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PRESENTACIÓ
En aquest nou Pla Local de Joventut s’incorpora tant una anàlisi objectiva dels i les joves del municipi com
propostes fetes per ells mateixos dins del procés participatiu #ohpalafrugell, mitjançant les imatges i
reflexions penjades a la xarxa social Instagram vam poder debatre sobre lleure, emancipació i
convivència. El procés participatiu és un exemple de participació però no és l'únic, la nostra voluntat és fer
partícips als joves de les polítiques que els afecten. Volem aconseguir una major implicació dels joves, ja
que són el present i el futur del municipi.
Podem afirmar que posarem tots els mitjans per acompanyar al jove en tots els àmbits de la seva vida,
procurant donar-los les eines necessàries recollides en programes que creiem essencials pel seu
desenvolupament personal i professional.
El Pla Local de Joventut està estructurat en dos grans blocs, l’habitatge, l’ocupació, el treball per la
cohesió social, la cultura, la promoció de la salut, l’educació són els eixos en els que volem fer èmfasi en
el primer bloc sobre emancipació.
Sabem que la situació d'inestabilitat econòmica que es viu fa que molts joves no tinguin clar el seu futur,
són la generació més ben preparada pel que fa a estudis i la que menys possibilitats té a l'hora de trobar
una feina estable adequada a les seves capacitats. Amb programes com els de Garantia Juvenil els volem
acompanyar i orientar en la recerca d'oportunitats. Un altre handicap que tenen és el de l'habitatge,
necessari per al creixement personal de qualsevol jove però amb la crisi, les oportunitats de marxar de
casa han disminuït dràsticament, sigui per la falta d'ingressos o pel reduït nombre d'habitatges
assequibles a la seva disposició. Treballarem per fer realitat una Borsa d'Habitatge Jove amb lloguers
socials.
L’altre gran bloc és el de participació; la interlocució, l’associacionisme i el voluntariat i el foment de la
participació que són la base de la nostra societat.
Es volen satisfer les inquietuds personals i col·lectives dels joves i així propiciar les oportunitats d’èxit, una
bona manera d’expressar-se és mitjanant les associacions, amb aquestes es fa una gran labor i amb les
seves activitats completen l'oferta lúdica, cultural i esportiva del municipi. El Consell Municipal d'Entitats
Juvenils és una bona eina per crear sinergies entre elles i així poder fer de Palafrugell un poble millor.
Una altra manera de participar i adquirir experiències és el Servei de Voluntariat Europeu, des de principis
d'any, Can Genís n'és entitat d'enviament i disposa d'assessorament per als joves que vulguin viure
experiències fora.
Els temps canvien i la manera de comunicar també, per aquest motiu l'Àrea de Joventut disposa d'una
App, una pàgina web i està present a les xarxes socials. S'adaptarà la pàgina web per a dispositius mòbils
amb la voluntat de fer-la una pàgina de referència. Tots aquests mitjans han de servir per traslladar
informació als joves però també per recollir les opinions i inquietuds que tinguin.
Estem treballant i seguirem treballant dia a dia per detectar, acompanyar i donar una resposta a les
necessitats dels joves.

Marta Baserba Muñoz
Regidora de Joventut
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1. VALORACIÓ DEL PLA LOCAL 2012-2015

Aquets 4 anys s’han caracteritzat per la forta crisi econòmica que ha condicionat de
manera molt severa les polítiques de joventut i aquest Pla Local. A Palafrugell s’ha
aconseguit donar continuïtat als serveis existents i, fins i tot, s’han pogut iniciar
programes pendents que contemplava el Pla Local. Cal dir, que hi ha situacions que
ens han sobrepassat com Ajuntament, sobretot en els àmbits de treball, habitatge i
benestar social i que han tingut una incidència molt globalitzada colpint amb extrema
duresa els col·lectius juvenils; quedant, en moltes ocasions, en segon terme en la llista
de prioritats.
Tot i així han estat molts els esforços que des del municipi s’han esmerçat en l’àmbit
de l’ocupació amb la posada en marxa de programes des del Consell Comarcal, el
SOC i amb iniciatives del mateix Ajuntament. Diferents edicions del programa Joves x
l’Ocupació, Ocupa’t, Dispositiu d’Inserció del Pla de Barris, Suma’t, PTT i fins al darrer
destinat a dones en situació d’atur beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció en els
quals ha participat l’Àrea de Joventut. Després de molts esforços, creiem que encara
cal fer-ne més, s’ha signat un conveni entre el Consell Comarcal, l’Àrea de Joventut i
l’IPEP per oferir als i les joves de Palafrugell un servei setmanal del Programa
Garantia Juvenil a l’oficina de l’Àrea de Joventut. A partir d’ara, amb aquest servei
tenim l’oportunitat de fer un seguiment més proper dels joves i dels mateixos
programes creats per Garantia Juvenil com ara el Centre de Noves Oportunitats que
esperem pugui iniciar la seva programació aquest mateix 2016.
En l’àmbit d’habitatge han estat molt poques les iniciatives que s’han portat a terme
perquè tots els esforços per part de l’Àrea de Ciutadania i Benestar Social i el Centre
de Mediació i Convivència s’estan dedicant a la situació d’emergència amb pèrdua
d’habitatge. Tot i així, l’Àrea de Joventut participa a la Taula de Coordinació
d’Habitatge i es vol mantenir el programa de la Borsa d’Habitatge Jove perquè
considera que l’emancipació és un eix bàsic per als projectes personals dels joves.

En el transcurs d’aquests quatre anys on realment hem tingut un repte important ha
estat en l’àmbit de la cohesió social i cal dir que, gràcies a l’estreta col·laboració
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amb l’Àrea de Ciutadania i Benestar Social amb la qual es comparteixen els projectes
importants d’aquest eix, s’ha pogut fer al nostre parer una bona feina.

L’Esplai Jove ha funcionat exponencialment durant els quatre anys, la majoria
dels objectius s’han assolit i s’ha hagut de crear-ne de nous més ambiciosos.
Les noies d’aquest servei –dèficit de presència durant molts anys- han
començat a ser protagonistes de diversos projectes, s’ha pogut ampliar el
personal i s’ha diversificat considerablement l’origen de les nacionalitats dels
nois i noies assistents.

La tasca dels educadors de carrer ha seguit una evolució també positiva. De la
feina de detecció, que majoritàriament absorbia el temps durant els primers
anys, s’està passant a la presència cada vegada més ben valorada en els
locals socials dels barris de Palafrugell. Metodològicament, s’ha portat a terme,
de manera encertada, un projecte que dinamitza i apodera els joves de manera
sorprenent que és la Jornada de Cultura Urbana, realitzada conjuntament amb
l’Àrea de Cultura. Ha servit perquè els joves sense vincles associatius
treballessin el seu projecte de manera assembleària i s’adonessin que
existeixen fórmules de participació que no estan renyides amb l’administració ni
amb la seva pròpia manera de ser.

El programa de dinamització juvenil 13Progrés ha tingut un bon arrelament
entre els col·lectius joves. I si la programació de cursos i activitats puntuals
singulars en alguns moments costa de mantenir, n’hi ha d’altres en els quals
l’expectativa és tan alta que s’han de limitar les places dels assistents.

En els últims anys, s’ha apostat per la formació digital, per això des del mateix
Punt Òmnia, que té per objectiu evitar l’exclusió digital dels col·lectius
desafavorits, s’ha potenciat el projecte LAB Can Genís. Aquest projecte dóna
molta singularitat i valor afegit a les propostes formatives de l’Àrea de Joventut.
Des d’aquest servei s’ha gestionat la creació i gestió de l’App cangenis que
dóna informació actualitzada de les programacions, activitats, serveis i
associacions juvenils del municipi.
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Els models de casals d’estiu infantils s’han vist modificats en el transcurs
d’aquests anys passant d’1 casal a 2 casals infantils en escoles públiques i s’ha
potenciat els casals/activitats per a nois i noies de 12 a 16 anys.

En aquest període de 4 anys l’espai públic més utilitzat pels adolescents del
municipi ha estat l’skatepark, per aquest motiu s’ha ampliat la seva superfície i
també les estructures. Mantenir en bones condicions aquesta instal·lació ha
estat un repte i un esforç econòmic important ja que els acords de manteniment
d’aquest espai amb l’Associació Braveskate ja va quedar palès a principis del
Pla que no era una bona solució pel gran volum de feina que representava.
S’han eliminat totes les estructures de fusta que ocasionaven un excessiu
manteniment i s’han substituït per altres de noves folrades amb acer inoxidable.
També, s’ha elaborat una normativa de funcionament amb el col·lectiu de
patinadors i s’ha instal·lat una senyalització en el parc clara i entenedora.

L’àmbit de la salut, amb la col·laboració de l’Àrea de Ciutadania i Benestar Social, és
el que ha sofert ens aquests 4 anys més transformacions i, possiblement, encara
n’haurà de realitzar més a partir de la dinàmica que s’estructura amb el nou Pla Local.
A finals de 2012 l’associació ACAS va manifestar la impossibilitat de seguir gestionant
els serveis i recursos que mitjançant conveni oferien a Palafrugell. Per aquest motiu es
va reestructurar el plantejament dels serveis de salut i es va treballar per la creació de
la Mesa de Salut Jove de Palafrugell. Aquesta ha representat, amb les seves
comissions i propostes de treball, un revulsiu en totes les polítiques de salut
destinades als joves. I si a això hi afegim l’interès i col·laboració de Dipsalut (Diputació
de Girona) ens trobem amb una potencialitat enorme que serà un dels nous reptes de
futur.
S’ha reiniciat l’assessoria de salut per a joves i s’ha creat el nou servei de consultes
de salut 24 h (amb la col·laboració de l’Àrea Bàsica de la Salut).
En l’àmbit de cultura som conscients que ens queda camí per recórrer, tot i així, cal
constatar que les infraestructures actuals per a la creació cultural dels joves són de les
òptimes de les comarques gironines. S’ha consolidat el funcionament del buc d’assaig,
la cabina de dj, l’espai novell per a exposicions de joves, el plató d’audiovisuals, la
promoció de grups de música locals i l’encert del programa Tabarín -conjunt entre les
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Àrees de Joventut i Cultura-, ens ratifica la necessitat de donar continuïtat a les
propostes d’apropar els joves a les diferents formes culturals.
En l’àmbit educatiu la principal aposta ha estat el servei PIJCES (Punt d’Informació i
Dinamització Juvenil als Centres d’Educació Secundària) que els centres de
secundària estan incloent en el PEC (Pla Educatiu de Centre). Aquest servei ens ha
servit per copsar en tot moment les propostes i inquietuds de molts joves; al mateix
temps ha tingut molt bona acollida el projecte de formació de delegats que només en
una edició ja s’ha demanat la seva continuïtat i en el qual es treballa principalment les
habilitats comunicatives i de lideratge.
Aquest programa, pels seus continguts, en el proper Pla Local s’ha traslladat a l’eix de
Foment de la participació.
En el nou Pla Local serà bàsica la coordinació amb l’Àrea d’Educació i els centres
educatius per posar en funcionament el Centre de Noves Oportunitats i d’altres
programes formatius de Garantia Juvenil.

En la línia d’actuació de Participació s’ha realitzat l’innovador procés participatiu
#ohpalafrugell, en col·laboració amb el servei de Participació Ciutadana, que n’estem
especialment contents per la seva estructura i les propostes obtingudes.
En l’àmbit associatiu s’ha aconseguit renovar generacionalment els representats del
Consell Municipals d’Entitats Juvenils (CMd’EJ) i en l’actualitat el 80% dels participants
no superen els 35 anys.
Aquest Consell ha estat el responsable de regenerar propostes noves de l’activitat
central dins la programació de Setmanes Joves i s’ha passat d’una proposta
d’activitats d’1 mes a l’actual de 3-4 mesos. Si bé és cert que si parlem d’objectius, els
primers anys no es van assolir -com un mínim de noies participants a les activitats o un
mínim de joves participants a les activitats-, però actualment podem dir que s’han
assolit des de l’any 2015.
Un aspecte a resoldre, i que s’ha constatat durant els quatre anys, és el marcat
caràcter competitiu de les entitats esportives representades en el CMd’EJ a l’hora de
col·laborar en activitats col·lectives. Aquesta actitud moltes vegades no conscient, a
vegades, xoca amb altres valors socials que es treballen des de l’associacionisme
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A finals de 2015 hem pogut disposar de l’acreditació del Servei de Voluntariat Europeu
i, que juntament amb el Consells Comarcals del Pla de l’Estany, la Garrotxa i Alt
Empordà, som els únics de les comarques gironines que podem oferir aquest servei
d’acompanyament als joves en els seus projectes de mobilitat. Cal destacar, també,
que actualment som el referent i assessors comarcals dels projectes europeus.
Un nou Pla Local
Cada vegada més els programes per aconseguir unes polítiques de joventut properes
als joves estan més consolidats, ara, però, cal fer un nou pas en el concepte de la
transversalitat municipal tan necessària amb el nou concepte metodològic de les
habilitats per la vida amb què es volen implementar tots els programes de l’Àrea de
Joventut. Amb aquesta actitud ens facilitarà tirar endavant nous projectes com poden
ser: entre de Noves Oportunitats, espai compartit amb l’Arteca, grups de conversa
d’idiomes, Club Malala, plataforma de voluntariat VIP, Servei de Voluntariat Europeu,
Consell de Joves, campanya a favor de la igualtat de gènere o els intercanvis
internacionals, entre d’altres. Tot això en un nou recipient concebut com a centre cívic
que procurarem mantingui la singularitat inclusiva dels joves com fins ara ha estat Can
Genís, l’espai dels joves.

A continuació es mostren les graelles de resum dels objectius dels programes per anys
i els gràfics percentuals dels objectius assolits per eixos d’intervenció. Cal constatar
que, per qüestions de temps, encara no disposem de les graelles d’objectius de tots
els programes que es realitzen des de l’Àrea, però la voluntat és seguir en aquesta
direcció.
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RESUM AVALUACIÓ D’OBJECTIUS 2012

OBJECTIUS
EIXOS

PROGRAMES

PLANTEJATS

ASSOLITS

N.

%

N.

%

N.

%

N.

%

1.1 Actes de coordinació
1.2 Funcions del personal
total *

1

100

1

100

0

0

0

0

1

100

1

100

0

0

0

0

2

100

2

100

0

0

0

0

2.1 Jornades Portes Ofertes IES

3

100

2

67

1

33

0

0

2.2 PIJCES

9

100

7

78

2

22

0

0

total *

12

100

9

75

3

25

0

0

3. SALUT

3.1 Assessoria de salut
total *

19

100

14

73,68

3

15,79

2

10,53

19

100

14

73,68

3

15,79

2

10,53

4

100

2

50

2

50

0

0

2

100

2

100

0

0

0

0

3

100

3

100

0

0

0

0

4. CULTURA

4.1 Gestió Els Ametllers
4.2 Tabarín
4.3 Diada 11 setembre
4.4 Sonoris Causa
4.5 Altaveu
total *

5

100

3

60

1

20

1

20

5

100

4

75

1

25

0

0

19

100

14

73,68

4

21,05

1

5,26

100

31

73,8

10

23,8

1

2,3

35

100

31

88,5

4

11,5

0

0

8

100

5

62,5

3

37,5

0

0

3

100

2

67

1

33

0

0

4

100

0

0

3

75

1

25

7

100

2

29

4

57

1

14

99

100

71

71,71

25

25,25

3

3,03

6.1 Actes del CMd’EJ
total *

2

100

1

50

1

50

0

0

2

100

1

50

1

50

0

0

7.1 Festa a la Nit
7.2 Setmanes Joves
7.3 Festa de Cap d’Any

2

100

1

50

1

50

0

0

5

100

5

100

0

0

0

0

2

100

1

50

1

50

0

0

7.4 Sortida del sol al far
total *

-

1. GESTIÓ DE
L’ÀREA

2. EDUCACIÓ

5. COHESIÓ
SOCIAL

6.
INTERLOCUCIÓ

7. ASSOCIACIONISME

5.1 Espai Jove (1):
5.1.1 Esplai Jove
5.1.3 Treball de Carrer
5.2 Punt Òmnia
5.3 Estiu Jove
5.4 Punt d’Informació Juvenil
5.5 Dinamització 13Progrés
total *

TOTAL

42

-

NO
ASSOLITS

-

NO AVALUATS

-

9

100

7

77,78

2

22,22

0

0

162

100

118

72,83

38

23,45

6

3,70
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GESTIÓ DE l'AREA
100
80
ASSOCIACIONISME

EDUCACIÓ

60
40
20
0

Sèries1

INTERLOCUCIÓ

SALUT

COHESIÓ SOCIAL

CULTURA

EIXOS

% OBJECTIUS ASSOLITS

Gestió de l’Àrea

100

Educació

76,46

Salut

73,68

Cultura

43,75

Cohesió Social

78

Interlocuació

50

Associacionisme

77,78
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RESUM AVALUACIÓ D’OBJECTIUS 2013

OBJECTIUS
EIXOS

PROGRAMES

PLANTEJATS

ASSOLITS

N.

%

N.

%

N.

%

N.

%

1.1 Actes de coordinació
1.2 Funcions del personal
total *

1

100

1

100

0

0

0

0

1

100

1

100

0

0

0

0

2

100

2

100

0

0

0

0

2.1 Jornades Portes Ofertes IES

3

100

3

100

0

0

0

0

2.2 PIJCES

17

100

12

70,60

2

11,80

3

17,60

2.3 Altaveu

6

100

5

83

1

17

0

0

total *

26

100

20

76,92

3

11,54

3

11,54

3. SALUT

3.1 Assessoria de salut
total *

15

100

11

73,30

4

26,67

0

0

15

100

11

73,33

4

26,67

0

0

4

100

0

0

4

100

0

0

2

100

2

100

0

0

0

0

4. CULTURA

4.1 Gestió Els Ametllers
4.2 Tabarín
4.3 Diada 11 setembre
4.4 Sonoris Causa
total *

3

100

3

100

0

0

0

0

5

100

2

40

2

40

1

20

14

100

7

50

6

42,87

1

7,13

39

100

34

87,18

4

10,26

1

2,56

27

100

26

96

1

4

0

0

8

100

7

87

1

13

0

0

3

100

0

0

2

66,66

1

33,44

4

100

1

25

2

50

1

25

6

100

5

83

1

17

0

0

87

100

73

83,90

11

12,65

3

3,45

6.1 Actes del CMd’EJ
total *

2

100

2

100

0

0

0

0

2

100

2

100

0

0

0

0

7.1 Festa a la Nit
7.2 Setmanes Joves
7.3 Festa de Cap d’Any
7.4 Sortida del sol al far
total *

2

100

2

100

0

0

0

0

5

100

2

40

3

60

0

0

2

100

0

0

2

100

0

0

9

100

4

44,45

5

55,55

0

0

155

100

119

76,78

29

18,70

7

4,52

1. GESTIÓ DE
L’ÀREA

2. EDUCACIÓ

5. COHESIÓ
SOCIAL

6.
INTERLOCUCIÓ

7. ASSOCIACIONISME

5.1 Espai Jove (1):
5.1.1 Esplai Jove
5.1.3 Treball de Carrer
5.2 Punt Òmnia
5.3 Estiu Jove
5.4 Punt d’Informació Juvenil
5.5 Dinamització 13Progrés
total *

TOTAL

-

-

NO
ASSOLITS

-

NO AVALUATS

-
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ASSOLIMENT OBJETIUS

gestió de l'Àrea
100
80
associacionisme

educació

60
40
20
0

interlocució

salut

cohesió social

cultura

EIXOS

% OBJECTIUS ASSOLITS

Gestió de l'Àrea

100

Educació

76,92

Salut

73,33

Cultura

50

Cohesió social

83,9

Interlocució

100

Associacionisme

44,45
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RESUM AVALUACIÓ D’OBJECTIUS 2014

OBJECTIUS
EIXOS

1. GESTIÓ DE
L’ÀREA

2. EDUCACIÓ

PROGRAMES

PLANTEJATS

ASSOLITS

N.

%

N.

%

N.

%

N.

%

1

100

1

100

0

0

0

0

1

100

1

100

0

0

0

0

total *

2

100

2

100

0

0

0

0

2.1 PIJCES
2.2 Altaveu
total *

21

100

13

61,90

8

38,10

0

0

1.1 Actes de coordinació
1.2 Funcions del personal i

NO
ASSOLITS

NO AVALUATS

obj.

6

100

5

83,33

1

16,67

0

0

27

100

18

66,66

9

33,34

0

0

3. SALUT

3.1 Assessoria de salut
total *

-

-

-

-

-

-

-

-

4

100

1

25

3

75

0

0

3

100

2

66,66

1

33,34

0

0

4. CULTURA

4.1 Gestió Els Ametllers
4.2 Tabarín
4.3 Diada 11 setembre
4.4 Sonoris Causa
total *

3

100

2

66,66

1

33,34

0

0

7

100

6

86

1

14

0

0

17

100

11

64,70

6

35,30

0

0

41

100

35

85

6

15

0

0

41

100

31

76

10

24

0

0

8

100

6

75

1

12,50

1

12,50

3

100

2

66,66

1

33,34

0

0

4

100

2

50

0

0

2

50

8

100

6

75

2

25

0

0

105

100

82

78,09

20

19,04

3

2,87

5. COHESIÓ
SOCIAL

5.1 Espai Jove (1):
5.1.1 Esplai Jove
5.1.3 Treball de Carrer
5.2 Punt Òmnia
5.3 Estiu Jove
5.4 Punt d’Informació
Juvenil
5.5 Dinamització 13Progrés
total *

6.
INTERLOCUCIÓ

6.1 Actes del CMd’EJ
total *

2

100

2

100

0

0

0

0

2

100

2

100

0

0

0

0

2

100

2

100

0

0

0

0

5

100

3

60

2

40

0

0

7. ASSOCIACIONISME

7.1 Festa a la Nit
7.2 Setmanes Joves
7.3 Festa de Cap d’Any
7.4 Sortida del sol al far
total *

2

100

0

0

1

50

1

50

TOTAL

-

-

-

-

9

100

5

55,55

3

33,33

1

11,12

162

100

120

74,08

38

23,45

4

2,47
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gestió de l'Àrea
100
80
associacionisme

60
40

educació

20
0

interlocució

cultura

cohesió social

EIXOS

% OBJECTIUS ASSOLITS

Gestió de l'Àrea

100

Educació

66,66

Cultura

64,70

Cohesió social

78,09

Interlocució

100

Associacionisme

55,55
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RESUM AVALUACIÓ D’OBJECTIUS 2015

OBJECTIUS
EIXOS

PROGRAMES

PLANTEJATS

ASSOLITS

NO
ASSOLITS

NO AVALUATS

N.

%

N.

%

N.

%

N.

%

100

1

100

0

0

0

0

1. GESTIÓ DE
L’ÀREA

1.1 Actes de coordinació
1.2 Funcions del personal i obj.
total

1
1
2

100
100

1
2

100
100

0
0

0
0

0
0

0
0

2. TREBALL

2.1 Garantia Juvenil
total

7
7

100
100

6
6

85
85

1
1

15
15

0
0

0
0

25

100

18

72

7

28

0

0

3. EDUCACIÓ

3.1 PIJCES
3.2 Altaveu
total *

11
36

100
100

9
27

81,82
75

1
8

9,09
22,22

1
1

9,09
2,78

4. SALUT

4.1 Assessoria de salut
total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1 Tabarín

3

100

1

33

2

67

0

0

5.2 Diada 11 setembre
5.3 Sonoris Causa
total

3

100

2

66,66

1

33,34

0

0

7

100

5

71,42

2

28,58

0

0

13

100

8

5

38,47

0

0

100

25

53,20

22

46,80

0

0

46

100

36

78,27

10

21,73

0

0

12

100

9

75,01

2

16,66

1

8,33

4

100

1

25

2

50

1

25

8

100

6

75

2

25

0

0

5. CULTURA

6.1 Espai Jove (1):
6.1.1 Esplai Jove
6.1.3 Treball de Carrer

6. COHESIÓ
SOCIAL

7.
INTERLOCUCIÓ

8. ASSOCIACIONISME
9. FOMENT DE
LA
PARTICIPACIÓ
10. CONVENIS I
CONTRACTES

6.2 Punt Òmnia
6.3 Estiu Jove
6.4 Punt d’Informació Juvenil
6.5 Dinamització 13Progrés
total

47

61,53

9

100

3

33,33

5

55,56

1

11,11

126

100

80

63,50

43

34,12

3

2,38

7.1 Actes del CMd’EJ
total *

3

100

2

66,66

1

33,34

0

0

3

100

2

66,66

1

33,34

0

0

8.1 Festa a la Nit
8.2 Setmanes Joves
8.3 Sortida del sol al far
total

4

100

3

75

1

25

0

0

6

100

4

66

2

34

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

10

100

7

70

3

30

0

0

3

100

3

100

0

0

0

0

3

100

3

100

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

100

135

67,50

61

30,50

4

2

9.1 Mobilitat internacional
total

total

TOTAL
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2015
Gestió de l'Àrea
100
80
Foment de la participació
Treball
60
40
20
Associacionisme
0
Educació

Interlocució

Cultura
Cohesió social

PROGRAMES

% OBJECTIUS ASSOLITS

Gestió de l'Àrea

100,00

Treball

85,00

Educació

75,00

Cultura

61,53

Cohesió social

63,50

Interlocució

66.66

Associacionisme

70,00

Foment de la participació

100,00
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2. INTRODUCCIÓ
Capacitat transformadora de les polítiques de joventut

El Pla Local de joventut de Palafrugell, com a mapa i full de ruta dels propers 4 anys,
vol contribuir a incorporar accions i mesures destinades a millorar i a augmentar el
paper de les polítiques públiques per avançar cap a la igualtat d’oportunitats real i la
capacitat de les persones joves per desenvolupar la seva pròpia vida de manera
autònoma i lliure com a base de la societat del futur. Només amb l’acció coordinada i
decidida de tots els agents implicats, serà possible construir respostes i generar
oportunitats per al canvi.

