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1. PRESENTACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
L’Ajuntament de Pals, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà
presenta el Pla Local de Joventut1 2021-2024.
El Pla Local de Joventut (PLJ) és l’eina de referència per a desenvolupar polítiques de
joventut del municipi. Presenta una anàlisi de la realitat juvenil, juntament amb una
anàlisi de les polítiques de joventut municipals i, a la vegada, intenta donar respostes
estratègiques als reptes detectats en el procés de diagnosi.
Durant el procés d’elaboració s’ha intentat recollir la percepció de la realitat que tenen
els joves, els seus interessos i sobretot, les seves necessitats amb l’objectiu
d’identificar els punts febles del conjunt de serveis oferts per l’ajuntament, i procurar
mesures que puguin resoldre aquestes mancances.
En un sentit genèric, el PLJ 2021-24 vol incidir de forma estratègica sobre cada una de
les necessitats detectades i concretar les solucions oportunes en forma d’activitats i
projectes a curt, mig i llarg termini. Finalment, conté un sistema d’avaluació que ens
aporta eines per seguir millorant i/o redefinint les estratègies plantejades.
Durant el procés d’elaboració del Pla Local ha aparegut la pandèmia originada per la
COVID-19 que ha capgirat i aturat molts àmbits i sectors que afecten directament la
vida dels joves. Aquesta situació pot comportar variacions amb l’anàlisi de realitat
juvenil presentada en aquest pla, degut a un canvi considerable d’hàbits entre la
població jove des del març de 2020 fins a l’actualitat. En aquest sentit, els hàbits dels
joves van evolucionant en paral·lel als canvis que es van produint en les diferents
etapes del confinament i a les seves corresponents normatives, sobretot pel que fa a
les pràctiques socials, educatives i culturals presencials. Actualment és molt d’hora per
avaluar quin impacte tindrà la pandèmia en la vida dels joves i sobretot quins canvis
seran reversibles només lligats al confinament o bé irreversibles amb canvis
estructurals en la vida dels joves que la pandèmia ha accelerat o provocat, com per
exemple, l’augment del consum de continguts digitals entre la població jove2.

1

A partir d’aquí, es farà referència com a PLJ.

2

Factors que incideixen en la participació cultural en la gent jove de Catalunya. Consell Nacional de la Cultura i de les
Arts, 2020. Generalitat de Catalunya
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Així mateix, els programes presentats per a satisfer els objectius marcats en aquest
pla local també es poden veure modificats per tal d’adequar-se a aquesta “nova
realitat”, a les diferents normatives i, sobretot, a les necessitats de la població jove de
Pals que puguin sorgir en aquest nou context.

1.1.

Antecedents

L’Ajuntament de Pals treballa polítiques locals de joventut des de l’any 2003. Els
primers passos van consistir en la creació de la regidoria de Joventut i en la creació
d’una partida pressupostària necessària per començar a treballar. Es van anar
redactant petits projectes inicials, que van culminar l’any 2005 amb la incorporació a
l’àrea d’una tècnica de joventut, compartida amb altres dos municipis de la comarca,
Gualta i Ullà.
L’any 2006 es va presentar per primera vegada davant la Direcció General de Joventut
el Pla local del municipi, no essent, però fins el 2007 quan, modificant-se alguns dels
punts, es va tornar a presentar el document per la legislatura 2007-2011. Del 2011 al
2017 han estat uns anys d’impàs, ja que per diferents motius, el pla local i el propi
projecte de tècnic compartit de joventut va quedar buit de recurs humà. La desaparició
de la figura de la tècnica compartida de joventut va comportar una paralització de les
actuacions que es desenvolupaven i de les relacions entre col·lectiu jove /
associacions juvenils i el propi Ajuntament. La reactivació de les activitats i les ganes
de tirar endavant nous projectes ha provocat que l’Ajuntament volgués continuar
apostant per treballar polítiques locals de joventut, amb l’aprovació del Pla Local 20182019, prorrogat pel 2020 i el present 2021-2024. Durant tot aquest temps el municipi
ha estat apostant el treball en polítiques de joventut, a través dels propis joves, amb el
suport a les associacions que treballen amb els joves del municipi i a través de la
figura de la tècnica compartida de joventut, figura referent pels joves i d’intermediació
amb el propi Ajuntament i amb l’administració en general.
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2. PROCÉS METODOLÒGIC
2.1.

Marc teòric i normatiu

A Catalunya existeixen dos documents que marquen la ruta del què han de ser i com
s’han de desplegar les polítiques de joventut, la Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut
de Catalunya i el Pla Nacional de Catalunya 2010-2020. A l’hora d’elaborar i
desenvolupar el present pla local, s’ha tingut en compte el PNJCat com a document de
partida, seguint els seus principis rectors i criteris metodològics, els quals també han
inspirat el disseny, la implementació i l’avaluació dels projectes i programes que se’n
deriven.

2.1.1. El concepte de joventut
Per tal de poder visualitzar i analitzar la joventut del municipi és important detallar la
definició a partir de la qual entenem el concepte de joventut.
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat2020) aporta una definició
declarativa definint la joventut com un període del cicle vital que, com a tal, porta
associats uns canvis biològics i psicològics, així com d’actituds i rols socials. En aquest
període es produeixen un seguit de transicions que fan que l’individu passi d’una
situació de dependència respecte de la seva família d’origen, la infantesa, a una
situació d’autonomia com a ciutadà i subjecte social. Aquest procés no es produeix de
forma passiva sinó que la persona construeix el seu projecte de vida, juntament amb la
seva identitat personal i col·lectiva. En aquest sentit, els diferents processos en què viu
la joventut i la caracteritzen fan que les persones joves optin per una manera
determinada de posicionar-se en el món, una determinada manera de “ser jove”,
d’entendre el món, que cal tenir en compte en la definició i el desenvolupament de les
polítiques públiques3.
Des d’un punt de vista generacional, la joventut també es pot definir com un col·lectiu
destinat a tenir un paper protagonista en el canvi socials, ja que les transformacions
que tinguin lloc en la joventut d’avui tenen un efecte sobre el present, però sobretot
també un efecte cabdal sobre la configuració de la societat del futur.
A nivell operatiu, la Llei de Polítiques de Joventut (LPJC) considera com a jove tota
persona situada en la forquilla d’edat compresa entre els 16 i 29 anys. No obstant això,

3

Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família.
Direcció General de Joventut.
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la complexitat dels canvis estructurals juntament amb el context socioeconòmic i polític
actual fa que a l’hora de dissenyar polítiques de joventut es defineixi els límits d’edat
en funció dels objectius de cada actuació concreta4.
Per últim, i degut a les característiques sociodemogràfiques del municipi, en el present
PLJ així com en els diferents projectes i programes que se’n deriven, s’ha considerat
important treballar l’etapa de la transició infància - joventut5 amb una franja d’edat
entre els 12 i 15 anys per tal de començar a treballar des dels inicis de l’etapa juvenil
en el foment de la participació i en la conscienciació de la vida activa en el municipi i
per al municipi.

2.1.2. Els principis rectors del PNJCat
Tal i com estableix el PNJCat, els principis rectors han d’inspirar el disseny, la
implementació i l’avaluació de les polítiques de joventut i han de convertir-se en criteris
per poder aplicar de manera transversal en cadascuna de les fases de la política
pública. Per aquest fet, a continuació es detallen cadascun dels principis rectors
establerts amb els seus valors associats.


PARTICIPACIÓ: La política pública no pot estar allunyada de la ciutadania, en
aquest cas, de les persones joves i del moviment juvenil organitzat, així com
d’altres agents que poden intervenir en el desenvolupament de la política i en la
realitat juvenil: centres educatius, entitats que treballen per joves, etc. Partint
d’una perspectiva comunitària, cal incorporar la veu dels diferents agents en
totes les fases de la política de joventut.
-

Governança democràtica: Les administracions no han de jugar un paper
jeràrquic, sinó que han de coordinar i facilitar l’acció dels diferents
agents implicats.

-

Coresponsabilitat: Tots els agents implicats han de responsabilitzar-se
de la política pública jugant un paper concret, per tant, cal establir els
mecanismes i espais per fer- ho possible.

4

Guia PLJ. Elements decisoris per apostar pel Pla Local de Joventut. Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania.
Oficina del Pla Jove. Diputació de Barcelona. Juny 2011.
CASAL, J.; GARCIA, M.; MERINO, R.; QUESADA, M. (2006). “Aportaciones teóricas y metodológicas a la sociología
de la juventud desde la perspectiva de la transición”. PAPERS Revista de Sociología, núm. 79.
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-

Formes de democràcia directa i semidirecta: Les polítiques de joventut
han de desenvolupar-se incorporant els mecanismes que facin possible
articular la veu i l’acció d’aquests agents en les diferents fases.



TRANSFORMACIÓ: Les polítiques de joventut han de tenir una funció
transformadora per tal de contribuir a la missió del PNJCat, per tant cal que
tinguin un impacte positiu en la realitat juvenil i en l’entorn.
-

Inclusió: Dissenyar accions i programes pel col·lectiu juvenil respectant
la diversitat i atenent a les necessitats diferencials i especificitats
existents entre les persones joves.

-

Universalisme: La diversitat del col·lectiu juvenil i com alguns factors
diferencials s’articulen com elements estructurals de desigualtat,
obliguen a que les polítiques de joventut desenvolupin accions que
permetin disminuir els efectes diferencials en l’accés als béns i serveis
de les persones joves.

-

Lluita contra les desigualtats socials: Les polítiques de joventut han de
generar oportunitats socials pel desenvolupament personal i col·lectiu
dels i les joves, disminuint els efectes dels elements estructurals de
desigualtat i generant dinàmiques d’inclusió.



INTEGRALITAT: Les diferents esferes en la vida de les persones estan
interconnectades i això implica treballar les polítiques de joventut des d’una
perspectiva integral, tenint en compte la multicausalitat de les problemàtiques i
els diferents processos i transicions juvenils.
-

Transversalitat: Treballar de manera transversal implica incorporar la
perspectiva juvenil en les diferents àrees, i les accions que aquestes
desenvolupen,

de

manera

que

s’integrin

les

necessitats

i

problemàtiques de les persones joves en la política pública. Aplicar la
transversalitat

està

directament

relacionat

amb

el

treball

interdepartamental.
-

Govern multinivell: El concepte de Govern multinivell implica el treball
coordinat entre les diferents administracions que estan implicades en el
desenvolupament de les polítiques de joventut. Es tracta doncs d’aplicar
la interinstitucionalitat, entesa com l’establiment d’objectius i formes de
treball de manera compartida.
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-

Treball en xarxa: El treball en xarxa implica l’establiment de
mecanismes estables de coordinació i treball conjunt entre els diferents
agents socials i institucionals implicats en les polítiques de joventut,
està directament lligat al concepte de corresponsabilitat atès que té a
veure amb el treball conjunt de forma sostinguda i continuada.



QUALITAT: Aquest principi rector fa referència a aquells aspectes que han de
contribuir a que el desenvolupament de les polítiques de joventut es facin sobre
una rigorosa “voluntat de fer-ho bé”, incorporant criteris de qualitat, eficiència i
eficàcia.
-

Adequació a la realitat: Les polítiques de joventut s’han d’adequar a la
realitat social per tal de respondre a les necessitats i projectes de la
gent jove. Per això és indispensable que es facin sobre el coneixement
constant de la realitat juvenil i del seu entorn social.

-

Proximitat: Ajustar-se a les necessitats de cada col·lectiu i de cada
territori concret desenvolupant les polítiques de joventut sota el principi
de subsidiarietat.

-

Innovació i creativitat: Cal que les polítiques de joventut siguin
capdavanteres en la construcció d’accions innovadores, de respostes
creatives a les problemàtiques, que es nodreixin de l’estudi comparat
amb altres experiències nacionals i/o internacionals i que siguin prou
flexibles per adequar-se a una realitat canviant.

