Ateneu de cooperatives
Promoció econòmica
Serveis de joventut

EQUIPAMENTS D’INICIATIVA PRIVADA
Centre d’Estudis Sarrià

EDUCATIUS I
CULTURALS

Strad

Reforç escolar, classes d’anglès i a l’estiu
casal.
Suport educatiu i psicològic.

Time

Cursos d’idiomes i casal d’estiu

HappyKids

Cursos d’idiomes

FitnessGym Sarrià

Sala de màquines
nutricional.

Pavelló UES

Obert de 17 a 23 hores. Disciplines:
handbol.

i

assessorament
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3.3.7. Comunicació
La difusió es realitza a traves dels següents mitjans municipals:






Xarxes socials de l’Ajuntament:
o

Instagram @ajuntamentdesarriadeter

o

Facebook@SarriadeTer

o

Twitter@SarriadeTer

Xarxes socials del Consell Comarcal:
o

Instagram @gironeszonajove

o

Facebook @gironeszonajove

Xarxes socials de joventut:
o



Instagram @jovessarria

Altres mitjans:
o

Cartells als equipaments municipals i institut

o

Revista municipal de Sarrià de Ter
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4. DISSENY
4.1.

Objectius estratègics

Derivats de la missió i dels resultats de la diagnosi, s’estableixen els objectius
estratègics que orientaran el treball de disseny, la concreció dels programes i les
polítiques de joventut del municipi en el seu conjunt. Són:

a. Esdevenir l’àrea de referència de les polítiques de joventut.


Establir la vinculació amb els i les joves.



Millorar la comunicació i la difusió de les activitats i projectes de la Regidoria de
joventut.



Establir un punt de referència de les polítiques de joventut del municipi.



Identificar els i les líders juvenils i crear sinergies de col·laboració i mobilització
del jovent.



Impulsar el treball en xarxa entre tots els agents implicats en les polítiques de
joventut.

b. Crear una xarxa d’espais i equipaments de referència per al jovent.


Crear espais estables de relació i cohesió entre el jovent.



Oferir un espai informal que permeti la dinamització de les persones joves i la
canalització de les demandes d’aquestes.



Convertir l’espai públic en un espai d’intervenció.

c. Reforçar l’oferta d’oci i lleure i cultural pel jovent.


Incrementar l’oferta d’activitats dirigides a joves.



Potenciar la difusió de les activitats destinades al col•lectiu juvenil.



Descentralitzar les activitats.



Creació d’una agenda d’activitats estable.



Crear una xarxa de col·laboració amb la Regidoria de Cultura, entitats i
col·lectius del municipi i de la comarca.
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d. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de
les persones joves en allò col·lectiu.


Suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials que
canalitzen la participació de la gent jove.



Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per fomentar l’organització de
les persones joves i canalitzar la seva participació en igualtat de condicions.



Impulsar la participació dels i les joves amb menys hàbits i pràctiques
participatives en els espais i els òrgans de participació.



Apoderar, donar suport, acompanyar i capacitar les persones joves per a la
seva implicació crítica, activista voluntària i responsable en un context local i
global.



Crear sinergies de col·laboració amb les entitats juvenils.



Donar a conèixer les entitats juvenils entre les persones joves.

e. Promoure polítiques d’emancipació


Orientar i acompanyar en la trajectòria formativa, laboral i en els àmbits de la
salut i habitatge.



Assessorar i recolzar a les persones joves segons les seves necessitats i
demandes.



Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a
la promoció de la salut de les persones joves.
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4.2.

Propostes

Un cop elaborada i analitzada la diagnosi, i redactats els objectius estratègics
s'endega la fase de propostes. La fase de propostes, com en el cas de la fase de
diagnosi, requereix de la participació dels i les agents vinculats a les polítiques de
joventut, i dels i les persones joves. Les propostes recollides, basades en la diagnosi,
han de permetre donar resposta a les necessitats detectades. Serà en un segon
moment en què les propostes recollides de forma més o menys desordenada es
recolliran en programes que determinaran les principals actuacions de la Regidoria.

Les propostes
Sota aquestes línies es recullen les propostes sorgides de les diferents sessions de treball
realitzades.
REPTE

PROPOSTES








Aconseguir
l’èxit en la
trajectòria
educativa de la
joventut















Estudi sobre necessitats formatives del jovent al llarg de tota
l’etapa.
Fer col·laboracions amb la revista de Sarrià.
Cicles formatius al municipi.
Fer tallers d’èxit escolar.
Xarxa wifi potent a la biblioteca, local social Rasa, local social
Horta.
Ordinadors i assistència a l'estudi a la biblioteca, local social Rasa,
local social Horta.
Activitats a l’aula d’informàtica de la Cope.
Espai d'estudi
Orientació en els estudis
Crear un espai per a adolescents, amb alguna persona que faci
reforç escolar gratuït i activitats vàries (pot ser el mateix espai
jove).
Formacions per a joves, sobretot del món del lleure.
Presentació de les entitats als patis.
Si es torna a donar una situació de crisi o confinament, fer el
possible per mantenir la biblioteca oberta ja que sovint és l’espai
de treball ’estudiants, així com els locals socialsambwifi,
equipament i una persona que orienti.
Formació en llengües.
Formació en història local.
Xerrades multiculturals.
Crear debats amb persones estudiants del poble.
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REPTE

PROPOSTES






Aconseguir
l’èxit en la
trajectòria
laboral de la
joventut







REPTE


Transició
domiciliària




Xerrades de què es poden trobar a la realitat en temes d’ocupació.
Serien xerrades destinades a jovent entre 17 i 19 anys. Les
podrien fer persones del poble.
Borsa de feina d’empreses del poble.
Organitzar brigada jove als estius.
Orientació laboral
Difondre les opcions de mobilitat internacional i un servei
d’acompanyament.
Brigada joves: contractació de joves per part de l’ajuntament
durant el període d’estiu. Ja siguin per temes administratius, o per
treballar amb les brigades municipals, o altres serveis públics.
Entre 2 i 5 places.
Convocar a les persones aturades per tal de conèixer la seva
situació i la seva demanda professionalitzadora. A partir d'aquí,
proposar formació ocupacional (certificats de professionalitat), dels
cursos existents o de nova creació, a les diverses instàncies. Fer
unseguiment dels aturats i aturades del municipi. Aquesta no és
una proposta únicament per a jovent, sinó que s’emmarca en les
demandes de la taula COIVD19.
Incentivar les empreses que contractin joves menors de 30 anys,
major de 45 anys i aturatsde llarga durada empadronats al
municipi, via bonificació fiscal, per exemple.