Per tal d’anar avançant , caldrà però incorporar , tal i com proposa el Pla Nacional de
Joventut de Catalunya 2010-2020, les noves idees i discurs conceptual que exigeixen
aquests moments difícils i de canvi:
•

Rellevància. Cal reivindicar el paper clau de les polítiques de joventut en el si
de les polítiques públiques ja que el moment del cicle vital que és la joventut
representa una oportunitat en la lluita contra la reproducció de les desigualtats.

•

Transformació i/o incidència. Les polítiques de joventut han de tenir una
voluntat explícita de transformar tant les condicions de vida de les persones
joves com el model de societat en general, i de dotar-se dels instruments i les
eines necessaris perquè sigui possible.

•

Apoderament. Les polítiques de joventut han de servir per potenciar les
capacitats dels i les joves i fer, per tant, que siguin responsables i protagonistes
del seu projecte de vida personal i col·lectiu.

•

Inclusió. Cal tenir en compte el conjunt de les persones joves i fer-ho
dissenyant, implementant i avaluant les polítiques des d’una perspectiva
inclusiva, atenent la diversitat i les desigualtats.
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•

Instruments de desplegament. El nou Pla Local ha de millorar el desplegament dels seus objectius. Cal teixir una estratègia de desplegament del Pla que
garanteixi que les polítiques i programes concrets de joventut responen i
s’adapten als seus plantejaments.

•

Impacte i/o avaluació. Per garantir aquest desplegament, el nou Pla Local ha
de tenir molt en compte, des del començament, com s’ha d’avaluar l’impacte
que té sobre les polítiques i la realitat dels i les joves.

Aquesta intencionalitat discursiva i teòrica del Pla Nacional de Catalunya i que el Pla
Local de Joventut de Palafrugell incorpora estarà present en el plantejament dels
objectius estratègics i operatius, així com en el seu desplegament.

Al mateix temps i també com assenyala el Pla Nacional de Joventut 2010-2020, caldrà
tenir la voluntat de vincular-se al moment històric actual:

— Un escenari de crisi i postcrisi en què es fa present el risc d’un retrocés de
drets socials i la dificultat d’avançar en la qualitat de vida i el benestar de les
persones des d’una perspectiva de justícia i cohesió social: en aquest sentit, la
crisi posa encara més dificultats a la configuració autònoma dels projectes de
vida de les persones joves i, per tant, obstaculitza l’exercici de la plena
ciutadania.

— Un escenari de “transició”, obert, de canvi d’època, dotat d’un alt grau
d’incertesa respecte del futur, d’orientació difícil: caldrà, doncs, intuir, identificar
i promoure aquells elements (valors, actituds, hàbits) que han d’esdevenir
centrals i fonamentals per al desenvolupament de la societat i la construcció de
nous models i dinàmiques de vida que assegurin la convivència i la igualtat
d’oportunitats.

— Un escenari que requereix i espera noves propostes, noves dinàmiques, noves
concepcions que puguin articular alternatives capaces de fer avançar i
progressar el model de vida i societat actual.
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3. ANÀLISI DE LA REALITAT
3.1 Situació geogràfica

El municipi de Palafrugell té una extensió de 26,9 km² i està situat a l’espai central de
la façana litoral de la comarca del Baix Empordà, comarca costanera de la província
de Girona, situada al nord-est de Catalunya. Limita al nord amb Torrent, Regencós i
Begur; a l’oest amb Forallac, al sud amb Mont-ras i a l’est amb el mar Mediterrani, amb
una façana marítima d’11,7 km. Es troba situat en el centre geogràfic de la Costa
Brava, entre la serra de les Gavarres i el massís de Begur, ocupant la part central del
litoral del Baix Empordà i configura part del corredor que allarga la plana
baixempordanesa fins al Mediterrani.

1. Palafrugell
2. Begur
3. Regencós
4. Torrent
5. Forallac
6. Mont-ras
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El 90% de la població viu al nucli principal de l’interior, la vila de Palafrugell, que es
troba a la part central, més estreta i plana del terme municipal. També comprèn els
nuclis costaners de Llafranc, Calella i Tamariu, que són actius centres turístics; la
població rural de Llofriu, al peu de les Gavarres; i els veïnats de Santa Margarida i
Ermedàs, a mig camí entre el mar i el nucli estricte de Palafrugell.
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3.2 Principals indicadors demogràfics
Les fonts de dades per realitzar el present Recull de Dades Demogràfiques de la Població Juvenil de
Palafrugell han estat variades i extenses:
-

Padró municipal d’habitants a partir de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
Cens de població i habitatges de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de l’any 2011.
Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012 – Principals resultats estadístics, de la Generalitat de
Catalunya.
Estadística de Variacions Residencials de l’INE per l’any 2013.
Saldos migratoris de Catalunya i Baix Empordà de l’IDESCAT, a partir de l’Estadística de
Variacions Residencials de l’INE per l’any 2013.
Pla local d’habitatge de Palafrugell 2011-2016.
Situació i necessitats de la joventut a les Comarques Gironines, a partir de l’Enquesta a la
Joventut de Catalunya 2012.
Projeccions de població de la comarca del Baix Empordà de l’IDESCAT.
Població activa projectada del Baix Empordà de l’IDESCAT.
Població activa local estimada del Sistema d’Informació Socioeconòmica Local de la Diputació de
Girona (XIFRA) a partir de dades de l’INE.
Informe de la “Situació laboral de les persones joves a Catalunya” de l’Observatori Català de la
Joventut.
Taxa d’activitat de Catalunya de l’IDESCAT a partir de l’Enquesta de Població Activa de l’INE.
Servei d’Orientació Municipal de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (SOMI).
Atur registrat de l’IDESCAT, a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.
Taxa d’atur registrat de les dades del XIFRA.
Enquesta de població activa de l’INE.
Observatori d’Empresa i Ocupació del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
Enquesta de Població Activa
“Nota sobre els resultats de l’EPA” de l’Observatori d’Empresa i Ocupació.
Dades de les matrícules universitàries de l’IDESCAT, a partir de la Secretaria d’Universitats i
Empresa.
Enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de
l’INE.
Enquesta territorial sobre les TIC a les llars de Catalunya, any 2013.
Servei d’indicadors i estadística del Departament d’Ensenyament.
Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018.
Informe de l’Estat de la Joventut 2013, de l’Observatori Català de la Joventut.
Despesa de les llars i per persona segons grup d’edat de l’IDESCAT, a partir de l’Enquesta de
pressupostos familiars, base 2006, de l’INE.
Taxa d’habitatges del XIFRA.
Enquesta de les condicions de vida de l’INE.
Oficina d’Habitatge de Palafrugell.
Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palafrugell.
Centre de Mediació i Convivència de Palafrugell (CMIC).
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-

Estructura de la població per sexes: El pes de la població juvenil (16-29 anys) del
municipi de Palafrugell respecte al total de la població, segons les últimes dades
del padró municipal de l’any 2014 mostren com el municipi de Palafrugell té uns
percentatges de població juvenil més elevats, en comparació amb el pes de la
població juvenil del Baix Empordà i de Catalunya.
Per grups d’edat de població juvenil, la població amb edats entre els 16 i 19 anys
representa un 3,9% de la població total,

la població entre els 20 i 24 anys

representa un 5,2% de la població del municipi i per últim la població juvenil entre
els 25 i 29 anys representa un 6,4% del conjunt de la població de Palafrugell. La
font de les dades és el Padró Municipal d’Habitants de l’Institut d’Estadística de
Catalunya.

La piràmide d’edats de la població del municipi de Palafrugell de l’any 2014 , amb
una població total de 22.763 persones, defineix l’estructura d’edats del municipi,
on la població entre els 30 i els 59 anys representa el volum de població més
important, amb un màxim de població a la franja d’edat entre 35 i 39 anys (1.088
homes i 915 dones). És una piràmide definitòria dels grups de població, amb un
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reajustament de la natalitat, on la natalitat comença a baixar, la mortalitat continua
essent baixa i la població pot arribar a un creixement negatiu.

-

Evolució de la població juvenil: El % de població juvenil (16-29 anys) respecte al
total de la població, des de l’any 2007 fins l’any 2014, ha mantingut una tendència
a la disminució del seu pes relatiu, tant pel municipi de Palafrugell (P) com per la
comarca del Baix Empordà (BE) i del conjunt de Catalunya (C). Palafrugell partia
l’any 2007 d’uns percentatges de població juvenil més elevats respecte al Baix
Empordà i Catalunya, que manté al llarg del període fins el 2014.
El que mostren les dades és que la població cada cop és més gran i el pes de la
població jove és menys representatiu dins el conjunt de la població.
A Palafrugell, l’any 2007 el pes dels joves de sexe masculí era més elevat que els
joves de sexe femení, tendència que s’inverteix a partir de l’any 2010 fins al 2014
on la població jove de sexe femení té més pes que la de sexe masculí.
La font de les dades és el Padró Municipal d’Habitants de l’Institut d’Estadística de
Catalunya.
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% població de 16-29 anys PALAFRUGELL
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

P - Homes

20,85

20,12

18,86

17,73

16,96

16,43

15,66

15,25

P - Dones

19,43

19,19

18,32

17,75

17,03

16,39

16,28

15,85

P - Total

20,16

19,66

18,59

17,74

17,00

16,41

15,97

15,55

% població de 16-29 anys BAIX EMPORDÀ
2007
2008
2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE - Homes

18,35

18,11

17,34

16,56

15,79

15,18

14,80

14,46

BE - Dones

17,46

17,15

16,53

15,95

15,30

14,82

14,50

14,19

BE - Total

17,91

17,64

16,94

16,26

15,55

15,00

14,65

14,32

% població de 16-29 anys CATALUNYA
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

C - Homes

18,94

18,43

17,70

16,96

16,22

15,64

15,13

14,76

C - Dones

17,53

17,08

16,57

15,94

15,31

14,82

14,33

13,95

C - Total

18,23

17,75

17,18

16,44

15,76

15,23

14,73

14,35

-

Grans grups d’edat: % de la població juvenil segons grups d’edat per l’any 2014:
A. Infància

0 – 11 anys

B. Espai Jove

12 – 15 anys

C. Espai Jove / Benestar social 16 – 17 anys
D. Treball de carrer

18 – 24 anys

E. Límit edat

25 – 29 anys
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F. Habitatge / Treball

30 – 35 anys

La població pels grups d’edat de l’any 2014 mostren que al municipi de
Palafrugell, en comparació amb el Baix Empordà i Catalunya, els percentatges de
població són més elevats en la majoria de grups d’edat a excepció de les franges
d’edat d’Espai jove (B i C).
La font de les dades és el Padró Municipal d’Habitants de l’Institut d’Estadística de
Catalunya.

Percentatge i total població de 0-35 anys. Any 2014
Palafrugell

Baix Empordà

Catalunya

%

Total

%

Total

%

Total

Infància (0 - 11 anys)

14,15

3222

13,01

17291

12,87

967519

Espai Jove (12 - 15 anys)

3,80

865

3,87

5137

3,81

286266

Espai Jove/Benestar social (16 - 17 anys)

1,84

419

1,85

2452

1,81

136011

Treball de carrer (18 - 24 anys)

7,28

1657

6,86

9118

6,68

502064

Límit edat (25 - 29 anys)

6,43

1463

5,62

7465

5,87

441082

Habitatge/Treball (30 - 35 anys)

9,70

2209

8,87

11792

9,44

709602

100,00

22763

100,00

132886

100,00

7518903

Total població
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La població del municipi de Palafrugell segons gènere, pels diferents grups d’edat
de l’any 2014, la població de sexe masculí és superior en la majoria de grups a
excepció de la de Treball de carrer i Límit d’edat, en què la femenina supera la
masculina.

Població de 0-35 anys per sexe. Any 2014
Palafrugell
Homes

Dones

Total

Infància (0 - 11 anys)

1644

1578

3222

Espai Jove (12 - 15 anys)

471

394

865

Espai Jove/Benestar social (16 - 17 anys)

217

202

419

Treball de carrer (18 - 24 anys)

791

866

1657

Límit edat (25 - 29 anys)

726

737

1463

Habitatge/Treball (30 - 35 anys)

1165

1044

2209

Total població Palafrugell

11373

11390

22763

En el conjunt de la població total del municipi, la població femenina supera
lleugerament, en 17 persones, la masculina.

-

Nacionalitat: Les dades de % de la població juvenil segons grups d’edat (15-19
anys, 20-24 anys i 25-29 anys) i sexe de nacionalitat estrangera per l’any 2014
mostra que el municipi de Palafrugell té un elevat percentatge de població amb
nacionalitat estrangera per aquestes edats, essent molt més elevat en la població
compresa entre els 25 i 29 anys (arribant al 44,10% en la població de sexe
femení) i amb menor pes en la població compresa entre els 15 i 19 anys (en què
no es supera el 30%).
Comparant amb les dades del Baix Empordà i Catalunya, s’aprecia que el pes de
la població amb nacionalitat estrangera és més elevat en el municipi de Palafrugell
en comparació amb els altres dos àmbits geogràfics. Pràcticament en tots els
grups d’edat i àmbits d’estudi el pes de la població de nacionalitat estrangera és
superior en el sexe femení respecte en el sexe masculí.
La font de les dades és el Padró Municipal d’Habitants de l’Institut d’Estadística de
Catalunya.
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El % de la població segons nacionalitat per continents i sexe per aquests grups
% Població nacionalitat estrangera. Any 2014
PALAFRUGELL
Homes
Dones
Total

Homes

BAIX EMPORDÀ
Dones
Total

CATALUNYA
Dones
Total

Homes

15-19 anys

24,69

27,17

25,92

21,68

21,65

21,67

16,83

15,83

16,35

20-24 anys

27,73

34,46

31,28

22,89

25,77

24,31

20,52

21,75

21,12

25-29 anys

38,02

44,10

41,08

31,25

35,26

33,25

26,64

29,89

28,28

d’edat respecte al total de població, mostra com Palafrugell té percentatges més
elevats de població jove de nacionalitat africana i de la resta de la Unió Europea
respecte a la comparativa amb els % del Baix Empordà i Catalunya. La Font de
les dades és el Padró Municipal d’Habitants de l’Institut d’Estadística de
Catalunya.

% Joves de Palafrugell sobre el total de la població segons nacionalitat, per continents i edat. Any 2014
Espanyola Resta UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania

Total

De 15 a 19

3,63

0,31

0,05

0,74

0,05

0,12

0,00

4,90

De 20 a 24

3,57

0,46

0,06

0,85

0,09

0,14

0,02

5,20

de 25 a 29

3,79

0,85

0,06

1,38

0,14

0,18

0,04

6,43

Total població

76,46

6,49

0,82

13,30

0,97

1,63

0,33

100,00

% Joves del Baix Empordà sobre el total de la població segons nacionalitat, per continents i edat. Any 2014
Espanyola Resta UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania

Total

De 15 a 19

3,67

0,22

0,11

0,46

0,09

0,11

0,03

4,69

De 20 a 24

3,76

0,28

0,09

0,60

0,09

0,12

0,03

4,97

de 25 a 29

3,75

0,47

0,10

0,92

0,14

0,18

0,06

5,62

Total població

80,20

5,92

1,95

8,54

1,13

1,68

0,58

100,00
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% Joves de Catalunya sobre el total de la població segons nacionalitat, per continents i edat. Any 2014
Espanyola Resta UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania

Total

De 15 a 19

3,78

0,13

0,04

0,22

0,05

0,19

0,11

4,52

De 20 a 24

3,84

0,23

0,06

0,27

0,09

0,22

0,16

4,87

de 25 a 29

4,21

0,47

0,08

0,41

0,14

0,35

0,22

5,87

Total població

85,51

3,85

0,80

4,08

0,93

2,94

1,87

100,00
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-

Lloc de naixement: % de la població juvenil per sexes (15-19 anys, 20-24 anys i
25-29 anys) segons lloc de naixement (Catalunya, resta de l’estat i estranger) per
l’any 2014. Comparativa amb els % del Baix Empordà i Catalunya. La Font de les
dades és el Padró Municipal d’Habitants de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
Segons les dades els àmbits del Baix Empordà i Catalunya presenten uns
percentatge de població juvenil nascuda a Catalunya superior (per les diferents
franges d’edat i sexes) que a l’àmbit municipal de Palafrugell. En el cas del
municipi de Palafrugell, tot i que la població juvenil nascuda a Catalunya
percentualment és la més nombrosa, el percentatge de població nascuda a
l’estranger hi té un pes molt més elevat que en el conjunt del Baix Empordà o
Catalunya.
Pel que fa a la població nascuda a la resta de l’Estat és la que presenta un
percentatge de població més baix, concretament en el municipi de Palafrugell
presenta uns percentatges similars, tendint a la baixa, respecte a les dades del
Baix Empordà i Catalunya.

% Població jove de Palafrugell segons lloc de naixement. Any 2014

Homes

Catalunya
Dones

Total

Homes

Resta de l'Estat
Dones
Total

Homes

Estranger
Dones

De 15 a 19 anys

34,08

31,57

65,65

0,54

1,08

Total

1,61

15,87

16,86

De 20 a 24 anys

30,35

30,94

61,28

0,93

32,74

0,76

1,69

15,98

21,05

De 25 a 29 anys

26,38

23,24

49,62

1,91

37,02

2,39

4,31

21,33

24,74

46,07

Homes

Estranger
Dones

Total

% Població jove del Baix Empordà segons lloc de naixement. Any 2014

Homes

Catalunya
Dones

Total

Homes

Resta de l'Estat
Dones
Total

De 15 a 19 anys

36,57

35,26

71,83

0,90

0,93

1,83

13,49

12,85

26,34

De 20 a 24 anys

35,04

33,49

68,54

1,38

1,08

2,46

14,17

14,84

29,01

De 25 a 29 anys

30,18

27,01

57,19

2,20

2,55

4,74

17,90

20,17

38,07

Homes

Estranger
Dones

Total

% Població jove de Catalunya segons lloc de naixement. Any 2014

Homes

Catalunya
Dones

Total

Homes

Resta de l'Estat
Dones
Total

De 15 a 19 anys

39,41

37,01

76,42

0,88

0,87

1,75

11,62

10,22

21,83

De 20 a 24 anys

36,68

34,56

71,24

1,19

1,31

2,50

13,10

13,16

26,26

De 25 a 29 anys

32,22

30,44

62,66

2,29

2,65

4,93

15,11

17,29

32,40
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-

Estat civil: No es tenen dades específiques de l’estat civil de la població juvenil
(15-29 anys) del municipi de Palafrugell. La informació més recent de l’estat civil
de la població per al municipi de Palafrugell és del cens de població i habitatges
de l’INE del 2011 referent a grans grups d’edat (0-15 anys, 16-64 anys i >65 anys).
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Pel que fa a l’àmbit de Catalunya (CAT) i del conjunt de l’àmbit territorial de les
comarques gironines (CG) es disposa de dades de l’estat civil (solter, casat i
divorciat o separat) i la vida en parella (viu amb el/la cònjuge, viu amb la parella i
no viu en parella) per grups d’edat de la població juvenil, gràcies a l’Enquesta de
Joventut del 2012.
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Emancipació i formes de convivència
Gràfic 22. Situació de
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Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (Direcció General de Joventut)

A les Comarques Gironines, o
com al c njunt de Catalunya i a la resta d’àmbits, la convivència
ne
parella és la manera de viure majoritària (61,8%). Prop d’un de cada de joves comparteix pis
(9,8%) i un de cada deu viu sol o sola (11,1%).

3.1.1.Joves amb fills i filles
El fet que l’EJC 2012 analitzi els joves fins els 34 anys, comporta que apareguin amb més força
que en d’altres estudis, alguns fenòmens associats al cicle de vida com la maternitat i la
paternitat. Dels registres demogràfics sabem que l’edat mitjana de tenir el primer fill s’ha anat
endarrerint en les darreres dècades, com a conseqüència de la transformació dels patrons
econòmics, socials i culturals.
A Catalunya prop d’1 de cada 4 joves té fills/filles (24,2%). En la comparació
e entre àmbits, les
Comarques Gironines destaquen pr el ’elevat percentatge
md j oves a b fills i f lles (35,4%).

-

Moviment natural de la població juvenil; creixement de la població juvenil: A partir
de l’Estadística de Variacions Residencials de l’INE per l’any 2013 podem saber
pel municipi de Palafrugell, Catalunya i la província de Girona les altes i baixes
residencials per sexe i grups d’edat (16-24 anys i 25-34 anys).
A Palafrugell en el grup d’edat entre 16 i 24 anys, a l’any 2013 el nombre d’altes
és més alt respecte el de baixes residencials en el cas de les dones, mentre que
en els homes és més alt el nombre de baixes respecte el d’altes residencials. Per
aquest grup d’edat, a la província de Girona i en el conjunt de Catalunya el
nombre d’altes en ambdós sexes és superior que el nombre de baixes.
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El grup d’edat entre 25 i 34 anys, al municipi de Palafrugell, el nombre de baixes
residencials és més elevat que el nombre d’altes, tendència que també succeeix al
conjunt de Catalunya i de la província de Girona.
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-

Moviment migratori; dins la comarca, migracions externes: A partir de l’Estadística
de Variacions Residencials de l’INE per l’any 2013 es tenen dades del saldo
interior i exterior, amb dades absolutes, de la població amb nacionalitat espanyola
i de la població estrangera. S’observa que en el municipi de Palafrugell els saldos
són en general negatius, a excepció del saldo interior de les dones espanyoles i
dels homes i dones estrangeres, així com el saldo exterior de les dones
estrangeres. Per contra, a la província de Girona i a Catalunya només són positius
els saldos interiors d’homes i dones de nacionalitat espanyola.
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A partir de l’Estadística de Variacions Residencials de l’INE per l’any 2013,
l’Idescat disposa per Catalunya i per l’àmbit territorial de les comarques gironines
dels saldos migratoris interns amb Catalunya, els saldos migratoris interns amb la
resta de l’estat i els saldos migratoris externs, dades absolutes totes elles
desglossades per sexe, grups d’edat (entre els quals la població juvenil) i el lloc de
naixement.
Pel municipi de Palafrugell només disposem dades del saldo migratori intern i
extern pel total de la població del municipi. No es tenen dades específiques de la
població juvenil.
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El següent gràfic de la taxa del saldo migratori intern mostra l’evolució entre l’any
2009 i el 2013 per a la comarca del Baix Empordà i per al conjunt de Catalunya. El
el Baix Empordà l’evolució de la taxa del saldo migratori intern és a l’alça, passant
d’uns valors negatius el 2009 i el 2010 a als valors positius del 2013. L’evolució de
Catalunya, en canvi, és més aviat irregular, però mantenint els valors negatius al
llarg de tot el període.
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Per Palafrugell tenim dades absolutes per al conjunt de la població del saldo
migratori intern, de l’any 2013, per a diferents àmbits administratius. Les dades
demostren que Palafrugell és un pol d’atracció d’habitants de la mateixa comarca,
però que el saldo migratori és negatiu amb la resta d’Espanya. El saldo migratori
intern total per al municipi és positiu en 2 habitants.

-

Llars familiars: Pel que fa a llars familiars, a l’Ajuntament de Palafrugell hi ha
redactat el Pla Local d’Habitatge 2011-2016, a l’annex 4 del qual es troben les
taules de les projeccions demogràfiques desagregades per grups d’edat (nombre
de llars, previsions demanda habitatges, demanda llars per emancipació; divorcis;
flux migratori). Pel que fa a estudis de la llar i emancipació per joves a nivell de
Catalunya i comarques gironines podrem fer referència al que diu l’Enquesta de
Joventut de Catalunya de l’any 2012.
No es disposen de dades estadístiques o d’enquesta provinents de la mateixa font
i el mateix any pels diferents àmbits territorials a comparar.
Segons la demanda de llars que projecta el Pla Local d’Habitatge 2011-2016,
veiem que per als anys 2015 i 2016, la demanda de llars familiars es concentra en
la franja d’edat entre els 20 i 34 anys per la demanda per emancipació, seguit pel
flux migratori i en menor mesura per la demanda de llars per divorcis.
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En la franja d’edat de la població de menys de 20 anys, amb uns valors absoluts
molt baixos, la principal demanda de llars és per flux migratori seguit per
l’emancipació.

A l’Enquesta a la Joventut de Catalunya del 2012, de la Generalitat de Catalunya
es donen dades estadístiques de la població emancipada per grups d’edat, sexe i
lloc de naixement de la població juvenil catalana, així com dades estadístiques
generals de la població juvenil de les comarques gironines, que destaca per ser el
territori amb una taxa d’emancipació juvenil superior (65,5%). L’edat mitjana
d’emancipació a les comarques gironines són els 24,8 anys.