-

Avaluació: Les polítiques de joventut han d’incorporar, des del seu
disseny, una mirada d’avaluació que ajudi tant a valorar quin és
l’impacte que estan tenint en relació amb els objectius proposats com
per tal d’aprofitar les oportunitats no planificades que obre qualsevol
procés d’intervenció pública.

2.2.

Criteris metodològics

La metodologia utilitzada per l’elaboració del PLJ de Pals s’ha dissenyat a partir dels
principis rectors del PNJCat 2020, aportant un pla local que consta de dues parts
diferenciades. Per una banda, la diagnosi on s’inclou l’anàlisi de la realitat juvenil del
municipi i on es diagnostiquen les principals necessitats juvenils i l’anàlisi de les
polítiques de joventut i, per l’altra, la part del disseny de la intervenció, on es recullen
8

els objectius que es pretenen en la present legislatura i els programes vinculats per tal
de poder-los assolir.
Pel que fa a la diagnosi, s’ha utilitzat una metodologia de caràcter multi-estratègic,
amb l’ús de fonts primàries i secundàries, i la combinació de tècniques d’anàlisi de
caràcter quantitatiu i qualitatiu, sempre tenint present que en les dades estadístiques
existents a l’actualitat, difícilment podem trobar tots els factors rellevants per l’anàlisi
de la realitat juvenil.
Pel que fa a les tècniques d’aproximació i anàlisi emprades, s’ha tingut en compte la
gran heterogeneïtat de joves que trobem a l’actualitat, fruit de la gran diversitat de
trajectòries de joventut i a la vegada, les nombroses dificultats per exercir la plena
ciutadania de la vida adulta. És per això que per l’anàlisi de la realitat s’han emprat
diverses tècniques d’aproximació i anàlisi com l’observació participant, reunions de
grups, tallers participatius, comissions de treball i dinàmiques grupals, així com també
enquestes, entrevistes estructurades i qüestionaris al col·lectiu jove i a altres agents
que es troben vinculats a aquest col·lectiu.
Per últim, cal esmentar els agents implicats en la redacció del present PLJ, en el qual
hi destaca la figura del tècnic compartit de joventut. Així mateix, també hi ha participat
els responsables polítics de joventut del municipi, el personal tècnic de l’ajuntament i
de les administracions supramunicipals (Consell Comarcal del Baix Empordà i
Coordinació Territorial de Joventut de Girona), el col·lectiu jove del municipi, i altres
col·lectius i entitats del municipi vinculats directa o indirectament, amb l’objectiu de
generar una coresponsabilització del PLJ amb els agents i integrar-los en el
desenvolupament de les diverses fases, tant pel que fa a l’anàlisi de la realitat com en
el disseny del Pla i en les avaluacions que se’n deriven.
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3. CONTEXTUALITZACIÓ
3.1.

El municipi

El municipi de Pals es troba format per tres nuclis de població: el nucli antic, els masos
de Pals i la platja de Pals i limita amb els municipis de Torroella de Montgrí,
Fontanilles, Palau-sator, Torrent, Regencós i Begur. Amb una població total de 2.461
habitants (Idescat 2018), esdevé, juntament amb Begur i Santa Cristina d’Aro, un dels
3 municipis mitjans de la comarca amb una població entre 2.000 i 5.000 habitants.
La situació del nucli antic és la
característica dels pobles de la plana
empordanesa: al cim d’un puig poc
enlairat,

sobre

el

planer

cobert

antigament per estanys i aiguamolls
que, en el cas de Pals, varen ser
assecats i destinats al conreu de
l’arròs. Aquest puig s’anomenava Mont
Aspre. Quant al nom de Pals, prové del
llatí

Palus

que

significa

terreny

pantanós.
El model econòmic del municipi és bàsicament el sector serveis amb un pes important
del sector turístic. Els serveis i població es concentren bàsicament al nucli antic de la
població, mentre que a la resta s’hi ubiquen les urbanitzacions i les instal·lacions
turístiques.

3.2.

Composició del consistori

El Ple municipal està constituït per un total de quatre grups municipals, amb un total
d’11 membres, els quals s’estructuren de la següent manera:
-

Junts per Pals - Esquerra Republicana de Catalunya (5 regidors/es)

-

Junts per Catalunya (3 regidors/es)

-

Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (2 regidores)

-

Compromís amb Pals (1 regidora)
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Pel que fa a àrees específiques i comissions informatives, s’estructura de la següent
manera:

Composició de l’Ajuntament de Pals, juliol 2020.
Nom i Cognoms

Partit

Càrrec

EQUIP DE GOVERN
Carles Pi Renart

Junts per Pals ERC

Alcalde. Governació.

Eva Safont Coll

Junts per Pals ERC

Segon tinent d’alcaldia. Ensenyament,
Festes i Actes Populars.

Xavier Coll i Rovira

Junts per Pals ERC

Via Pública i Edificis Municipals. Innovació
i Noves Tecnologies. Joventut.

Martí Duran i Bofill

Junts per Pals ERC

Urbanisme, Obres Públiques i Serveis
Econòmics.

Sílvia Monar i Aynier

Junts per Pals ERC

Promoció Econòmica.

Sergi Brull Costa

Junts per
Catalunya

Grans Contractes i Platges.

Alexandre Creixell
Hontangas

Junts per
Catalunya

Esports, Medi Ambient i Agricultura.

Mireia Bonilla i Oliveras

Junts per
Catalunya

Acció Social, Participació Ciutadana i
Cultura.

Nom i Cognoms

Partit

Càrrec

OPOSICIÓ
Marisol Perea Martín

PSC – Candidatura
de Progrés
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Estefania Peralta Rubio

PSC – Candidatura
de Progrés

Maria Lluïsa Farràs Muñoz

Compromís amb
Pals

A continuació es detallen els recursos humans que actualment disposa l’Ajuntament:
Recursos Humans Ajuntament de Pals
Plantilla municipal

Secretari
Interventora
Arquitecte tècnic municipal
Enginyera tècnica
Tècnic de Gestió Mediambiental
Tècnica de Turisme
Tècnica de Cultura
3 administratius
Auxiliar de biblioteca
4 auxiliar administratius
2 informadors turístics a l’hivern (+2 a l’estiu)
Conserge i coordinadora d’esports pavelló
Conserge escola
4 Personal de brigada i serveis

Serveis tècnics externs

Serveis tècnics d’arquitectura i projectes
Manteniments informàtics puntuals
Comunicació

Conveni amb el Departament de
Salut

Servei de consultori mèdic

Conveni amb el Consell Comarcal
del Baix Empordà

Treballadora Social
Educadora Social
Tècnica Club de la Feina
Tècnica de Joventut Compartida

3.3.

Equipaments

Al municipi de Pals hi ha diferents equipaments municipals destinats a activitats. La
gran majoria són espais sectorials (Biblioteca, Pavelló, Aula de Formació, Centre Cívic,
Ca la Pruna...) els quals es presenten a continuació.
El pavelló poliesportiu és un lloc de referència per tota la gent del poble on es
concentren principalment activitats de caràcter esportiu i d’oci i lleure dirigides per a
tots els públics.
12

Ca la Pruna és una casa fortificada del segle XVI en la qual durant l’estiu acull diverses
exposicions de pintura, escultura, ceràmica i durant l’hivern s’hi organitzen diferents
activitats culturals com ara conferències, cursos, cinema, etc. Els joves solen utilitzar
l’espai per activitats puntuals, cursos i projeccions de pel·lícules. Actualment es troba
en procés de reforma, a través de la qual es podran donar els següents usos: planta
baixa com a oficina de turisme, primera planta com a hotel d’entitats i despatxos i
tercera planta com a auditori.
A la Biblioteca, centre adherit a la xarxa de telecentres de Catalunya, s’hi realitzen
activitats per a infants fins a 12 anys. Els joves poden utilitzar l’espai per activitats
puntuals o bé quan finalitza l’horari de la biblioteca.
La pool és la pista d’skate situada davant del pavelló i al costat del centre cívic i és un
punt de trobada per a joves de diverses poblacions de les rodalies amb afició a aquest
esport.
El centre cívic disposa de dues sales, una més gran que l’utilitzen principalment la gent
gran del municipi i una de més petita que l’utilitzen de forma combinada la gent gran i
altres entitats del municipi. Tanmateix, normalment no pot estar a disposició dels joves
fins que finalitza l’horari de les activitats destinades a la gent gran.
També es disposa de l’Aula de Formació, al costat de l’Escola Bressol. En aquest
espai es realitzen cursos d’idiomes i altres matèries i, quan no hi ha cap activitat
programada pot estar a disposició dels i les joves per a portar a terme tallers, cursos,
trobades i activitats juvenils.
Per últim, cal esmentar també l’espai de referència dels masos de Pals: el poliesportiu
dels masos. És una sala polivalent amb lavabos, escenari i vestidors, i també hi ha un
rocòdrom. Aquest espai esdevé lloc de reunió per a tot el poble quant hi ha alguna
activitat multitudinària i també, per a les entitats que volen organitzar activitats, festes,
concerts i reunions poden sol·licitar l’espai a l’Ajuntament.
Analitzant els diversos espais, Pals disposa de diversos equipaments municipals amb
uns horaris i funcionalitats molt marcades, en les quals, no hi ha cap equipament
específic orientat a la població juvenil. Aquest fet comporta que, per dur a terme
activitats orientades als i les joves i per fer trobades participatives, cal tenir prèviament
en compte els horaris i reserves de cada espai, en coordinació amb altres usos i
entitats, per tal que puguin ser utilitzats pels joves.
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Espai /
Equipament

Descripció

Elements
organitzatius

Destinataris /
Usuaris
habituals

Ajuntament

Edifici principal,
eix central de tots
els recursos i
serveis del
municipi.

De dilluns a
divendres de 8 a
15, atenció al
públic de 9 a 14
h.

Ciutadania en
general.

Pavelló
Poliesportiu

Espai d’ús
polivalent.

Dilluns a
divendres de 15 a
22 h.

Ciutadania en
general.

Ca la Pruna

Casa fortificada
del s. XVI, durant
l’estiu acull
exposicions i
durant l’hivern
s’organitzen
activitats culturals
com conferències,
cursos, cinema,
etc.

Ubicada al centre
neuràlgic de Pals.

Entitats del
municipi i per
fer trobades i
activitats
juvenils.

Escola
Pública
Quermany

Compta amb una
línia de P3 fins a
6è.

Situada davant de
l’Oficina de
Turisme.

Infants de P3
a 6è.

Escola
Bressol
Quermany
Petit

Centre de primer
cicle d’educació
infantil dels 4
mesos als 3 anys.

Situada al costat
de l’Aula de
Formació.

Infants de 4
mesos a 3
anys.

Biblioteca

Centre adherit a la
xarxa de
telecentres de
Catalunya.

Situada a la Plaça
Catalunya.

Infants fins a
12 anys i
grups
informals i
entitats.

Els joves poden
utilitzar l’espai per
activitats puntuals o
per fer trobades a
partir de les 20 h.

L’edifici disposa
de 2 sales, una
més gran
utilitzada per la
gent gran i una de
més petita que és
emprada de forma
combinada per la
gent gran i també
per entitats i grups

Horari de dilluns a
divendres de
14:30 a 20 h.

Gent gran,
entitats, grups
informals.

Els joves poden
utilitzar l’espai per
activitats puntuals o
per fer trobades a
partir de les 20
hores.

Centre Cívic

Horari segons
activitats
programades.

De dilluns a
divendres de 17 a
20 h.

Observacions
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de joves.
Aula de
Formació

Aula destinada a
la realització de
cursos d’idiomes.
També es
utilitzada pels
joves i les entitats
com a sala de
reunions.