PROPOSTES
Estudi en temes d’habitatge sobre expectatives d'emancipació i
mercat de lloguer.
Fer xerrades de què es poden trobar a la realitat en temes
d’habitatge. Serien xerrades destinades a jovent entre 17 i 19
anys. Les podrien fer persones del poble
Crear una borsa d’habitatge.
Fer habitatge social.
Orientació en temes d’habitatge
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REPTE







Oci i cultura

















PROPOSTES
Tallers de petites autoreparacions i senyalitzacions, preferiblement
a la cope
Organitzar activitats a l’estiu, a la piscina, als espais públics...
Fer tallers de teatre amb el grup de teatre
Fer un sopar per a jovent per Festa Major per conèixer altres joves
i arribar a perfils diferents.
La cope pot ser un bon espai per dinamitzar, sobretot el cap de
setmana per activitats puntuals, tornejos esportius, etc.
Es podrien fer activitats per al jovent descentralitzades com per
exemple a La Rasa amb l'interès d'arribar a tots els joves si l'espai
jove definitiu es fa a Sarrià de Dalt.
Recuperar la nit jove i fomentar el sopar de colles.
Fer cursos de mecànica.
Consolidar el Butirrock.
Fer activitats més accessibles de la cooperativa.
Sortides temàtiques: portaventura, paintball, parc aquàtic,
esquiada...
Cuina per a principiants
Tallers de hip-hop, scrapbooking, cuina, música...
Torneig play
Cinema a la fresca
Casal per a joves
Buc d’assaig
Que els grups de música de Sarrià puguin tocar a les festes que
s’organitzin al poble
Una acústica al local d’ATV
Un centre d'art.
Pícnic cultural.
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REPTE




Participació i
associacionisme 





REPTE







Vida saludable










PROPOSTES
Treballar la participació juvenil en general i amb encàrrec
específic com per exemple la ubicació del skate parc o zona
lúdica.
Crear un voluntariat relacionat amb temes del municipi.
Estaria bé que es fes un procés participatiu per escollir la
ubicació l’espai jove.
Fer reunions mensuals entre les entitats juvenils.
Reimpulsar un Consell de Joventut obert i que serveixi per definir
línies d'actuació i actuacions encara que no pugui ser aquest any
2020 a causa de la Covid-19.
Reunió imprescindible i periòdica d’entitats juvenils.
Participació del jovent a la comissió de festes.

PROPOSTES
Dinamitzar a través de l’esportpersones joves que no fan esport.
Organitzar tornejos.
Fer un estudi sobre les conductes de risc en el persones joves del
poble.
Obrir la casa de la bicicleta -lloc de trobada
Oferir descomptes per al jovent a la piscina municipal.
Fomentar més els tornejos esportius a l’estiu. En altres esports
que no siguin futbol perquè ja es fa.
Fomentar també la participació de noies a tornejos esportius,
també als de futbol.
Fomentar activitats esportives al poble com tornejos a l’estiu (pingpong, voleibol, futbol, basquet...)
Oferir beques esportives: l’objectiu és que una part de la quota es
bequi.
Organitzar un Consell Esportiu format únicament per persones
joves menors de 18 anys dels centres esportius.
Creació d’un projecte d’agents de salut format per persones joves.
Activitats a la piscina
Cursa d'orientació
Fer sortides de muntanya (excursions a peu des del municipi),
impulsades pel grup de Muntanya.
Adhesió al Pla Català de l’Esport.
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REPTE





Cohesió social
- Equilibri
territorial







PROPOSTES
Dinamitzar l’espai públic.
Fer un pla d’equipaments genèric per veure on es podria ubicar
l’espai jove, entre d’altres.
Ampliar els descomptes d'autobús a la totalitat dels joves.
Obrir un local per al jovent com a espai de reunió i en on es pugui
fer reforç escolar.
Crear un local acollidor i gestionat per l’ajuntament únicament per
joves.
Crear un canal directe per arribar al jovent a través del local,
xarxes socials, una APP...
Crear un local jove amb play, activitats entretingudes...
Crear un punt jove, un espai de trobada en què es fessin tallers,
xerrades, campanyes de sensibilització,...
Activitats al local jove
Oferir activitats de conscienciació, sensibilització i socialització, als
joves d'entre 12 i 25 anys, a través de la dinamitzadora juvenil,
tant durant el període de la pandèmia composterior.
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4.3.

Programes

Totes les propostes derivades de la diagnosi han estat treballades per part de l’equip
de la regidoria amb l’objectiu de definir la seva viabilitat, garantir el lligam amb els
objectius estratègics, així com detectar necessitats descobertes i donar-hi les
respostes adequades. Tal i com pertoca les propostes s’han agrupat en programes per
tal de facilitar la planificació, l’execució i el seguiment del Pla Local de Joventut 20202024.

Prioritats
Tenint en compte els objectius estratègics:


Esdevenir l’àrea de referència de les polítiques de joventut.



Crear una xarxa d’espais i equipaments de referència per al jovent.



Reforçar l’oferta d’oci i lleure i cultural pel jovent.



Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les
persones joves en allò col·lectiu.



Promoure polítiques d’emancipació.

Els programes prioritaris d’aquest Pla Local són:


Dinamització del jovent



El jovent participa



Emancipació juvenil



Consolidació dels programes comarcals

Línies metodològiques
La metodologia de treball està relacionada amb el primer objectiu estratègic,
“esdevenir l’àrea de referència de les polítiques de joventut”. Aquest objectiu es
tradueix en:
o

Establir la vinculació amb els i les joves de tal manera que siguin partícips del
disseny, implementació i avaluació de les accions i projectes.

o

Millorar la comunicació i la difusió de les activitats i projectes de la Regidoria de
joventut amb l’objectiu d’arribar al nostre públic objectiu, que és el jovent.
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o

Que l’àrea de Sarrià de Ter sigui un punt de referència de les polítiques de
joventut del municipi, però també en aquells municipis dins de l’àrea
d’influència, com són Sant Julià de Ramis, Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi
Desvalls i Viladasens.

o

Identificar els i les líders juvenils i crear sinergies de col•laboració i mobilització
del jovent.

o

Impulsar el treball en xarxa entre tots els agents implicats en les polítiques de
joventut.

o

Que l’àrea de joventut de Sarrià de Ter sigui un referent per al jovent i els
agents que treballen polítiques de joventut.

Recursos necessaris
És important consolidar els recursos humans que permetin portar a terme nous
projectes, però també consolidar-los. Per poder ser referents s’ha de donar continuïtat
als projectes i ser constants.
Això inclou la consolidació de la partida de joventut, que ja es realitza per part del
municipi, i que és fet que posa de relleu l’aposta forta que fa el municipi per les
polítiques de joventut.
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Els programes

PROGRAMA 1.
DINAMITZACIÓ
DEL JOVENT
Crear un espai de referència i
de trobada per a jovent
menor de 18 anys a l'espai
Sarrià 221

PROGRAMA 2. EL
JOVENT PARTICIPA

Procés participatiu per
decidir un possible espai per
a jovent de més de 18 anys

PROGRAMA 3.
EMANCIPACIÓ JUVENIL
Consolidar el servei de
referent ocupacional en
temes laboral i educatius

PROGRAMA 4.
CONSOLIDACIÓ DELS
PROGRAMES
COMARCALS
Taula de Joventut

Bus jove de dia i de nit
Convertir l’espai públic en un
espai d’intervenció
Descentralitzar les
activitats/accions

Creació del Consell de
Joventut
Recolzament a les entitats
juvenils

Crear una brigada jove

Dotar d’avantatges el carnet
jove de Sarrià de Ter
Impuls de les polítiques de
salut al municipi

Young Talent

Projecte Connexions a
l’institut

Tot el que fem educa

Consulta jove Gironès
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PROGRAMA 1. DINAMITZACIÓ DEL JOVENT

Aquest programa inclou:


Crear un espai de referència i de trobada per a jovent menor de 18 anys a l'espai
Sarrià 221.



Convertir l’espai públic en un espai d’intervenció.



Descentralitzar les activitats/accions per a jovent a altres equipaments com les
locals socials de La Rasa i l’Horta, la Cope o la piscina.
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ACTUACIÓ 1. ESPAI JOVE PER A JOVENT MENOR DE 18 ANYS

Descripció

Creació d’un espai de referència i de trobada per a jovent menor de 18
anys a Sarrià 221. En aquest espai es crearia un espai per fer treballs
en grups i poder fer reforç escolar. Alhora es crearà una oferta estable
d’activitats dirigides, cursos i tallers.