Segons el document Situació i necessitats de la joventut a les comarques
gironines realitzat a partir de l’anàlisi de les dades de l’Enquesta a la Joventut de
Catalunya 2012, a les comarques gironines, dels joves emancipats la majoria viu
en parella (61,8%), un 9,8% comparteix pis i un 11,1% viu sol. D’aquests joves el
35,4% són joves amb fills.
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3.3 Projecció de la població juvenil
-

Escenaris d’evolució i grups d’edat: Les projeccions de població municipal per
grups d’edat, s’elaboren a partir de les projeccions de població de l’Idescat,
elaborades en l’àmbit comarcal i de Catalunya. A partir de les projeccions de
població de la comarca del Baix Empordà es realitza una aproximació de la
projecció de la població juvenil a nivell municipal segons l’escenari d’evolució de la
població que s’aproxima més a la realitat del municipi.
En el cas del municipi de Palafrugell s’ha realitzat la projecció de població jove
(16-29 anys) a partir de “l’Escenari alt” de projecció d’evolució de la població de la
comarca del Baix Empordà.

La tendència de la projecció de població jove per al municipi de Palafrugell és que
fins al 2018 es segueixi amb l’evolució descendent de població d’aquest grup
d’edat que ha anat patint al llarg dels últims anys i a partir del 2019 comenci un
lleuger ascens de la població jove fins al 2026 on es recuperaran les xifres totals
de població entre 16 i 29 anys que hi havia l’any 2012.

-

Població activa projectada: Les projeccions de població activa, s’elaboren a partir
de la població activa projectada, que l’Idescat elabora en l’àmbit comarcal i de
Catalunya. A partir de les projeccions de població activa de la comarca del Baix
Empordà es realitza una aproximació de la projecció de la població juvenil a nivell

42

Pla Local de Joventut 2016-2019

municipal segons l’escenari d’evolució de la població que s’aproxima més a la
realitat del municipi.

En el cas del municipi de Palafrugell s’ha realitzat la projecció de població activa
juvenil (16-34 anys) a partir de “l’Escenari baix” de projecció d’evolució de la
població de la comarca del Baix Empordà.
La tendència de la projecció de població activa juvenil per al municipi de
Palafrugell és que fins al 2020 es segueixi amb el descens de població activa
d’aquest grup d’edat, seguint la pauta d’aquests últims anys, tot i que amb una
pèrdua de població activa menys acusada a mesura que avancem any a any fins
arribar al 2021 que serà el primer any amb una lleugera recuperació de la població
activa juvenil.
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3.4. Principals xifres econòmiques pel que fa a joves i treball
-

Joventut activa–inactiva: Les dades de la població activa del municipi de
Palafrugell i la comarca del Baix Empordà per a l’any 2013 per sexe i grups d’edat
(16-24 anys i 24-34 anys) provenen de la taula de població activa local estimada
que elabora el Sistema d’Informació Socioeconòmica Local a partir de dades de
l’INE. Les dades demostren que per sexes la població activa masculina supera en
valors absoluts la població femenina.

Població activa local estimada. Any 2013
Palafrugell
Homes

Dones

Total

De 16 a 24 anys

583

474

1057

De 25 a 34 anys

1673

1414

3087

Total (16-64 anys)

6576

5679

12255

Baix Empordà
De 16 a 24 anys
De 25 a 34 anys
Total (16-64 anys)

Homes

Dones

Total

3281

2616

5897

8674

7446

16120

38039

33516

71555
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Pel que fa a l’àmbit territorial de Catalunya, L’Observatori Català de la Joventut
elabora cada trimestre l’informe de la Situació laboral de les persones joves a
Catalunya a partir de les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa. Aquest
informe també ofereix informació sobre els estudis i l’emancipació dels joves.
Respecte a dades de Catalunya disposem la taxa d’activitat de Catalunya per grups
d’edat (16-19, 20-24 anys) pel 3r trimestre del 2014 des de la font de l’Idescat que fa
referència a l’Enquesta de Població Activa de l’INE.

En el Servei d’Orientació Municipal de l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell (SOMI), servei públic i gratuït adreçat a totes les persones residents a
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Palafrugell que busquen feina o volen millorar-la, fins l’abril de 2015 hi ha un total
de 1.222 inscrits, dels quals 752 són menors de 25 anys. Per sexes els inscrits
són 614 dones i 608 homes. Del total d’inscrits, segons el nivell d’estudis 337,
persones no tenen l’ESO, 440 tenen l’ESO i 401 tenen estudis superiors a l’ESO.
Del total de 1.222 persones inscrites n’hi ha 718 que no estudien, no treballen ni
estan de baixa (348 homes i 277 dones), dels quals 468 són menors d’edat.
Segons l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), en data d’abril de 2015, hi ha
35 joves (20 noies i 15 nois) d’entre 16 i 25 anys de Palafrugell inscrits al
Programa de Garantia Juvenil, dels quals 8 inactius (segurament treballen), 3
pendents d’esmenar i 1 rebutjat.

-

Joves ocupats i joves desocupats: Disposem de la mitjana anual de l’atur registrat
per sexe i edat per l’any 2014 (Palafrugell, Baix Empordà i Catalunya) de la font de
l’Idescat a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. En les
dades s’observa que en la franja d’edat de 16 a 19 anys, en l’àmbit de Palafrugell,
Baix Empordà i Catalunya, la població de sexe masculí presenta unes dades
d’atur més elevades que la població de sexe femení. En la franja d’edat de 20 a 24
anys la població de sexe masculí al Baix Empordà i Catalunya segueix presentant
unes dades d’atur més elevades, a diferència del municipi de Palafrugell on la
població de sexe femení supera la de sexe masculí. En la franja d’edat de 25 a 29
anys, en els tres àmbits, la població de sexe femení supera en atur registrat la de
sexe masculí.

46

Pla Local de Joventut 2016-2019

També es tenen dades de la taxa d’atur registrada per sexe i grups d’edat (16-24
anys i 25-34 anys) per l’any 2014 (període gener-desembre) per al municipi de
Palafrugell i la comarca del Baix Empordà (font Diputació de Girona). A la franja
d’edat de 16 a 24 anys la taxa d’atur masculí és més baixa a Palafrugell que al
conjunt de la comarca, mentre que la taxa d’atur femení és més elevada. A la
franja d’edat de 25 a 34 anys la taxa d’atur masculí i femení del municipi de
Palafrugell és més elevada que la del Baix Empordà per la mateixa franja d’edat.

Pel que fa a la diferència entre sexes en el municipi de Palafrugell, veiem que per
a les dos franges d’edat, la població femenina té una taxa d’atur molt més elevada
que la masculina.
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En l’informe de la Situació laboral de les persones joves a Catalunya del 4t
trimestre del 2014 la taxa d’atur a Catalunya de la població entre 16 i 29 anys es
situa en el 32,2%.

Es tenen dades de la taxa d’ocupació juvenil de Catalunya a partir de l’informe de
la Situació laboral de les persones joves a Catalunya del 4t trimestre del 2014.
A l’Enquesta de Població Activa, de l’INE, es troben dades d’ocupació per a la
comarca del Baix Empordà, però no estan desglossades per grups d’edats.
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L’atur registrat de la població jove per sectors d’ocupació al municipi de
Palafrugell, a mes de març de 2015 segons les dades de l’Observatori d’Empresa i
Ocupació del Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya,
demostren que l’atur en aquest grups d’edat es concentra en el sector serveis,
seguit pels que no es coneix una ocupació anterior. Si ho comparem amb la
població jove estrangera registrada com aturada, en podem extreure que la
població estrangera representa més del 50% de la població jove del municipi
registrada com aturada en els sectors de l’agricultura, la construcció, la indústria i
els que estan registrats sense ocupació anterior, en canvi l’atur registrat en el
sector serveis principalment està compost amb més del 75% per la població jove
de nacionalitat espanyola del municipi.

Els percentatges d’atur registrat per cada sector d’activitat en el total de la
població jove (fins a 29 anys) respecte el conjunt de la població de Palafrugell per
cada un dels sectors són:

-

En l’agricultura, el joves són el 12,28% del conjunt d’aturats registrats en
aquest sector d’activitat.

-

En la indústria, el joves són el 6,10% del conjunt d’aturats registrats.

-

En la construcció, el joves són el 3,75% del conjunt d’aturats registrats.

-

En el sector serveis, els joves són 16,68% del conjunt d’aturats registrats.

-

Dins els registrats sense ocupació anterior, els joves són el 28,43% del conjunt
d’aturats registrats inscrits com a sense ocupació anterior.
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Atur registrat per sectors d'ac vitat a Palafrugell. març de 2015
250
216
200

150
131

Menors de 20 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

100

Total joves
75
56

50

0

0

7

7

0

4

6

13 15

10
1

16

10

20 20

1

0
Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Sense ocupació
anterior
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Atur registrat d'estrangers per sectors d'ac vitat a Palafrugell. març de 2015
70
61
60

50

40
40

36

Menors de 20 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

30

Total joves
20

18

20

8

10
5
0

0

5

4

6

4
1

0

1

8

7

9

3

0
Agricultura

-

Indústria

Construcció

Serveis

Sense ocupació
anterior

Contractes laborals: Es tenen dades pel municipi de Palafrugell i la comarca del
Baix Empordà extretes de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, del Departament
d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya, per l’any 2013 i 2014
(gener – desembre) del nombre de contractes per grups d’edat.
A Palafrugell, a la franja d’edat de menors de 20 anys, del 2013 al 2014, la
contractació ha augmentat en un 0,35%, a la franja d’edat de 20 a 24 anys, la que
més ha augmentat, ho ha fet en un 3,05% i, per últim, la franja d’edat de 25 a 29
anys la contractació registrada ha disminuït en un 1,27%.
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Segons l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), en data d’abril de 2015, hi ha
364 joves (16-19 anys) de Palafrugell inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), dels quals 336 consten com a desocupats i 38 com estudiants.

-

Joves, economia de les llars i condicions de vida: Pel que fa a joves, economia de
les llars i condicions de vida, a l’Idescat no hi ha dades actuals. La referència més
actual sobre joves del municipi de Palafrugell la trobem al Pla Local d’Habitatge
2011-2016.
Les conclusions del Pla Local d’Habitatge 2011-2016 descriuen que un 35,5% de
les llars joves (entre 20 i 35 anys) estan excloses d’accedir a un habitatge en
propietat de segona mà. Un 19,2% de les llars joves queden excloses de la
frontera d’accessibilitat mínima del mercat lliure que marca el preu mig del lloguer.
De les 505 noves llars, del període 2011-2016, creades per emancipació, un total
de 97 llars joves requeriran d’habitatges destinats a polítiques socials.
El preu desitjat i assumible per les llars joves amb unes rendes mitges que
busquen un habitatge d’obra nova o seminova es situaria entre els 150.000 i
170.000 € i per les llars amb uns ingressos més modestos es busquen habitatges
en règim de lloguer amb un preu mensual no superior als 500 € (actualment, el
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2015, des de l’Oficina d’Habitatge de Palafrugell ens indiquen que el preu mig del
lloguer serien uns 375 €).

A l’estudi, els joves del municipi menors de 35 anys inscrits en el registre de
sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Catalunya és de 32 persones.

Per a Catalunya i les comarques gironines trobem dades a l’Enquesta de Joventut
de Catalunya del 2012. A Catalunya el 57,5% de les persones joves ha deixat la
llar d’origen, mentre que el 42,5% no ho ha fet. Les comarques gironines
destaquen per ser el territori amb una taxa d’emancipació juvenil superior, del
65,5%.
A Catalunya, les persones joves emancipades viuen majoritàriament en habitatges
en règim de lloguer (51,8%), seguit d’habitatges de compra amb pagaments
pendents (36,4%); conseqüentment el 88,2% de les persones joves emancipades
han de destinar una part dels seus ingressos a l’habitatge en què resideixen. Un
3,4% dels joves viu en un habitatge de compra totalment pagat. Al conjunt de
Catalunya el 7,3% dels joves viuen en llars que han estat cedides per familiars o
bé heretades. A les comarques gironines predominen els habitatges de lloguer
(55,1%), seguit pels de compra (32%) i pels cedits per pares o familiars (11,8%).

A Catalunya, el cost mig mensual que les persones joves emancipades destinen a
l’habitatge (incloent les despeses d’escala) és de 632,4 €. A les comarques
gironines el preu de l’habitatge és inferior al del conjunt de Catalunya: 554 € de
mitjana.
Al conjunt de Catalunya, prop de 3 de cada 10 joves no disposa d’independència
econòmica (27,7%). A les comarques gironines la proporció de joves que no ha
assolit l’autonomia econòmica respecte de la llar d’origen és similar a la del
conjunt de Catalunya (29,1%).
La mitjana d’ingressos mensuals individuals es troba per sota dels 1.000 euros,
concretament en 924 € pel conjunt de Catalunya i en 920 € pel conjunt de les
comarques gironines. Pel que fa als ingressos mitjans de les llars és de 2.345 €
pel conjunt de Catalunya i de 1.984 € pel conjunt de les comarques gironines, que
pot ser degut que el nombre de persones de la llar que treballin sigui inferior que
en el conjunt de Catalunya.
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-

Principals sectors d’ocupació: agricultura, ramaderia i pesca, comerç, indústria i
turisme: Respecte als principals sectors d’ocupació de la població juvenil trobem
dades per Catalunya a l’informe de la Situació laboral de les persones joves a
Catalunya a partir de les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa i a la
Nota sobre els resultats de l’EPA a nivell sectorial del 4t trimestre del 2014 de
l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Per la comarca i Palafrugell no tenim dades.

Situació laboral de les persones joves a Catalunya, 4t trimestre del 2014: Un
81,4% del joves ocupats ho està en el sector serveis. El sector industrial ocupa un
14% dels joves. El sector de la construcció ocupa un 4,7% dels joves.
El 60,5% de la població jove ocupada assalariada té un contracte indefinit i el
39,5% restant algun tipus de contracte temporal.

Nota sobre els resultats de l’EPA a nivell sectorial del 4t trimestre del 2014: En el
4t trimestre del 2014, l’ocupació de la població jove de 16 a 29 anys ha
representat el 14% de l’ocupació total de Catalunya, amb una variació interanual
negativa del -0,8%. En el sector de la indústria, l’ocupació juvenil ha representat el
10,3% de l’ocupació en el sector, amb una variació interanual negativa del -5,0%.
En el comerç al detall ha representat el 18,8% del total del sector, amb una
variació interanual positiva de l’1,2%. En l’activitat turística l’ocupació de la
població jove ha representat el 23,5% del total del sector, amb una variació
interanual positiva del 23,6%.

Del total de joves (fins a 29 anys) del municipi de Palafrugell inscrits com a
demandants d’ocupació a març del 2015, segons l’Observatori d’Empresa i
Educació, 8 joves ho fan en el sector de l’agricultura, 12 en el sector de la
indústria, 15 en el sector de la construcció, 322 en el sector serveis i 80 sense
ocupació anterior.
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3.5. Principals xifres econòmiques pel que fa a joves i transport

-

Mobilitat obligada pels estudis: Tenim dades absolutes pel municipi del conjunt de
la població que estudia resident i el lloc d’estudi localitzat per sexe per l’any 2012
pel que fa a ensenyaments universitaris (font Idescat a partir de les dades de les
matrícules de la Secretaria d’Universitats i Empresa). La població que està cursant
ensenyaments universitaris i és resident al municipi de Palafrugell és de 313
persones (14,12% dels matriculats en estudis universitaris al Baix Empordà), dels
quals 131 són homes i 182 són dones, que pel fet de no impartir-se estudis
universitaris al municipi han d’anar a estudiar fora del municipi. Amb les dades
s’observa que la població femenina té més pes en la població que accedeix a
estudis universitaris.

Pel municipi de Palafrugell, la població que estudia resident i llocs d’estudis
localitzats per edat i per nivell d’estudis en ensenyaments no universitaris per l’any
2013, extret de l’Idescat a partir de les dades de la matrícula del Departament
d’Ensenyament. En les següents taules i gràfics podem observar en valors
absoluts (taules) i percentatges (gràfics) com es configura la mobilitat d’estudiants
a Palafrugell en ensenyaments no universitaris.
Població que estudia resident i llocs d'estudi localitzats per edat. Ensenyaments no universitaris. Palafrugell, any 2013
De 3 a 5 anys De 6 a 11 anys De 12 a 15 anys De 16 a 17 anys De 18 anys i més

Total

Residents que estudien a dins

852

1.330

810

277

124

3.393

No residents que estudien a dins

27

81

287

152

171

718

No consta residència i estudien a dins

8

8

2

0

0

18

Residents que estudien a fora

49

82

14

61

186

392

Llocs d'estudi localitzats (1)

887

1.419

1.099

429

295

4.129

Població que estudia resident (2)

901

1.412

824

338

310

3.785

Diferència (1) - (2)

-14

7

275

91

-15

344

Unitats: persones.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a dins + No residents que estudien a dins + No consta residència i estudien a dins
(2) Població que estudia resident = Residents que estudien a dins + Residents que estudien a fora

Població que estudia resident i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis. Ensenyaments no universitaris. Palafrugell, any 2013
Educació
Educació
Cicles formatius Cicles formatius
Infantil 2n cicle
primària
E.S.O
Batxillerat
de grau mitjà de grau superior

Total

Residents que estudien a dins

853

1.336

856

199

119

30

3.393

No residents que estudien a dins

27

83

305

88

166

49

718

No consta residència i estudien a dins

8

8

2

0

0

0

18

Residents que estudien a fora

49

83

25

32

89

114

392

Llocs d'estudis localitzats (1)

888

1.427

1.163

287

285

79

4.129

Població que estudia resident (2)

902

1.419

881

231

208

144

3.785

Diferència (1) - (2)

-14

8

282

56

77

-65

344

Unitats: persones.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a dins + No residents que estudien a dins + No consta residència i estudien a dins
(2) Població que estudia resident = Residents que estudien a dins + Residents que estudien a fora
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-

Mobilitat obligada pel treball: No es disposen de dades estadístiques de la
mobilitat obligada pel treball de la població jove del municipi. Només es troben
dades generals per tot el municipi, en el Cens de Població i Habitatge de l’INE del
2011. Aquesta antiguitat en les dades fa que no es considerin pe a aquest estudi
degut a la més que probable variabilitat amb la situació actual, al 2016, de la
mobilitat obligada pel treball al municipi de Palafrugell.
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3.6. Principals indicadors socials pel que fa a joves i les TIC
-

Ús de l’ordinador i d’internet: L’Enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies
de la informació i la comunicació a les llars de l’INE no té en compte els àmbits
municipals ni comarcals. Les dades de Catalunya de 2014 provinents de
l’enquesta tenen en compte diferents grups d’edat (entre els quals 16-24 anys i
25-34 anys).

% ús de l'ordinador i d'Internet. Per freqüència, lloc d'ús i grups d'edat. Catalunya any 2014.
16 - 24
25 - 34
35-44
45-54
55-64
65-74
Ús de l'ordinador

Total

98,1

88,5

89,4

87,6

64,2

35,4

79,5

diàriament, almenys 5
dies per setmana

77,5

74,6

70,1

68,3

71,3

60,9

71,3

totes les setmanes, però
no diàriament

21,8

15,0

18,1

21,6

16,0

30,2

19,2

menys d'un cop a la
setmana

0,7

10,3

11,7

10,1

12,8

8,9

9,5

98,9

90,2

90,8

88,2

65,0

35,9

80,5

diàriament, almenys 5
dies per setmana

89,2

84,8

80,5

80,9

75,5

67,8

81,4

totes les setmanes, però
no diàriament

9,4

9,4

12,3

11,5

13,3

24,4

11,9

menys d'un cop a la
setmana

1,4

5,8

7,1

7,6

11,2

7,9

6,7

33,9

41,8

40,5

31,6

16,2

6,2

30,3

Ús d'Internet

Compres per Internet

Per la comarca del Baix Empordà i Catalunya es tenen dades del % d’habitatges
amb tinença d’ordinador i connexió a internet, entre d’altres, per la població
general de 16 a 74 anys per l’any 2013 (font: Idescat).
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% d'equipament TIC a l'habitatge. Any 2013
Tinença d'ordinador Connexió a Internet

Telèfon mòbil

Banda ampla

Baix Empordà

78,5

75,6

95,4

74,4

Catalunya

74,7

72,2

96,1

70,9

Persones que han utilitzat Internet alguna vegada. Catalunya, any 2013.

Total

Comprar o
encarregar béns
o serveis

Activitats de
banca
electrònica

Proporcionar
informació
personal en
xarxes socials o
professionals

De 16 a 24 anys

626.952,0

21,0

20,1

42,8

11,1

30,7

De 25 a 34 anys

981.428,0

15,5

7,6

38,4

7,4

35,6

9,6

De 35 a 44 anys

1.182.385,0

39,8

24,3

42,1

7,4

31,1

22,5

De 45 a 54 anys

854.585,0

48,8

32,1

53,9

7,2

21,0

9,1

De 55 a 64 anys

542.233,0

30,5

16,7

28,4

6,4

9,8

4,2

De 65 a 74 anys

196.833,0

23,1

18,2

30,4

10,7

22,5

23,0

Comunicar-se
per Internet

Descarregar
programari,
música, vídeos, Usar Internet
jocs o altres amb dispositius
fitxers
mòbils
10,3

També es disposa com a font de dades de l’Enquesta territorial sobre les TIC a les
llars 2013, amb moltes taules de la població general de Catalunya sobre l’ús
d’internet. L’Enquesta territorial sobre les TIC a les llars 2013 no té en compte
l’àmbit comarcal ni el municipal. Pel que fa a la població juvenil del municipi i la
comarca, en referència a aquests paràmetres no hi ha dades.
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3.7 Principals indicadors socials pel que fa a joves i educació
-

Educació secundària: alumnes per nivell i sexe: Es disposen de dades del curs
2012-2013 del número de centres, grups i alumnat que imparteixen l’ESO, el
Batxillerat, els Cicles Formatius i PQPI, així com l’alumnat per cursos (diferenciat
per sexe) i l’alumnat per edats a nivell municipal, comarcal i català (per sector
públic i concertat). La Font de les dades és el Departament d’Ensenyament (servei
d’indicadors i estadística).
El curs 2012-2013, 1.791 alumnes estaven escolaritzats en alguna de les
següents ofertes formatives impartides en el municipi de Palafrugell; com són
l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, els Cicles Formatius de Grau
Mitjà, els Cicles Formatius de Grau Superior i el PQPI.
Després de finalitzar l’ESO l’alumnat que estudia a Palafrugell que decideix seguir
estudiant, segueix els estudis amb un Cicle Formatiu de Grau Mitjà un total de 293
alumnes, mentre que els que segueixen els estudis amb el Batxillerat són en
nombre una mica inferior, concretament 271 estudiants.
Els estudiants que després de fer un Cicle Formatiu de Grau Mitjà segueixen
estudiant un Cicle Formatiu de Grau Superior disminueix en un nombre
considerable. El curs 2012-2013 pels 293 alumnes de CFGM hi havia 71 alumnes
en CFGS.

Educació Secundària Obligatòria. Curs 2012-2013
SECTOR PÚBLIC
Centres
Grups
Catalunya

Alumnat

SECTOR PRIVAT CONCERTAT
Centres
Grups
Alumnat

548

6.300

178.486

486

3.751

104.118

Baix Empordà

10

134

3.815

5

40

1.140

Palafrugell

2

28

798

2

12

342
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Cicles Formatius. Curs 2012-2013
SECTOR PÚBLIC
Centres

CFGM
Grups

Alumnat

244

1.579

Baix Empordà

4

Palafrugell

1

Catalunya

SECTOR PRIVAT CONCERTAT

Centres

CFGS
Grups

Centres

CFGM
Grups

Alumnat

Alumnat

Centres

CFGS
Grups

43.507

193

1.350

Alumnat

36.075

118

540

12.797

103

574

28

838

4

15.025

16

325

0

0

0

0

0

11

293

1

0

5

71

0

0

0

0

0

0

CFGM. Alumnat per cursos. Curs 2012-2013
SECTOR PÚBLIC
Total
Primer
Segon
Només pràctiques

Total

Catalunya

SECTOR PRIVAT CONCERTAT
Primer
Segon
Només pràctiques

43.507

27.387

14.467

1.653

12.797

7.698

4.809

290

Baix Empordà

838

491

308

39

0

0

0

0

Palafrugell

293

169

124

-

0

0

0

-

CFGS. Alumnat per cursos. Curs 2012-2013
SECTOR PÚBLIC
Total
Primer
Segon
Només pràctiques

Total

Catalunya

36.075

19.801

15.271

1.003

15.025

8.243

6.667

115

325

159

166

-

0

0

0

-

71

37

34

-

0

0

0

-

Baix Empordà
Palafrugell

CFGS. Alumnat per edats. Curs 2012-2013
SECTOR PÚBLIC
Total
18 anys
19 anys
Catalunya
Baix Empordà
Palafrugell

-

SECTOR PRIVAT CONCERTAT
Primer
Segon
Només pràctiques

20 anys i +

Total

SECTOR PRIVAT CONCERTAT
18 anys
19 anys 20 anys i +

36.075

1.850

5.024

29.201

15.025

1.362

2.957

325

19

48

258

0

0

0

10.706
0

71

5

11

55

0

0

0

0

Ensenyament universitari: Les dades que ja es tracten amb anterioritat de la
mobilitat obligada per estudis universitaris de l’any 2012 són les que permeten
saber el número de residents de Palafrugell que estudien a la universitat (font:
Idescat, a partir del registre de la Matrícula de la Secretaria d’Universitats i
Empresa).