Situada al costat
de l’Escola
Bressol. Horaris
segons activitats.

Persones
inscrites als
cursos que s’hi
realitzen.

Les entitats, grups
informals i grups de
joves poden utilitzar
l’espai quan no hi
ha cap curs en
funcionament.

Poliesportiu
dels Masos

Sala polivalent
amb lavabos,
escenari i
vestidors. També
compta amb un
rocòdrom.

Situada als
Masos de Pals.

Ciutadania en
general.

S’hi organitzen
activitats, festes,
concerts, reunions,
etc.

Pool

Pista d’skate

Situada davant
del Pavelló
Municipal.

Joves i gent
vinculada al
món del
patinatge.

Consultori
mèdic

Espai d’atenció
mèdica amb un
horari delimitat.

Ubicat a Plaça
Catalunya.
Dilluns, dimarts i
divendres de 8 a
13 h. Dimecres de
18 a 20 h. Dijous
de 16 a 20 h.

Ciutadans del
municipi en
general.

Atenció 24h a la
Palafrugell.

Per altra banda, Pals no disposa de Centre d’Educació Secundària obligatòria, fet que
obliga la mobilitat cap a Palafrugell i Torroella de Montgrí, municipis amb un teixit
associatiu divers i consolidat i amb un major nombre de recursos i equipaments que
poden representar un gran pol d’atracció per a la població jove. És per aquest fet, que
el PLJ de Pals 2021-2024 posa l’èmfasi en superar aquest handicap, treballant per
unes polítiques de joventut potents i coordinades amb l’entorn.
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3.4.

Entitats del municipi

A Pals actualment estan registrades 44 entitats, de les quals, per la seva activa
participació cultural cal destacar:
ENTITATS

ACTIVITAT

BREU DESCRIPCIÓ

PRINCIPAL
Associació Cultural els

Cultura / Festes /

Agrupació de joves d’uns 30 anys que

Braus

Joventut

organitzava festes i activitats lúdiques com el

de

Pals

(Actualment extingida)

Halloween i la ruta de la por. Des del 2017 es
va extingir l’associació per no trobar relleu
generacional.

Associació

Cultural

i

Esportiva El Pedró

Cultura / Festes /

Agrupació

principalment

de

persones

de

Esports

mitjana edat i també persones joves per
l’organització d’actes i festes tradicionals i
esdeveniments esportius. Entre altres activitats
organitzen els Pastorets, la Festa dels Masos
(Cursa de Cintes), la Marxa dels Arrossars,
Cursa Quermany 224, Pujada al Quermany i la
festivitat de Reis. Actualment es troba sense
relleu

generacional

i

condemnada

a

desaparèixer si la situació no es reverteix.
Associació

Cultural

Recreativa

i

Cultura / Festes

Colla

Agrupació

principalment

de

persones

de

mitjana edat i també persones joves per
l’organització d’activitats culturals i festives

Quermània de Pals

com el Carnaval, concerts, etc.
Associació El Bruel dels

Cultura / Festes

timbalers

Agrupació formada per persones de mitjana
edat, nens i nenes i també joves. Participen
activament a les festes del municipi organitzant
diversos actes populars i des del 2018
organitzen, amb el suport de l’Àrea de
Joventut, el BruelRock, concurs de grups
musicals, entre d’altres activitats.

Associació Cultural de

Cultura / Festes

Agrupació formada per persones de mitjana
edat per l’organització d’activitats culturals com

Pals

xerrades, conferències, concerts, etc.
Associació
Pares

Mares

d’Alumnes

i

Comunitat escolar

Activitats relacionades amb l’Escola.

de

Pals
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Associació de mares i
Pares

d’Alumnes

l’Escola
Municipal

Comunitat escolar

Activitats relacionades amb l’Escola Bressol.

Cultura / Festes

Organitzen la Quina de la Marató, una vegada

de

Bressol
Quermany

Petit
Associació
Centre Cívic

Obrim

el

a l’any.
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4. DIAGNOSI
Per desenvolupar la fase de diagnosi s’ha recollit informació des de dues perspectives.
En primer lloc, s’ha realitat un anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) a través de diferents
tècniques d’aproximació i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives i, en segon lloc,
s’ha dut a terme una anàlisi de les polítiques municipals de joventut (APJ) per
visualitzar si actualment s’estan treballant les necessitats dels joves amb les polítiques
que s’estan portant a terme des del consistori.
Posteriorment, i a partir d’aquests dos anàlisis, s’ha realitzat un DAFO que ens permet
disposar d’orientacions per a la intervenció i dels projectes que s’acabin
desenvolupant.
El següent esquema recull les diferents parts de la diagnosi i com es relacionen entre
sí.

4.1.

Anàlisi de la realitat juvenil (ARJ)

Per tal de dur a terme l’anàlisi de la realitat juvenil primer s’ha treballat la informació
amb l’objectiu que ens aporti una visió general i acurada de la població juvenil del
municipi tenint en compte el seu context territorial i social. En segon lloc i partint
d’aquesta anàlisi general, s’ha focalitzat en diversos àmbits temàtics que s’han
considerat més rellevants aprofundir per tal de visualitzar les principals problemàtiques
de la població juvenil de Pals. Evidentment aquests àmbits aborden aspectes que en
ocasions van més enllà de l’acció exclusiva de l’Àrea de Joventut (altres àrees de
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l’Ajuntament i també altres administracions que actuen a nivell local) però que afecten
plenament la vida del jove i és important analitzar d’acord amb la lògica transversal i
integral inherent a les polítiques de joventut i que traslladem al Pla Local.
Cal esmentar que aquesta anàlisi parteix d’una diagnosi participativa, sempre tenint en
compte la distinció entre dues òptiques complementàries i necessàries per al disseny
del Pla local: les demandes explícites d’alguns joves i les necessitats implícites de tots
els joves.

4.1.1. Estructura de població
Pals té una població de 2.461 habitants6, 279 dels quals són joves entre 15 i 29 anys,
fet que representa un 11,3% d’índex de joventut al municipi.
Gràfic 1.1 Piràmide de població. Població segons sexe i edat quinquennal. Pals 2018.

Font: Idescat. Padró municipal d’habitants

6

Segons dades extretes de l’IDESCAT. Padró municipal d’habitants 2018.

19

Gràfic 1.2 Evolució de la població del municipi 1998-2018

Font: Idescat, a partir del Padró continu de l’INE.

Les dades de l’evolució de la població de Pals mostren com, durant les dècades
anteriors la població s’havia mantingut o augmentat lleugerament, mentre que en
l’última dècada, la població ha tingut una lleugera reducció, passant de tenir 2.799
habitants el 2009 a 2.461 el 2018, fet que representa una reducció del 12,07 %.
Gràfic 1.3. Joves de 15 a 29 anys segons nacionalitat. Pals 2018

Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat. Padró municipal d’habitants.
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Taula 1.2 Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera. Pals, Baix Empordà i Catalunya, 2018.
PNE

JNE

%PNE/total P

%JNE/J

%JNE/PNE

Pals

505

64

20,52

22,93

12,67

Baix Empordà

25.679

4.623

19,24

23,35

18,00

Catalunya

1.082.099

245.340

14,23

21,10

22,67

PNE:
JNE:
%PNE/total P:
%JNE/J:
%JNE/PNE:

Població nacionalitat estrangera
Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera
Proporció de població de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al conjunt de la població
Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al total dels joves
Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte total de població de
nacionalitat estrangera
Font: Elaboració pròpia a partir del Padró municipal d’habitants Idescat

Comparant la població estrangera de Pals amb la resta de la comarca i de Catalunya
veiem com el percentatge de la població estrangera respecte el total de la població el
de Pals és un mica superior al de la resta de la comarca i molt superior a la resta del
territori català. Tanmateix, el percentatge de joves de nacionalitat estrangera sobre la
població estrangera és molt inferior a Pals que a la resta de la comarca i del territori
català, sent una població més envellida.
Taula 1.2 Evolució de la població i dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera. Pals 2000, 2006,
2018
PNE

JNE

%PNE/total P

%JNE/J

%JNE/PNE

2000

150

16

7,84

4,65

10,66

2006

547

82

22,79

23,63

14,99

2018

505

64

20,52

22,93

12,67

PNE:
JNE:
%PNE/total P:
%JNE/J:
%JNE/PNE:

Població nacionalitat estrangera
Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera
Proporció de població de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al conjunt de la població
Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al total dels joves
Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte total de població de
nacionalitat estrangera

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estadística de Població 1996. Cens 2001, Padró continu d’habitants i Padró
municipal d’habitants Idescat

Si analitzem l’evolució de la població estrangera respecte la població juvenil de Pals
des del 2000 fins al dia d’avui podem veure com del 2000 al 2006 es va incrementar
de forma significativa la població de nacionalitat estrangera i, així també, la població
jove de nacionalitat estrangera. Del 2006 al 2018 s’ha produït una reducció de població
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de nacionalitat estrangera, no obstant això, actualment ens trobem amb un alt
percentatge de joves de nacionalitat estrangera respecte el total de joves del municipi.
Taula 1.3 Evolució dels joves de 15 a 29 anys i de la seva proporció respecte del total de la població.

2000

Pals
Baix Empordà
Catalunya

2006

2018

joves

% joves

joves

%joves

Joves

%joves

344

17,99

347

14,45

279

11,33

22.198

21,53

23.945

19,30

19.794

14,83

1.408.938

22,49

1.412.517

19,79

1.162.539

15,29

Municipi, comarca i Catalunya (dades absolutes i percentuals)
Font: Elaboració pròpia a partir d’Estadística de Població 1996. Cens 2001, Padró continu d’habitants, Idescat

Taula 1.1 Índex de població 2018

Índex de
dependència
juvenil

Índex
d'envelliment

Índex de
dependència
global

2.461

24

157

62

133.461

24

120

53

7.600.065

23

120

52

Habitants
2016
Pals
Baix Empordà
Catalunya

Índex de dependència juvenil (Població < 15 anys / població de 15 a 64 anys)*100
Índex d'envelliment (Població > 64 anys / Població < 15 anys)*100
Índex de dependència global [(Població < 15 + Població > 64) / Població de 15 a 64 anys)]*100
Font: Elaboració propia a partir de les dades del Padró municipal d’habitants. Idescat

Pel que fa a l’evolució del percentatge de la població juvenil, és destacable la seva
disminució a nivell global, tant al municipi com a la resta de la comarca i del territori
català. De l’any 2000 fins a l’actualitat, l’envelliment de la població és un tret
característic de les dades demogràfiques de tot Catalunya, fenomen que a Pals es veu
accentuat amb un índex d’envelliment molt per sobre de la mitjana catalana i un índex
de dependència global 10 punts per sobre de la mitjana catalana i de la mitjana
comarcal. Aquest fenomen també es denota amb el percentatge de població juvenil de
Pals que des de l’any 2000 fins a l’actualitat s’ha trobat entre 3 i 5 punts per sota de la
mitjana de la resta de la comarca i de la resta del territori català.
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Taula 1.4 Població jove de 15 a 29 anys per grups d’edat. Municipi, comarca i Catalunya. 2018

15-19
joves
Pals
Baix Empordà
Catalunya

20-24

%joves

Joves

25-29

%joves

joves

%joves

88

31,54

92

32,97

99

35,48

6.438

32,52

6.478

33,26

6.878

34,74

371.304

31,94

371.410

31,95

419.825

36,11

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró continu de població, Idescat

Pel que fa al fenomen migratori, aquest ha comportat un increment de població en
general al municipi, sobretot pel que fa a les migracions externes, sent les migracions
internes significativament molt més reduïdes. Cal assenyalar que el pes del fenomen
migratori en la població juvenil de Pals és lleugerament superior al de la resta de la
comarca i, també, del territori català.