Persones

Jovent de 12 a 18 anys

destinatàries

Ajuntament de Sarrià de Ter (Regidoria de Joventut)
Agents

Biblioteca de Sarrià de Ter

implicats

Consell Comarcal, 221 (tècnica i dinamitzador compartits)

Indicadors



Número de participants i perfil a les activitats, tallers, cursos...

d’avaluació



Avaluació qualitativa dels participants a les activitats, tallers,
cursos...



Perfil d’assistents al local jove
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ACTUACIÓ 2. CONVERTIR L’ESPAI PÚBLIC EN UN ESPAI
D’INTERVENCIÓ
Descripció

La programació es concentra sobretot en l’època de primavera i estiu,
que és quan el jovent fa servir més l’espai públic. Entre d’altres
accions, ens plantegem portar a terme:

Persones

o

Activitats dirigides.

o

Cursos.

o

Tallers.

o

Tornejos.

o

Activitats esportives.

Persones joves de 12 a 29 anys

destinatàries

Agents

Ajuntament de Sarrià de Ter (Regidoria de Joventut i Cultura)

implicats

Entitats municipals

Indicadors



Número de participants i perfil a les activitats, tallers, cursos...

d’avaluació



Avaluació qualitativa dels participants a les activitats, tallers,
cursos...



Perfil d’assistents al local jove.



Avaluació dels agents implicats.
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ACTUACIÓ 3. DESCENTRALITZACIÓ EN BARRIS DE LES ACTIVITATS
Descripció

Descentralitzar l’acció de joventut en tot el poble, de tal manera que
es pugui arribar a un públic jove més gran i més heterogeni. Ens
referim a equipaments municipals com bé poden ser els locals socials
de La Rasa i l’Horta, la Cope o la piscina.

Persones

Persones joves de 12 a 29 anys

destinatàries

Agents

Ajuntament de Sarrià de Ter (Regidoria de Joventut i Cultura)

implicats

Entitats municipals

Indicadors
d’avaluació



Número de participants i perfil a les activitats, tallers, cursos...



Avaluació qualitativa dels participants a les activitats, tallers,
cursos...



Perfil d’assistents al local jove.



Avaluació dels agents implicats.
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PROGRAMA 2. EL JOVENT PARTICIPA
Aquest programa inclou:


Procés participatiu per decidir un possible espai per a jovent de més de 18 anys.



Creació del Consell de Joventut.



Recolzament a les entitats juvenils.
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ACTUACIÓ 1.PROCÉS PARTICIPATIU PER DECIDIR UN POSSIBLE ESPAI
PER A JOVENT DE MÉS DE 18 ANYS

La realització del procés participatiu s’ha de basar primerament en
Descripció

quines són les demandes i necessitats que identifiquen el jovent, i
posteriorment identificar quins són els equipaments que donen
resposta a aquestes necessitats.

Persones

Persones joves majors de 18 anys i entitats juvenils

destinatàries

Agents

Ajuntament de Sarrià de Ter (Regidoria de Joventut i Participació

implicats

Ciutadana)
Entitats juvenils

Indicadors



d’avaluació

Implicació del jovent en tot el procés participatiu: número de
participants, resultats, debat...



Avaluació de les persones participants.
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ACTUACIÓ 2.CREACIÓ DEL CONSELL DE JOVENTUT

Descripció

Creació un òrgan de participació estable representatiu de la
heterogeneïtat de la realitat del poble.

Persones

Persones joves entre 12 i 29 anys

destinatàries

Agents

Ajuntament de Sarrià de Ter (Regidoria de Joventut i de Participació

implicats

Ciutadana)
Entitats juvenils

Indicadors



Avaluació qualitativa de les persones participants

d’avaluació



Número d’assistents



Número de reunions/trobades realitzades



Número de temes tractats i visualització i implementació de les
decisions preses
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ACTUACIÓ 3.RECOLZAMENT A LES ENTITATS JUVENILS

Descripció



Donar a conèixer les entitats juvenils .



Establir sinèrgies de col·laboració i treball entre la Regidoria de
Joventut i les entitats juvenils, i entre les entitats juvenils.



Fomentar la participació del jovent a la comissió de festes.



Ajudar en el dia a dia a la gestió de les entitats juvenils.

Persones

Entitats juvenils

destinatàries

Persones joves, sobretot majors de 18 anys

Agents

Ajuntament de Sarrià de Ter (Regidoria de Joventut)

implicats

Entitats juvenils

Indicadors



Avaluació qualitativa de les persones participants

d’avaluació



Número d’assistents



Número de reunions/trobades realitzades



Número de temes tractats i visualització i implementació de les
decisions preses
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PROGRAMA 3. EMANCIPACIÓ JUVENIL
Aquest programa inclou...


Consolidar el servei de referent ocupacional en temes laboral i educatius.



Crear una brigada jove.



Dotar d’avantatges el carnet jove de Sarrià de Ter (mobilitat, equipaments, serveis,
comerç...).



Impuls de les polítiques de salut al municipi.
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ACTUACIÓ 1.CONSOLIDAR EL SERVEI DE REFERENT OCUPACIONAL EN
TEMES LABORAL I EDUCATIUS
Descripció

Persones
destinatàries

Consolidar els serveis d’informació, orientació i acompanyament en
temes laborals i d’educació.

Persones joves a partir de 15 anys

Agents
implicats

Ajuntament de Sarrià de Ter (Regidoria de joventut i de promoció
econòmica)
Consell Comarcal, 221 (programa de tècnics compartits)

Indicadors
d’avaluació





Número d’atencions realitzades
Perfil de persones joves ateses
Número de derivacions d’altres serveis i cap a altres serveis
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ACTUACIÓ 2. BRIGADA JOVE
Descripció

Persones
destinatàries

Crear la brigada jove amb una anàlisi prèvia de quins són els perfils
que es busquen i quin és el procediment a seguir.

Persones joves majors de 16 anys

Agents
implicats

Ajuntament de Sarrià de Ter (Regidoria de joventut i de promoció
econòmica)
Consell Comarcal, 221 (referent d’ocupació juvenil)

Indicadors
d’avaluació





Persones joves que es presenten
Número i tipologia de places convocades
Avaluació qualitativa de les persones participants i dels seus
avaluadors
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ACTUACIÓ 3. CARNET JOVE DE SARRIÀ DE TER
Descripció

Dotar d’avantatges el carnet jove de Sarrià de Ter en tema transport,
equipaments, serveis, comerç...

Persones
destinatàries

Persones joves entre 12 i 29 anys

Agents
implicats

Ajuntament de Sarrià de Ter (Regidoria de joventut, d’esports, de
promoció econòmica, de participació ciutadana, d’educació...)
Comerços

Indicadors
d’avaluació





Número de carnet emesos
Número de joves i perfil de persones que hi tenen accés
Avaluació dels agents implicats
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ACTUACIÓ 4. IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE SALUT AL MUNICIPI
Descripció





Consolidació i impuls del Punt Lila i de les accions en matèria de
salut (gènere, sexualitat, conductes de risc...) treballant amb
l’institut, entitats juvenils, entitats del poble, etc.
Adhesió al Pla Català de l’Esport i dinamització juvenil a través de
l’esport.