60

Pla Local de Joventut 2016-2019

-

Fracàs escolar: En el Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 20122018 es donen dades estadístiques sobre les competències de l’alumnat de
Catalunya i d’abandó escolar prematur.
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3.8. Principals indicadors socials pel que fa a joves i cultura
-

Pràctiques culturals: per grups d’edat i sexe: A l’Enquesta de Joventut de
Catalunya 2012 es tenen dades pel conjunt de les comarques gironines (CG) i per
Catalunya (CAT) sobre les preferències culturals i d’oci de la població.

Gràfic 43. Tipologia d’activitatsed’oci segons l’àmbit t rritorial. Joves de 15 a 34 anys.
Catalunya, 2012. Percentatge

27,1

29,8

32,7

29,9

25,1

28,7

25,8

26,9

28,1

32,7

29,9

8,0

11,4

13,8

10,0

10,2

10,5

19,0

18,7

17,7

CC

P

CAT

33,4

27,1

29,5
37,0

29,5
10,4

10,0

15,1
11,1

14,6

9,9

15,1
5,8

7,1
17,2
M

12,8

22,2

20,5

CT

TE

23,9

11,5
CG

P i AP i A
Oci relacional
Oci cultural
Oci digital

Oci esporàdic
Oci de baixa intensitat
Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (Direcció General de Joventut)

A Catalunya, les persones joves amb aficions o hobbies centren els seus interessos
principalment en l’esport i la dansa, aquestes dues pràctiques aglutinen el 50,4% del
total d’activitats, seguit de les activitats vinculades a la pràctica musical. A les
comarques gironines es practica menys esport que al conjunt de Catalunya (34,5%),
però destaquen altres activitats vinculades a les arts plàstiques com el dibuix o la
pintura, en la comparació territorial (13,1%).
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En les comarques gironines, l’oci relacional i el cultural són sensiblement inferiors al
percentatge de Catalunya, mentre que l’oci digital, esporàdic i de baixa intensitat són
superiors a la mitjana de Catalunya.
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- Recuperació de la proporció de catalanoparlants habituals
Catalanoparlants habituals segons grups d’edat, per sexe. Catalunya, 2003, 2008 i 2013. Percentatage

L’arribada d’un contingent important de persones joves d’origen estranger al llarg del
període de creixement econòmic va tenir un impacte evident en l’ús del català. Del
2003 al 2008, la proporció de joves que emprèn el català de forma habitual va passar
del 42,1% al 31,5%. L’impacte es va produir en una proporció molt semblant entre la
població de més de 29 anys. Passat aquest primer moment, les dades de 2013
mostren una recuperació en la proporció de parlants joves de gairebé 5 punts percentuals (es recuperen, respecte al 2003, el 46,3% dels catalanoparlants habituals
perduts el 2008). Aquesta recuperació pot explicar-se tant per l’aprenentatge del català
per una part dels nouvinguts com pel fet que una altra part de la població d’origen
estranger ha emigrat de Catalunya davant les dificultats econòmiques que ha pogut
experimentar, i pel fet que l’any 2013, a diferència del 2008, la totalitat de les persones
joves havien cursat l’ensenyament obligatori en català. Aquesta recuperació de
parlants, però, no s’ha produït en el grup de 30 anys i més.

La proporció de la població de Catalunya que entén el català parlat ha seguit una
evolució semblant, tot i que a partir de xifres molt més altes. Així, l’any 2001, el 96,2%
dels joves de 15 a 29 anys entenien el català, xifra que va caure fins al 91,8% l’any
2006 i que s’ha recuperat gairebé del tot (95,9%) el 2011.
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3.9. Principals indicadors socials pel que fa a joves i salut
-

Condicions de vida i hàbits de la població juvenil: Pel que fa a les condicions de
vida i hàbits de la població, a l’Informe de l’Estat de la Joventut 2013, de
l’Observatori Català de la Joventut, es donen dades estadístiques de l’any 2012
sobre els consums de tabac i drogues i el manteniment d’activitat física per la
població jove de 15 a 29 anys i per sexes, essent els homes respecte a les dones
els que fan un major consum de tabac i drogues i també els que realitzen en
percentatge més activitat física que no les dones.

A l’Enquesta de Joventut de Catalunya 2012 es tenen dades pel conjunt de les
comarques gironines (CG) i per Catalunya (CAT) sobre la classificació de l’estat
de salut dels joves a partir de quatre categories atenent al seu estat de salut i als
hàbits i comportaments amb efectes sobre aquests:

-

Grup A: gairebé ningú fuma, no ha provat l’haixix ni ha pres altres drogues.

-

Grup B: Bon estat de salut mental i psicosocial. En general tenen hàbits
saludables, però hi ha una major presència de fumadors i de joves que alguna
vegada s’emborratxen.

-

Grup C: Pitjor estat de salut mental i psicosocial. % elevat de joves que han
patit accidents laborals i més de la meitat d’aquest grup ha patit una malaltia
relacionada amb la seva ocupació.
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-

Grup D: Mal estat de salut mental i psicosocial. Predominen conductes de risc.

Per al cas concret de Palafrugell i per al més general de la comarca del Baix
Empordà no hi ha dades específiques.

-

Consum familiar: Es disposen de dades de dades de despesa de les llars i per
persona segons el grup d’edat (fins a 30 anys) del sustentador principal per l’any
2012 a Catalunya, a partir de la font de les dades de l’Idescat, en concret a partir
de dades de l’Enquesta de pressupostos familiars, base 2006, de l’INE.
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% despesa total anual per grans grups de despesa. Per grups d'edat del sustentador principal. Catalunya, any 2012

Mobiliari,
Habitatge, aigua

equipament de la

electricitat i altres

llar i despeses

Resta de béns i

Alimentació

Vestit i calçat

combustibles

corrents

Total

serveis

Fins a 30 anys

11,9

6,9

33,3

4,4

56,5

43,5

De 30 a 44 anys

13,1

5,5

31,0

4,1

53,7

46,3

De 45 a 59 anys

15,1

4,6

31,0

3,9

54,7

45,3

De 60 a 74 anys

15,8

4,2

37,9

3,8

61,7

38,3

De 75 anys i més

15,8

2,6

43,8

7,9

70,2

29,8

Total

14,6

4,7

33,7

4,3

57,3

42,7
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3.10 Principals indicadors socials pel que fa a joves i emancipació:

-

Propietat i lloguer d’habitatges: Per al municipi de Palafrugell i la comarca del Baix
Empordà es tenen dades de la taxa d’habitatges pel total de la població per l’any
2011 del Sistema d’informació socioeconòmica local de la Diputació de Girona.

Per a Catalunya es tenen dades del règim de tinença de l’habitatge principal de la
persona de referència per sexe i edat (18-29 anys) per l’any 2013 a partir de les
dades de l’Enquesta de les condicions de vida, de l’INE.
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Des de l’Oficina d’Habitatge de Palafrugell es proporciona les diferents dades
que gestionen sobre habitatges i joves (de 16 a 29 anys) al municipi de
Palafrugell fins a data de 13 d’abril de 2015:
o Borsa de mediació per al lloguer social de l’Agència d’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, s’han llogat un total de 25 habitatges, 2 dels
quals s’han llogat a joves, entre l’any 2008 i el 16/04/2015.
o Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial (RSHPO),
s’han registrat un total de 811 sol·licituds, de les quals 76 han estat
sol·licitades per joves, entre l’any 2010 i el 16/04/2015.
o Renda Bàsic d’Emancipació (RBE), que comprèn la població entre 22 i
30 anys, amb un màxim de 4 anys de rebre l’ajuda, des del 2008 fins a
16/04/2015, hi ha un total de 72 expedients actius de persones que
reben l’ajuda.
o Prestacions per al pagament de lloguer per a col·lectius específics, al
2015 hi ha hagut un total de 48 sol·licituds de renovació dels sol·licitants
del 2014, de les quals 6 estaven tramitades per joves.
o Prestació per al pagament del lloguer, hi ha hagut 154 sol·licituds, de les
quals 7 estaven tramitades per joves.
o No es disposen de dades de les persones joves que viuen en habitatges
de protecció oficial.
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3.11 Principals indicadors socials pel que fa a joves i benestar social
-

Atenció social: Per al municipi de Palafrugell tenim dades de l’Àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament de Palafrugell. De les xifres que disposa l’Àrea un 49.74%
dels atesos han estat dones i un 48,71% han estat homes.

Distribució per franges d'edat de la població atesa
a l'àrea de benestar social de Palafrugell. Any 2014
Edats
núm. Atesos
0-3 anys

183

4-12 anys

589

13-18 anys

266

19-24 anys

214

25-44 anys

1.130

45-64 anys

671

65-74 anys

124

75-84 anys

149

85 anys i més
Total

136
3.462

L’any 2014 el nombre de casos del Centre de Mediació i Convivència (CMIC) de
Palafrugell ha estat de 108.
Del total de 136 usuaris atesos durant el 2014, 10 han estat joves entre 15 i 29 anys
(5,61%); d’aquests usuaris atesos 4 (2 homes i 2 dones) han estat per casos de
mediació interpersonal i intermediació en temes d’habitatge, concretament 3 en
Mediacions amb problemàtica de família i 1 en Mediació amb problemàtica contractual
(impagament de comunitat). La resta, 6 joves, dels quals tots eren de sexe masculí,
han estat atesos dins el Programa de conciliació i reparació municipal.
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4. PLA D’ACTUACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
4.1 JOVENTUT

Quan es vol delimitar la joventut, com a període del cicle vital, s’acostuma a fer a
través de l’edat. La Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya (a partir d’ara LPJC)
recull un interval d’edat, dels 16 als 29 anys, i ja preveu que la complexitat de la
joventut i la diversitat de polítiques que s’hi adrecen obliga a ser oberts en les fronteres
de l’edat.

Per aquesta raó, i en els mateixos termes, Pla Local de Joventut mantindrà la
referència de 16 a 29 anys, tot i que deixa oberta aquesta definició operativa perquè
sigui dins de cada política i/o programa concret on es defineixin els límits d’edat que
més s’adeqüin a les necessitats de la seva intervenció.

4.2 REPTES ALS QUALS ES VOL DONAR RESPOSTA

Per tal d’abordar els reptes del Pla Local de Joventut , s’han triat els matreixos reptes
del Pla Nacional, adaptant-los però a una escala del municipi de palafrugell, Així doncs
s’ha establert

un marc estratègic organitzat a partir de set grans eixos que han de

contribuir a l’acompliment de la seva missió. Per cada un dels eixos, el Pla estableix
unes estratègies prioritàries, de les quals es desprenen els objectius estratègics,els
programes i les actuacions.
Aquest model de planificació respon a la necessitat d’establir un marc ampli i integral
que permeti una acció coordinada entre els múltiples àmbits i agents; tenint en compte
que les diferents esferes de la vida de la persona estan interconnectades i que la
realitat

social

i

els

seus

processos

de transformació resulten complexos,

multidimensionals i, per tant, multicausals.
EIX 1: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves

L’educació com a element generador d’oportunitats socials.
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La qualitat de l’educació com a condició necessària que permeti
avançar cap a una societat del coneixement.
Corresponsabilitat de tots els agents educatius i aprenentatge de
competències instrumentals i procedimentals, i habilitats de la gent jove.
Protagonisme de la persona jove en la seva pròpia vivència educativa.

EIX 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves

Millora de l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones joves.
L’emprenedoria com estratègia per a la millora de les oportunitats
professionals dels i les joves.
Qualitat del treball juvenil.
Avenç cap a un model productiu basat en la innovació i el coneixement.

EIX 3: Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves

Millora de les oportunitats per a l’accés a l’habitatge.
Foment del lloguer com a model de tinença que contribueix a millorar
les oportunitats de mobilitat de les persones joves.
Impuls de les noves formes i models residencials de les persones joves.
Participació, mediació i intermediació en habitatge.
Avenç de la consideració de l’habitatge com un dret social.

EIX 4: Promoure una vida saludable de les persones joves

Promoció d’hàbits i conductes saludables entre les persones joves.
Prevenció de riscos de les conductes de risc entre les persones joves.
Millora del coneixement, la percepció d’utilitat i l’ús (el bon ús) dels
recursos de salut.
EIX

5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la

participació en allò col·lectiu de les persones joves
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Incidència sobre els factors individuals que afecten la participació per tal
de fomentar la implicació i la mobilització dels i les joves i reduir les
desigualtats en el perfil de joves actius.
Suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes
socials que canalitzen la participació dels i les joves.
Construcció d’una estructura institucional i una administració més
oberta i horitzontal que faciliti la participació i la incidència de tots els i
les joves
EIX 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè
l’oferta

cultural

respongui

als

objectius

educatius

i

socialment

cohesionadors

Millora i augment de l’accés, la difusió i el consum cultural crític de les
persones joves.
Impuls de la creació i de la producció cultural de les persones joves.
Impuls de la cultura i de la llengua catalana com a eina d’inclusió, de
dinamització i de cohesió social.
EIX

7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada,

vertebrada

territorialment,

sostenible

i

innovadora

en

els

formes

d’organització col·lectiva
Organització i distribució social del temps.
Millora de la imatge social de les persones joves.
Impuls de la cohesió social, societat intercultural i convivència.
Avenç cap a una societat més vertebrada territorialment, més sostenible
i més compromesa amb el medi ambient.
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4.3 INTERCONNEXIÓ DELS EIXOS

Així doncs, el primer Eix del Pla, aquell que fa referència a l’educació, té una funció
vertebradora en el conjunt de polítiques de joventut i articula un seguit d’accions que
es relacionen amb la resta d’Eixos de manera més intensa. A continuació, expliquem
aquestes relacions de manera sintètica:
— La trajectòria educativa té una influència directa en les oportunitats per assolir
l’èxit en la trajectòria laboral.

— L’educació contribueix a l’adquisició d’hàbits saludables i a la reducció de
conductes de risc vinculats a la salut.

— L’educació contribueix al desenvolupament de la consciència individual i
col·lectiva de les persones joves.

Per tant, les polítiques educatives han de contenir estratègies vinculades a millorar les
opcions de la persona jove davant aquests tres processos i articularan una part
important dels continguts que, d’entrada, poden ser objecte d’altres reptes.

4.4 ALIATS ESTRATÈGICS

L’associacionisme educatiu

El Pla Local de Joventut vol fer front als reptes plantejats de la mà d’un seguit d’aliats
estratègics que es consideren claus en el desenvolupament de les polítiques de
joventut en els propers anys.

El lleure definit com un espai de relació i socialització dels i les joves en la mesura que
afavoreix la construcció i l’expressió de les identitats individuals i col·lectives, a través
de l’apropiació d’espais específics, de la constitució de grups d’amics, de la
participació en activitats creatives, etc.
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En aquest cas, l’associacionisme educatiu és una agent educatiu cabdal en
l’aprenentatge de competències i habilitats per a un desenvolupament integral de les
persones, esdevenint escoles de ciutadania i de participació activa. A més, aquesta
funció educativa està impulsada, protagonitzada i liderada per persones joves. Per
aquesta raó, el Pla Local de Joventut aposta per incorporar l’associacionisme educatiu
com un agent aliat i clau en el desenvolupament de les polítiques de joventut per fer
front a tots els reptes plantejats en el Pla.

Internacionalització dels joves

L’aplicació de la perspectiva internacional en el si de les polítiques de joventut té a
veure amb la millora de les oportunitats de desenvolupament del capital humà del país
a partir d’accions destinades a fomentar i la millora la mobilitat laboral i educativa i amb
la generació d’una ciutadania més preparada per desenvolupar-se individualment i
col·lectivament en la societat global .

Considerar la perspectiva internacional dins del projecte educatiu ha de contribuir a
millorar la posició dels i les joves dins de la societat del coneixement sumant
oportunitats per la mobilitat social (en sentit ascendent) i millorant la posició de les
persones joves en la societat global. Així mateix, les polítiques de treball, i
especialment aquelles que fan referència a la millora de l’ocupabilitat i les oportunitats
laborals, han de poder incidir en la generació d’una força de treball més competitiva i
amb capacitat per desenvolupar-se en un context europeu i internacional.

Amb tot, més enllà d’aquesta aplicació que pot tenir un caràcter més pragmàtic,
aposta per la consideració de les experiències internacionals i de cooperació al
desenvolupament com a experiències vitals que contribueixen al desenvolupament
d’una consciència global i més solidària amb l’entorn
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Les TIC com a font de noves oportunitats

La incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (a partir d’ara
TIC) en la nostra quotidianitat ha estat, probablement, un dels canvis socials més
importants de les darreres dècades a les societats occidentals, en la mesura que ha
revolucionat les formes de comunicar-nos i relacionar-nos amb el nostre l’entorn i ha
incorporat noves maneres de gestionar, generar i accedir a la informació alhora que
redueix les distàncies en una societat cada cop més global.

Tanmateix, la incursió de les TIC en la vida social ha provocat l’aparició de nous riscos
socials i individuals. L’addicció a les pantalles o l’accés desigual a la tecnologia són
només alguns dels exemples que podem esmentar com a conseqüència del

desenvolupament de l’era digital. La detecció i comprensió de la escletxa digital entesa
com l’accés desigual de les persones a les TIC, i l’adquisició desigual de les habilitats
que l’ús d’aquestes eines requereix– ha permès que els poders públics i la societat
entenguin el potencial de les TIC per assolir una millor equitat social i reduir els riscos
d’exclusió social. Amb tot, més enllà dels possibles efectes perversos o desequilibris
socials generats per l’accelerada incorporació de les TIC en la nostra quotidianitat, el
Pla Local de Joventut aposta per les TIC com una oportunitat per al desenvolupament
d’una societat més justa i amb menys barreres per a l’accés als recursos i a la
informació.

Aquesta aposta estratègica s’articula d’una banda a partir de l’aplicació d’objectius
específics en els diferents reptes del Pla, especialment a educació, cultura i
participació. Però també en la consideració de la cultura digital i l’ús de les TIC com
una extensió de l’espai públic i de l’administració i per tant com un dret ciutadà que
caldrà fomentar més enllà del mercat de les telecomunicacions
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La llengua catalana

El coneixement de la llengua catalana, el seu ús i la seva presència en tots els espais
públics és un aspecte fonamental de la realitat social d’un país. Sense competències
lingüístiques –en les llengües oficials, la pròpia i les internacionals– no es pot arribar a
tots els recursos i oportunitats socials, acadèmics i laborals que una persona jove
necessita per al desenvolupament del seu projecte de vida lliurement i amb igualtat
d’oportunitats.
El coneixement de la llengua catalana és imprescindible per integrar-se, estudiar,
accedir a l’àmbit laboral i participar socialment. És imprescindible, en definitiva, per
poder exercir plenament la ciutadania.

La llengua catalana, en la situació actual, plural i multilingüe, és una de les eines més
destacades de què disposa aquest país per tal de contribuir a la construcció d’una
societat cohesionada. A la llengua catalana li correspon un paper destacat com a eix
vertebrador cap a on conflueixi tot aquest potencial de llengües.

4.5 PRINCIPIS RECTORS I CRITERIS METODOLÒGICS

4.5.1 Criteris i condicions per a l’aplicació del principi rector de Participació:

Incorporar en el disseny, el seguiment i l’avaluació tots els agents
rellevants i afectats en la política a desenvolupar (agents institucionals i
agents socials), especialment al moviment juvenil organitzat i persones
joves.
Establir unes regles del joc clares: cal aclarir els rols i les funcions dels
agents que participen i l’objectiu o abast de la participació de cada un dels
agents. Abans d’iniciar el procés és necessari saber quines seran les regles
del joc. És important establir les condicions de la participació saber els
límits de participació i que totes les parts els tinguin clars i hi estiguin
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d’acord: capacitat de decisió dels i les joves, espais de decisió (temes,
regidories...), objectius, funcionament i estructura participativa.
Sotmetre a participació temàtiques que siguin d’especial interès pel
jovent i que donin resposta a les necessitats reals d’aquest col·lectiu.

Reconèixer i tenir en compte les múltiples formes de participació. Els i
les joves ja participen en el territori, s’organitzen per dur a terme accions i
activitats. El primer que cal és fer un esforç des de la societat i des de les
administracions de reconeixement de la participació els espais formals i
informals de la participació, que els i les joves ja duen a terme per si
mateixos i, conseqüentment, donar-los tot el suport necessari. Així com la
necessitat de fer emergir altres formes de participació, lligada a moviments,
plataformes, grups no formals, que també se’ls ha de reconèixer com a
interlocutors vàlids. Cal buscar la diversitat de discursos.

Utilitzar metodologies participatives en el disseny, el seguiment i
l’avaluació de les polítiques, les mesures, les accions i els programes a
desenvolupar. Cal potenciar l’ús de metodologies participatives dins
l’administració i amb la gent jove per tal de generar relacions de treball més
horitzontals, col·laboratives i basades en el treball en xarxa. S’adopta la
participació com a metodologia de treball en les vessants interna,
transversal i interdepartamental i en tots els àmbits de l’Administració.

Dotar de recursos tècnics els processos per tal de dinamitzar-los
adequadament. Per tirar endavant un procés participatiu i deliberatiu calen
persones que ajudin a dinamitzar-lo i a fer-ne un bon seguiment. A l’hora
d’iniciar un procés, doncs, és imprescindible que hi hagi els recursos
tècnics necessaris per acomplir-lo; cal com a mínim un tècnic, un
dinamitzador o un regidor que assumeixi la responsabilitat i les feines que
comporta dinamitzar el procés participatiu. Cal que aquest detecti quines
són les necessitats i demandes concretes i ofereixi els recursos i la
informació necessària en cada moment per tal que el procés pugui tirar
endavant.
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Existència de voluntat política. La voluntat política és imprescindible per
poder treballar de forma participativa. Des de les administracions s’ha de
confiar en la capacitat de la gent jove de prendre decisions, confiar en els
seus coneixements i les seves opinions. Cal, doncs, que les diferents
figures polítiques

de les administracions (totes les regidories, no només la de joventut)
apostin de forma real per la participació ciutadana i siguin conscients del
que implica.
Planificar la participació. Cal tenir present que per treballar de forma
participativa es necessita temps i per això cal planificar-la. Cal saber
adaptar-se en cada moment i no encarcarar el procés amb la rigidesa del
funcionament

administratiu.

Treballar

amb

metodologia

participativa

impliquen ritmes diferents, de tots els agents, i ser capaç d’adaptar-se als
horaris i a les realitats diferents.
Introduir la perspectiva comunitària i el treball en xarxa. Cal incorporar
la perspectiva comunitària a l’hora de treballar de forma participativa,
administració i ciutadania, per tal de tenir en compte els diferents agents
(polítics, tècnics i ciutadania), poder coordinar-se i crear un projecte
compartit amb un model d’intervenció comunitari basat en el treball en
xarxa.

Reconèixer i arribar als diferents perfils de joves i de formes de
participació juvenil, més enllà dels actors organitzats i institucionals, per
tal que tots els i les joves hi participin. Cal incorporar els discursos
significatius i la diversitat de persones joves. És important que en els
processos puguin participar tots els i les joves i que s’adaptin a les diferents
formes organitzatives de la gent jove i als diferents graus d’implicació. Cal
intentar arribar a tots els col·lectius i buscar la diversitat de discursos de
manera que aportin informació rellevant de la realitat dels diferents joves
del municipi.
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Dur a terme una participació informada, deliberativa, amb igualtat i
resultats concrets. Sense informació no es pot participar. Cal donar
informació per tal que la ciutadania pugui deliberar amb coneixement de
causa i amb igualtat de condicions. Per això és important incorporar les
noves tecnologies, com una eina útil per millorar els canals de participació.

Reforçar la transversalitat i la interdepartamentalitat de les polítiques de
joventut. Cal desenvolupar metodologies participatives que fomentin la participació entre departaments i entre administracions. Per fer-ho, una de les

qüestions que cal abordar és la necessitat de dotar de recursos i de formació
el personal tècnic local.
Formar en participació en l’àmbit conceptual, procedimental i
actitudinal als diferents agents que fan polítiques de joventut
(administració i joves) i donar suport i acompanyament i generar
recursos i eines per a la gent jove i als diferents agents institucionals que
fan polítiques de joventut per tal que puguin exercir la participació de forma
efectiva.
Generar espais i metodologies de treball que garanteixin que els
diferents perfils de joves puguin participar en igualtat de condicions i en
funció de les seves necessitats i prioritats.

4.5.2. Les habilitats per a la vida com a metodologia transversal
Amb la intenció de promoure l’adquisició de les habilitats per a la vida entre els i les
adolescents i joves que participen en les activitats i projectes que s’organitzen des de
l’Àrea de Joventut, es proposa incorporar aquest criteris de treball.

Els programes que com a mínim es vol que s’adaptin a la nova metodologia són:

-

Punt Òmnia - mobilitat a Europa
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-

Programació Can Genís

-

Assessoria de Salut

-

Espai Jove

-

Educadors de carrer

-

PIJCES (xarxa de delegats)

-

Sonoris Causa

-

Setmanes Joves

És convenient saber a què fa referència quan es parla de les 10 habilitats per a la vida.
Tot seguit es recull la classificació i breu descripció que l’OMS va establir el 1993 a
Ginebra:
Habilitats socials

-

Comunicació assertiva. Expressar i demanar de forma clara i adequada el
que sents, penses o necessites sense menys tenir als altres ni les seves
opinions.