Taula 1.6. Població jove, 15 a 29 anys segons lloc de naixement. Municipi, comarca i Catalunya. 2016
Nascuts a Catalunya
joves
Pals
Baix Empordà
Catalunya

%

Nascuts resta de l'Estat
joves

%

Nascuts a l'estranger
joves

%

191

68,45

4

1,43

84

30,10

13.474

68,07

457

2,30

5.863

29,62

802.629

69,04

35.031

3,01

324.879

27,94

Font: Elaboració propia a partir de les dades del padró continu de població, Idescat

4.1.2. Les franges juvenils
Un dels indicadors més útils per analitzar els joves de Pals és classificar-los en
diferents franges d’edat ja que pel seu context i entorn fa que puguin compartir una
visió de la realitat i unes problemàtiques conjuntes. En aquest sentit, en el següent
gràfic s’hi ha inclòs la franja d’edat de 10-14 anys, tenint en compte la transició
d’infància-joventut, i també la franja de 30 a 34 anys, ja que les dinàmiques actuals del
mercat laboral, l’àmbit formatiu així com de les diferents estructures de convivència
familiar, fa que sovint aquesta franja d’edat no disposi de les eines necessàries per a
desenvolupar-se autònomament a la vida adulta.
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Taula 5. Població 10 a 34 anys per grups d’edat i sexe. Pals (dades absolutes i percentatges). 2018

Pals

homes

dones

total

%

10-14

66

54

120

19,37

15-19

46

42

88

17,16

20-24

52

40

92

18,63

25-29

49

50

99

16,97

30-34

67

67

134

27,86

total

280

253

533

100,00

Font: Elaboració propia a partir de les dades del padró continu de població, Idescat

La primera franja d’edat més nombrosa és la dels 30-34 anys, degut al fenomen abans
descrit del procés d’envelliment de població que marca la demografia de tot el territori
català i de forma més acusada en el municipi de Pals. En segon lloc, la segona franja
d’edat més nombrosa és la dels 10 als 14 anys, fet que evidencia la importància de
treballar polítiques de joventut orientades a aquest col·lectiu, amb l’objectiu de donar
una continuïtat i acompanyament a les diferents trajectòries dels i les joves en aquesta
etapa de transició a la vida adulta.
Si observem les principals trajectòries dels joves de Pals segons la seva franja d’edat
podem classificar el col·lectiu juvenil en tres grans grups. Un primer grup que es situa
entre els 12 i els 17 anys i que podríem anomenar com a grup dels adolescents.
Aquests joves disposen d’una realitat molt marcada pels períodes escolars, els quals
al no disposar el municipi de centre d’ensenyament secundari, es veuen obligats a
desplaçar-se a Palafrugell per tal de poder continuar amb els estudis de secundària a:
-

INS Baix Empordà (Palafrugell)

-

INS Frederic Martí Carreras (Palafrugell)

-

Institut Nou Palafrugell (Palafrugell)

-

Col·legi Prats de la Carrera (Palafrugell)

-

Col·legi Sant Jordi (Palafrugell)

En aquest cas, l’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Empordà gestiona
el transport escolar.
En un segon grup trobem els joves situats a la franja d’edat dels 18 als 24 anys, grup
marcat per l’entrada al mercat laboral, ja sigui amb feines esporàdiques en combinació
amb estudis superiors o per incorporar-s’hi de forma permanent. Els serveis a la
joventut més utilitzats per aquesta franja d’edat són l’assessorament per estudis i
treball, tant pel que fa a la recerca d’ocupació com per assessorament en formació
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continuada. Pel que fa a l’àmbit de l’oci i el lleure, participen en les activitats del
municipi de forma desigual, sovint marcat pel grau de participació i vinculació amb les
diferents entitats del municipi.
Per últim, trobem el grup de joves situats a la franja dels 25 fins als 35 anys, joves
marcats pel fenomen de l’emancipació, tant en termes econòmics com pel que fa a
l’àmbit de l’habitatge, la finalització dels estudis i la situació d’activitat permanent en el
mercat de treball. Aquest grup de joves es caracteritza majoritàriament per buscar
assessorament en matèria d’ocupació, formació continuada, així com per l’organització
d’activitats pròpies en grups informals o dins de diverses associacions o entitats de
caràcter cultural i esportiu.

4.1.3. Cultura i lleure
En l’àmbit de la cultura i el lleure, una gran part dels joves de la població presenta
poca disposició a tenir temps lliure ja que el temps productiu, ja sigui emprat en estudis
o en treball productiu, ocupa gran part de la jornada dels joves. A aquest temps cal
sumar-hi les diverses activitats extraescolars que realitzen, sovint fora del municipi,
amb una major dedicació del temps lliure a les activitats esportives, l’educació musical
i les llengües estrangeres.
La situació de proximitat amb Palafrugell provoca una gran mobilitat per part dels
joves, el que implica sovint una manca d’activitat i participació al municipi. L’oferta de
serveis allà és diversa i genera un pol d’atracció als joves, els quals han normalitzat
aquest desplaçament.
El lligam inicial a altres pobles és educatiu, degut a això, els espais d’extraescolars i
lleure queden també, en gran part traslladats a altres municipis; amb els efectes
esmentats anteriorment.
La cultura i el lleure doncs, suposa pels joves del municipi la necessitat de
desplaçament, incrementant el preu en les formes convencionals de lleure i oci –
cinema, concerts, etc.- i incrementant el risc d’accidents de trànsit, sobretot per la
necessitat de desplaçament pel que fa a l’oci nocturn.

4.1.4. Educació i formació
Amb l’objectiu d’analitzar la realitat dels joves en l’àmbit educatiu i formatiu, definim
primer què entenem per educació. En aquest sentit, hi ha diferents tipus d’educació
que influeixen i integren les trajectòries de la població jove: l’educació formal,
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l’educació no formal i l’educació informal i relacional. En primer lloc, trobem l’educació
formal, liderada per la comunitat escolar en sentit ampli, és a dir, la família, els centres
educatius i els alumnes i el Servei d’Educació de Catalunya. En segon lloc trobem
l’educació no formal, liderada per l’associacionisme educatiu i pels serveis educatius,
com uns agents estratègics en el procés educatiu. Per últim, l’educació informal i
relacional, on juguen un paper cabdal, per una banda, els mitjans de comunicació i les
tecnologies de la informació i la comunicació, i per l’altra, l’entorn comunitari i el grup
d’iguals. A banda, la formació integral de la persona inclou l’aprenentatge de múltiples
competències. No sols es tracta de la transmissió de coneixements teòrics, sinó també
de treballar les habilitats i actituds (saber, saber fer i saber ser) que permetran els
desenvolupament íntegre de les persones7.
Fent referència a les poques dades quantitatives existents, trobem que ja des de
l’educació primària, hi ha un percentatge petit d’infants escolaritzats fora del municipi.

Gràfic 2.1. Alumnes per nivell d’estudis. Ensenyaments no universitaris. Pals. Curs 2017-2018

Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.

Tanmateix, la gran majoria d’infants estan escolaritzats al centre d’ensenyament
primari (CEIP Quermany) que disposa el municipi. Aquest fet fa que ja de per sí el

7

Classificació basada en el document DIMENSIÓ SUBSTANTIVA. Reptes, estratègies i objectius del PNJCat 2010-2020
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municipi tingui una cohesió i unes relacions socials molt concretes. S’estableix una
relació social diària de mares, pares i fills envers la resta que permet unes interaccions
constants i que es generi tot un ventall de relacions.
El handicap més important que presenta Pals i un dels punts febles pel que fa a
limitacions en el desenvolupament de polítiques de joventut al municipi, és no poder
comptar amb un centre d’educació secundària. Aquesta circumstància provoca la
necessitat de desplaçament a altres municipis –principalment Palafrugell, seguit de la
Bisbal d’Empordà i Torroella de Montgrí- el que suposa un desarrelament progressiu
del municipi, ja que s’inicia una nova rutina en altres espais i, sovint es complementa
amb activitats extraescolars, sobretot per una qüestió d’entorn d’iguals i vincle amb
nous grups de joves que no són de Pals.
A aquest fet cal sumar que els centres d’educació secundària són un gran espai de
treball per a desenvolupar polítiques de joventut, en tasques principalment de detecció
de problemàtiques, prevenció i difusió d’accions que es desenvolupen als municipis,
per tant, les polítiques de joventut, tot i plantejar-les des de nivell local cal obrir-les a
altres poblacions i intentar treballar de forma mancomunada amb les poblacions
properes per poder tenir efectes en els joves que actualment es troben en l’etapa de
l’ensenyament secundari.
Per últim, a Pals cal tenir especial cura amb els joves d’entre 12 i 15 anys, etapa
infanto-juvenil, ja que tot i anar a estudiar fora del municipi, no disposen de mitjans
propis de mobilitat i la seva vinculació al municipi encara és latent.

4.1.5. Treball
Observant les dades quantitatives disponibles en l’àmbit del treball, la gran majoria són
de 2001 i, per tant, ja no resulten significatives per valorar la situació laboral dels joves
i dels seus llocs de treball.
Dades més actuals que ens permeten apropar l’enfoc de l’anàlisi del món laboral al
municipi són les referents a l’atur registrat, sempre tenint en compte que l’atur registrat
és voluntari i no tothom que es troba en situació d’inactivitat laboral

ho declara

oficialment.
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Taula 4. Atur registrat per sexe i edat. Pals 2018.

Edat

Homes

Dones

Total

De 16 a 19 anys

0,4

0,3

0,7

De 20 a 24 anys

3

2

5

De 25 a 29 anys

1,6

1,2

2,8

De 30 a 34 anys

2,7

5,3

8

De 35 a 39 anys

1,9

4,5

6,4

De 40 a 44 anys

3,4

5,3

8,7

De 45 a 49 anys

1,9

4,2

6,1

De 50 a 54 anys

5,1

3

8,1

De 55 a 59 anys

5,8

3,9

9,7

De 60 anys i més

2,1

3,9

6

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Dades més actuals sobre els nivells d’atur mostren com en tots els sectors d’activitat
s’ha reduït la taxa d’atur registrat i es troba en el seu punt més baix des del 2009, any
en que va començar a notar-se els efectes de la crisi econòmica.
Taula 5. Evolució de la taxa d’atur registrat per sector d’activitat. Pals 2018.

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

2018

1,6

3.3

5,3

49,1

Sense
ocupació
anterior
2,1

Total

2017

2,8

6,1

7,0

50,8

2,7

69,3

2016

3,3

5,9

6,1

54,3

3

72,7

2015

1,3

4,5

14,1

62,3

2,9

85,1

2014

3,6

3

17

71,9

4,3

99,8

2013

2,9

6,7

18,8

71,4

3,8

103,6

2012

1,7

7,4

22,7

74,5

2,8

109

2011

2

9,1

25,2

73,8

1,8

111,8

2010

0,1

8,8

23,8

72,3

3,8

108,7

2009

0,1

5,6

29,1

60,3

1,9

97

2008

0,7

5,6

15,7

49,7

0,4

72

2007

0,8

3,8

6,7

34,3

0,2

45,7

2006

2,1

2,8

10,3

37,2

0,3

52,6

2005

1,8

1,7

9,4

42,3

1

56,1

61,3

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Els ram de serveis continua essent el més destacat pel que fa a ofertes laborals, degut
principalment al sector turístic, que provoca que la mitjana d’anàlisi per sectors es
decanti per aquest.
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En referència al fenomen de l’atur en la població juvenil, cal destacar com aquest s’ha
reduït de forma notable des del 2010, any en el qual les conseqüències de la crisi
econòmica es van veure més repercutides en les relacions laborals dels treballadors, i
com podem veure en el gràfic següent, també en la població juvenil del municipi.
Taula 3.3 Evolució de l’atur registrat dels joves de 16 a 29 anys, 2010-2018. Pals

2010

2012

2014

2016

2018

Homes

10,8

8,9

4,7

4,3

5

Dones

11,6

8,5

4,8

3,7

3,5

Total

22,4

17,5

9,4

8

8,5

Font: Elaboració propia a partir de les dades del Departament de Treball, Idescat

Una altra característica a destacar és l’elevada mobilitat per motius laborals, tal i com
succeeix amb la mobilitat per motius educatius. La gran majoria de joves han de
desplaçar-se per trobar feina, ja sigui a municipis de les rodalies com Palafrugell,
Torroella de Montgrí o municipis de més grandària com Girona o Barcelona.