Persones
destinatàries





Agents
implicats

Ajuntament de Sarrià de Ter (Regidoria de Joventut i d’Educació)

Persones joves
Entitats
Institut

Consell Comarcal, 221 (tècnics compartits, Punt Lila, connexions...).
Entitats
Institut de Sarrià de Ter
Indicadors
d’avaluació






Persones participants
Número d’accions
Agents implicats
Avaluació qualitativa de les persones participants
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PROGRAMA 4. CONSOLIDACIÓ DELS PROGRAMES COMARCALS

Es participa en els programes mancomunats a través d’un conveni amb el Consell
Comarcal del Gironès en:


Taula de Joventut: Taula de regidors/ores i referents juvenils.



Bus jove de dia i de nit.



Young Talent- busquem talent en els municipis del Gironès.



Projecte Connexions a l’institut



Tot el que fem educa



Consulta joveGironès
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ACTUACIÓ 1. TAULA DE JOVENTUT: TAULA DE REGIDORS/ORES I
REFERENTS JUVENILS
Descripció

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

Persones
destinatàries

Persones polítiques i referents de joventut

Agents
implicats

Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sarrià de Ter
Àrea de joventut del Consell Comarcal del Gironès

Indicadors
d’avaluació

Nombre de reunions i nombre d’assistents i representació territorial.
Acords de la taula de regidors/ores i referents juvenils
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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ACTUACIÓ 2.BUS JOVE DE DIA I DE NIT
Descripció

Durant l’any es realitzen diverses sortides dirigides al jovent del poble,
que són molt variables, segons la demanda.
 Esquiada (gener- febrer)
 Portaventura (juliol)
 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 dela
comarca del Gironès.

Persones
destinatàries

Persones joves

Agents
implicats

Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sarrià de Ter
Àrea de joventut del Consell Comarcal del Gironès

Indicadors
d’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 joventut2020-2024.










Nombre d’actuacions i accions que es realitzen
Nombre de participants en els serveis prestats
Relació cost/ participant
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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ACTUACIÓ 3.YOUNG TALENTBUSQUEM TALENT EN ELS MUNICIPIS DEL GIRONÈS
Descripció

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.

Persones
destinatàries

Persones polítiques i referents de joventut

Agents
implicats

Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sarrià de Ter
Àrea de joventut del Consell Comarcal del Gironès

Indicadors
d’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 joventut2020-2024.










Nombre d’actuacions i accions que es realitzen
Nombre de participants en els serveis prestats
Relació cost/ participant
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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ACTUACIÓ 4.CONNEXIONS AMB L’INSTITUT
Descripció

Persones
destinatàries

La intenció és ser un servei de referència juvenil, ja que la feina dels
professionals de joventut és oferir eines i informació sobre elsinteressos
i aspectes importants dels joves que sorgeixin. Les propostes poden ser
de l’equip de joventut cap al centre educatiuo 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.
Persones joves

Agents
implicats

Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sarrià de Ter
Àrea de joventut del Consell Comarcal del Gironès

Indicadors
d’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 joventut2020-2024.













Nombre d’accions que es realitzen
Nombre de participants i relació amb els municipis.
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?
85

PLJ SARRIÀ DE TER 2020-24







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.
Nombre de corresponsals/delegats amb les seves dades i grau
d’implicació dels mateixos.
Nombre i contingut del material d’informació difós.
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ACTUACIÓ 5. TOT EL QUE FEM EDUCA. CUIDA’T
Descripció

Aquest projecte té com a objectiu la promoció de la salut i el benestar i
conscienciar de la importància de la comunicació entrepares, 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.
Aquest cicle de xerrades ens serveix com a pont per aconseguir més
públic a les tardes joves i /o a les diferents activitats queproposem. 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.

Persones
destinatàries

Persones joves

Agents

Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sarrià de Ter
Àrea de joventut del Consell Comarcal del Gironès

implicats
Indicadors
d’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 joventut2020-2024.


















Nombre d’accions que es realitzen, nombre de participants (gènere i
procedència)
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?
Nombre d’accions que es realitzen
Nombre de participants.
Relació participació/recursos
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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ACTUACIÓ 6.LA CONSULTA JOVE GIRONÈS
Descripció

Persones
destinatàries

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 teniren 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.
Es podrà sol·licitar una cita o fer una consulta de manera telemàtica via
www.zonajovegirones.cat a l’apartat de LA CONSULTA odirectament en
els locals joves o espais de trobada dels municipis on tenim serveis de
joventut de proximitat.
Persones joves

Agents
implicats

Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sarrià de Ter Àrea de joventut
del Consell Comarcal del Gironès

Indicadors
d’avaluació












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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Els objectius que s’assoleixen a cadascuna de les diferents actuacions són:
PROGRAMA 1. DINAMITZACIÓ DEL JOVENT

Avançar cap a l’autonomia, el
Promoure polítiques
desenvolupament personal i la participació de
d’emancipació
les persones joves en allò col·lectiu.

Reforçar l’oferta d’oci i lleure i
cultural pel jovent.

Crear una xarxa
d’espais i
equipaments de
referència per al
jovent.

Esdevenir l’àrea de referència de
les polítiques de joventut.

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS

ESPAI JOVE PER A JOVENT
MENOR DE 18 ANYS

CONVERTIR L’ESPAI PÚBLIC EN
UN ESPAI D’INTERVENCIÓ

DESCENTRALITZACIÓ DE LES
ACTIVITATS

Establir la vinculació amb els i les joves.
Millorar la comunicació i la difusió de les activitats i projectes de la Regidoria de
joventut.
Establir un punt de referència de les polítiques de joventut del municipi.
Identificar els i les líders juvenils i crear sinergies de col•laboració i mobilització del
jovent.
Impulsar el treball en xarxa entre tots els agents implicats en les polítiques de
joventut.
Crear espais estables de relació i cohesió entre el jovent.
Oferir un espai informal que permeti la dinamització de les persones joves i la
canalització de les demandes d’aquestes.
Convertir l’espai públic en un espai d’intervenció.
Incrementar l’oferta d’activitats dirigides a joves.
Potenciar la difusió de les activitats destinades al col•lectiu juvenil.
Descentralitzar les activitats.
Creació d’una agenda d’activitats estable.
Crear una xarxa de col·laboració amb la Regidoria de Cultura, entitats i col·lectius
del municipi i de la comarca.
Suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials que
canalitzen la participació de la gent jove.
Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per fomentar l’organització de les
persones joves i canalitzar la seva participació en igualtat de condicions.
Impulsar la participació dels i les joves amb menys hàbits i pràctiques participatives
en els espais i els òrgans de participació.
Apoderar, donar suport, acompanyar i capacitar les persones joves per a la seva
implicació crítica, activista voluntària i responsable en un context local i global.
Crear sinergies de col•laboració amb les entitats juvenils.
Donar a conèixer les entitats juvenils entre les persones joves.
Orientar i acompanyar en la trajectòria formativa, laboral i en els àmbits de la salut
i habitatge.
Assessorar i recolzar a les persones joves segons les seves necessitats i demandes.
Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a la
promoció de la salut de les persones joves.
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PROGRAMA 2. EL JOVENT PARTICIPA

Avançar cap a l’autonomia, el
Promoure polítiques
desenvolupament personal i la participació de
d’emancipació
les persones joves en allò col·lectiu.

Reforçar l’oferta d’oci i lleure i
cultural pel jovent.

Crear una xarxa
d’espais i
equipaments de
referència per al
jovent.

Esdevenir l’àrea de referència de
les polítiques de joventut.