-

Relacions interpersonals. Establir i conservar relacions interpersonals
significatives, així com ser capaç d’acabar amb aquelles que impedeixen el
creixement personal.

-

Solució de problemes. Maneig dels problemes i conflictes de la vida diària de
forma flexible i creativa, identificant-ne les oportunitats de canvi i creixement
personal i social.

Habilitats de control de les emocions

-

Gestió de les emocions i sentiments. Aprendre a escoltar-nos, a gestionar
de forma positiva les nostres emocions i sentiments, canalitzant-los de forma
positiva.

-

Gestió de tensions i estrès. Aprendre a afrontar les situacions contrarestantles i/o afrontant-les.
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Habilitats comunicatives

-

Empatia. Posar-se al lloc de l’altra per comprendre-la millor i respondre de
forma solidària i d’acord amb les circumstàncies.

-

Autoconeixement. Conèixer millor el nostre ser, caràcter, fortaleses,
oportunitats, actituds, valors, coses que ens agraden i ens desagraden. La
coneixença d’un mateix també vol dir construir sentits sobre nosaltres
mateixes, de les altres persones i del món en que vivim.

-

Pensament creatiu. Usar la raó i la passió (emocions, sentiments, intuïció
fantasies i instints, entre altres) per veure les coses des de perspectives
diferents, que permetin inventar, crear i emprendre amb originalitat.

-

Pensament crític. Analitzar objectivament el món que t’envolta per arribar a
conclusions pròpies. La persona crítica es pregunta, investiga i no accepta les
coses de forma crèdula.

-

Presa de decisions. Avaluar diferents alternatives, tenint en compte les
necessitats, criteris i conseqüències de les decisions pròpies i dels altres.

Posteriorment al 2003, l’OMS juntament amb la UNESCO i el BM van fer una nova
classificació, tot incorporant dues habilitats més:

-

Col·laboració i treball en equip. Expressar respecte cap a les contribucions
dels altres i els diferents estils a més d’avaluar les pròpies capacitats i
contribuir al treball en equip.

-

Advocació i defensa. Influir i persuadir, treballar en xarxa i motivar a altres
persones.

Així doncs, es proposa que com a mínim tots els serveis anteriorment esmentats portin
a terme una activitat protagonitzada i liderada de principi a fi pels adolescents i joves.
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A més aquestes activitats també hauran de facilitar:

-

-

El treball en grup per tal de promoure:
o

presa de decisions

o

pensament crític

o

autoconeixement

o

empatia, solució de problemes

o

relacions interpersonals

o

comunicació assertiva

o

control d’emocions i sentiments

o

control tensió i estrès

La cerca d’informació per facilitar
o

pensament crític

o

pensament creatiu

-

La realització d’un producte final per promou l’apoderament i el SOC

-

Valoració de la tasca feta que permetrà treballar
o

pensament crític

o

solució de problemes i conflictes

o

control de les emocions i sentiments

El treball i promoció del conjunt d’habilitats ha de permetre augmentar el Sentit de
Coherència (SOC) facilitant una millora en l’estudi, el treball, la vivenda, les relacions
interpersonals i intrapersonals, entre altres.

Recordem que el SOC està relacionat amb la capacitat que les persones tenim de
donar sentit a allò que fem i tenir la certesa que podem gestionar el món que ens
envolta a partir dels recursos personals i de l’entorn.

84

Pla Local de Joventut 2016-2019

4.5.3 Transformació

En coherència amb els valors d’universalisme i inclusió i amb la missió mateixa del Pla
de promoure la mobilitat social, les polítiques de joventut han de tenir present que
actuem sobre un col·lectiu on hi ha presents diversos eixos de desigualtat per raó de
classe, gènere, procedència, etc. Crear polítiques per lluitar contra les desigualtats
socials és fonamental en tots els reptes de les polítiques de joventut.

Per tal de poder incorporar aquesta mirada dins el disseny i la concreció dels objectius
estratègics i operatius, així com de les mesures i actuacions que es desenvoluparan al
llarg dels propers anys, caldrà que les polítiques de joventut tinguin en compte els
criteris i/o condicions següents:
Facilitar recursos, eines i acompanyament pel desenvolupament satisfactori de les polítiques de joventut en clau d’inclusió als diferents àmbits.

Capacitar els i les professionals de polítiques de joventut perquè
puguin incorporar la perspectiva inclusiva tant en la planificació com en les
tasques de proximitat.
Establir criteris que garanteixin i facilitin l’accés real de tots els i les
joves als serveis i beneficis de les polítiques de joventut de caràcter
generalista.

Dissenyar i implementar totes les polítiques de joventut incorporant de
forma transversal la perspectiva inclusiva.

Establir mecanismes d’avaluació i seguiment de totes les polítiques que
afecten les persones joves per tal que siguin inclusives.
Avaluar les polítiques de joventut a partir de la incidència que tenen en
les condicions de vida dels i les joves i en la reducció d’obstacles que
dificulten la plena inclusió i ciutadania.
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Elaborar i executar projectes i programes en clau inclusiva per a joves
amb necessitats específiques en els àmbits i col·lectius en què es diagnostiquin aquestes necessitats.
Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes
per potenciar la igualtat efectiva entre homes i dones joves.

Crear mecanismes de seguiment i d’avaluació que vetllin per l’efectivitat
d’aquestes polítiques, tot creant dispositius pel desenvolupament de les
polítiques que afecten les persones joves en clau d’inclusió.

4.5.4 Transversalitat

Es fa imprescindible treballar des de la transversalitat incorporant en les diferents
fases de les polítiques públiques (disseny, implementació i avaluació) els agents de
diferents àmbits territorials i perspectives o esferes sectorials, posat l’èmfasi en:
Interdepartamentalitat. Les diverses àrees sectorials –departaments,
regidories, serveis...- de les administracions implicades en les polítiques de
joventut han de treballar de forma coordinada.
Interinstitucionalitat. Diverses administracions que participen en les polítiques de joventut han de treballar de forma coordinada.

Per tal de poder incorporar aquesta mirada dins el disseny i la concreció dels objectius
estratègics i operatius, així com de les mesures i actuacions que es desenvoluparan al
llarg dels propers anys, cal que les polítiques de joventut tinguin en compte els
següents aspectes:
Desenvolupar

sistemes

d’articulació

multinivell

per

garantir

la

integralitat de les polítiques en clau d’inclusió.

86

Pla Local de Joventut 2016-2019

Desenvolupar formes de coordinació interdepartamental i treball en
xarxa entre joventut i altres àrees que operen en els territoris per tal de promoure i garantir polítiques en clau inclusiva.
Crear espais de treball multisectorial, amb diferents perfils i experteses per compartir diagnòstics, dissenyar les polítiques de joventut, coordinar-les i avaluar-les

4.5.5 Qualitat

Per tal de poder incorporar aquesta mirada dins el disseny i la concreció dels objectius
estratègics i operatius, així com de les mesures i actuacions que es desenvoluparan al
llarg dels propers anys, cal que les polítiques de joventut compleixin i tinguin en
compte els següents aspectes:

Generar mecanismes d’avaluació i seguiment per tal de poder diagnosticar, planificar, redefinir i avaluar el procés i l’impacte sobre la població
juvenil de les polítiques, accions i mesures desenvolupades.
Millorar el coneixement i la capacitat de diagnòstic (situació, necessitats, demandes, formes de participació i capacitats) de la realitat juvenil,
tenint en compte la seva complexitat, que és cada cop més diversa, per tal
d’adequar les polítiques d’intervenció i fer-les més inclusives.

Generar un sistema adequat d’informació i coneixement dels perfils
econòmics, socials, educatius, laborals, culturals i participatius de les persones joves en el seu territori de referència.
Facilitar eines i recursos per una millor diagnosi de les situacions, necessitats, demandes i capacitats de les persones joves en els
territoris.
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Identificar i conèixer els factors d’exclusió i les dinàmiques d’inclusió
de les persones joves tant a escala nacional com en els territoris per
millorar la incidència i eficàcia de les polítiques.
Crear mecanismes d’anàlisi de l’evolució dels diferents factors i eixos
de desigualtat pel ple desenvolupament de les persones joves.
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5. ÀREA DE JOVENTUT
5.1 Espais de l’Àrea de Joventut

L’Àrea de Joventut actua com nexe entre l’administració i els joves del municipi i
coordina diverses activitats per tal de fomentar i dinamitzar l’associacionisme i recolzar
les iniciatives juvenils a nivell individual i col·lectiu.

A. DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS

L’Àrea de Joventut gestiona dos espais destinats a la població juvenil del municipi:
A. Can Genís: Actualment anomenat Can Genis, l’espai dels Joves on
s’ubiquen l’Àrea de Joventut i gran part dels serveis i recursos ofertats als
joves.
B. Els Ametllers: Espai polivalent on, a més d’actes puntuals que organitzen
les entitats del municipi, es porten a terme les activitats de tardes de l’Espai
Jove, de dilluns a divendres.

A. CAN GENÍS – L’ESPAI DELS JOVES
Adreça: Can Genís, C. Cervantes núm. 8
L’edifici de Can Genís està situat en la confluència del carrer Cervantes i del carrer
Progrés, confrontant a l’edifici de l’Ajuntament, a 30 metres de la Biblioteca Municipal i
a 70 m de plaça Nova, centre neuràlgic d’activitat del municipi. Can Genís era una
antiga fàbrica de suro que als anys vuitanta va ser rehabilitada per albergar diferents
serveis municipals. En l’actualitat, hi ha uns 500 m2 d’espais destinats a equipaments
juvenils i per a la dinamització de l’associacionisme del municipi, a més d’uns 300 m2
de patis interiors.
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Actualment, s’ha diferenciat de l’activitat de centre cívic i potenciat les activitats per a
joves d’entre 14 i 29 anys exclusivament per la qual cosa ha passat a denominar-se
l’Espai dels Joves, que conjuntament amb la programació de les activitats de
dinamització juvenil de 13Progrés i l’adequació dels espais de trobada volen donar un
canvi d’orientació i centrar-ho amb exclusivitat a la població jove.
Equipament

Planta baixa
•

Oficina de l’Àrea de Joventut: sala d’uns 35 m2, amb 5 taules i ordinadors i zona
amb taula rodona per a reunions.

•

Sala d’estudi. Sala per a 15 persones, de 44 m2, on hi realitzen diferents tallers i
reunions. En aquesta sala també s’hi realitzen cursos.

•

Vestíbul: espai de 32 m2 que s’utilitza actualment com sala polivalent. Accés des
del carrer tancat, s’hi accedeix pel pati de Can Genís.

•

Sala de reunions: sala per a 6-8 persones, de 12 m2.

•

Sala A: sala de 60 m2. Actualment és magatzem de material de muntanya de
l’Agrupació Excursionista de Palafrugell.
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•

Sala B: sala de 55 m2. Actualment sala d’assaig del grup de percussió Pàtitis
els grallers.

•

Buc d’assaig i cabina de gravació: espai de 25 m2 insonoritzat equipar amb

bateria, teclat, amplificador de baix, 2 amplificadors de guitarra i un equip de veus.
Cabina de grabación amb altaveus, ordinador, taula i programes de gravació.

•

Cabina de DJ: espai per a 3 persones, de 3 m2 ubicat dins el buc d’assaig,

amb equipament per a la pràctica de mescla de música amb plats de vinil, CD,
taula de mescles, amplificador i pantalles acústiques.
•

Punt Òmnia: disposa 12 ordinadors connectats en xarxa, de 50 m2, 4

MAC per a treballs d’edició digital.
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•

Sala Coral Nit de Juny (juvenil): aquesta sala de 28 m2 és d’ús per a

l’assaig d’aquesta coral.
•

Sala d’exposicions: sala de 30 m2 per exposar obres de joves artistes.

•

Assessoria de salut: petit despatx de 6 m2 per atendre consultes

personalitzades.

•

Plató de fotografia: estudi de fotografia de 30 m2 equipat amb fons

croma, blanc i negre, 4 flaixos/llum de modelatge (3 amb rails i 1 amb trípode),
2 llums de temperatura portàtils per gravar vídeos.
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•

Sala taller de muntatge exposicions: sala de 8 m2 amb taules grans per al
muntatge/desmuntatge dels marcs de les exposicions i paret amb lleixes.

•

2 blocs de sanitaris adaptats per a minusvàlids.

•

Interconnexió d’aquests espais amb l’edifici de la ràdio municipal.

Primer pis
•

Aula d’expressió corporal: aula de 75 m2 amb paviment de fusta i

paret de miralls destinada a l’assaig de hip-hop, breakdance, cursos de
massatge, classes de ioga...

•
•

Sala: sala de reunions de 10 m2, utilitzada per estudiar i fer deures.
Aula d’Art: sala de 70 m2 on l’associació Aula d’Art hi realitza els seus
tallers.
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•

Aula 1: petita sala de 12 m2 amb taula i cadires destinada a estudiar i fer
deures i dotada amb pissarra.

•

Aula 2: petita sala de 12 m2 amb taula i cadires destinada a estudiar i fer
deures i dotada amb pissarra.

•

Aula de cursos: sala de 40 m2, amb taules, cadires, pissarra, pantalla de
projecció per a cursos, per a unes 30 persones.

•

Sala d’actes: sala d’uns 100 m2 per a 80 persones. Està equipada amb equip
de megafonia, pantalla i projector. S’utilitza habitualment per a xerrades,
conferències, cursos, ...

Patis i porxos
•

Patis: 3 patis que es comuniquen, la suma dels quals és d’uns 450 m2, en els
quals s’hi troba un rocòdrom

•

Porxos : 2 porxos d’uns 20 m2 cadascú
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B. ELS AMETLLERS
Adreça: C. Barris I Buixó núm. 33
El recinte d’els Ametllers es troba en
el centre geogràfic del poble i
antigament havia estat una fàbrica de
joguines.
Posteriorment, l’Ajuntament de
Palafrugell adquireix la finca. Entre
els dècades dels anys 1950 i 1980
funcionava com a sala de festes i
de balls populars regentat per al
matrimoni Benet-Sabater mitjançant
contracte, el qual era conegut com
Los Almendros.

L’any 1982 l’Ajuntament de Palafrugell recupera el domini i es reconverteix el local en
auditori per a activitats culturals al servei dels vilatans.
Els Ametllers està format per 3 espais ben definits: un edifici, un escenari i pista
exteriors coberts i els jardins. La part exterior coberta es va construir l’any 1990.

A partir de l’any 2006 l’Àrea de Joventut assumeix la gestió d’els Ametllers amb la
finalitat de dinamitzar activitats al públic jove.

Durant el curs 2006-2007 l’Espai Jove es trasllada a Els Ametllers, d’aquesta manera
disposen d’un espai amb local i jardins per a les seves activitats i més gran que el de
Can Genís que és on es desenvolupava fins al moment.

També ha ajudat que els usuaris de l’Espai Jove valorin el recinte com a seu i, per
tant, ha millorat l’aspecte de manteniment

i de neteja, ja que a Can Genís no

apreciaven les infraestructures que eren utilitzades per a un segment molt ampli de la
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població. A part ha ajudat a descongestionar Can Genís i evitar els problemes de
convivència que s’ocasionaven amb altres col·lectius del centre.
Equipament

Edifici
Edifici rectangular de 356 m2 en el qual hi ha ubicats els lavabos, la barra del bar, un
espai lliure de pista i un petit escenari (per a concerts de petit format).
En aquest edifici s’ha habilitat un despatx i un magatzem per a ús dels educadors de
l’Espai Jove. També disposa de 10 taules i cadires per a la realització de tallers.

Escenari i pista exteriors coberts
Espai polivalent cobert de 810 m2 per realitzar activitats de més envergadura. En
aquesta zona s’hi han realitzat exposicions, concerts i obres de teatre a l’estiu, fins i tot
actes esportius. Aquesta part es va construir l’any 1994, impulsada per l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament.
Els joves de l’Espai Jove utilitzen aquesta pista exterior per realitzar activitats de tipus
esportives com bàsquet, voleibol i futbol sala.
I en la zona interior de l’equipament hi ha instal·lats futbolins i una taula de billar.
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Jardins
La part de jardins té una superfície de 1500 m2, on s’ha instal·lat 2 taules de tennistaula i una pista de breakdance per als joves de l’Espai Jove.
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5.2 Personal de l’Àrea de Joventut

Coordinació de l’Àrea

Planificació i desenvolupament del Pla Local de Joventut.
Seguiment de programes específics portats a terme per l’Àrea (Espai Jove,
Assessoria de salut, educadors de carrer, etc.) i la convocatòria anual de
subvencions en matèria de Joventut.
Secretari del Consell Municipal d’Entitats Juvenils.
Coordinació i supervisió amb tots els serveis i projectes de l’Àrea de Joventut.

Coordinador d’Àrea (responsable de programes)
Tècnic – grup A1
Règim: laboral, jornada completa

Administració
Resolucions d’alcaldia/preparació temes per a la Junta de Govern Local.
Tramitació de les subvencions dels projectes juvenils i Pla Local de Joventut.
Suport administratiu als diversos serveis de Joventut (assessories, Espai
Jove...).
Actes de coordinació.
Actualització comptable del pressupost de l’Àrea/Contrastació de factures.
Suport administratiu a les memòries dels serveis.
Propostes d’acord i propostes de despesa/Informes inicials de l’Àrea.
Atenció al públic.
Arxiu de documents de l’Àrea.
Redacció i seguiment administratiu i comptable dels convenis.

Administrativa – grup C1
Règim: funcionària (jornada completa)
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Associacionisme i voluntariat

Recolzament d’iniciatives juvenils.
Suport a l’associacionisme.
Suport a iniciatives de grups de joves no constituïts legalment, que estan en
procés o que realitzen una activitat puntual.
Dinamització de l’associacionisme.
Gestió dels locals socials.
Gestió dels equipaments de l’Àrea de Joventut.

Auxiliar administrativa – grup C2
Règim: funcionària (jornada completa)

Dinamització juvenil
Propostes d’activitats per afavorir la participació i emancipació dels joves

Programació d’activitats trimestrals per a joves de 14 a 29 anys 13Progrés.
Coordinació de les activitats d’estiu (casals d’estiu, colònies, Estiu Jove,
tallers...).
Difusió de les activitats en el web cangenis.cat .
Dinamització musical: Projecte Sonoris Causa, buc d’assaig, grups de música
local, equip de llum i so...
Responsable de l’apartat de música del web cangenis.cat.
Programa Tabarín (descomptes per a joves de 14 a 23 anys i

sala

d’exposicions a Can Genís).

Educador social – grup B (responsable de dinamització juvenil)
Règim: contracte de prestació de serveis (30 h/setmana)
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Punt Òmnia - Tecnoligies i comunicación (TIC)
Accés a les noves tecnologies per a col·lectius en risc d’exclusió social

Gestió del Punt Òmnia i d’ocupacions per cessió.
Gestió i manteniment del web cangenis.cat.
Responsable del manteniment del maquinari informàtic.
Gestió del protocol de difusió de la informació elaborada per l’Àrea (premsa,
cartelleria i web).
Arxiu fotogràfic de l’Àrea i difusió de les activitats realitzades durant l’any.
Gestió i manteniment del servei d’App Can Genís.
Manteniment del material de préstec a les entitats juvenils (projector, megafonia,
DVD, ordinador portàtil, etc.).
Gestió i manteniment del plató de fotografia.
Referent temes europeus de la comarca.
Servei de mobilitat internacional.
Organització de cursos i formació TIC:
-

recerca de feina

-

imatge digital

-

treball comunitari

Dinamitzadora Punt Òmnia – grup B (responsable de noves tecnologies)
Règim: contracte de prestació de serveis amb Àgora, SL (25 h/setmana)

Educadors de carrer
Diagnosi i intervenció dels grups urbans del municipi

Potenciar el treball en xarxa.
Coordinació entre l’Esplai Jove i l’equip d’educadors de carrer.
Observació i diagnosi dels infants i joves del municipi.
Detecció i atenció de necessitats dels infants i joves del municipi.
Intervenció amb adolescents i joves entre 12 i 17 anys.
Intervenció amb joves d’entre 18 i 22 anys.
Difusió dels serveis i activitats municipals als adolescents i joves.
Fomentar el desenvolupament d’habilitats bàsiques i hàbits personals.
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Possibilitar la participació dels adolescents i joves en activitats del municipi.
Donar resposta a iniciatives juvenils.
Acció comunitària.

Educadora social – grup B
Educadora i coordinadora del servei
Règim: contracte de prestació de serveis amb Suara Coop. (40 h/setmana)

Educador social – grup B
Règim: contracte de prestació serveis amb Suara Coop. (35 h/setmana)

Servei de salut jove
Prevenció i assessorament confidencial i gratuït per a joves

Atenció directa: els dimecres de 17.00 a 20.00 h, a Can Genís.
Dinamització de les taules informatives i campanyes preventives coincidint amb
els dies mundials (sida, tabac...) i taules informatives en espais d’oci nocturn.
Derivació de consultes dels joves a professionals de l’àmbit de la salut.
Promoció d’hàbits saludables i disminució de les conductes de risc associades a
la salut.
Coordinació amb el programa Salut i Escola dels INS i referent del servei 24
hores salut.
Realització de tallers específics per a joves i campanyes preventives de consum
d’alcohol i altres substàncies.
Responsable de l’apartat de salut del web cangenis.cat.
Formació preventiva de joves adolescents en matèria de salut.

Consultes: dimecres, de 17.00 a 20.00 h
Agent de salut – grup B (responsable de l’Assessoria de salut)
Règim: contracte de prestació de serveis amb Suara Coop. (15 h/setmana)
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Espai Jove
Treball de lleure educatiu per a adolescents i joves amb risc d’exclusió social

Esplai diari de lleure, de 17.00 a 20.00 h, en l’espai d’Els Ametllers.
Fomentar la participació d'adolescents i joves de Palafrugell en la dinàmica de
l’Espai Jove.
Fomentar l'autonomia dels adolescents i joves participants.
Incidir en el treball d’autogestió en la resolució de conflictes.
Fomentar la participació en xarxa social.
Potenciar el vincle entre la família dels participants i l’Esplai Jove.
Promoure la participació i la implicació de les famílies en el treball amb el seu
fill/a.
Millorar les habilitats socials dels participants per tal que els permetin una
correcta participació i integració social.

Educadora social – grup B – coordinadora de l’Espai Jove
Educador social – grup B - 29 h/setmana
Educadora social – grup B – 29 h/setmana
Règim: contracte de prestació de serveis amb Suara Coop.

PIJCES
Punt d’Informació i Dinamització Juvenil als Centres Educatius

Presència informativa del dinamitzador/a de forma setmanal, en l’espai de
l’esbarjo, per tal d’atendre les demandes dels joves sobre temes relacionats
amb l’oci, el lleure, participació ciutadana, educació reglada, educació no
reglada, etc. L’objectiu és treballar per la igualtat d’oportunitats a través de la
informació i la dinamització i la prevenció de conductes i hàbits de risc.
Dinamització de la xarxa de delegats col·laboradors.
Organització de les jornades de Portes Obertes de l’Àrea de Joventut destinades
als cursos de 3r d’ESO del municipi.
Fer de pont entre l’Àrea de Joventut i els centres educatius.
Educador social – grup B - 20 h/setmana
Règim: contracte de prestació de serveis amb Suara Coop.
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Programa de Garantia Juvenil (programa subvencionat pel fons social europeu)

Foment de l’ocupació, la formació i l’emprenedoria dels joves entre 16 i 29 anys
que no estudien ni treballen
1 dia/setmana (7 hores), els dimarts, d’atenció personalitzada
Servei a Palafrugell finançat entre l’Àrea de Joventut i l’IPEP al 50%.