4.1.6. Habitatge
Un tret general en la vida dels joves catalans actualment és l’emancipació tardana
respecte fa unes dècades. Tot i no es disposar de dades estadístiques actuals per
contrastar la informació, ja que l’última informació del Cens de Població i Habitatges és
del 2001, els joves de Pals no conformen una excepció, sinó que segueixen la
tendència catalana, tal i com s’ha pogut veure en els resultats de l’enquesta realitzada
a la població juvenil de Pals8.
Taula 6. Habitatges principals segons regim de tinença. Pals 2011

Total
(règim
de
tinença)

Pals

1.043

Pròpia, per
compra,
totalment
pagada

375

Pròpia, por
compra, amb
pagaments
pendents
(hipoteques)

Pròpia per
herència o
donació

267

Llogada

120

Altra
forma

155

75

Font: Institut Nacional d’Estadística.

8

Qüestionari anònim enviat a tots els joves del municipi sobre les diferents temàtiques a analitzar en el PLJ Pals 2020-

2024.
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Gràfic 6. Habitatges principals segons regim de tinença. Pals 2011

Font: Elaboració propia a partir de dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

El règim de tinença principal al municipi és la compra, amb només un 15,62% dels
habitatges en règim de lloguer. Aquest fet cal sumar-hi que la gran majoria dels
habitatges en aquest règim es tracten de lloguers turístics o de temporada, fet que
incrementa els preus i redueix el mercat d’habitatge de lloguer als joves del municipi
que es troben en situació de voler emancipar-se de la llar familiar.
Gràfic 7. Llars segons tamany. Pals 2011

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional d’Estadística.
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Gràfic 7. Llars segons tipus de nucli. Pals 2011

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

4.1.7. Salut
En referència a l’àmbit de la salut, podem trobar escasses dades quantitatives de la
població jove del municipi. Tanmateix, a través de les dades dels joves catalans i de
l’anàlisi qualitativa i quantitativa duta a terme durant la diagnosi, podem destacar trets
comuns en la població jove del municipi en relació amb la salut.
En primer lloc, cal destacar que el municipi no disposa de centre d’atenció primària
però si d’una consulta mèdica diversos dies a la setmana, la qual depèn del
Departament de Salut. A aquest fet cal sumar-hi que, comparativament, la cobertura
sanitària de la comarca no és bona, ja que al Baix Empordà hi ha un nombre alt
d’habitants tant per CAP com per hospital respecte a la mitjana catalana i molt més
que a les comarques gironines9.
Així mateix, el municipi tampoc disposa de cap opció d’oci nocturn, fet pel qual els
joves es desplacen a poblacions properes com Palafrugell, Torroella de Montgrí i Platja
d’Aro, augmentant el risc de sinistralitat, la primera causa de mortalitat dels joves
catalans de 15 a 29 anys. Tanmateix, aquest risc no és percebut per la població, la
qual està molt habituada als desplaçaments dels joves en vehicles privats, ja sigui
moto o cotxe, i han normalitzat aquesta situació.

9

Observatori Català de la Joventut (2006). La realitat juvenil al Baix Empordà, Secretaria de Joventut, Generalitat de Catalunya.
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Pel que fa a conductes de risc, en el discurs dels joves es considera un fet quasi
cultural i social el consum d’alcohol per part d’aquests, el qual va molt lligat a l’oci
nocturn. Respecte al consum de drogues, els dos tipus principals són el cànnabis i la
cocaïna, tanmateix, mentre que el primer tipus està més normalitzat en el sentit que hi
ha un discurs més permissiu tant social com policial, en el cas de la cocaïna és
percebuda com una droga més “dura” i el seu consum es troba més vinculat als
establiments d’oci nocturn.
En l’àmbit de la salut sexual, des de fa algun temps es detecta una reducció en l’edat
en la qual els joves comencen a tenir relacions sexuals. Tanmateix, les institucions i
els agents relacionats amb el món juvenil en són conscients i des de diferents
vessants s’interactua amb els joves per tal que puguin tenir informació i
assessorament

sobre

malalties

de

transmissió

sexual,

accés

a

mètodes

anticonceptius, vèncer tabús en parlar de sexe dins del nucli familiar, etc. Cal tenir
present però, que el fet de tenir informació no significa que aquesta hagi de ser
emprada a l’hora que el jove realitza una acció, és per això, que cal treballar també en
la conscienciació i la cultura d’hàbits saludables amb la població jove.

4.1.8. Mobilitat
Tal i com s’ha destacat en l’apartat anterior, una de les principals necessitats que
s’observen a la comarca del Baix Empordà i, més concretament al municipi de Pals és
la manca de serveis que s’ofereixen en l’àmbit de la mobilitat i de l’oferta de transport
públic. A més, l’escassa oferta en l’àmbit de l’oci i el lleure a la zona genera
descontentament als joves situats en la franja d’edat de 15 a 20 anys, els quals
disposen de moltes dificultats per accedir a l’oferta d’oci com poden ser les festes
majors de la zona i de les rodalies. Aquest fet sovint genera una major dependència
als pares i mares que cobreixen de forma individual i invisibilitzada la manca de
polítiques socials en mobilitat i la dificultat d’accés a l’oferta d’oci i de lleure de la
comarca.
Cal remarcar que tant en els qüestionaris com en les trobades de joves realitzades al
col·lectiu jove del municipi en motiu de la diagnosi, un dels reclams més presents per
els joves del municipi és referent al transport públic. Així, destaquen la poca freqüència
d’autobusos, concretament, reclamaven com a indispensables connexions amb la
platja de Pals i el municipi durant tot l’any, cap a poblacions properes i també cap a
Girona i Barcelona.
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Durant el 2019, per primera vegada, des de l’Ajuntament es va oferir un servei
d’autobús que connectava el centre de la població amb la platja del poble. Durant el
2020 aquest servei no s’ha ofert degut, per una banda, a l’excepcionalitat de context
sorgit amb la pandèmia i, per l’altra, per el considerable nivell de despesa que
comportava aquest servei. Al ser la primera edició d’aquest servei no es pot fer una
valoració definitiva però les primeres impressions indiquen que s’ha utilitzat menys del
previst, i sobretot per persones de fora del municipi que venien al municipi com a
destinació turística. Caldrà valorar també la difusió que se n’ha fet del servei, el preu,
les freqüències i les connexions amb busos a Girona i altres poblacions per plantejar la
seva continuïtat en les properes temporades.

4.1.9. Participació
Pel que fa a l’àmbit de la participació, Pals disposa de diverses entitats i associacions
culturalment actives que organitzen i participen en la vida cultural i del lleure del
municipi. L’associació juvenil que liderava fins el 2017 l’organització d’activitats per a la
població jove, Associació Cultural Els Braus de Pals, actualment es troba en un
període d’impàs, en el qual no es troba cap grup de joves que es vulgui
responsabilitzar d’encapçalar l’entitat, tot i la gran demanda dels joves de poder tenir
més activitats per a ells i elles i de tenir una associació juvenil que els representi. En
aquest sentit, cal seguir treballant per apoderar els i les joves en l’àmbit de
l’associacionisme juvenil.
A Pals també trobem altres entitats que, tot i no ser associacions juvenils, estan
formades per, entre altres franges d’edat, població jove que s’encarrega d’organitzar
actes culturals, lúdics i esportius en i per el municipi. Les entitats culturalment més
actives actualment amb participació juvenil són l’Associació Cultural i Esportiva El
Pedró, l’Associació Cultural i Recreativa Quermània de Pals i l’Associació El Bruel dels
timbalers, les quals treballen per fomentar la cohesió social i potenciar la participació
activa.
El fet que durant alguns anys no s’han treballat les polítiques de joventut en el municipi
fa que la majoria dels joves tinguin la visió que des del consistori no es fa res per a ells
i que no se’ls té en compte en l’elaboració de les festes ni en la programació
d’activitats. Així mateix, la dificultat per a trobar espais municipals per a fer activitats,
reunions, etc. augmenta la sensació de no ser valorats des de l’Ajuntament. Aquesta
sensació, molt arrelada a la consciència dels joves, s’està intentant modificar a través
d’una programació d’activitats i tallers potent i diversa i del foment de la participació
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dels joves en l’elaboració de propostes. Pel que fa al reclam de poder disposar d’un
espai pels joves, des del consistori s’ofereix la possibilitat de cedir puntualment algun
espai de Ca la Pruna, quan s’acabin les reformes a través de les quals es pretén
convertir en un edifici cultural per a ús d’entitats.
Els resultats de l’enquesta realitzada durant la diagnosi recullen aquesta visió que
tenen els joves en relació amb el consistori. A la pregunta “Què creus que li falta a
Pals?” el 75% diuen que manquen festes i activitats per a joves, seguit d’un 64% que
creu que manquen equipaments per a joves. Un 35% creu que manca formació
(cursos i tallers) i, per últim, un 32% creu que falta la creació de comissions.
Quan se’ls demana a aprofundir en els serveis de joventut que manquen a Pals una
gran part fa referència a un equipament per a joves, alguns de forma específica, altres
un centre cívic “real” on puguin haver-hi activitats per a diferents grups d’edat, ja que
actualment el centre cívic només és utilitzat per la gent gran del municipi i les entitats i
grups informals només en poden fer ús a partir de les 20 hores del vespre.

4.2.

Anàlisi de les Polítiques de Joventut (APJ)

En l’apartat anterior d’anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) s’ha pogut visualitzar les
principals problemàtiques i necessitats que es troben els i les joves de Pals a
l’actualitat. A continuació es desenvolupa una anàlisi de totes aquelles eines, recursos
i programes que el municipi disposa per a fer front aquestes problemàtiques.

4.2.1. Visualització de les polítiques de Pals
A continuació es presenten les principals polítiques i actuacions al municipi, destacant
principalment aquelles destinades a la joventut. En cursiva es destaquen les
actuacions que han sorgit amb el Pla Local 2018-2019, mentre que la resta són les
que ja existien abans de disposar de Pla Local de Joventut.
EIX

CULTURA
LLEURE

AJUNTAMENT
(Transversalitat)
Col·laboració en les
activitats culturals i
esportives organitzades
per les entitats.
Casals municipals.
Difusió d’activitats

10

ALTRES
ADMINISTRACIONS
(Govern multinivell)
Web de l’Àrea de Joventut
del CCBM10
Consorci de normalització
lingüística.
Sol·licitud de subvencions

PARTICIPACIÓ
JOVE
Participació dels
joves en algunes
activitats
municipals.
Participació i suport
en l’organització

Consell Comarcal del Baix Empordà, a partir d’ara CCBM.
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culturals i de lleure a
partir d’eines 2.0 (web i
facebook)

a la Diputació de Girona.

Organtizació d’activitats
de cultura i lleure per a
joves.
EDUCACIÓ
FORMACIÓ

Cursos i activitats
formatives.
Difusió d’activitats
formatives a través
d’eines 2.0.

d’esdeveniments
des de les entitats
a les que
pertanyen.

Departament
d’Ensenyament i CCBM:
gestió del transport públic
escolar.

Xarxa wifi oberta.
Suport i assessorament
formatiu.
Activitats i tallers
educatius i formatius
orientats al públic jove.
TREBALL

Monitors de lleure dels
casals són joves del
municipi.
Difusió d’ofertes laborals
a través d’eines 2.0.
Servei d’orientació
laboral.