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS

Procés participatiu per decidir
un possible espai per a jovent Creació del Consell de Joventut
de més de 18 anys

Recolzament a les entitats
juvenils

Establir la vinculació amb els i les joves.
Millorar la comunicació i la difusió de les activitats i projectes de la Regidoria de
joventut.
Establir un punt de referència de les polítiques de joventut del municipi.
Identificar els i les líders juvenils i crear sinergies de col•laboració i mobilització del
jovent.
Impulsar el treball en xarxa entre tots els agents implicats en les polítiques de
joventut.
Crear espais estables de relació i cohesió entre el jovent.
Oferir un espai informal que permeti la dinamització de les persones joves i la
canalització de les demandes d’aquestes.
Convertir l’espai públic en un espai d’intervenció.
Incrementar l’oferta d’activitats dirigides a joves.
Potenciar la difusió de les activitats destinades al col•lectiu juvenil.
Descentralitzar les activitats.
Creació d’una agenda d’activitats estable.
Crear una xarxa de col·laboració amb la Regidoria de Cultura, entitats i col·lectius
del municipi i de la comarca.
Suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials que
canalitzen la participació de la gent jove.
Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per fomentar l’organització de les
persones joves i canalitzar la seva participació en igualtat de condicions.
Impulsar la participació dels i les joves amb menys hàbits i pràctiques participatives
en els espais i els òrgans de participació.
Apoderar, donar suport, acompanyar i capacitar les persones joves per a la seva
implicació crítica, activista voluntària i responsable en un context local i global.
Crear sinergies de col•laboració amb les entitats juvenils.
Donar a conèixer les entitats juvenils entre les persones joves.
Orientar i acompanyar en la trajectòria formativa, laboral i en els àmbits de la salut
i habitatge.
Assessorar i recolzar a les persones joves segons les seves necessitats i demandes.
Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a la
promoció de la salut de les persones joves.
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PROGRAMA 3. EMANCIPACIÓ JUVENIL

A vançar cap a l’autonomia, el
Promoure polítiques
desenvolupament personal i la participació de
d’emancipació
les persones joves en allò col·lectiu.

Reforçar l’oferta d’oci i lleure i
cultural pel jovent.

Crear una xarxa
d’espais i
equipaments de
referència per al
jovent.

Esdevenir l’àrea de referència de
les polítiques de joventut.

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS

Consolidar el servei
de referent
Crear una brigada
ocupacional en
jove
temes laboral i
educatius

Dotar d’avantatges
Impuls de les
el carnet jove de polítiques de salut
Sarrià de Ter
al municipi

Establir la vinculació amb els i les joves.
Millorar la comunicació i la difusió de les activitats i projectes de la Regidoria de
joventut.
Establir un punt de referència de les polítiques de joventut del municipi.
Identificar els i les líders juvenils i crear sinergies de col•laboració i mobilització del
jovent.
Impulsar el treball en xarxa entre tots els agents implicats en les polítiques de
joventut.
Crear espais estables de relació i cohesió entre el jovent.
Oferir un espai informal que permeti la dinamització de les persones joves i la
canalització de les demandes d’aquestes.
Convertir l’espai públic en un espai d’intervenció.
Incrementar l’oferta d’activitats dirigides a joves.
Potenciar la difusió de les activitats destinades al col•lectiu juvenil.
Descentralitzar les activitats.
Creació d’una agenda d’activitats estable.
Crear una xarxa de col·laboració amb la Regidoria de Cultura, entitats i col·lectius
del municipi i de la comarca.
Suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials que
canalitzen la participació de la gent jove.
Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per fomentar l’organització de les
persones joves i canalitzar la seva participació en igualtat de condicions.
Impulsar la participació dels i les joves amb menys hàbits i pràctiques participatives
en els espais i els òrgans de participació.
Apoderar, donar suport, acompanyar i capacitar les persones joves per a la seva
implicació crítica, activista voluntària i responsable en un context local i global.
Crear sinergies de col•laboració amb les entitats juvenils.
Donar a conèixer les entitats juvenils entre les persones joves.
Orientar i acompanyar en la trajectòria formativa, laboral i en els àmbits de la salut
i habitatge.
Assessorar i recolzar a les persones joves segons les seves necessitats i demandes.
Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a la
promoció de la salut de les persones joves.
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PROGRAMA 4. CONSOLIDACIÓ DELS PROGRAMES COMARCALS

A v an çar c ap a l’auto n om ia, e l
P ro m o ure p olítiqu e s d e s e n vo lu pam e nt p e rs o nal i la particip ació d e
d ’e m an cip ac ió
le s p e r s on e s jov e s e n allò co l·le ctiu .

R e forç ar l’ofe rta d ’oc i i lle u re i
cu lt ural p e l jo ve nt.

C re ar u n a x arx a
d’e s p ais i
e qu ip am e n ts d e
re fe rè n cia p e r al
jo ve nt .

Es de ve n ir l’àre a d e re fe rè ncia d e
le s po lítiqu e s de jo ve n tut .

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS

Projecte
Tot el que fem Consulta jove
Connexions a
educa
Gironès
l’institut

Young Talent

Sortides
temàtiques

Bus jove de dia
i de nit

Establir la vinculació amb els i les joves.
Millorar la comunicació i la difusió de les activitats i projectes de la Regidoria de
joventut.
Establir un punt de referència de les polítiques de joventut del municipi.
Identificar els i les líders juvenils i crear sinergies de col•laboració i mobilització del
jovent.
Impulsar el treball en xarxa entre tots els agents implicats en les polítiques de
joventut.
Crear espais estables de relació i cohesió entre el jovent.
Oferir un espai informal que permeti la dinamització de les persones joves i la
canalització de les demandes d’aquestes.
Convertir l’espai públic en un espai d’intervenció.
Incrementar l’oferta d’activitats dirigides a joves.
Potenciar la difusió de les activitats destinades al col•lectiu juvenil.
Descentralitzar les activitats.
Creació d’una agenda d’activitats estable.
Crear una xarxa de col·laboració amb la Regidoria de Cultura, entitats i col·lectius
del municipi i de la comarca.
Suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials que
canalitzen la participació de la gent jove.
Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per fomentar l’organització de les
persones joves i canalitzar la seva participació en igualtat de condicions.
Impulsar la participació dels i les joves amb menys hàbits i pràctiques participatives
en els espais i els òrgans de participació.
Apoderar, donar suport, acompanyar i capacitar les persones joves per a la seva
implicació crítica, activista voluntària i responsable en un context local i global.
Crear sinergies de col•laboració amb les entitats juvenils.
Donar a conèixer les entitats juvenils entre les persones joves.
Orientar i acompanyar en la trajectòria formativa, laboral i en els àmbits de la salut
i habitatge.
Assessorar i recolzar a les persones joves segons les seves necessitats i demandes.
Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a la
promoció de la salut de les persones joves.
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D’altra banda, els reptes del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 que emmarca
aquest programa són els següents:


Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de lespersones joves



Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves



Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves



Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupamentpersonal i la participació de les
persones joves en allòcol·lectiu



Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil



Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada
territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les formes d’organització col·lectiva
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Calendari
El cronograma general dels programes és:

2020
Trim.I

Trim.II

Trim.III

2021
Trim.IV

Trim.I

Trim.II

Trim.III

2022
Trim.IV

Trim.I

PROGRAMA 1. DINAMITZACIÓ DEL JOVENT

PROGRAMA 2. EL JOVENT PARTICIPA
PROGRAMA 3. EMANCIPACIÓ JUVENIL
PROGRAMA 4. CONSOLIDACIÓ DELS PROGRAMES
COMARCALS
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Trim.II

Trim.III

2023
Trim.IV

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV
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Els cronogrames de cada programa:
2020
Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I

2021

2022

Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I

ESPAI JOVE PER A JOVENT MENOR DE 18 ANYS

CONVERTIR L’ESPAI PÚBLIC EN UN ESPAI D’INTERVENCIÓ
DESCENTRALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
ACTIVITATS DE FESTA MAJOR
Procés participatiu per decidir un possible espai per a jovent de més de
18 anys
Creació del Consell de Joventut

PROGRAMA 3. EMANCIPACIÓ
JUVENIL

Recolzament a les entitats juvenils
Consolidar el servei de referent ocupacional en temes laboral i
educatius

PROGRAMA 4. CONSOLIDACIÓ DELS PROGRAMES
COMARCALS

PROGRAMA 2. EL
JOVENT PARTICIPA

PROGRAMA 1. DINAMITZACIÓ
DEL JOVENT

Trim.I

Taula de Joventut: Taula de regidors/ores i referents juvenils.