Llicenciada – grup A - 7 h/setmana a Palafrugell (1 dia)
Règim: contractada pel Consell Comarcal
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5.3 Pressupost de l’Àrea de Joventut

EVOLUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE L’ÀREA DE JOVENTUT 2007-2016

ANY

PRESSUPOST PRESSUPOST ÀREA DE % DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL
JOVENTUT
MUNICIPAL DESTINAT A
L’ÀREA DE JOVENTUT

2007

32.474.729 €

2008

32.179.504 €

2009

34.445.933 €

2010

35.033.801 €

2011

30.669.780 €

2012

33.515.083 €

2013

31.638.029 €

408.698 €

1,29%

33.774.913 €

399.323 €

1,18%

33.702.045 €

400.053 € (1)

1,18%

33.381.151

421.463 (2)

1,26%

2014
2015
2016

(1)

388.269 €
424.550 €
466.513 €
453.060 €
377.946 €
367.732 €

1,20%
1,32%
1,35%
1,29%
1,23%
1,09%

No s’han comptabilitzat les partides següents:

- per no ser activitats estrictamente de l’Àrea de Joventut: subvenció Associació Carrossaires, subvenció
Grup Festes de Primavera
(2)

No s’han comptabilitzat les partides següents:

- per no ser activitats estricatament de l’Àrea de Joventut: despeses organització Festes de Primavera,
subvenció Associació de Carrossaires, subvenció Grup Festes de Primavera, Premis Carroussel Costa
Brava
- per no haver-se iniciat les obres de rehabilitació de Can Genís: Inversions millora Can Genís
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GRÀFICA D’EVOLUCIÓ PERCENTUAL DELS PRESSUPOSTOS
DE L’ÀREA DE JOVENTUT 2007-2016
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GRÀFICA DEL ‘EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST
DE L’ÀREA DE JOVENTUT 2007-2016
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HABITATGE

EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

QUANTITATIU
- La piràmide de població incorpora un nombre significatiu de
població en edat d’emancipació (1).
- L’oferta d’habitatge de 60-80 m2 per als joves en edat
d’emancipació es:
compra 150.000 - 170.000
lloguer: < 500 € (1)
- A principis de 2010 la població en el tram d’emancipació
representava un 32% del total de la població de Palafrugell (1).
- Tenint en compte l’edat del sol·licitant d’habitatge assequible i els
seus ingressos mitjans (800-1.000 €) es constata que la tipologia
més adequada a la seva capacitat adquisitiva és la de règim general
de lloguer (1).
- Existeix una baixa capacitat d’estalvi dels demandants d’habitatge i
una renda mitjana bruta mensual per habitant a Palafrugell és d’uns
1.000 - 1.100 € (1).
- El col·lectiu jove representa el pes més rellevant del conjunt de la
demanda. Les seves aspiracions han variat els darrers anys degut a
la manca d’estalvis per fer front tant a la quota i les despeses inicials
de la compra com a la pròpia hipoteca, passant a sol·licitar un
habitatge en règim de lloguer o lloguer amb opció a compra (1).
- Segons dades de consums d’aigua i del treball de camp, un 2,93,8% del total del parc podria estar desocupat de manera
permanent. Això és uns 492-650 habitatges (1).
- Increment durant el 2016 de l’emergència habitacional:
• desnonaments judicials (8 al mes de juliol de 2016) amb
necessitats de reallotjament per part de l’administració
pública
• lentitud de la Generalitat per respondre l’emergència i,
per tant, l’Ajuntament se n’ha de fer càrrec en primera
instància

Programes 2016-2019

L’emancipació dels joves
es fa difícil pels alts preus
dels habitatges de lloguer
i de compra.

Hi ha un important
nombre de famílies i
persones joves que, a
banda de l’emancipació,
tenen una necessitat
d’habitatge urgent.

Taula de Coordinació
d’Habitatge

Borsa Jove d’Habitatge
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ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

Programes 2016-2019

hi ha 15 habitatges cedits (entitats bancàries) i la necessitat
detectada des de Benestar Social (a banda dels 8 de
desnonaments) és de 28 famílies (amuntegament, rendes
més altes de la capacitat econòmica, habitatges precaris,...)
l’Ajuntament disposa de dos habitatges d’inclusió.

- Centre de Mediació i Convivència (2012-2015). Servei d’Intermediació
en habitatge. Ens aquests tres anys han atès 222:
• 168 d’hipoteca
• 46 de lloguer
• 8 d’ocupacions,
D’aquests, resten finalitzats 116 casos amb un resultat satisfactori per L’emancipació dels joves
es fa difícil pels alts preus
l’usuari en 96 dels casos, el que suposa un 83%.
dels habitatges de lloguer i
de compra.
- Inexistència en el municipi de serveis que gestionin altres formes
d’accés a l’habitatge com els pisos compartits i el lloguer d’habitacions
(1).
- Actuacions de l’Oficina Municipal d’Habitatge en el període 2013-2015
amb joves entre 18 i 35 anys:
• 199 registres de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial
• 743 sol·licituds d’ajut al lloguer
• 162 registres Renda Bàsica d’Emancipació
• 146 registres habitatges en protecció oficial

Taula de Coordinació
d’Habitatge

Borsa Jove d’Habitatge
Hi ha un important nombre
de famílies i persones
joves que, a banda de
l’emancipació, tenen una
necessitat d’habitatge
urgent.

- 112 registres ajut Prestació Econòmica d’Urgència (deutes per lloguer
o hipoteca)
- L’any 2016, dels 23 habitatges llogats en la Borsa mitjançant el
Programa de Mediació per al Lloguer Social, 5 són joves (3).
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Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

- La taxa d’habitatges pel total de la població al 2011 (4):
• 32,95% són en règim d’hipoteca
• 21,88% són de lloguer
• 42,09% són secundaris
• 8,95% són vacants

HABITATGE

QUALITATIU
RESPECTE A L’OFERTA D’HABITATGES
- Manca oferta de lloguer a uns preus més assequibles.
Fa uns anys sí que es podien pagar 400 euros/mes però “ara és del
tot impossible”. Es constata que tot i que els preus han baixat, “no és
suficient” (1)
• Augment de les execucions hipotecàries (2)
• El mercat de l’habitatge no cobreix les necessitats (2)
• Reducció de les ajudes públiques per l’habitatge (2)
• Dificultats d’accés a l’habitatge per motius econòmics (2)
PROCÉS PARTICIPATIU
- Els problemes detectats pels joves en el procés participatiu
#ohpalafrugell (5) són els següents:
• preus dels habitatges
• dificultats per accedir als lloguers socials
• pisos buits

Programes 2016-2019

L’emancipació dels joves
es fa difícil pels alts preus
dels habitatges de lloguer
i de compra.
Taula de Coordinació
d’Habitatge
Hi ha un important
nombre de famílies i
persones joves que, a
banda de l’emancipació,
tenen una necessitat
d’habitatge urgent.

Borsa Jove d’Habitatge
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

Les propostes fetes per als joves participants al procés participatiu
#ohpalagrugell (5) són:
• fer una borsa d’habitatge només per a joves i a preus
assequibles
• augmentar els pisos de protecció oficial i també la seva
qualitat
• més lloguers socials
• poder accedir als pisos buits a canvi de fer treballs
comunitaris
• poder disposar dels recursos per marxar de casa
• adequar els ajuts als joves en temes d’habitatge als
ingressos

L’emancipació dels joves
es fa difícil pels alts preus
dels habitatges de lloguer
i de compra.

Hi ha un important
nombre de famílies i
persones joves què, a
banda de l’emancipació,
tenen una necessitat
d’habitatge urgent.

Programes 2016-2019

Taula de Coordinació
d’Habitatge

Borsa Jove d’Habitatge

Pla Local d’Habitatge de Palafrugell 2011-2016
Diagnosi Pla de Cohesió Social i Econòmica, Ajuntament de Palafrugell, 2012
Registre propi de l’Oficina Municipal d’Habitatge
Sistema d’informació socioeconòmica local de la Diputació de Girona 2011
Procés participatiu #ohpalafrugell abril-juny 2016

119

Pla Local de Joventut 2016-2019

EIX

ÀMBIT

SERVEI/
RECURS

Oficina Municipal
d’Habitatge

OBJECTIU
Habitatges de protecció oficial:
- lloguer
- opció compra
Ajuts a la rehabilitació:
- edificis
- habitatges
Xarxa de mediació per al lloguer social

HABITATGE

Centre de
Mediació i
Convivència

Àrea de
Ciutadania i
Benestar
Social

Programes
d’Habitatge

Àrea de
Joventut
Àrea de
Comunicació,
Noves
Tecnologies,
Participació i
Atenció
Ciutadana

App cangenis
Web cangenis.cat

Servei d’intermediació en matèria d’habitatge:
Gestiona la problemàtica d’habitatge de les
persones, fent mediació i negociació amb
particulars i entitats bancàries, amb l’objectiu
d’evitar la pèrdua de l’habitatge. Situacions que
s’atenen: impossibilitat de pagament de lloguer, de
pagament d’hipoteca i els desnonaments per
ocupacions il·legals d’habitatges.
Taula de Coordinació d’Habitatge:
el 04/12/2012 es constitueix la Taula amb la finalitat
de
coordinar
l’actuació
de
les
diferents
administracions públiques i entitats/associacions de
caràcter privat per a donar una resposta conjunta a
les diferents situacions d’exclusió en matèria
d’habitatge. Garantir actuacions de forma unitària,
coordinada i eficaç.
Xarxa d’Habitatges d’Inserció:
Oferir a les persones i famílies que es trobin en una
situació d’emergència amb pèrdua d’habitatge (o
no) un lloc temporal on allotjar-se acompanyat
d’una intervenció professional orientada a resoldre
la seva situació, si es valora que hi ha una
possibilitat real de millora a través dels altres
recursos socials, laborals i d’habitatge.
Habitatges de cessió
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya rep pisos
dels bancs en règim de cessió i els ofereix a
l’Ajuntament de Palafrugell per tal d’adjudicar-los a
famílies amb risc d’exclusió residencial proposades
des dels Serveis Socials.
Difusió de la informació a joves d’entre 18 i 35 anys
Informació ciutadana referent a l’habitatge
Informació ciutadana referent a l’habitatge

Web
palafrugell.org
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EMANCIPACIÓ
2017

2018

2019

Eix: HABITATGE
Programa: Borsa Jove d’Habitatge
Descripció: A partir de la Xarxa de mediació per al lloguer social, crear un programa específic
per a la Borsa Jove d’Habitatge que tingui per finalitat facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer
als joves. Aquesta dinamitzarà el mercat del lloguer informant als propietaris del les proteccions
que els ofereix la llei en cas de llogar el seu habitatge buit i tindrà per finalitat oferir als joves
una renda de preu assequible.
Actuacions:
- Recerca de pisos buits i/o susceptibles de ser llogats d’una o dues habitacions de protecció
oficial i particulars
- Impuls de les noves formes i models residencials de les persones joves
- Assessorar jurídicament tant els joves com els propietaris dels pisos
- Motivar als propietaris perquè lloguin pisos als joves
- Concentrar en una borsa única els habitatges buits d’1 o 2 habitacions i els de règim compartit
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Medi Ambient i Habitatge, Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, Direcció General de Joventut, Consell Comarcal, propietaris
particulars, Gremi de constructors, promotors immobiliaris privats

EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: HABITATGE
Programa: Taula de Coordinació d’Habitatge
Descripció: A data 04/12/2012 es constitueix la Taula amb la finalitat de coordinar l’actuació de
les diferents administracions públiques i entitats/associacions de caràcter privat per a donar
una resposta conjunta a les diferents situacions d’exclusió en matèria d’habitatge. Garantir
actuacions de forma unitària, coordinada i eficaç.
Actuacions:
- Elaborar propostes i línies d’actuació conjuntes davant les situacions de pèrdua d’habitatge
pels afectats per les hipoteques i lloguers
- Estudiar, conèixer i analitzar la realitat social del municipi en relació a les dificultats per
accedir i sostenir un habitatge
- Coordinar la relació entre tots els components de la Taula per a una major efectivitat
- Establir protocols i acords que millorin l’atenció als afectats
Agents implicats:
- Regidories: Joventut, Urbanisme i Benestar Social i Ciutadania (Oficina Municipal d’Habitatge,
Centre de Mediació i Convivència).
- Altres organismes: Defensor del Ciutadà, Plataforma Afectats Hipoteca, Associació Suport a
la Dona, Càritas, Creu Roja, grups polítics amb representació a l’Ajuntament

121

Pla Local de Joventut 2016-2019

TEMPORALITZACIÓ
EIX

OBJECTIUS

PROGRAMES

HABITATGE

2016

2017

2018

2019

Aconseguir
Borsa Jove
l’èxit en
d’Habitatge
transició
domiciliària de
les persones
Taula de
joves
Coordinació
d’Habitatge
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX DE TREBALL: HABITATGE
PROGRAMA: BORSA JOVE D’HABITATGE
ACTUACIÓ:
OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

INDICADORS

Aconseguir
l’èxit en
transició
domiciliària
de les
persones
joves

Fer el
seguiment de
les ofertes de
la Borsa
d’Habitatge per
tal de detectar
habitatges per
a joves

Com a mínim realitzar
un traspàs
d’informació trimestral
amb l’OMdH

Establir criteris
per difondre
nous models
residencials

Com a mínim informar
un cop al mes per
l’APP d’ofertes o
estratègies per
aconseguir habitatge

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/
NO
AVALUAT)

2016

2016

LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX DE TREBALL: HABITATGE
PROGRAMA: TAULA DE COORDINACIÓ D’HABITATGE
ACTUACIÓ:
OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

INDICADORS

Aconseguir
l’èxit en
transició
domiciliària
de les
persones
joves

Vetllar perquè
els joves en
situació
d’exclusió
puguin accedir
a un habitatge

Assistir al 100% de
les convocatòries de
la Taula de
Coordinació
d’Habitatge

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/
NO
AVALUAT)

2016
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EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNÒSTIC

TREBALL

- L'atur registrat el maig del 2016 és de 168 aturats
entre els 16 i els 29 anys.
- La contractació registrada el maig del 2016 és de
420 joves contractats.
-L'estructura de la contractació; el tipus de contracte
més recorrent és l'Eventual per circumstàncies de
producció (42,58%), seguit del d'Interinitat (2,27%) i
l'Ordinari en temps indefinit (1,88%)

Font: Xifra- Diputació de Girona

Programes 2016-2019

Plans d’Ocupació joves amb
Dependència del sector turístic,
estudis superiors
que registra dades d’atur molt
estacionals. Tot i que aquesta
presenta inidicis de contractes
Programa de Garantia Juvenil
temporals però més llargs que els
darrers 5 anys.
Jornades emprendre internet
Joves
amb
formació
que
difícilment troben ofertes de treball
Centre de Noves Oportunitats
al nostre municipi i entorn pròxim.
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ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNÒSTIC

Programes 2016-2019

- Els 3.439 joves entre 16 i 29 constitueixen el 15% de
la població de Palafrugell (padró continu 2015) . Un
29% tenen nacionalitat estrangera (22% del total de la
població són estrangers), el 57% són dones.

TREBALL

- Hi ha 3.896 infants entre 0 i 14 anys (padró 2015).
- L’atur registrat entre els joves a gener de 2016 és de
323 persones (16% del total). Al juny 2016 aquesta xifra
baixa a 123 persones, 9,15% dels 1.345 registrats, 3%
menys que al 2015). El SOMI té registrats en cerca de
feina activa 262 joves.
- La contractació de joves fa una remuntada per a les
feines estacionals. Els nous contractes registrats al
juny del 2016 un 55% són signats per joves.
-Tot l’augment de contractació de juny de 2015 a juny
de 2016, un 5,76% ha implicat a joves, i la franja més
beneficiada són els d’entre 20 i 24 anys que
s’incrementa en gairebé un 7% ( del 21% de 2015 al
28% d’aquest juny).

Dependència del sector turístic, que
registra
dades
d’atur
molt
Plans d’Ocupació joves amb estudis
estacionals. Tot i que aquesta
superiors
presenta inidicis de contractes
temporals però més llargs que els
darrers 5 anys.
Programa de Garantia Juvenil
Jornades emprendre internet
Joves amb formació que difícilment
troben ofertes de treball al nostre
Centre de Noves Oportunitats
municipi i entorn pròxim.

- Un 9 % de de la població de Palafrugell té estudis
superiors.
Font: Xifra- Diputació de Girona
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ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNÒSTIC

- Perfil de l’autònom a Catalunya juny de 2015: els
menors de 25 s’han incrementat un 3,4% (més que el
total, 2,1%). En totals per sector, només
s’incrementa els serveis i la indústria.
-Un 2% de les noves empreses catalanes l’han
constituït menors de 25. Un 77% del total són del
sector serveis.
- L’índex d’emprenedors en fase inicial (TEA) a
Catalunya al 2015 menors de 25 anys ha baixat un
4,8%. En canvi, al servei d’emprenedoria de l’IPEP
aquests han passat del 8% al 16% al 2015.

Programes 2016-2019

Plans d’Ocupació joves amb
estudis superiors

S’ha detectat un augment de la
voluntat d’emprendre, però en
Programa de Garantia Juvenil
segments de població més adulta.
Emprendre és un assignatura
Jornades emprendre internet
pendent de la nostra educació
obligatòria i el joves, en termes
generals no ho contemplen fins
Centre de Noves Oportunitats
passada la seva joventut.

Font: Xifra- Diputació de Girona, Observatori
d’empresa i ocupació i dades pròpies.
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ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNÒSTIC

Programes 2016-2019

PROCÉS PARTICIPATIU
#OHPALAFRUGELL

Qualitatiu (#ohpalafrugell)
- Precarietat laboral.
- Els joves no coneixen bé els drets laborals que Dependència del sector turístic,
tenen
que registra dades d’atur molt
estacionals. Tot i que aquesta Plans d’Ocupació joves amb
- Falta de feina i per tant de diners.
presenta inidicis de contractes estudis superiors
temporals però més llargs que els
- Més pràctiques laborals.
darrers 5 anys.
Programa de Garantia Juvenil
- Cursos i xerrades per explicar drets laborals, atur...
- Feina tot l’any, no temporal.
- Integrar en la formació la dimensió moral, social i
emocional...

Jornades emprendre internet
Joves
amb
formació
que
difícilment troben ofertes de treball
al nostre municipi i entorn pròxim. Centre de Noves Oportunitats

- Curs o eines per gestionar la llar (economia,
factures ).
Font: Procés participatiu #ohpalafrugell (abril,
maig i juny 2016)
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS

www.ipep.cat

SOMI

TREBALL

Turisme

www.visitpalafrugell.cat

Institut de Promoció
Econòmica
(IPEP)

Comerç i mercats

Empresa i Servei
d’Emprenedoria

Ipep.cat/blog

OBJECTIU
Fomentar el
desenvolupament local
mitjançant la col·laboració i
vincle directe amb la
pluralitat de petites i mitjanes
empreses. Promoció
d’activitats econòmiques en
l’àmbit de l’empresa, el
territori i les persones
Projectes per promoure
l’ocupació i la qualitat del
treball
Promoure la imatge de
Palafrugell com a destí
turístic referent de la Costa
Brava i Catalunya.
Organització d’accions de
promoció i consolidació.
Millorar l’oferta d’allotjament,
restauració i oci. Suport al
sector privat
Eina d’informació turística i
promoció dels serveis del
municipi
Suport a les associacions de
comerciants. Incentivar
l’associacionisme per
aconseguir sinèrgies.
Potenciació dels diferents
mercats
Organització
d’esdeveniments de
dinamització comercial
Servei d’atenció i
assessorament a empreses
per la seva creació i/o la
consolidació. Foment de
l’esperit emprenedor. Gestió
del directori d’empreses i
subvencions. Organització
de jornades i formacions.
Promoció de les noves
tecnologies i de la
responsabilitat social
Notícies i informació per la
creació i consolidació
d’empreses al municipi i la
seva conscienciació social
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS
Punt Òmnia

Cursos d’educació en el
lleure
Jornades de Portes
Obertes als 4t d’ESO
Àrea de Joventut
APP cangenis

TREBALL

www.cangenis.cat

Garantia Juvenil

Àrea de Ciutadania
i Benestar Social

SOL (Servei d’Orientació
Laboral)
Càrites
SIAD
(Servei d’Informació i
Atenció a les Dones)

Empresaris Surers

AECORK

Empresaris de
restauració

Costa Brava Centre

Sindicats

UGT (Palamós)
CCOO (Palamós)

ETT

Treball Temporal

OTG

Oficina de Treball de la
Generalitat
(Palamós i la Bisbal
d’Empordà)

OBJECTIU
Espai de promoció de
les noves tecnologies
per a la recerca de feina
Inserció laboral en
l’àmbit del lleure juvenil
Taller de recerca de la
1a feina
Informació per a joves
de 18 a 35 anys dels
recursos laborals del
municipi
Base de dades de
recursos laborals a la
comarca
Programa d'orientació,
ocupació, formació i
emprenedoria per a
joves de 16 a 29 anys
que no estudien ni
treballen
Orientació i inserció
laboral
Assessoria jurídica
laboral
Promoció de la indústria
surera
Promoció i serveis de
restauració
Representants laborals
Representants laborals
Borses de treball
temporal
Prestació econòmica als
aturats i recursos
laborals
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EIX

ÀMBIT

TREBALL

Acadèmies privades

SERVEI/ RECURS
Cursos ocupacionals

OBJECTIU
Formació per a l’ocupació

Millorar l’ocupabilitat i
l’efectivitat en la cerca
activa de feina, mitjançant
tutories individualitzades i
Dispositiu d’Inserció
sessions grupals, tot
Pla de Barris
Sociolaboral Treballa’t pel
treballant també la
teu futur
frustració i les reticències
en matèria laboral
dels/es usuaris/es
atesos/es
STO - Servei de Teràpia
Ocupacional per a
persones amb
discapacitat psíquica >
65%
- treball d’aspectes
cognitius i
personals
- treball ocupacional,
musicoteràpia
mediambient,...
SOI – Servei
Ocupacional d’Inserció
(pas previ a CET)
Centre Tramuntana
- treball cognitiu i
Consell Comarcal del
personal
CET-STO
- treball aptituds
Baix Empordà
laborals i tallers
(per a persones amb
CET – Centre Especial
discapacitat psíquica)
de Treball per a
persones amb
discapacitat psíquica >
33%
- formació laboral
prèvia
- contracte de treball
USAP – Unitat de
Suport de l’Activitat
Professional
- suport professional
per a la integració
laboral
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EMANCIPACIÓ
2017

2018

Eix: Treball
Programa: Plans d’ocupació per a joves amb estudis
Descripció: Projecte l’execució del qual està supeditat a l’atorgament per part del SOC d’aquesta
subvenció i segons sabem tindran caràcter bianual. Destinat a la població jove menor de 29 anys,
amb estudis superiors i que tinguin atur de llarga durada (està previst el 2017, si la resolució
favorable en un pla ocupacional només per a joves amb estudis superiors que no troben accés al
mercat de treball).
Actuacions:
- Projecte basat bàsicament en la realització de pràctiques en empreses i formació específica i
complementària.
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Consell Comarcal, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018 2019

Eix: Treball
Programa: Garantia Juvenil
Descripció: Iniciativa del Fons Social Europeu per reduir l'atur entre els joves 16-29 anys.
Campanyes destinades a fomentar polítiques de discriminació positiva dels joves que estiguin
inscrits en aquest registre (Garantia Juvenil). Aquest registre permet als joves tenir garantida una
formació ocupacional i tenir accés prioritari a projectes ocupacionals programats per la Generalitat
de Catalunya, als fons socials europeus i als projectes ocupacionals que se’n deriven
Actuacions:
- Centre de Noves Oportunitats: destinat a joves amb perfil competencial baix per assolir retorn
al sistema educatiu o inserció al món laboral
- Idiomes: cursos intensius d'anglès de nivell bàsic, mitjà i avançat
- Joves per l’Ocupació: programa d'experiència professional per a joves d'entre 16 i 24 anys amb
baixa qualificació o dèficits formatius. Combina accions d'orientació, tutorització, formació i inserció
laboral o retorn al sistema educatiu
- Programes Integrals: programa desenvolupat en tres etapes: acollida, orientació i disseny del
full de ruta de l’itinerari personal; execució del full de ruta personal, i inserció laboral i/o retorn al
sistema educatiu.
- Projectes Singulars: Singular Talent programa per reforçar l’ocupabilitat i les competències
professionals de les persones joves que han assolit una Formació Professional de Grau Superior o
bé un Grau Universitari
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: representants empresarials dels diferents sectors econòmics, Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya,SOC, Consell Comarcal
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EMANCIPACIÓ
Eix: Emprenedoria

2016

2017

2018

2019

Programa: Jornades Emprendre Internet
Descripció: Programes no destinats específicament a joves, en el sentit estricte de l’edat, però sí
gent entusiasta que vulgui iniciar o hagi iniciat l’aventura d’emprendre un projecte empresarial. Es
tracta de jornades formatives intensives a l’estil píndoles amb temàtiques del tot actualitzades per
a les necessitats dels emprenedors. Molts d’ells joves, però no tots.
Actuacions:
- Jornada central d’emprendre internet
- Píndoles formatives
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Punt Òmnia, Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya. Projecte
Catalunya Emprèn

EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

Eix: Treball/Pla de Barris
Programa: Dispositiu d’Inserció Sociolaboral Treballa’t pel teu futur
Descripció: Millorar l’ocupabilitat i l’efectivitat en la cerca activa de feina, mitjançant tutories
individualitzades i sessions grupals, tot treballant també la frustració i les reticències en matèria
laboral dels/es usuaris/es atesos/es.
Actuacions:
- Tutories individualitzades
- Sessions grupals
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones i Pla de Barris
- Altres organismes: representants empresarials dels diferents sectors econòmics, Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, SOC, Consell Comarcal
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TEMPORALITZACIÓ
EIX

OBJECTIUS

PROGRAMES

TREBALL

2016

2017

2018

2019

Plans d’ocupació
per a joves amb
estudis
Aconseguir
Garantia Juvenil
l’èxit en la
trajectòria
laboral de les Emprenedoria
persones joves
Dispositiu
d’inserció
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX DE TREBALL: TREBALL - FORMACIÓ, TREBALL I EMPRENEDORIA
PROGRAMA: GARANTIA JUVENIL
ACTUACIÓ: Impulsora del Programa Garantia Juvenil
OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

1.1. Difondre GJ als
joves

1. Continuar
implantant el
Programa GJ a
Palafrugell

1.2. Mantenir
contacte amb les
àrees i entitats
implicades al
programa

1.3. Aconseguir
organitzar accions
formatives al municipi

2.1. Informar i
assessorar els joves
2. Atendre els joves
inscrits o
interessats en el
Programa

3. Participar
activament a les
reunions de l'Àrea
de Joventut

2.2. Suport a la
inscripció i resolució
d'incidències vàries
2.3. Derivació a
recursos del
programa
3.1. Mantenir
informats tots els
membres de l'Àrea de
Joventut de l'estat i
les novetats de GJ.