Àrea de Promoció
Econòmica del CCBM
(Club de la Feina):
assessorament i
informació sobre temes
laborals, borsa de treball,
etc.

Tallers específics.
Acompanyament i suport
a joves de garantia
juvenil.
HABITATGE

MEDI
AMBIENT –
URBANISME

Tramitació de diferents
ajudes en habitatge
(CCBM i Departament
d’Habitatge)
Senyalització de camins
PR (petit recorregut), de
rutes en bicicleta. Xarxa
de cicloturisme.

Sol·licitud de subvencions
al departament de Medi
Ambient.

Recollida selectiva.
SALUT

Col·laboració en
activitats i entitats pel
foment de l’esport i els
hàbits saludables.
Consultori mèdic.
Servei d’informació
juvenil en l’àmbit de la
salut.
Activitats i tallers de
sensibilització sobre
conductes de risc.

Consulta mèdica depenent
del Departament de Salut.
Conveni amb Àrea de
Benestar social i família
del CCBM.
Servei de Transport
sociosanitari a l’Hospital
de Palamós, mancomunat
amb els ajuntaments de
Begur i Regencós.
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MOBILITAT

Col·laboració amb
entitats que organitzen
serveis de transport
públic d’accés a l’oferta
cultural.

CCBE (Departament
d’Ensenyament), gestió
del transport públic
escolar.

Servei de transport a la
platja durant el període
d’estiu.
PARTICIPACIÓ

Suport i assessorament
a les diverses entitats
municipals.
Foment de la participació
dels joves en la
programació d’activitats
des de l’Àrea de
Joventut.

4.2.2. Tècnica de Joventut Municipal
A inicis de 2018 es va incorporar al municipi la figura de la Tècnica de joventut
compartida, la qual ha impulsat la redacció del present Pla Local i de l’anterior. Totes
les actuacions, projectes, programes i serveis sorgits d’aquest, han de servir per
aproximar el jovent al municipi, crear i mantenir una estructura de joventut a
l’ajuntament i incloure la perspectiva jove dins dels espais i equipaments municipals.

4.3.

Conclusions de la diagnosi

4.3.1. Comparativa ARJ i APJ
A continuació s’utilitzen els eixos treballats en la diagnosi de forma desglossada per
veure la realitat dels joves i visualitzar les accions que s’hi estan desenvolupant.
EIX

ANÀLISI DE LA REALITAT
Què els passa als joves?

VISUALITZACIÓ POLÍTIQUES DE
JOVENTUT
Què s’està fent?

CULTURA
LLEURE

Els joves sovint es desplacen a altres
municipis per accedir a l’oferta cultural
i d’oci.

L’Ajuntament programa els casals
municipals durant les vacances d’estiu
per a infants i joves.

Alt cost econòmic de l’oferta cultural
existent externa per a joves.

Suport a entitats que treballen per
l’oferta d’activitats a joves.

Els joves no disposen d’un espai de
referència específic per a activitats
juvenils.

Programació d’activitats de lleure i
culturals orientada al públic juvenil.

Els joves de franja d’edat entre 15-20

Foment de la participació dels joves en
la programació d’activitats, a través de

36

EDUCACIÓ
FORMACIÓ

anys es troben més deslligats de la
participació en el municipi, ja que
sovint passen la jornada fora
d’aquest.

trobades de joves i xarxes socials.

Els joves a partir de l’educació
primària es veuen obligats a
desplaçar-se del municipi per accedir
a l’oferta educativa i formativa.

L’Ajuntament programa activitats
formatives en àmbits que tinguin més
viabilitat com és l’oferta de formació en
llengües estrangeres i en l’àmbit
esportiu.

Casals municipals com a punt de
referència educatiu per als infants i
joves.
Baixa demanda dels joves per a
cursos i activitats formatives al
municipi, ja que habitualment les
realitzen en el municipi on estudien.
Es detecta interès d’alguns joves per
a cursos centrats en el món del lleure.
Alt cost dels estudis comporta la
necessitat de difusió de beques entre
els joves.
TREBALL

Desconeixement dels recursos
existents relacionats amb l’àmbit
laboral.
Els joves tenen dificultat per trobar
una feina relacionada amb els seus
estudis, fet que sovint comporta una
alta mobilitat per motius laborals o bé
que acabin treballant en el sector
turístic o de l’hostaleria, sovint amb
baixes condicions laborals.

Cursos de formació en el món del lleure
Servei d’informació juvenil sobre
itineraris formatius, beques, mobilitat,
etc.
Servei de suport i assessorament
formatiu.
Transport escolar gestionat des de
l’Àrea d’Ensenyament del Consell
Comarcal del Baix Empordà.

Difusió d’ofertes laborals a través
d’eines 2.0.
Servei d’orientació laboral.
Tallers específics.
Acompanyament i suport a joves de
garantia juvenil.

Els joves mostren interès en la
programació de cursos i xerrades
sobre formació i assessorament
laboral.
HABITATGE

Els joves tendeixen a emancipar-se
de forma tardana.
Els joves mostren preocupació pel fet
que tant l’oferta de lloguer com la de
compra d’habitatges és molt cara i
inassequible pels joves del municipi.

SALUT

MOBILITAT

Els joves mostren poc interès en
realitzar xerrades i activitats de
sensibilització.

Foment de les activitats esportives com
a mitjà per a treballar l’àmbit de la salut
en els joves.

L’ús del vehicle privat com a mitjà de
transport implica una major
probabilitat de risc d’accidents de
trànsit.

Servei d’informació juvenil en l’àmbit de
la salut.

Els joves critiquen la manca de
serveis de mobilitat a la comarca, a
més de la poca freqüència, els horaris
i la mala connexió dels serveis
existents a l’actualitat.

Servei de transport a la platja durant el
període d’estiu.

Activitats i tallers de sensibilització
sobre conductes de risc.
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La mobilitat s’efectua principalment
amb mitjans privats.
Els joves han de desplaçar-se a altres
poblacions per moltes activitats de la
seva vida quotidiana (Palafrugell,
Torroella de Montgrí, la Bisbal
d’Empordà).
PARTICIPACIÓ

Dificultat en la participació de la franja
juvenil més jove, ja que tendeixen a
passar la major part de la jornada fora
del municipi.

Foment de la participació dels joves en
la programació d’activitats des de l’Àrea
de Joventut.

Relatiu grau d’implicació dels joves de
la franja 20-30 anys amb
l’organització d’esdeveniments i
activitats municipals.
Alt grau d’implicació dels joves que
formen part de les entitats municipals.
Reclam dels joves d’un espai
municipal destinat a la seva franja
d’edat per a trobades, reunions i
activitats d’oci i lleure.

4.3.2. DAFO
Partint de les premisses que ens permet resumir el quadre anterior, a continuació es
presenta un DAFO que facilita la visualització de la situació dels joves i les polítiques
de joventut en el municipi de Pals, presentant els factors interns com a debilitats i
fortaleses i els factors externs com a amenaces i oportunitats, partint de la idea que
una debilitat ens pot comportar una amenaça, i d’igual manera una fortalesa del
municipi és una bona oportunitat pel jove en general.
FACTORS INTERNS
DEBILITATS

FORTALESES

-

Manca d’equipaments
secundària.

educació

-

El
municipi
disposa
d’ensenyament primari.

-

Alts preus dels habitatges, tant de
compra com de lloguer.

-

-

Ús de transport privat implica una major
probabilitat en risc d’accidents de trànsit.

Associacions culturals actives amb
iniciatives que fomenten la participació
activa i la cohesió social.

-

Es detecta poca preocupació pels temes
relacionats amb la Salut.

Es compta amb diversos
equipaments polivalents.

-

Manca de serveis de transport públic de
qualitat.

Organització de casals municipals amb
participació del poble.

-

Voluntat de treball amb els
compartida per tots els habitants.

-

Voluntat política per a treballar polítiques
de joventut.

-

-

en

Manca d’espais de trobada per a joves
en certes franges horàries, ja que estan
sent utilitzats per altres franges d’edat.

d’un

centre

espais

i

joves

Manca d’oferta formativa i laboral.
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AMENACES
-

Activitats extraescolars fora del municipi.

-

Alta mobilitat per l’atracció de l’oferta de
fora.

-

Poc interès per part d’alguns joves per la
participació i l’associacionisme.

-

Poca oferta laboral de qualitat per a
joves.

-

Mobilitat per motius educatius obligada a
partir d’ESO.

OPORTUNITATS
-

Conveni amb el CCBM per desenvolupar
polítiques de joventut al municipi,
mitjançant el projecte tècnic compartit.

-

Elaboració d’un Pla local adequat pel
municipi.

-

Tècnica de joventut compartida treballant
pel poble.

-

Grup de joves informals (15-18 anys) amb
ganes de participar activament en el
municipi.
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5. MISSIÓ
La confecció dels objectius i de les línies estratègiques que pretén assolir l’Ajuntament
de Pals pel període 2021-2024 s’ha portat a terme a partir de les conclusions extretes
de la diagnosi, resum del treball d’anàlisi de la realitat del món juvenil del municipi,
juntament amb les directrius del pla d’actuació de les polítiques de joventut incloses en
el PNJC.
La missió del Pla Local de Joventut és apoderar la joventut del municipi per tal de
millorar les seves condicions i afavorir el procés de desenvolupament a l’autonomia i,
per tant, a la vida adulta, evitant la reproducció de les desigualtats i facilitant el seu
paper actiu dins la societat. Aquesta missió es classifica en dos grans línies
estratègiques (emancipació i participació) que es troben interconnectades, entenem
que per treballar l’emancipació dels joves cal fer-ho de forma participativa, per tant,
partim d’un concepte de participació des d’una perspectiva transversal.
-

Emancipació: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa, laboral, transició
domiciliària dels joves que permeti la transició del projecte de vida dels joves a
la vida adulta i a l’exercici de la plena ciutadania.

-

Participació: Apoderar el/la jove per al seu desenvolupament personal i per a la
participació en allò que és col·lectiu, avançant cap a la plena autonomia que
permeti la seva incidència en la transformació del seu entorn.
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En el cas de Pals, cal seguir treballant per uns nous canals de comunicació per tal que
els joves trobin la forma i l’espai per a participar a diferents nivells. Així doncs, la
intervenció es planteja de forma multi-estratègica per poder arribar als diferents tipus i
demandes dels joves.
Per una banda, la intervenció ha d’oferir un espai d’atenció individual o grupal
d’informació, orientació i assessorament, amb l’objectiu d’oferir un servei als joves de
suport dins el municipi. Per l’altra, ha d’incloure una metodologia més activa i
dinàmica, combinant iniciatives que generin la participació dels joves, el contacte
directe mitjançant les trobades i les iniciatives que d’allà sorgeixin i oferint espais de
participació amb format també més tradicional, els quals permetin l’aprenentatge
progressiu dels joves a participar de forma més progressiva al municipi.
Totes les accions han de vetllar pel compliment de l’objectiu principal: augmentar la
presència dels joves al municipi a tots nivells, millorant la cohesió del col·lectiu i el seu
sentiment de pertinença i arrelament al municipi.
A l’hora de portar a terme la missió, cal tenir en compte dos factors que poden tenir
incidència en el servei de joventut: l’atenció a les entitats del poble i el suport en la
coordinació d’espais/equipaments si és necessari. Les entitats, considerant-les com
l’estructura social que esdevé en espais de participació existents i naturals que
promouen de forma activa la vida del poble; i els espais/equipaments com a espais de
relació i contacte, sobretot en el cas dels joves, ja que la seva no-emancipació, en la
gran majoria de casos, provoca que necessitin un punt de trobada.
Així doncs, tenint en compte les conclusions de l’apartat anterior i la missió marcada
per les directrius del PNJC, la intervenció a Pals 2021-24 prioritza:
-

Atenció individualitzada (servei d’assessorament especialitzat per temàtiques).