Crear una brigada jove
Dotar d’avantatges el carnet jove de Sarrià de Ter
Impuls de les polítiques de salut al municipi

Bus jove de dia i de nit
Young Talent- busquem talent en els municipis del Gironès
Projecte Connexions a l’institut
Tot el que fem educa
Consulta jove Gironès
Sortides temàtiques
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5. Avaluació
L’avaluació ens ha de permetre ajustar les necessitats canviants i assentar les bases
dels futurs Plans Locals i plans d’actuació anuals. És una eina d’aprenentatge i de
seguiment que ens permetrà millorar la qualitat, eficiència i eficàcia de les polítiques de
joventut del municipi. Les tècniques a aplicar serà la combinació de tècniques
quantitatives i qualitatives que permetin un major grau d’anàlisi de l’avaluació.
L’avaluació es lliurarà a la Direcció General de Joventut i serà útil per justificar la
subvenció rebuda.

Avaluació continuada
L’avaluació continuada té l’objectiu de recollir la valoració de tècnics i tècniques, i
usuaris i usuàries cadascuna de les actuacions dels programes per tal d'introduir
canvis, ajustos o millores en el seu desplegament, si es considera adient. Alhora les
valoracions recollides seran d'utilitat per tal de disposar d'informació per l'avaluació
anual i final.
La valoració de les activitats per part dels i les agents implicats/des es realitzarà al
finalitzar les activitats. Aquesta temporalització es pot veure modificada si els i les
diferents agents implicats/des així ho consideren necessari.
A l’avaluació hi participaran el personal tècnic i administratiu, entitats i jovent a títol
individual, amb especial èmfasis en aquests últims.
L’avaluació es realitzarà en relació als principis rectors del Pla Nacional de Joventut.
En aquesta fase de l’avaluació són:
a. 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 han participat?

o

Quines sinèrgies de col·laboració s’han creat? Quines s’han consolidat?

o

Quins recursos 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/solapaments?
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Interinstitucionalitat
o

Quantes administracions estan implicades?

o

Quantes entitats estan implicades?

o

En quins projectes han participat altres municipis?

o

Municipis participants segons accions

o

Quines sinèrgies de col·laboració s’han creat? Quines s’han consolidat?

o

Quins recursos 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/solapaments?

b. Principi de participació en relació a les persones joves i als municipis, analitzant i
responent a:
o

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?

Metodologia


Es combinarà l’ús d’una fitxa estàndard que es repartirà als i les participants i
tècniques més qualitatives.



Els organitzadors i les organitzadores també disposaran d’una fitxa per poder, sota
el seu criteri, fer arribar la seva opinió o valoració.



Es crearan fitxes per les activitats com les actuacions que es desenvolupin.
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Avaluació anual
S’elaborarà a finals de cada any natural i té com a objectiu valorar el funcionament
dels programes, així com el resultat de l’avaluació continuada. D’altra banda, serà el
moment de revisar el desplegament del PLJ, passat i futur, així com l’adequació de les
actuacions als objectius.
Les dues qüestions principals a respondre són:


La població diana està rebent els serveis previstos? Quina és la percepció de les
persones joves que hi participen i/o són persones usuàries?



El funcionament i l’organització interna del programa són adequats?

En aquest sentit s’avaluaran els recursos (econòmics, materials, personal) i activitats.
Aquesta avaluació és la base per preparar el Pla d’Actuació Anual.

Avaluació final
L’objectiu de l’avaluació final és analitzar el grau de compliment i d’adequació del PLJ,
per tant caldrà disposar del resultat de les avaluacions continuades i anuals. Per fer-ho
possible es realitzaran sessions de treball amb els diversos i diverses agents
esmentats. Això doncs analitzarem segons els principis rectors de transformació i
canvi, i de qualitat. Concretament:
a. 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 del jovent?

o

Les actuacions responen a demandes de l’Ajuntament?

o

Les actuacions responen als objectius marcats inicialment?

o

Quin és l’impacte (canvi) que s’ha assolit amb les actuacions?

b. Qualitat
o

S’introdueixen mecanismes d’avaluació que contemplin...?


La satisfacció de les persones beneficiàries?



La cobertura i adequació de les activitats?
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Els recursos i activitats desenvolupades?



L’acompliment dels objectius operatius?

o

Recursos econòmics emprats han estat suficients?

o

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 realitzar 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?
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6. ANNEX

INSTITUT director Albert Bayon 21 d’abril a les 9h.


El proper curs tindran 4 classes de segon i 4/5 de primer.



Valoren positivament la tasca que es fa als patis per part del dinamitzador perquè
permet crear un referent. Ens fan arribar el programa de tutories per anar
coordinats en els temes a tractar als patis.



Posen a disposició l’hora de tutoria dels divendres de 12 a 13h. I si calgués la mitja
hora de lectura de després del pati.



Es podria fer alguna dinàmica de grup en les tutories de 10 alumnes que estan fent
ara a la crisis. Els temes podrien ser a nivell emocional o de creixement emocional.

BIBLIOTECA 22 d’abril a les 11h.


S’esperava un augment de joves usuaris a la biblioteca amb el nou institut, però no
ha estat com s’esperava. Potser el motiu és perquè ara mateix només hi ha un
curs, i alguns dels alumnes són de fora del poble.



Estan coordinats amb l’institut a través de xerrades i cessió de llibres.



Apunten que caldrien més activitats perquè el jovent vagi a la biblioteca.
Reconeixen alhora que és un públic al que costa arribar.



S’estableixen projectes comuns:
o

Difusió mútua de les activitats.

o

Al setembre faríem un pati amb una activitat dinamitzada conjuntament per
donar a conèixer la biblioteca.

o

Si s’obrís la piscina es podria fer la bibliopiscina dos dies amb activitats per
a infants, i dos per a jovent. L’activitat es faria conjuntament.

CENTRE CÍVIC LA COOPERATIVA 22 d’abril a les 11h.


Estaria bé anar coordinats i que no es solapin les activitats que es fan des de
l’espai jove i des de la cooperativa. Ens farà arribar la programació per anar
coordinats.



Té previst fer activitats al juny a l’aire lliure.



Ens proposa fer activitats a l’aula d’informàtica, on hi ha 7 ordinadors TIC i 2
Windows.
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Ens recomana fer cursos de mecànica que anys enrere havien funcionat molt bé i
el curs de monitors que anys anteriors s’havia fet.

TÈCNIC D’ESPORTS 22 d’abril a les 12h.


On hi ha més gent és al handbol. És l’esport que més arrossega gent, i el fet que
ara el primer equip estigui jugant a plata ho augmenta. Tenen molta mainada i 7
equips femenins. I cada any hi ha més gent.



A rítmica hi ha aproximadament unes 60 esportistes.



Patinatge el fan a Sant Julià perquè el paviment del pavelló no els hi anava bé.