INDICADORS
-Rebre visites al blog
bejove, i amistats a
FB del 50% dels
inscrits.
-Aparèixer cada tres
mesos a les
publicacions
municipals
-Establir contactes
trimestralment amb
les Àrees i entitats
que participen del
programa i informar
de qualsevol novetat
-Treballar
conjuntament amb les
entitats atorgades del
programa i els espais
municipals perquè es
puguin realitzar
formacions al
municipi
ininterrompudament
-Esdevenir el punt
d'informació de GJ de
referència al municipi,
per arribar al màxim
nombre de joves
possible. Atendre
entre 100 i 150 joves
-Inscriure al programa
com a mínim el 20%
dels joves potencials
-Derivar a accions del
programa entre el 80100% de nous inscrits
Participar com a
mínim el 80% de les
RO de l’Àrea de
Joventut

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/NO
AVALUAT)

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016
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EDUCACIÓ
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EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

Programes 2016-2019

Quantitatiu:

EDUCACIÓ

- El 39% dels dels demandants de feina a l’IPEP tenen
entre 16 i 35 anys (2).
- El 70% dels demandants de feina de 16-35 anys) a les
oficines de l’IPEP (248 joves) tenen un baix nivell
d’instrucció, fins ESO (49%) o estudis no convalidats
(21%) (2).
El baix nivell d’instrucció no
afavoreix la posterior emancipació
- Les comarques gironines registren el major %
dels joves
d’abandonament dels estudis prematurament (32%) (6).
- A Palafrugell, el percentatge d’alumnes estrangers és
superior a la comarca del Baix Empordà i el conjunt de
Catalunya, per a tots els nivells educatius(1).
- La població que està cursant ensenyaments
universitaris i és resident al municipi de Palafrugell és
de 313 persones (14,12% dels matriculats en estudis
universitaris al Baix Empordà), dels quals 131 són
homes i 182 són dones (5).

Existeix un alt risc d’exclusió dels
col·lectius joves

Projectes educatius integrals
Accés a les noves tecnologies
Avisa’m de tot
Jornada de Portes Obertes
Servei PIJCES Punt d’Informació i
Dinamització Juvenil als Centres de
Secundària
Centre de Noves Oportunitats

- El 16,4 % dels joves catalans no finalitzen l’educació
obligatòria (7).
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- Dels 234 alumnes de Cicles Formatius que hi havia al
curs 2010- 2011, s’ha passat als 400 del curs 20152016.
- De les 12 línies d'ESO que hi havia el curs 2014-2015
és previst que es passi a 16 aules el curs 2020-2021,
15 el 2021-2022 i 14 el 2022-2023.

Projectes educatius integrals

EDUCACIÓ

Accés a les noves tecnologies
- 63 joves dels dos instituts han realitzat el curs de
delegats durant el 2015-2016 i han estat qualificats
amb un grau de satisfacció de 9,5 en una escala de 10
(4).
Qualitatiu
- Pocs espais polivalents en barris i poc preparats per
desenvolupar-hi formació (3).

El baix nivell d’instrucció no
afavoreix la posterior emancipació
dels joves

Existeix un alt risc d’exclusió dels
col·lectius joves

Avisa’m de tot
Jornada de Portes Obertes
Servei PIJCES Punt d’Informació i
Dinamització Juvenil als Centres de
Secundària
Centre de Noves Oportunitats

- Fragilitat del català com a llengua vehicular de
l’ensenyament i com a llengua de comunicació (3).
- Reaparició d’analfabetisme bàsic (sobretot en la
població marroquina (3).
- Repartiment equilibrat de l’alumnat en tots els centres
(públics i concertats) (3).
- Increment en la formació no reglada en la programació
del 13Progrés (4).
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Diagnosi Social del Pla d’Inclusió Social de Palafrugell, desembre 2011
Dades pròpies IPEP, 2015
Diagnosi Pla de Cohesió Social i Econòmica, Ajuntament de Palafrugell, 2012
Memòria de l’Àrea de Joventut 2015
Idescat a partir de les dades de les matrícules de la Secretaria d’Universitats i Empresa, 2012
Situació i necessitats de la joventut a les comarques gironines 2012
Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012, Vol. 1
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS

Centre de Formació d’Adults
(+16 anys)

EDUCACIÓ

Mòduls formatius
(+16 anys)

Formació reglada:
- alfabetització
- instrumental
- GES (Graduat Escolar secundària) +18
anys
- accés cicles formatius de Grau Superior
- aula d’autoformació
- curs accés Universitat >25 anys
Cursos quadrimestrals no reglats de
temàtica específica i diferents nivells:
- anglès, francès, alemany, italià, rus
- informàtica i noves tecnologies
- fotografia
- cuina
- jardineria
UNED:
- accés a majors de 25 i 45 anys

Centre
Municipal
d’Educació

UOC:
Punt de suport de la UOC. Servei de préstec
bibliotecari
Estudis universitaris a distància
Universitats
+ 18 anys

UEC (Unitat d’escolarització
compactada)

PFI-PTT

IPEP/
Educació

OBJECTIU

SOC (centre homologat de
formació ocupacional)

UdG:
- cursos de llengua anglesa - Cambridge
Currículum adaptat per a alumnes de 3r i 4t
d’ESO (per a tots els centres de secundària)
16 a 21 anys, sense ESO (48 places)
- assolir l’ESO
- incorporació món laboral
- cuina/hoteleria/jardineria
A partir de 16 anys:
- 3 línies (Venedor/a Tècnica/a activitats
administratives en relació amb el client/
Tècnic en informació
turística
- 3 aules
- preselecció (cal ESO)
- inscrits al SOC en atur
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EDUCACIÓ

EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS

OBJECTIU

ACTIC 1
ACTIC 2
(centre homologat)

Accés a les noves tecnologies

Telecentre

Accés a les noves tecnologies i formació

Punt d’Informació
Universitària

Informació d’estudis i recorregut professional

Oficina Municipal

Escolarització fora de termini

d’Escolarització (OME)

(0-16 anys)

Centre
Municipal Oficina de Català
d’Educació

(lliure accés)

Cursos de català:
- tots els nivells
- sessions de recursos en línia
Assessorament lingüístic
Obrim l’escola (tots els centres
d’ensenyament):
- ús de la biblioteca fora d’horari lectiu
Premis Mestre Sagrera: treballs de recerca
sobre el municipi i/o comarca (4t ESO, 2n
Batxillerat, Cicles formatius)

Pla Educatiu d'Entorn

INS Baix
FIAP (Formació i
Empordà
Aprenentatge Professional)
Departament + 16 anys (no ESO)
d’Educació
Departament
de Treball

Actuacions per a la promoció de la llengua, la
cultura i la cohesió social de la població.
Actuacions per a totes les edats

Serralleria
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS
APP cangenis
PIJCES

Dinamització Juvenil Can
Genís

OBJECTIU
Difusió d’informacions de caràcter juvenil
Punt d’Informació i Dinamització Juvenil als
Centres de Secundària
Programació de cursos no reglats :
- balls
- fotografia
- còmic
- edició digital
- etc.
Titulacions de formació en el lleure:
- Director/a
- Monitor/a – Premonitor/a
Lab Can Genìs

EDUCACIÓ

Base de dades de l’oferta formativa
www.cangenis.cat
del municipi

Àrea de
Joventut

Promoure la coordinació de tots els agents
socioeducatius de l’àmbit comunitari: els
agents d’educació formal, els de l’educació
Projectes educatius integrals
no formal i els de l’educació informal per
donar una resposta educativa integral a les
necessitats de les persones
Accés a les noves
tecnologies

Definició d’un projecte unitari i coordinació
dels diferents serveis TIC del municipi

Jornada de Portes Obertes

Jornades informativa destinades als 3r d’ESO
de tots els centres d’ensenyament del
municipi, on es presenten diversos serveis
d’interès juvenil. A partir d’una dinàmica
interactiva se’ls presenta les possibilitats d’ús
que tenen d’aquests serveis

Centre de Noves
Oportunitats

Per a joves d’entre 16 i 24 anys no
escolaritzats i que no treballen. L’objectiu del
Programa és aconseguir el màxim nombre
d’insercions dins de la formació reglada i en
el camp laboral. Es tracta d’un programa
integral que combina diferents accions
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS

Centres d’ensenyament

EDUCACIÓ

INS Frederic Martí
Carreras

INS Baix Empordà

OBJECTIU
ESO
Batxillerat:
- Científic
- Tecnològic
- Humanístic
- Humanístic-social
- Sòcioeconòmic
ESO
Batxillerat:
- Ciències de la naturalesa i la salut
- Tecnològic
- Humanitats
- Ciències Socials
Cicles formatius de Grau Mitjà:
- Gestió administrativa jurídica
- Gestió electromecànica de vehicles
- Cuina i serveis
- Pastisseria i forneria
- Equips i instal·lacions
electrotècniques
- Serveis de restauració
Cicles formatius de Grau Superior:
- Administració i finances
- Informació i comercialització
turístiques
- Manteniment d’equips industrials
- Equips i instal·lacions
electrotècniques
- Direcció de cuina

Centre Concertat Prats de
la Carrera

ESO

Centre Concertat Sant
Jordi

ESO

Educador social
IES FMC/
Educació
EOI
/Generalitat- (Escola Oficial d’Idiomes)
Ensenyament

Programa d’intervenció social als centres de
secundària
-

anglès mitjà
anglès superior
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS

OBJECTIU
Nivell educatiu:

L’Escola de Música de
Palafrugell
Escola de
Música

- àrea de sensibilització
- nivell Elemental
- nivell Mitjà no reglat
- aula de música moderna
- música a mida

EDUCACIÓ

Matèries de formació obertes:
- noves tecnologies aplicades a la
música
- harmonia
- llenguatge musical
- formació corporal
- història de la música i audició
Formacions instrumentals:
- orquestra de corda, cobla, big band,
txaranga, combos, conjunt de vent...

Àrea de
Ciutadania i
Benestar
Social

Centre d’Ensenyaments
Artístics Professionals

Ensenyaments de Grau Professional que
marca el Currículum

Mediador intercultural

Resolució de conflictes amb alumnes
immigrants

Educador social

Programa d’intervenció social als centres de
secundària
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS

EDUCACIÓ

Esport a l’escola

Institut Municipal
d’Esports

Dins Pla d’Entorn
(Educació)

Formació i reciclatge

OBJECTIU
Oferir programes i activitats
fisicoesportives adreçades al
sector escolar i donar
suport per millorar les
condicions de l’educació
física escolar
- jocs escolars locals
- programes d’activitat
aquàtica escolar
- activitat aquàtica
recreativa per a les
escoles
- jornada de mar
- cessió d’instal·lacions i
materials a les escoles

Ajuts econòmics per a fomentar
la pràctica fisicoesportiva

Promoure activitats per
facilitar la formació de les
persones vinculades en el
món de l’activitat
fisicoesportiva
- cursos de reciclatge de
salvament aquàtic i
primers auxilis
- jornades de formació
adreçades a
professionals d’activitats
aquàtiques
- valors en l’esport: cursos
formatius per a pares,
mares, tècnics esportius,
àrbitres i mestres
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EMANCIPACIÓ
2017

2018

2019

Eix: EDUCACIÓ
Programa: Projectes educatius integrals
Descripció: Promoure la coordinació de tots els agents socioeducatius de l’àmbit comunitari:
els agents d’educació formal, els de l’educació no formal i els de l’educació informal per donar
una resposta educativa integral a les necessitats de les persones.
Actuacions:
- Determinar interlocutors amb els INS
- Base de dades de formació no reglada
- Coordinació dels serveis TIC del municipi
- Coordinació amb serveis específics Educació i Benestar Social
- Elaboració d’un projecte educatiu integral
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: INS, Consorci per a la Normalització Lingüística, Biblioteca de Palafrugell

EMANCIPACIÓ
2017

2018

2019

Eix: EDUCACIÓ
Programa: Accés a les noves tecnologies
Descripció: Definició d’un projecte unitari i coordinació dels diferents serveis TIC del municipi
Actuacions:
- Constitució d’una comissió de treball formada per:
Telecentre
Punt Òmnia
Biblioteca
Servei de web municipal
- Establir criteris i programes d’intervenció
Agents implicats
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones, Noves Tecnologies i Comunicació
- Altres organismes: agents socials, entitats, associacions
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EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: EDUCACIÓ
Programa: AVISA’M de tot
Descripció: Seguiment dels alumnes que no han obtingut el Graduat en Educació Secundària
per oferir-los, mitjançant el servei de missatgeria mòbil, informació formativa periòdica (PTT,
Escola d’Adults, FIAP, UEC, Garantia Juvenil ...)
Actuacions:
- Actualització de dades dels joves sense el Graduat en Educació Secundària
- Actualització de les propostes formatives per a aquest col·lectiu
- Crear una base de dades específica vinculada a les xarxes socials
- Seguiment de les inscripcions realitzades per als joves a partir d’aquest servei
Agents implicats
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: centres d’ensenyament, centres formació

EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: EDUCACIÓ/Treball
Programa: Centre de Noves Oportunitats
Descripció: Programa adreçat a joves d’entre 16 i 24 anys no escolaritzats i que no treballen.
L’objectiu del Programa és aconseguir el màxim nombre d’insercions dins de la formació
reglada i en el camp laboral. Es tracta d’un programa integral que combina diferents accions.
Actuacions:
- Elaboració del projecte
- Detecció de joves i apoderament
- Serveis d’orientació, formació, acompanyament, inserció laboral
Agents implicats
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: SOC, Consell Comarcal, Fundació Oscobe
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EMANCIPACIÓ
2017

2018

2019

Eix: EDUCACIÓ
Programa: Voluntaris per la Llengua VXL
Descripció: Coordinació a nivell territorial per establir accions conjuntes entre els
dinamitzadors de VxL i els professionals de Joventut
Actuacions:
- Definir línies de col·laboració amb els dinamitzadors
- Difusió del programa a través de les xarxes socials
- Establir punts d’inscripció i de trobada de VxL
Agents implicats
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Direcció General de Política Lingüística
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TEMPORALITZACIÓ
EIX

OBJECTIUS

PROGRAMES

EDUCACIÓ

2016

2017

2018

2019

Projectes
educatius
integrals
Accés a les
noves
tecnologies
Aconseguir
l’èxit en la
trajectòria
educativa de
les persones
joves

Avisa’m de tot

PIJCES
Centre de Noves
Oportunitats
Voluntaris per la
Llengua VxL
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Objectius referents a l’organització i metodologia 2016

OBJECTIUS GENERALS

1. Donar a conèixer l’Àrea de
Joventut a través de les Jornades
de Portes Obertes organitzades
pels alumnes de 3r d’ESO dels
centres educatius

2. Consolidar la xarxa de
delegats col·laboradors als
quatre centres educatius de
secundària i potenciar la seva
implicació en el projecte PIJCES

OBJECTIUS ESPECÍFICS

INDICADORS

1.1 Que els alumnes de 3r
d’ESO dels quatre centres
educatius, els alumnes de la
UEC i del PTT-PQPI hi
assisteixin

Que assisteixin a la JPO:
- INS Baix Empordà - - INS
Frederic Martí
- CC Sant Jordi
- CC Prats de la Carrera
- UEC
- PQPI

2.1 Mantenir o augmentar el
nombre de delegats
col·laboradors de cada curs

Com a mínim cada curs
de 3r i 4t d’ESO haurà
de tenir 2 delegats
col·laboradors

2.2 Garantir la comunicació amb
els delegats col·laboradors de
cada centre

2.3 Mantenir una reunió
trimestral amb els corresponsals
d’aula de cada centre

Cada un dels delegats
col·laboradors i la educadora
s’hauran de trobar com a
mínim en el 70% dels espais
d’esbarjo
Realitzar com a mínim 2 de les
reunions plantejades amb els
delegats col·laboradors de
cada centre
(3 trimestres)
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Vers la gestió del servei 2016

Potenciar la bona comunicació entre l’educadora del Programa PIJCES i els agents implicats

OBJECTIUS GENERALS

1. Mantenir la comunicació amb els
referents dels quatre centres de
secundària

OBJECTIUS ESPECÍFICS

INDICADORS

1.1 Establir un calendari de reunions
del curs escolar

Tenir com a mínim 5 reunions amb
cada centre educatius

1.2 Recollir i donar resposta a les
demandes formulades pels referents
dels centres

Donar resposta al 100% de les
demandes formulades

1.3 Recollir l’opinió dels referents dels
quatre centres educatius a través d’un
qüestionari de satisfacció

2.1 Treballar coordinadament els
diferents professionals

Obtenir un 8,5 de mitjana en les
valoracions del QS

Mantenir com a mínim una reunions
amb les diferents Àrees i Serveis
Municipals:
- Cultura
- Educació
- Espai Dona
- Medi Ambient

Establir un calendari anual
d’activitats a portar a terme amb
cada Àrea o Servei

2. Mantenir la comunicació amb els
referents de cada Àrea i Serveis
Municipals
2.2 Rebre informació de les activitats
que organitzen les Àrees i Serveis
Municipals

2.3 Que Can Genís i Espai Jove
comptabilitzi els adolescents i joves
que participen en les activitats i
prèviament han agafat el full
d’inscripció al Carretó

Rebre com a mínim informació de 2
activitats organitzades per:
- Educació
- Cultura
- Espai Dona
- Medi Ambient

Com a mínim 40 joves han
d’haver agafat el full d’inscripció al
Carretó i posteriorment inscriure’s
en una activitat de Can Genís o
Espai Jove
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Vers les persones ateses 2016

Atendre les necessitats dels adolescents i joves
OBJECTIUS GENERALS
1. Atendre les demandes dels
adolescents i joves

OBJECTIUS ESPECÍFICS

INDICADORS

1.1 Donar resposta a les demandes
dels adolescents i joves

Com a mínim donar resposta a
537 demandes

2.1 Dinamitzar la informació rebuda i
d’interès pels adolescents i joves

Com a mínim fer 1065
dinamitzacions

2.2 Dur a terme activitats educatives
i de prevenció

2. Informar als adolescents i joves

2.3 Fomentar el voluntariat entre els
adolescents i joves

Fer sensibilització de com a mínim 3
dies mundials:
- Dia sense fum, 31 de maig
- Dia contra la SIDA, 1 desembre
- Dia contra la violència envers les
dones, 25 de novembre
Com a mínim inscriure 20
adolescents i joves a la Cavalcada
de Reis
Com a mínim inscriure 10
adolescents i joves al Gran Recapte
d’Aliments

3. Apropar l’Àrea de Joventut als
adolescents i joves

3.1 Gestionar els fulls d’inscripció de
les activitats i/o derivar els
adolescents i joves als serveis
específics
4.1 Acompanyar els adolescents i
joves en la realització de les
activitats

4. Coresponsabilitzar als
adolescents i joves en l’elecció de
les activitats de caire juvenil

5. Conèixer el grau de satisfacció
dels adolescents i joves vers el
Programa.

4.2 Fomentar la participació dels
adolescents i joves en l’elecció de
les activitats juvenils de manera
formal

5.1 Recollir l’opinió dels joves a
través d’un qüestionari de satisfacció

Com a mínim dur a terme 197
tràmits/derivacions
Com a mínim portar a terme 1
activitat proposada pels adolescents
i joves
Acompanyar com a mínim 1
adolescent o jove en la realització de
les activitats proposades
Posar una urna als quatre centres
educatius perquè els adolescents i
joves puguin dir quins grups els hi
agradaria que vinguessin per
Barraques
Augmentar un 10% el nombre de
Qüestionaris de Satisfacció omplerts
respecte l’any 2015
Obtenir com a mínim un 8 en la
mitjana de la qualificació obtinguda
Incorporar una nova pregunta: T’has
descarregat l’App de Can Genís? Sí/
No
Per què?
- No t’interessa
- Tens poc espai al mòbil
- No és viable
- Ho consulto a la d’un company
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SALUT

EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

Quantitatiu:
Es detecten dos nivells d’intervenció:
Salut mental
• Promoció de la salut i el benestar a partir del
o Un 3,9% de la població menor de 18 anys ha
treball de les habilitats per a la vida, el SOC i
estat atesa per un centre de salut mental. (1)
l’apoderament dels adolescents i joves.
o Un 59% de la població jove presenta benestar • Reducció dels riscos associats a les conductes
psicològic o salut mental positiva.
relacionades amb el consum de tòxics,
o Un 10,55% de la població diu sentir-se ansiós
pràctiques sexuals, conducció, etc. concentrant
o deprimit. (2)
els esforços en els adolescents i joves d’entre 13
o Un 7,31% té risc de patir mala salut mental.
i 16 anys.
(2)
Caldrà facilitar habilitats per a la vida als adolescents i
Trastorns de comportament alimentari
joves per tal de fer front, amb prioritat, a les següents
o Els trastorns de la conducta alimentària temàtiques:
constitueixen la tercera malaltia crònica entre
• Drogodependències
la població femenina adolescent i afecten al
• Alimentació
voltant del 5% de les noies i un 11% presenten
• Sexualitat
símptomes d'alt risc de patir-los. 7 de cada 10
• Salut emocional
casos són noies i 3 nois. (2)
o

o

Programes 20162019

Pla Jove de Salut

Mesa de Salut Jove

Servei Salut 24 h

Taules informatives

Cal una coordinació entre tots els agents i serveis del
A més de l’anorèxia, la bulímia o el trastorn per
municipi que intervenen amb els adolescents i joves.
Formació en salut
afartament, trobem altres trastorns com la
vigorèxia o l’ortorèxia, tots ells associats a
Per tal que els adolescents i joves canviïn la seva
trastorns d’ansietat, de la personalitat, de
conducta i puguin decidir autònomament, no és
Salut Mental
l’estat d’ànim, entre altres. (2)
suficient amb donar-los informació sinó que l’han de
poder manipular amb un pensament crític, se’ls ha
Es calcula que un 32,3% de la població pateix
d’oferir espais on puguin fomentar la gestió emocional,
sobrepès i un 9,8% obesitat. (2)
la presa de decisions, la resolució de conflictes amb
pensament creatiu i capacitat de negociació a més de
capacitar-los per a una comunicació interpersonal i
intrapersonal.
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SALUT

EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

Conductes sexuals
Es detecten dos nivells d’intervenció:
o Un 85,2% dels nois i el 86,1% de les noies usa • Promoció de la salut i el benestar a partir del
el preservatiu en la seva primera relació sexual
treball de les habilitats per a la vida, el SOC i
però aquest ús no es fa de forma consistent en
l’apoderament dels adolescents i joves.
el temps. (3)
• Reducció dels riscos associats a les conductes
Es constata que un 49,2% ha fet ús de l’anticoncepció
relacionades amb el consum de tòxics,
d’emergència. (3)
pràctiques sexuals, conducció, etc. concentrant
els esforços en els adolescents i joves d’entre 13
Consum de tabac (4)
i 16 anys.
• El tabac és la segona substància més
consumida entre els joves de 14 i 18 anys.
Caldrà facilitar habilitats per a la vida als adolescents i
• El 45,5% afirma haver-ne consumit alguna joves per tal de fer front, amb prioritat, a les següents
vegada.
temàtiques:
• L’edat mitjana d’inici del consum és de 13,8
• Drogodependències
anys i de consum diari als 14,8 anys.
• Alimentació
• Sexualitat
Consum de begudes alcohòliques (4)
• Salut emocional
• L’alcohol és la substància més consumida
entre els estudiants de 14 a 18 anys.
Cal una coordinació entre tots els agents i serveis del
• El 78,9% l’ha provat alguna vegada a la vida.
municipi que intervenen amb els adolescents i joves.
• A mesura que avançava l’edat, n’augmenta el
consum, passant del 48,8% entre els de 14 Per tal que els adolescents i joves canviïn la seva
anys, al 87,2% entre els de 18 anys.
conducta i puguin decidir autònomament, no és
• L’edat mitjana d’inici del consum d’alcohol es suficient amb donar-los informació sinó que l’han de
situa en els 13,8 anys i la d’inici del consum poder manipular amb un pensament crític, se’ls ha
setmanal en els 15,2 anys.
d’oferir espais on puguin fomentar la gestió emocional,
• El consum es concentra els caps de setmana la presa de decisions, la resolució de conflictes amb
pensament creatiu i capacitat de negociació a més de
amb un 61,1%.
• El 50,8% dels estudiants s’ha emborratxat capacitar-los per a una comunicació interpersonal i
intrapersonal.
alguna vegada a la vida.

Programes 20162019

Pla Jove de Salut

Mesa de Salut Jove

Servei Salut 24 h

Taules informatives

Formació en salut

Salut Mental
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Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

L’edat mitjana d’inici de les embriagueses es
situa als 14,6 anys, sense que hi haguessin
diferències entre sexes.
El 45,4% va consumir begudes energètiques
durant els darrers trenta dies deixant de banda
els que ho van fer juntament amb begudes
alcohòliques.

Es detecten dos nivells d’intervenció:
• Promoció de la salut i el benestar a partir del
treball de les habilitats per a la vida, el SOC i
l’apoderament dels adolescents i joves.
• Reducció dels riscos associats a les conductes
relacionades amb el consum de tòxics,
pràctiques sexuals, conducció, etc. concentrant
els esforços en els adolescents i joves d’entre 13
i 16 anys.