-

Foment de la participació a través de l’impuls de projectes juvenils i de trobades
participatives amb la inclusió de propostes dels joves en actes culturals/festius
ja existents, noves iniciatives sorgides d’ells, etc.

-

Suport a entitats (informació, suport, assessorament,...)

-

Joventut i espais/equipaments. Treball intern per la coordinació d’espais, usos i
funcionalitats.
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6. EIXOS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Partint de les línies estratègiques presentades a l’apartat anterior, a continuació es
desenvolupen els objectius generals, i a partir d’aquests s’hi desglossen objectius
específics, detallats amb objectius de resultat (on volem arribar) i de procediment (com
hi volem arribar). Posteriorment, aquests objectius traçaran línies d’actuació
avaluables en forma de programes i projectes.

Conclusions de la diagnosi

EIX 1

CULTURA I LLEURE
-

Els joves sovint es desplacen a altres municipis per accedir a l’oferta cultural
i d’oci.

-

Alt cost econòmic de l’oferta cultural externa existent per a joves.

-

Els joves no disposen d’un espai de referència específic per a activitats
juvenils.

-

Els joves de franja d’edat entre 15-20 anys es troben més deslligats de la
participació en l’àmbit de la cultura i del lleure en el municipi, ja que sovint
passen la jornada fora d’aquest.

-

Col·lectiu de joves d’entre 15 i 18 anys amb ganes de participar en el
municipi.

-

Poc interès en l’associacionisme juvenil.

OBJECTIU GENERAL: Apropar la cultura als joves del municipi i fomentar la participació dels
joves en la definició i en la participació de l’oferta cultural, d’oci i lleure, integrant una visió més
innovadora en les festes del municipi.

Objectius específics
Desenvolupar una programació cultural i d’oci
i lleure orientada als joves.

Objectius de procés/ resultat
Analitzar horaris i dates més compatibles per
a la població jove.
Programació d’oferta cultural estable per a
joves des de les trobades de joves.

Facilitar l’accés a la cultura.

Facilitar el consum i la creació cultural dels
joves.
Ampliar la difusió d’actes culturals.

Integrar la població jove en les festes
tradicionals i populars del municipi com a
foment de la cohesió social.

Treballar el vincle de la població jove amb les
diverses entitats culturals del municipi.
Redefinició de les festes des d’una
perspectiva inclusiva amb la població jove.
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Conclusions de
la diagnosi

EIX 2

EDUCACIÓ I FORMACIÓ
-

El municipi disposa de centre d’ensenyament primari.

-

Els joves es veuen obligats a desplaçar-se del municipi per accedir a l’oferta
educativa i formativa a partir de l’educació secundària.

-

Baixa demanda dels joves per a cursos i activitats formatives al municipi, ja
que les fan a altres municipis de les rodalies.

-

Incipient interès en cursos centrats en el món del lleure.

OBJECTIU GENERAL: Desenvolupar una oferta educativa i formativa adequada i interessant
pels joves del municipi, tenint en compte les seves necessitats, especificitats i característiques.

Objectius específics
Desenvolupar una oferta formativa i educativa
adequada a les necessitats dels joves.

Objectius de procés/ resultat
Utilitzar les trobades de joves per detectar
mancances i necessitats educatives i
formatives.
Coordinació i mancomunació de cursos i
d’activitats formatives amb els municipis de la
zona.

Continuar impulsant els casals municipals
com a espai de cohesió, interacció juvenil i de
foment de l’educació en valors.

Treballar l’educació en el lleure a través de
l’educació en valors i amb contingut
pedagògic per als joves.

Establir un punt d’informació, assessorament i
orientació en l’àmbit educatiu, de la formació i
dels programes de mobilitat internacional.

Utilitzar les trobades de joves amb la tècnica
de joventut per orientar i assessorar les
demandes i necessitats formatives que des
del municipi no es poden cobrir.
Utilitzar les TIC com a eina d’apropament a
l’oferta educativa i formativa juvenil.

Conclusions de la
diagnosi

EIX 3

TREBALL
-

Els joves tenen dificultats per trobar feines relacionades amb els seus
estudis, fet que comporta una alta mobilitat laboral.

-

Les majoria d’ofertes de treball orientades a joves són poc qualificades i amb
un baix nivell respecte a les condicions laborals (sous, horaris, contractes,
etc.).

-

Els joves mostren interès en la programació de cursos i xerrades sobre
formació i assessorament laboral.

-

Desconeixement per part dels joves els recursos existents en l’àmbit laboral.

OBJECTIU GENERAL: Dotar al col·lectiu jove de mecanismes i recursos per facilitar el seu
procés d’inserció en l’àmbit laboral i la seva emprenedoria.

Objectius específics
Establir un punt informatiu amb ofertes
laborals, borsa de treball i línies d’ajuts per a
joves emprenedors.

Objectius de procés/ resultat
Posar a disposició dels joves informació
relativa a les ofertes de feina, borses de
treballs i ajuts existents.
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Promoure l’ocupació dels joves en les
necessitats laborals que disposi el municipi.

Promoció de les brigades joves per millorar
les oportunitats laborals dels joves.

Oferir orientació i assessorament en matèria
laboral, facilitant el desenvolupament rural.

Utilitzar les trobades de joves amb la tècnica
de joventut per orientar i assessorar les
demandes i necessitats dels joves en matèria
laboral.
Utilitzar les TIC com a eina d’apropament de
l’oferta formativa en matèria laboral.

Oferir formació en l’àmbit laboral, millorant
l’ocupabilitat
dels
joves
i
incentivant
l’emprenedoria jove.

Oferir cursos i activitats formatives per
incrementar les oportunitats laborals de la
població jove.
Coordinació i mancomunació de cursos i
d’activitats formatives amb els municipis de la
zona.

Conclusions de
la diagnosi

EIX 4

SALUT
-

Els joves mostren poc interès en realitzar xerrades i activitats de
sensibilització en matèria de salut.

-

Interès i motivació de una part dels joves per el foment de l’esport i en
l’organització d’activitats esportives.

-

L’ús del vehicle privat com a mitjà de transport implica un major risc
d’accidents de trànsit.

OBJECTIU GENERAL: Promoure els hàbits saludables en els joves del municipi, mitjançant el
desenvolupament de polítiques de promoció de la salut i prevenció en conductes de risc.

Objectius específics

Objectius de procés/ resultat

Desenvolupar activitats (cinefòrums, taules de
debat, etc.) per facilitar la informació i
assessorament dels joves sobre conductes de
risc.

Utilitzar les trobades de joves per detectar
necessitats d’assessorament i conductes de
risc.

Promoció de l’esport com a foment dels hàbits
saludables.

Mantenir i millorar l’oferta esportiva municipal
orientada a la població juvenil com a promoció
dels hàbits saludables.

Millorar l’accés dels recursos de salut
existents al col·lectiu jove del municipi.

Establir un punt d’informació, assessorament i
orientació sobre conductes de risc.

Coordinació i mancomunació d’activitats amb
els municipis de la zona.

Utilitzar les TIC com a eina d’apropament als
recursos juvenils en matèria de salut.
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Conclusions de
la diagnosi

EIX 5

PARTICIPACIÓ
-

Poc grau de participació de la franja juvenil més jove, ja que la majoria de la
jornada es troben fora del municipi.

-

Alt grau d’implicació dels joves que formen part de les entitats municipals.

-

Col·lectiu de joves d’entre 15 i 18 anys amb ganes de participar en el
municipi però amb poc interès en l’associacionisme juvenil, que el veuen
com a estructura rígida, institucional i poc funcional.

OBJECTIU GENERAL: Fomentar la participació dels i les joves del municipi tant a nivell formal
com informal per consolidar la participació juvenil en tots els àmbits i esdeveniments, treballant
per la conscienciació d’aquest col·lectiu com a membres actius i amb un paper rellevant en el
desenvolupament del municipi i de la seva cohesió social.

Objectius específics
Impulsar la participació juvenil al municipi.

Objectius de procés/ resultat
Consolidar les trobades de joves com a òrgan
generador de propostes per presentar al
consistori.
Conscienciar els i les joves sobre la
rellevància del seu paper en la participació
com a membres actius del municipi.

Fomentar la participació dels i les joves en el
calendari natural d’actes del municipi.

Ampliar les iniciatives i accions de Joventut al
municipi.

Vincular la franja juvenil més “jove” a les
diverses entitats existents, per tal de fomentar
la participació i la cohesió social.

Foment de la participació i de la
conscienciació sobre associacionisme juvenil.
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7. DESCRIPCIÓ DELS PROGRAMES I PROJECTES
Una vegada plantejades les línies estratègiques i els objectius que pretén assolir el Pla
Local de Pals 2021-2024, cal plantejar quins seran els projectes i programes que ens
permetran respondre de manera adequada i eficient a les necessitats i mancances
detectats en el present pla.
El quadre a continuació presenta els projectes i programes principals del Pla segons
els eixos als quals pertanyen.
EIXOS
PARTICIPACIÓ

CULTURA I
LLEURE

SALUT

EDUCACIÓ I
FORMACIÓ

TREBALL

PROJECTES / PROGRAMES / ACTUACIONS

CASALS MUNICIPALS
Programació
cultural, formativa i
d’oci i lleure
Projecte Brigada
Participació
Jove
PALS
Trobades
JOVE
participatives -18 i
+18
Punt d’informació
personalitzat
Atenció
Servei d’orientació
laboral
SERVEI PER A ENTITATS
Servei de suport i assessorament a
entitats i associacions

PROJECTE
TÈCNIC
COMPARTIT

Figura de
referència,
coordinació i
lideratge per la
implementació del
PLJ
Participació en el
Projecte #BEJOVE

Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat, la missió del PLJ és impulsar i mantenir els
espais de participació juvenils i fomentar l’emancipació dels joves a través de la
cohesió social d’aquests vers el seu municipi, enfrontant els reptes i superant les
necessitats i limitacions que s’han descrit en els apartats anteriors. Per tal
d’aconseguir-ho, a continuació es presenten els programes principals a desenvolupar
amb la interacció i participació dels agents implicats.
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CASALS MUNICIPALS
EIX

Participació + Cultura i Lleure+ Educació i Formació

OBJECTIUS

General

1. Oferir un espai de lleure, engrescador i educatiu, als
joves durant les vacances escolars.
2. Facilitar un espai amb recursos que permetin la lliure
iniciativa, l’autonomia i la responsabilitat dels joves.
3. Fomentar el respecte per a l’entorn social, cultural i
mediambiental, potenciant la cohesió social del
municipi.

Específic

1.1. Fomentar el treball en equip i les relacions interpersonals
entre els joves.
1.2. Fomentar els hàbits saludables entre els joves.

Servei de casal municipal que s’ofereix durant el període de vacances d’estiu.
El casal municipal ofereix programació orientada i especialitzada a infants i
joves de 3 a 16 anys, dividits en el grup infantil, cicle mitjà i casal de joves.

DESCRIPCIÓ

Els joves del municipi troben en el casal una programació d’oci i lleure
basada en l’educació en valors, tant participin com a inscrits al casal jove com
a monitors i directors de lleure, ja que a l’equip humà de monitoratge del
casal també està format per joves del municipi, formats i especialitzats en
l’àmbit de l’educació i el lleure.
DESTINATARIS

12

13

14

METODOLOGIA

Descripció

Gestió del casal d’estiu des de l’àrea d’Ensenyament i
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament seguint els criteris
marcats pel Decret 267/2016.