Al rugbi hi ha més nens que nens, i és un esport minoritari.



No hi ha demanda per un workout.



El pavelló es fa servir molt: els matins per alumnes de l’institut, Fundació Ramon
Noguera, JONCS i Dones més que mai. I a la tarda esports.
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EQUIP DE GOVERN28 d’abril a les 21h. Videoconferència

1.

CULTURA


Falta de connexió amb el jovent.



Les activitats culturals són assequibles però segueixen sense arribar al jovent.



Pel jovent, les activitats de l’Ajuntament són avorrides.



El Butirrock és una activitat a consolidar.

Activitats que estaria bé portar a terme:


Participació del jovent a la comissió de festes.



Activitats més accessibles de la cooperativa.



Que les activitats de la Biblioteca tinguin un caire juvenil.

2.

ESPORTS


Es dediquen 15.000€ a activitats esportives de l’esport base.



Totes les disciplines esportives que s’ofereixen tenen secció masculina i
femenina.



S’ofereixen preus amb descompte a la piscina i instal•lacions esportives.



Estaria bé saber si el jovent vol l’skate o no, i en el cas que el vulguin s’hauria
de mirar en quin espai.

Activitats que estaria bé portar a terme:


Oferir beques esportives: l’objectiu és que una part de la quota es bequi. Una
de les entitats que sempre ha estat receptiu han estat els Wolves. Estaria bé
que es pogués ampliar les quotes tot i que a vegades són casos de famílies
amb problemes per responsabilitzar-se, manca d’implicació dels pares/mares...



Un Consell Esportiu format únicament per persones joves menors de 18 anys
dels centres esportius.

102

PLJ SARRIÀ DE TER 2020-24

3.

SERVEIS SOCIALS


Estaria bé crear un punt jove, un espai de trobada en què es fessin tallers,
xerrades, campanyes de sensibilització,...



S’hauria de fer més acollidor Sarrià 221.



Hi ha l’opció de Can Nadal, però s’hauria de valorar i acordar amb el grup de
muntanya.



4.

Creació d’un projecte d’agents de salut format per persones joves.

OCUPACIÓ


Organitzar brigada jove als estius.
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PSC 5 de maig a les 19:30h. Videoconferència
EDUCACIÓ


Seria positiu fer un estudi sobre necessitats formatives del jovent al llarg de tota
l’etapa.



Fer col•laboracions amb la revista de Sarrià.



Fer tallers d’èxit escolar.



Seria interessant que hi hagués cicles formatius al municipi.



Xarxa wifi potent a biblioteca, local social Rasa, local social Horta.



Ordinadors i assistència a l'estudi.

HABITATGE


Seria positiu fer un estudi en temes d’habitatge sobre expectatives
d'emancipació i mercat de lloguer.

SALUT


Hi ha un grup de persones joves que no fan esport, en especial noies, que
estaria bé poder recuperar a través d’accions de dinamització a través de
l’esport.



Organitzar tornejos.



Casa de la bicicleta: lloc de trobada, petites autoreparacions i senyalitzacions,
preferiblement a la Coope.



Seria interessant fer un estudi sobre les conductes de risc en el persones joves
del poble.



Fer sortides de muntanya (excursions a peu des del municipi), impulsades pel
grup de Muntanya.

PARTICIPACIÓ


Treballar la participació juvenil en general i amb encàrrec específic com per
exemple la ubicació del skate parc o zona lúdica.



Crear un voluntariat relacionat amb temes del municipi.



Treballar conjuntament amb els/les joves de Sant Julià.

CULTURA


Organitzar activitats a l’estiu, a la piscina, als espais públics...



Fer tallers de teatre amb el grup de teatre.
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COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL


És important entendre’ns amb Girona, en el sentit d’establir llaços i sinergies,
sobretot en temes de mobilitat internacional i cultura.



El jovent de Sarrià hauria d’anar en coordinació amb Sant Julià de Ramis.



Espai jove:
o

Una possible ubicació pot ser Can Nadal

o

Una possibilitat és recuperar l’espai entre la biblioteca i Sarrià 221.
L’espai s’hauria d’adaptar.

o

Veurien bé que provisionalment s’obrís Sarrià 221, però caldria que fos
un espai diferenciat i propi pel jovent.

o

Una possibilitat pot ser també la primera planta del centro o si queda
buit algun local pel centre.

o

Estaria bé que es fes un procés participatiu per escollir la ubicació
l’espai jove.
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JUNTS PER SARRIÀ 13 de maig a les 12h. Videoconferència

HABITATGE


Fer xerrades de què es poden trobar a la realitat en temes d’habitatge i ocupació.
Serien xerrades destinades a jovent entre 17 i 19 anys. Les podrien fer persones
del poble

OCI I CULTURA


Activitats de lleure: Els infants fins els 10-11 anys van acompanyats d’una persona
adulta. A partir dels 12 anys volen anar sols i se n’adonen que tot són pistes

COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL
Perfils:


Jovent entre 12 i 15 anys ubicat a l’esplai/entitats.



Jovent de 12 a 17 anys que no estan a les entitats.



Jovent major de 18 anys. Un grup que està lligat a l’esplai/zona jove, i un altre grup
més nombrós que no tenen interès, i que probablement serà més difícil
d’arrossegar.



Els dos primers perfils han de ser el motor d’activitats futures a mig/llarg termini.



El jovent costa “guanyar-se’l” i que sigui participatiu.



El fet de tenir Girona a cinc minuts fa difícil que el jovent faci vida social al poble.



Local per al jovent com a espai de reunió i en on es pugui fer reforç escolar.
o

La ubicació podria ser a Can Nadal, per a un perfil de més de 16 anys.
Però pels més petits seria més difícil d’arribar.

o

Pels més petits podria estar bé Rafael Masó.

o

Provisionalment també veuria bé Sarrià 221.
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ESPLAI13 de maig a les 13h. Videoconferència



Fan esplai tots els dissabtes a la tarda, la majoria primària i ESO és la franja
que més els costa arrossegar.



Durant l’estiu fan casal, campaments i colònies.



Tenen la previsió de fer projectes socials al poble, però un cop es consolidi
l’activitat de dissabte tarda. Estaria bé fer a principis de setembre una pluja
d’idees per quins podrien ser.



Fan formació a jovent de 17 i 18 anys de pre monitors/es.

COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL


Sarrià de Ter és un poble amb molta diversitat sociocultural.



El fet que Girona estigui a prop no permet que es faci vida social a Sarrià.

PROPOSTES


Estaria bé que des de joventut oferim formació que respongui a les seves
demandes.



Es podria fer una presentació de l’esplai a l’institut.
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JOVENT DE LA FLAMA (Cristina, Laura, Mireia, Hèlia, Ariadna, Marc, Isaac) 14 de
maig a les 19:15h. Videoconferència

COM A ENTITAT


Porten 2 anys organitzats fent aproximadament una activitat cada trimestre.



Apunten que els agradaria que hi hagués un grup més ampli de joves amb ells,
però que costa que els joves menors de 25 anys s’uneixin a l’entitat i inclús que
participin a les activitats.



Les seves activitats no són únicament per a joves, i sovint el jovent que hi
participa és major a 23 anys.



No necessitarien més recursos econòmics perquè les activitats que han anat
fent, han anat fent barra i s’han autofinanciat sempre. No obstant, òbviament, si
tinguessin més diners podrien fer activitats més completes. Però la seva
prioritat no és tenir diners per fer activitats de més magnitud. No s’arriba al
jovent de 12 a 23 anys.