Agents
implicats

Lidera

Àrea d’Educació i de Joventut

Col·laboren

DGJ

2021

2022

TEMPORALITZA
CIÓ

15

1

16

2

3

17

4

18

1

19

2

3

20

21

22

23

24

2023
4

1

2

3

+25

2024
4

1

2

3

4

D Disseny
Implementació
Avaluació
RECURSOS

AVALUACIÓ

Humans

Tècnica compartida de joventut

Equipaments

Ajuntament de Pals, Escola Quermany, Pavelló Municipal,
Aula de Formació.

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’infants i joves participants.
Enquesta de satisfacció als pares i als joves després de
cada edició.
Nivell d’implicació dels joves en els casals
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COMUNICACIÓ

Canals de
comunicació

Eines 2.0.: Web Ajuntament, xarxes socials.
Cartells difusió.

PALS JOVE
EIX

Participació + Cultura i Lleure + Salut + Educació i Formació + Treball

OBJECTIUS

General

1. Apoderar la joventut del municipi millorant les seves
condicions i afavorint el procés de desenvolupament
a l’autonomia, evitant la reproducció de desigualtats.
2. Fomentar la participació dels joves i el seu paper
actiu en la societat.

Específic

Sobre la participació:
-

Generar un espai de participació lliure i obert als
joves.

-

Respectar i potenciar les inquietuds i motivacions
dels joves, adaptant el projecte a les seves
demandes.

-

Vetllar pel bon funcionament de les trobades, deixant
espai a cada jove, pel que fa a la seva voluntat i
possibilitat d’implicació en el temps i en les activitats.

Sobre les activitats:
-

Vetllar perquè siguin obertes, inclusives i educatives.

-

Garantir el bon funcionament de les mateixes.

-

Treballar amb el consistori per poder atendre al
màxim les demandes juvenils, des de la coherència i
l’optimització de recursos.

Sobre la comunitat:

DESCRIPCIÓ

-

Obrir el projecte al municipi.

-

Vincular i participar d’altres projectes socials del
municipi a través d’activitats puntuals i des de la
col·laboració.

-

Incloure les propostes juvenils en les activitats
culturals tradicionals i festes del municipi, amb
aportacions i propostes innovadores.

Projecte transversal de joventut al municipi que engloba els següents
programes:
Des de la vessant participativa:
-

Programació cultural, educativa i formativa i d’oci i lleure
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-

Projecte Brigada Jove

-

Trobades participatives -18 i +18

Des de la vessant d’atenció personalitzada, inclou els següents programes:
-

Punt d’informació personalitzat (segons demandes de qualsevol
àmbit)

-

Servei d’orientació laboral i formativa

DESTINATARIS

12

13

METODOLOGIA

Descripció

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 +25

A A partir de la participació dels joves, desenvolupar una
oferta cultural, formativa i d’oci i lliure interessant pels joves
del municipi que fomenti la participació dels mateixos.
A Atenció personalitzada per a respondre i atendre les
demandes dels joves, ja sigui individualment com de forma
col·lectiva.
Desenvolupament de projectes específics per a joves.
Coordinació de la tècnica compartida amb els referents
polítics i altres agents i institucions per a millorar els
recursos disponibles pel projecte.

Agents
implicats

Lidera

Joventut

Col·laboren

Àrea de Cultura
Àrea de Promoció Econòmica
Serveis Socials
SIAD. Servei d’Atenció a les Dones.
Tècnica Club de la feina de Pals.
Referent de la taula de mobilitat
internacional.
SOC
DGJ

2021
TEMPORALITZA
CIÓ

1

2

3

2022
4

1

2

3

2023
4

1

2

3

2024
4

1

2

3

D Disseny
Implementació
Avaluació
RECURSOS

Humans

Tècnica compartida de joventut

Equipaments

Ajuntament de Pals, Centre Cívic, Sala de LecturaBiblioteca, Aula de Formació, Ca la Pruna, Pavelló

49

4

municipal.
AVALUACIÓ

Valoració de la qualitat de l’oferta orientada als joves
(indicadors qualitatius i quantitatius).

Indicadors
d’avaluació

Nivell d’implicació i representació de la població jove en la
programació juvenil
Fitxa estandarditzada de valoració de cada acte.

COMUNICACIÓ

Canals de
comunicació

Web Ajuntament i xarxes socials.
Contacte amb els joves de forma presencial, via WhatsApp
i correu electrònic.
Cartells difusió.

SERVEI PER A ENTITATS
EIX

Participació + Cultura i Lleure + Educació i Formació

OBJECTIUS

General

1. Oferir informació i suport a les entitats del municipi.

Específic

1.1. Oferir a les entitats municipals atenció personalitzada
segons les seves demandes i necessitats.
1.2. Atendre les entitats en totes les seves fases: constitució,
formalització, estabilització i altres.
1.3. Generar vincle entre entitats municipals i els serveis de
joventut.

DESCRIPCIÓ

Servei informatiu, de suport i d’acompanyament per a totes les entitats
municipals relacionades amb l’àmbit cultural, de lleure, formatiu, etc.
vinculades als joves. Atenció individualitzada segons demanda i necessitats,
amb accions de reforç en la divulgació de temes d’interès comuns, així com
de novetats en temes de normatives i de caire pràctic que afectin a la seva
activitat i quotidianitat.

DESTINATARIS

12

METODOLOGIA

Descripció

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

+25

Atenció personalitzada segons demanda.
Accions de reforç per la divulgació de temes d’interès
comú.

Agents
implicats

Lidera

Àrea de Cultura i Festes, Àrea de
Joventut

Col·laboren

DGJ

2021

2022

2023

2024

TEMPORALITZA
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3
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4

CIÓ

D Disseny
Implementació
Avaluació

RECURSOS

AVALUACIÓ

Humans

Tècnica compartida de joventut

Equipaments

Ajuntament de Pals, Centre Cívic, Aula de Formació, Ca la
Pruna.

Indicadors
d’avaluació

Evolució del nombre i tipus de consultes.
Enquesta de valoració dels usuaris (posterior a cada
consulta/atenció).
Valoració anual de la tècnica.

COMUNICACIÓ

Canals de
comunicació

Web Ajuntament i xarxes socials.
Cartells de difusió.
Contacte presencial, via WhatsApp i correu electrònic.

PROJECTE TÈCNIC/A COMPARTIT/DA DE JOVENTUT
EIX

Participació + Cultura i Lleure + Salut + Educació i Formació + Treball

OBJECTIUS

General

1. Dissenyar, implementar i avaluar les polítiques de joventut
a Pals.

Específic

1.1. Pel que fa a la realització de projectes:
-

Planificar i dissenyar les polítiques de joventut
municipals elaborant els Plans Locals de Joventut i
els projectes que se’n derivin.

-

Sol·licitar i justificar les subvencions de joventut
existents

-

Implementació i avaluació de projectes i actuacions al
municipi.

-

Participar al projecte #BEJOVE (comarcal)

DESCRIPCIÓ

Servei informatiu, de suport i d’acompanyament per a totes les entitats
municipals relacionades amb l’àmbit cultural, de lleure, formatiu, etc.
vinculades als joves. Atenció individualitzada segons demanda i necessitats,
amb accions de reforç en la divulgació de temes d’interès comuns, així com
de novetats en temes de normatives i de caire pràctic que afectin a la seva
activitat i quotidianitat.

DESTINATARIS

12

METODOLOGIA

Descripció

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

+25

Des de la QUALITAT, PARTICIPACIÓ, INTEGRALITAT
I TRASNFORMACIÓ.
Planificant i liderant tots els processos, des d’una perspectiva
transversal. Esdevenir una figura propera i transparent;
present a tots els nivells. Tenint sempre en compte que el
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focus principal, de totes les tasques que es realitzen, són per
als i amb els joves, les seves necessitats i interessos.
Treballant per a mantenir l’interès polític en desenvolupar
polítiques per a joves, posant de manifest la seva necessitat i
importància.
Agents
implicats

Lidera

Àrea de Cultura i Festes, Àrea de
Joventut

Col·laboren

DGJ

Continu – 11 hores de dedicació setmanals aproximadament.
TEMPORALITZA
CIÓ
RECURSOS

Humans

Tècnica compartida de joventut
Ajuntament de Pals i Consell Comarcal del Baix Empordà.

Equipaments
AVALUACIÓ

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’actuacions i resultat de les mateixes.
E Evolució de les col·laboracions amb altres àrees i agents.
Evolució del nombre de joves que participen o fan ús del
servei de joventut (analitzant el grau de participació).
Valoració anual de la tècnica.

COMUNICACIÓ

Canals de
comunicació

Web Ajuntament i xarxes socials.
Cartells de difusió.
Contacte presencial, via WhatsApp i correu electrònic.
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8. AVALUACIÓ
Entenem que l’avaluació ha de ser quelcom flexible i constant, pel que ha d’estar
present durant tot el procés d’implementació del PLJ. Els objectius i indicadors citats
anteriorment són la base de referència per avaluar de forma estructurada el Pla, així,
també es pot reformular en el seu desenvolupament per adaptar-se d’una forma més
realista si s’observa algun desajust entre els plantejaments del Pla i la realitat durant
les seves accions i intervencions.
Els criteris principals dels quals parteix el sistema d’avaluació del Pla Local de
Joventut de Pals 2021-24 són els següents:


EFICÀCIA: S’han assolit els objectius plantejats en el projecte?



EFICIÈNCIA: S’han optimitzat els recursos disponibles i/o existents a l’hora
d’acomplir els objectius proposats?



REALISME: S’adequa el projecte i, a la vegada, el Pla Local de Joventut de
Pals a la seva realitat?

A partir d’aquests criteris, l’avaluació contempla les diferents parts que conformen el
Pla, alhora que es preveuen actualitzacions de l’anàlisi de la realitat del municipi per si
aquesta s’ha modificat i, per tant, cal actualitzar el diagnòstic. Pel que fa al disseny, a
l’hora de realitzar el procés valoratiu es tindran en compte els indicadors i els criteris
d’avaluació establerts en cada objectiu. Així mateix, s’analitzarà si aquests estan
correctament plantejats, si s’ha establert una bona adequació entre el PLJ i els
corresponents projectes i programes que se’n derivin i si s’ha pogut implementar
aquest segons la temporalització plantejada.
En l’avaluació del PLJ s’incorporen diversos agents, implicant un procés de seguiment,
anàlisi i reflexió a través dels indicadors d’avaluació establerts per cada eix, projecte,
programa i actuació, des del punt de vista de cada agent. Tot i ser conscients
d’incrementar la complexitat de l’avaluació creiem que és la forma més acurada per
poder analitzar i avaluar les diferents fases del Pla Local.
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A continuació es presenta la infografia del sistema d’avaluació del Pla Local de
Joventut de Pals 2021-2024 de forma resumida.
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9. PLA DE FINANÇAMENT
El present PLJ serà finançat a través de l’Àrea de Joventut però també a través
d’altres àrees com l’Àrea de Cultura, l’Àrea d’Educació, l’Àrea de Participació
Ciutadana i l’Àrea de Festes i Actes Populars ja que molts dels programes i projectes
que es deriven d’aquest Pla disposen d’un alt grau de transversalitat, apostant sempre
per la participació i la cohesió social en el territori.
A continuació es presenta el pla de finançament pel Pla Local de Pals 2021-2024
segons els programes i projectes principals que se’n deriven.

PLJ PALS
2021-2024
Projecte PALS JOVE

Projecte tècnic compartit
Projecte #BEJOVE
(comarcal)

Total pressupost per
anualitat previst:
Total pressupostat període
de vigència del PLJ 20212024:

Conceptes

Import

Activitats, tallers i xerrades.
5.000 €
Contractació i material.
Sortides mancomunades
d’oci i lleure
Material de difusió
Projecte Brigada Jove
Punt d’informació
personalitzat
Servei d’Orientació laboral
Conveni 2021-2024 amb
5.000€
CCBE. Import anual
Pressupost assumit pel Pla d’actuacions comarcals de l’Àrea
de Joventut del CCBE

10.000€
40.000€
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