Són més o menys uns 15 col•laboradors/es, de 23 a 30 anys i amb un perfil
similar:

-

Estan treballant i estudiant

-

Parlen català

-

La meitat dels membres de l’entitat han assistit i assisteixen als actes

organitzats per ATV, i inclús algun cop hi col•laboren. Però no han format mai part de
l’organització de ATV.


No són entitat perquè:

-

No saben a quin municipi registrar-se.

-

Com a base de l’entitat són només 8 persones.



Volen fer activitats que els motivin als membres de l’entitat i per tant, no
explícitament dirigides a joves d’altres edats. Ara mateix no es plantegen fer
activitats per a jovent més jove. Però sí que contemplen poder arribar a un altre
perfil de jovent.
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DIAGNOSI


No hi ha habitatge assequible.



Hi ha moltes cases buides.



Cal una millor difusió dels serveis municipals dirigits a joves.



Cal un local acollidor i gestionat per l’ajuntament únicament per joves.

PROPOSTES


És necessari un local per a jovent, com un espai de reunió en què el jovent
dissenyi les seves pròpies activitats.



Estaria bé tenir una borsa de feina d’empreses del poble.



Crear un canal directe per arribar al jovent a través del local, xarxes socials,
una APP...



És necessari fomentar activitats esportives al poble com tornejos a l’estiu
(pingpong, voleibol, futbol, basquet...)



Estaria bé tenir una borsa d’habitatge.



Estaria bé tenir habitatge social.



Reunió imprescindible i periòdica d’entitats juvenils.



Festa Major: recuperar la nit jove i fomentar el sopar de colles.

COL•LABORACIÓ


Crear sinèrgies de col•laboració: informació, difusió, col•laboració, fer activitats
conjuntament...
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PAS 15 de maig a les 11h. Videoconferència
EDUCACIÓ


Difondre les opcions de mobilitat internacional i un servei d’acompanyament.

HABITATGE


El jovent entre 18 i 25 anys té sobretot la necessitat de trobar habitatge.



Hi ha poc habitatge disponible.



L’habitatge a Girona és molt car.



Per al jovent, emancipar-se és molt car.



La percepció és que el jovent fa moltes activitats fora del poble i en marxa fins
que arriba, pot ser, a l'etapa adulta.

OCI I CULTURA


Estaria bé fer un sopar per a jovent per Festa Major per conèixer altres joves i
arribar a perfils diferents.

COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL


Falten espais de socialització entre el jovent. Potser l’institut a Sarrià canviarà
això i afavorirà espais on el jovent es pugui relacionar. Caldrà però:



Dinamitzar l’espai públic.



Fer un pla d’equipaments genèric per veure on es podria ubicar l’espai jove,
entre d’altres.



Ara mateix, si el jovent (els majors de 18 anys) es vol reunir, queden a casa
d’algú (si hi tenen accés) i no pas a l’espai públic. Es percep certa
criminalització de les activitats del jovent a l'espai públic.



Hi ha certa sensació de que els adults s’han apoderat dels espais, i el jovent no
en fa ús.



Seria interessant treballar les relacions instergeneracionals.



Estaria bé crear un espai per adolescents, amb alguna persona que faci reforç
escolar gratuït i activitats vàries (pot ser el mateix espai jove).



La proximitat de Girona no és negativa però el jovent marxa perquè no hi ha
oferta d'oci ni activitats no esportives per a tot el públic jove al poble.



Algunes places i parcs tenen una visió massa infantil, i no són atractius pel
jovent.
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Estaria bé ubicar l’espai jove al cau, que permetria estar una mica apartat i
treballar amb la natura l'entorn natural i donar-li un valor d'ús i dinamisme a la
Plaça de Can Nadal.



La cope pot ser un bon espai per dinamitzar, sobretot el cap de setmana per
activitats puntuals, tornejos esportius, etc.

ESPAI JOVE


Apostem per un pla d’usos i després decidir quin és l’espai més adient. Proposen
l’espai del cau, tot i que veuen també el centro com a un bon espai.



Es podrien fer activitats per al jovent descentralitzades com per exemple a La Rasa
amb l'interès d'abarcar tots els joves si l'espai jove definitiu es fa a Sarrià de Dalt.



Veuen bé ubicar l’espai jove a Sarrià 221 però NO com a espai definitiu. Tot i que
prefereixen obrir amb un espai definitiu.



Perfils de persones joves:
o

Vinculat a l’esport, que no són només de Sarrià de Ter.

o

Hi ha un gruix de persones joves que van al Xifra i fan vida social fora del
poble.

o

Jovent participatiu entre 20 i 25 anys.

o

Seria interessant identificar persones joves que no tenen recursos.

PARTICIPACIÓ


Estaria bé fomentar la participació del jovent, impulsant projectes amb l'Institut però
també amb les entitats. Cal aprofitar les ganes de l'Institut de treballar amb les
entitats del poble.



Fer reunions mensuals entre les entitats juvenils. Pot ser difícil fer reunions
mensuals entre les entitats juvenils ja que tenen ritmes molt diferents, pot ser les
faríem bimensuals o trimestrals.



Reimpulsar un Consell de Joventut obert i que serveixi per definir línies d'actuació i
actuacions encara que no pugui ser aquest any 2020 a causa de la Covid-19.

SALUT


Oferir descomptes per al jovent a la piscina municipal.



S’hauria de fomentar més els tornejos esportius a l’estiu. En altres esports que no
siguin futbol perquè ja es fa. Fomentar també la participació de noies a tornejos
esportius, també als de futbol.



Ampliar els descomptes d'autobús a la totalitat dels joves.
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ENQUESTA A PERSONES JOVES
1- Amb quin sexe t'identifiques


Home



Dona



No binari

2- Quina edat tens?
3- Com a jove de Sarrià de Ter, coneixes algun servei municipal adreçat als joves?
Sí
No
No, no m’interessen
No, les activitats que m’interessen les faig a altres poblacions
Si has dit SÍ, ens agradaria saber quines coneixes
4- En quines activitats per a joves que es fan al poble has participat?*


Tardes joves, a l'espai 221



Curs de monitor/a de lleure



Curs de premonitor/a de lleure



Curs orienta't



Sortides a esquiar, a waterworld, a portaventura



Dinamització dels patis a l'Institut de Sarrià de Ter



Xerrades de tutories a l'Institut de Sarrià de Ter



Em faig gran pels de 6è i 1r d'ESO



Punt lila Festa Major de Sarrià de Ter

5- En quines activitats pel jovent hi participaries?


Espai d'estudi



Activitats al local jove



Orientació laboral



Orientació en els estudis



Sortides temàtiques: portaventura, paintball, parc aquàtic, esquiada...



Torneigs esportius



Orientació en temes d’habitatge



Altres activitats. Quines?
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6- Quines activitats t’agradaria que es fessin a l'ESTIU al poble?


Casal per a joves



Activitats a la piscina



Torneigs d’esports



Cuina per a principiants



Tallers de hip-hop, scrapbooking, cuina, música...



Sortides



Torneig play



Cinema a la fresca



Cursa d'orientació



Altres activitats. Quines?

7- Quines són les xarxes socials que fas servir?


Instagram



Tic tok



Youtube



Facebook



Twitter



Whatsapp

Si vols deixar el teu nom, telèfon, Instagram i correu electrònic et mantindrem informat
o informada de les activitats per a joves del teu municipi.
Si tens qualssevol dubte/proposta, ens la pots fer arribar a jovessarria@sarriadeter.cat
o a l’Instagram @jovessarria.
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