Conducció de risc (4)
• El 2,2% dels estudiants de 14 a 18 anys han Caldrà facilitar habilitats per a la vida als adolescents i
conduït, un vehicle (cotxe, moto) sota els joves per tal de fer front, amb prioritat, a les següents
efectes de l’alcohol, percentatge que pujava al temàtiques:
6,1% en els estudiants de 18 anys.
• Drogodependències
• Alimentació
Consum
de
tranquil·litzants
o
somnífers
• Sexualitat
(hipnosedants) (4)
• Salut emocional
• El 18,6% dels estudiants ha consumit
tranquil·litzants o somnífers, amb recepta Cal una coordinació entre tots els agents i serveis del
mèdica o sense, alguna vegada a la vida.
municipi que intervenen amb els adolescents i joves.
• El consum diari o gairebé diari durant els
darrers trenta dies va ser del 0,9%.
Per tal que els adolescents i joves canviïn la seva
• L’edat
mitjana
d’inici
del
consum conducta i puguin decidir autònomament, no és
d’hipnosedants sense recepta és als 14,1 suficient amb donar-los informació sinó que l’han de
anys.
poder manipular amb un pensament crític, se’ls ha
d’oferir espais on puguin fomentar la gestió emocional,
la presa de decisions, la resolució de conflictes amb
pensament creatiu i capacitat de negociació a més de
capacitar-los per a una comunicació interpersonal i
intrapersonal.
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Pla Jove de Salut

Mesa de Salut Jove

Servei Salut 24 h

Taules informatives

Formació en salut

Salut Mental
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EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

Es detecten dos nivells d’intervenció:
• Promoció de la salut i el benestar a partir del
treball de les habilitats per a la vida, el SOC i
Consum de cànnabis (4)
l’apoderament dels adolescents i joves.
• El cànnabis és la droga il·legal consumida per • Reducció dels riscos associats a les conductes
un nombre més gran de joves.
relacionades amb el consum de tòxics,
pràctiques sexuals, conducció, etc. concentrant
• El 37,1% l’ha provat alguna vegada a la vida.
els esforços en els adolescents i joves d’entre 13
• El percentatge de consumidors diaris o
i 16 anys.
gairebé diaris de cànnabis és de l’1,9% (2,7%
en els nois i 1,1% en les noies).
• La freqüència del consum de cànnabis Caldrà facilitar habilitats per a la vida als adolescents i
augmenta dels 14 als 18 anys passant del joves per tal de fer front, amb prioritat, a les següents
12,6% dels estudiants de 14 anys al 33% entre temàtiques:
• Drogodependències
els de 18 anys.
• Alimentació
• Un 12,2% dels joves consumidors presenta un
consum problemàtic del cànnabis. L’edat
• Sexualitat
mitjana d’inici del consum de cànnabis va ser
• Salut emocional
els 14,6 anys.
Cal una coordinació entre tots els agents i serveis del
Consum de cocaïna (4)
municipi que intervenen amb els adolescents i joves.
• El 4,1% del joves ha consumit cocaïna alguna
vegada a la vida.
Per tal que els adolescents i joves canviïn la seva
• El percentatge de consumidors diaris o conducta i puguin decidir autònomament, no és
suficient amb donar-los informació sinó que l’han de
gairebé diaris de cocaïna va ser del 0,3%
• L’edat mitjana d’inici del consum va ser els poder manipular amb un pensament crític, se’ls ha
d’oferir espais on puguin fomentar la gestió emocional,
14,8 anys.
la presa de decisions, la resolució de conflictes amb
pensament creatiu i capacitat de negociació a més de
capacitar-los per a una comunicació interpersonal i
intrapersonal.
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SALUT

Quantitatiu:

Pla Jove de Salut

Mesa de Salut Jove

Servei Salut 24 h

Taules informatives

Formació en salut

Salut Mental
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Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

Es detecten dos nivells d’intervenció:
• Promoció de la salut i el benestar a partir del
treball de les habilitats per a la vida, el SOC i
Es considera que actualment hi ha problemes
l’apoderament dels adolescents i joves.
relacionats amb el bullying, el racisme, les diferències
• Reducció dels riscos associats a les conductes
sexuals, les amistats, les religions, l’homofòbia i la falta
relacionades amb el consum de tòxics,
de respecte a la condició sexual, el masclisme i la falta
pràctiques sexuals, conducció, etc. concentrant
de confiança en un mateix. (6)
els esforços en els adolescents i joves d’entre 13
i 16 anys.
Des de la Mesa de Salut Jove de Palafrugell s’ha
decidit que cal fer promoció de la salut a partir de
Caldrà facilitar habilitats per a la vida als adolescents i
treballar i fomentar les 10 habilitats per a la vida, el
joves per tal de fer front, amb prioritat, a les següents
sentit de coherència i l’apoderament, per tal que els
temàtiques:
adolescents i joves tinguin les habilitats per entendre,
• Drogodependències
gestionar i donar sentit al que fan i l’entorn que els
• Alimentació
envolta. (7)
• Sexualitat
• Salut emocional

Programes 2016 2019

SALUT

Qualitatiu

Cal una coordinació entre tots els agents i serveis del
municipi que intervenen amb els adolescents i joves.

Pla Jove de Salut

Mesa de Salut Jove

Servei Salut 24 h

Taules informatives

Formació en salut

Per tal que els adolescents i joves canviïn la seva
conducta i puguin decidir autònomament, no és
Salut Mental
suficient amb donar-los informació sinó que l’han de
poder manipular amb un pensament crític, se’ls ha
d’oferir espais on puguin fomentar la gestió emocional,
la presa de decisions, la resolució de conflictes amb
pensament creatiu i capacitat de negociació a més de
capacitar-los per a una comunicació interpersonal i
intrapersonal.
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EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

Serveis de salut
• El 36,4% dels joves que s’ha adreçat al Servei de
salut 24h a través de l’App de Can Genís o la
web van fer consultes sobre sexualitat, un altre
36,4% sobre salut emocional, un 9,1% sobre
drogues i un 18,2% sobre alimentació.
• Un 91% són joves de 12 a 17 anys i un 18,2%
són joves d’entre 18 i 20 anys.
• El 57% dels joves atesos per l’Assessoria de
salut ha fet consultes sobre sexualitat, un
21,43% de salut emocional i un 21,43% derivats
del
Programa
de
Mesures
Educatives
Alternatives.
• Un 50% dels joves tenen entre 14 i 16 anys i un
50% entre 17 i 22 anys.

Programes 2016 2019

Es detecten dos nivells d’intervenció:
• Promoció de la salut i el benestar a partir del treball
de les habilitats per a la vida, el SOC i
l’apoderament dels adolescents i joves.
• Reducció dels riscos associats a les conductes
relacionades amb el consum de tòxics, pràctiques
sexuals, conducció, etc. concentrant els esforços en Pla Jove de Salut
els adolescents i joves d’entre 13 i 16 anys.
Caldrà facilitar habilitats per a la vida als adolescents i
joves per tal de fer front, amb prioritat, a les següents
temàtiques:
• Drogodependències
• Alimentació
• Sexualitat
• Salut emocional

Mesa de Salut Jove

Servei Salut 24 h

Taules informatives

Quantitatiu:
Determinants de salut (5)
• Estudis demostren que els factors que contribueixen
en la salut d’un país són els següents, en un 40%
els factors socials i econòmics (educació, treball,
ingressos, suport familiar/social, seguretat), en un
30% la conducta saludable (consum de tabac, la
dieta i l’ exercici, el consum d’alcohol, sexe sense
protecció), en un 20% l’atenció sanitària i en un 10%
l’entorn físic (qualitat del medi ambient i medi urbà).

Cal una coordinació entre tots els agents i serveis del
municipi que intervenen amb els adolescents i joves.
Per tal que els adolescents i joves canviïn la seva
conducta i puguin decidir autònomament, no és suficient
amb donar-los informació sinó que l’han de poder
manipular amb un pensament crític, se’ls ha d’oferir
espais on puguin fomentar la gestió emocional, la presa
de decisions, la resolució de conflictes amb pensament
creatiu i capacitat de negociació a més de capacitar-los
per a una comunicació interpersonal i intrapersonal.

Formació en salut

Salut Mental
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(1) Central de Resulats. Àmbit de Salut Mental i addiccions 2014. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Web de consulta:
http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_central_resultats/informes/fitxers_estatics/Central_resultats_salut_mental_dades_2014.pdf
(2) Dades extretes del simposi Anorèxia i Internet. Generalitat de Catalunya 2014
https://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/uploads/080216-ACC-anorexia-internet-OK.pdf
(3) Informe epidemiològic CEEISCAT. Agencia de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya
http://www.ceeiscat.cat/documents/sives2015_CAT.pdf
(4) Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES) 2014
http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/epidemiologia/docs/INFORME-ESTUDES-2014_DEFINITIU_format-DS.pdf
(5) Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP). Generalitat de Catalunya 2015
http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/pinsap/pinsap_i_informes_relacionats/
(6) Opinió dels adolescents i joves, recollida en el procés participatiu #ohpalafrguell durant la jornada de convivència del dia 3 de juny de 2016
(7) Acta Plenari Mesa de Salut Jove de Palafrguell, 1 de juny de 2016
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EIX

SERVEI

ACTIVITATS/ACCIONS
Erasmus +
(1r i 2n d’ESO
INS Baix Empordà)
Memorial Democràtic
(4t d’ESO
INS Baix Empordà)

SALUT

Radiotelevisió
(INS Baix Empordà)

Assignatures
específiques
dels CFGM:
- Tècnic en cuina i
gastronomia.
- Forneria, pastisseria i
confitaria.
CFGS:
- Direcció de cuina
(INS Baix Empordà)
Centres Educatius de Taller ofert per MIFES
Secundària
(INS Baix Empordà i INS
Frederic Martí)
Lligues esportives durant
l’hora del pati
(INS Baix Empordà i INS
Frederic Martí)
Tallers oferts per Mossos
d’Esquadra
(INS Baix Empordà i INS
Frederic Martí)
Programa de mediació
(INS Baix Empordà i INS
Frederic Martí)

OBJECTIU
Fomentar la consciència
emocional a partir de
l’observació i contacte amb la
natura i l’intercanvi amb un grup
d’alumnes d’un altre país.
Fomentar el pensament crític i
creatiu a partir de conèixer la
memòria històrica.
Fomentar les habilitats
personals a través de l’ús de
tècniques audiovisuals.

Aprendre la manipulació
d’aliments i higiene.

Conscienciar de les dificultats
que suposa anar amb cadira de
rodes i les limitacions de les
barreres arquitectòniques
Fomentar la practica d’esport
durant l’hora del pati (futbol,
bàsquet, voleibol, tennis taula i
ioga.

Informar sobre bulling a través
d’internet, drogues, violència de
gènere.
Dotar d’habilitats per a la gestió
i resolució de conflictes.

La revista el Caliu
(INS Baix Empordà)
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EIX

SERVEI

ACTIVITATS/ACCIONS

Consulta de salut als INS

OBJECTIU
Atendre les demandes sobre
salut de manera presencial als
INS, setmanalment

Consulta de salut als INS

Atendre les demandes sobre
salut de manera presencial als
INS, setmanalment

Salut i Escola (CAP)
Centres Educatius de
Secundària
Servei Salut 24 h

Apropar als adolescents i joves
els professionals sanitaris i
donar resposta a les demandes
sobre temes relacionats amb
alimentació, drogues, sexualitat,
etc.

SALUT

Taller sobre publicitat
sexista (2n d’ESO)
Taller sobre l’amor
romàntic Això és amor?
(3r d'ESO)

Espai Dona

Taller I tu com ho veus?
(4t d'ESO)
Taller relacionat amb la
Prevenció sobre la violència de
violència (PQPI i a la
gènere envers les dones i les
UEC)
conducte violentes
Celebració del dia Contra
la Violència envers les
Dones als Centres
Educatius de Secundària
en col·laboració amb el
PIJCES
Intervenció sobre la visió
de gènere en el Curs de
Premonitors.
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EIX

SERVEI

ACTIVITATS/ACCIONS

Formació de voluntariat
Creu Roja

Suport escolar
Xerrades formatives
Salut i Joves
Activitats aquàtiques
(educació especial)
Activitats aquàtiques

SALUT

(joves amb domini)

Institut Municipal
d’Esports

Benestar Social

OBJECTIU
Formar de manera continuada
als joves voluntaris
Ajudar a fer els deures
adolescents i joves que disposen
de pocs recursos
Informació preventiva sobre
riscos de la població juvenil
(drogues, MTS...)
Participar en activitats aquàtiques
adreçades a nois i noies amb
discapacitats psíquiques
Participar en activitats aquàtiques
adreçades a nois i noies

Clubs esportius

Participar en activitats esportives
mitjançant els clubs

Pack Fitness

Millorar la condició física

Educació en valors

Aprofitar el potencial educatiu i
en valors de l’esport i fer-ho
arribar als
participants/famílies/monitors/
professors

Activitats aquàtiques
terapèutiques

Realitzar activitats a persones
amb problemes d’esquena

Gimnàstica rítmica

Aprendre i perfeccionar tècniques
de gimnàstica rítmica

Programa de Conciliació i
Reparació Municipal
dirigit a joves menors
d’edat per tinença o
consum de substàncies
en la via pública.
Servei de mediació
comunitària
Grup de competències
marentals

Oferir una alternativa educativa
personalitzada a la sanció
administrativa

Acompanyar en la resolució de
conflictes
Acompanyar a mares molt joves
en la criança dels fills/es

Grup de dones víctimes
de violència de gènere
163

Pla Local de Joventut 2016-2019

EIX

SERVEI

ACTIVITATS/ACCIONS
Campanyes i tallers
preventius sobre
sexoafectivitat i drogues
(Punt Jove de Salut)
PIJCES

Formació d’Agents Joves
de Salut
(Punt Jove de Salut)

SALUT

Educació per a la
consciència emocional
(Punt Jove de Salut)
Concurs de fotografia
sobre salut
(Can Genís)
Joventut
Taller zumba
(Espai Jove)

OBJECTIU
Fer prevenció i sensibilització
per a la reducció de riscos
associats
Informar a l’hora dels patis
sobre activitats destinades a
joves i campanyes preventives
Formar a joves voluntaris per tal
que esdevinguin referents en
temes de salut entre els seus
iguals, en les taules
informatives muntades durant
les festes municipals d’oci
nocturn
Fomentar la consciència,
regulació i autonomia
emocional així com la
consciencia social i benestar
Promoure el pensament crític i
creatiu sobre temes relacionats
amb la salut i benestar
Captar el col·lectiu femení que
es trobi en situació de risc i
potenciar el treball relacional,
habilitats, comunicació...

Organitzar activitats esportives
com a mitjà de cohesió i
Esport com a socialització integració social (piscina,
pavelló)
(Espai Jove)
Jornada de Cultura
Urbana
(educadors de carrer)

Fomentar l’apoderament entre
els adolescents i joves

Assemblees
(Espai Jove)

Fomentar l’apoderament entre
els adolescents i joves

Assessoria de Salut
(Punt Jove de Salut)

Teatre social
(3r d’ESO)

Assessorar, informar i/o derivar
personalment sobre temes
relacionats amb sexualitat,
alimentació, drogues, salut
emocional, etc.
Fomentar el pensament crític a
partir de situacions quotidianes
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EIX

SERVEI

ACTIVITATS/ACCIONS
Performance Canvi de
marxa
(Batxillerat i CFGM)
Exposició itinerant de
fotos

Xerrada per a famílies

SALUT

Joventut
Consell de Joves

Comissions de treball:
1) de caire metodològic i
de reflexió
2) de programació

Habitatge

Educació i Treball

OBJECTIU
Conscienciar als i les joves dels
riscos associats a la conducció.
Proposta biennal
Treballar les habilitats per a la
vida i el concepte de salut a
partir de l’art fotogràfic
Dotar d’habilitats les famílies
per fer front a les situacions de
la vida diària
Apoderar els adolescents i
joves incorporant-los en els
òrgans de decisió i que puguin
prendre protagonisme en la
millora i construcció del
municipi
Establir criteris conjunts
d’intervenció tant pel que fa als
adolescents i joves, les seves
famílies i els professionals que
hi treballen en el municipi

Detallats en els eixos
corresponents

Detallats en els eixos
corresponents

Detallats en els eixos
corresponents

Detallats en els eixos
corresponents

Benestar emocional
Hàbits saludables
Activitats i socialització
Prevenció i reducció de riscos
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EMANCIPACIÓ
2017 2018 2019
Eix: Salut
Programa: Pla Jove de Salut
Descripció: L’elaboració del Pla Jove de Salut ha de servir de guia de treball al municipi per
desenvolupar accions adequades i útils destinades als adolescents i joves per promoure hàbits
saludables i prevenir les conductes de risc.
Actuacions:
- Redacció del Pla Jove de Salut
- Definició dels objectius a assolir
- Concreció dels programes i accions que es portaran a terme
Agents implicats:
- Àmbit Servei a les Persones

EMANCIPACIÓ
2016 2017 2018 2019
Eix: Salut
Programa: Mesa de Salut Jove
Descripció: Determinar les prioritats preventives de salut en el col·lectiu de joves entre 14-29 anys
i establir un consens i coordinació d’intervenció entre tots els agents i serveis de salut del municipi
Actuacions:
- Consensuar i coordinar les prioritats preventives d’actuació destinades als adolescents i joves
del municipi
- Coordinar, organitzar i participar en els dos Plenaris anuals (juny i desembre)
- Crear i coordinar com a màxim dues comissió de treball a partir del Plenari:
. Una, dirigida a la programació d’activitats de promoció de la salut dirigides a
adolescents i joves, famílies i professionals
. L’altra, per a la identificació i creació d’espais que fomentin la participació i
implicació dels adolescents i joves en els òrgans de decisió
- Vetllar perquè les comissions assoleixin els objectius ratificats pel Consell Directiu de la Mesa de
Salut Jove
- Elaboració de material propi
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Centres Educatius de Secundària, AMPA, representants del Consell
Municipal d’Entitats Juvenils, entitats del Consell Municipal d’Entitats Socials, Salut i Escola, Punt
Jove de Salut, Mossos d’Esquadra, etc.
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EMANCIPACIÓ
2016 2017 2018 2019
Eix: SALUT
Programa: Servei Salut 24 h
Descripció: Es tracta d’un servei estable d’assessorament, informació, orientació i suport que
ofereix atenció integral als adolescents i joves sobre temes relacionats amb la salut (sexualitat,
drogues, emocions, alimentació, etc.). On adolescents i joves poden dirigir-s’hi mitjançant el web
o app de Can Genís o bé de manera presencial. També, serà un instrument per apropar els
professionals sanitaris del CAP de Palafrugell als adolescents i joves del municipi.

Actuacions:
- Esdevenir un servei de referència per donar suport, assessorament, informació i orientació als
adolescents i joves sobre temes relacionats amb la salut i benestar
- Coordinació amb la professional del CAP que gestiona el servei Salut 24 h de l’app i el web de
Can Genís
- Acompanyar als adolescents i joves menors d’edat que s’han acollit al Programa de Conciliació
i Reparació Municipal per consum o tinença de substàncies en la via pública, en l’elaboració d’un
treball de recerca
- Coordinació amb els professionals de l’Àrea de Benestar Social i Mediació
- Realitzar derivacions a serveis específics
- Coordinació amb la professional del Programa Salut i Escola
- Revisar periòdicament els continguts de salut del web cangenis.cat
- Recopilar material informatiu d’actualitat
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, CMd’EJ, agents socials,
Consell Comarcal
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EMANCIPACIÓ
2016 2017 2018 2019
Eix: SALUT
Programa: Formació per a la salut
Descripció: Realització de cursos i tallers per fomentar les 10 habilitats per a la vida i l’apoderament
dels adolescents i joves per tal que aquests puguin gestionar de manera autònoma i competent les
situacions del dia a dia.
Es posarà èmfasi en la formació i creació d’un grup d’Agents Joves de Salut en relació amb la
prevenció i la promoció de la salut, perquè posteriorment puguin organitzar activitats i campanyes
per intervenir en el seu grup d’iguals i en espais d’oci nocturn del municipi.
També, s’organitzaran tot un seguit d’activitats d’educació emocional dirigides a treballar la
consciència, expressió i regulació de les pròpies emocions i poder identificar les dels altres.
Actuacions:
- Organitzar i coordinar la formació d’Agents Joves de Salut
- Organitzar i coordinar tallers d’educació emocional
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Creu Roja, professionals experts,
agents socials, INS, CMd’EJ, etc.

EMANCIPACIÓ
2016 2017 2018 2019
Eix: Salut
Programa: Taules informatives
Descripció: Organitzar i gestionar taules informatives amb Agents Joves de Salut voluntaris per
promocionar hàbits saludables i fer prevenció de riscos per a la salut proporcionant informació i
assessorament. A més d’informació sobre drogues, en aquestes taules també s’hi podrà trobar
preservatius, filtres de cigarretes, horaris de mobilitat nocturna, alcoholímetres i còctels sense
alcohol. Finalment, també esdevindrà un espai per fer alguna activitat tipus gimcana o joc.
També es tindran en compte els Dies Mundials vinculats a la salut i benestar per fer-ne promoció i
prevenció.
Actuacions:
- Presència en esdeveniments lúdics i festius de col·lectius joves (barraques, concerts, ...)
- Coordinació amb els agents joves de salut
- Coordinació amb els agents organitzadors dels esdeveniments festius.
- Presència de taules informatives a les celebracions dels Dies Mundials (tabac, SIDA, violència de
gènere, ...) en espais de concurrència jove
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Espai Dona, CMd’EJ i agents socials
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EMANCIPACIÓ
2016 2017 2018 2019
Eix: Salut
Programa: Salut mental
Descripció: atès l’augment de casos de salut mental detectats entre els adolescents i joves en els
darrers anys, es proposa iniciar conjuntament amb Benestar Social un programa de prevenció,
seguiment i contenció d’aquesta problemàtica.
Actuacions:
- Estudi i concreció de la població afectada
- Detecció de les problemàtiques més habituals
- Redacció d’un projecte d’intervenció
- Mapa de recursos de la comarca
- Coordinació amb serveis especialitzats del municipi i la comarca
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Centres Educatius de Secundària, agents socials, Consell Comarcal, CMd’EJ,
AREP, CESMIJ, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, etc.
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TEMPORALITZACIÓ
EIX

OBJECTIUS

PROGRAMES
2016

2017

2018

2019

Pla Jove de
Salut

SALUT

Mesa de Salut
Jove
Promoure una
vida saludable Servei Salut
de les
24 h
persones joves
Formació per a
la Salut
Taules
Informatives
Salut Mental
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GESTIÓ DEL SERVEI
Treball en xarxa. Assessoria de salut jove
Objectius
específics

Accions
Dur a terme reunions
de coordinació amb
els diferents serveis
del municipi:
- CAP de Palafrugell
- Benestar Social
- Educadors de carrer
- Espai Jove
- El Carretó
- Can Genís

Treballar
coordinadament
amb els serveis
del municipi

Donar a conèixer i
consolidar els
serveis que
ofereix
l’Assessoria de
Salut Jove

Establir accions de
treball conjunt amb
els següents serveis:
- CAP de Palafrugell
- Benestar Social
- Educadors de carrer
- El Carretó
- Birres Braves
- Espai Jove
- Can Genís

Utilitzar els canals del
municipi per difondre
la informació

Indicadors

Avaluació

Com a mínim un
cop al trimestre
mantenir una
reunió de
seguiment amb:
- CAP de
Palafrugell
- Benestar Social
- Educadors de
carrer
- Espai Jove
- El Carretó
- Can Genís
Com a mínim
realitzar un acció
conjunta amb:
- CAP de
Palafrugell
- Benestar Social
- Educadors de
carrer
- El Carretó
- Birres Braves
- Espai Jove
- Can Genís

Com a mínim
difondre informació
a través de cada
un dels següents
canals de
comunicació:
- Benestar Social
- Web Can Genís
- App Can Genís
- Ràdio Palafrugell
- Can Bech
- Adreça de correu
electrònic
- El Carretó
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Objectius
específics

Accions
Dur a terme reunions
de coordinació amb
els diferents serveis
del municipi:
- CAP de Palafrugell
- Benestar Social
- Educadors de carrer
- Espai Jove
- El Carretó
- Can Genís

Treballar
coordinadament
amb els serveis
del municipi
Establir accions de
treball conjunt amb
els següents serveis:
- CAP de Palafrugell
- Benestar Social
- Educadors de carrer
- El Carretó
- Birres Braves
- Espai Jove
- Can Genís

Donar a conèixer i
consolidar els
serveis que
ofereix
l’Assessoria de
Salut Jove

Indicadors

Avaluació

Com a mínim un
cop al trimestre
mantenir una
reunió de
seguiment amb:
- CAP de
Palafrugell
- Benestar Social
- Educadors de
carrer
- Espai Jove
- El Carretó
- Can Genís
Com a mínim
realitzar un acció
conjunta amb:
- CAP de
Palafrugell
- Benestar Social
- Educadors de
carrer
- El Carretó
- Birres Braves
- Espai Jove
- Can Genís
Com a mínim
difondre informació
a través de cada
un dels següents
canals de
comunicació:

Utilitzar els canals del
municipi per difondre
la informació

- Benestar Social
- Web Can Genís
- App Can Genís
- Ràdio Palafrugell
- Can Bech
- Adreça de correu
electrònic.
- El Carretó
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Treball en xarxa. Formació
Objectius
específics

Accions

Indicadors

Fomentar
l’organització
d’activitats dins la
programació dels
diferents serveis i
entitats juvenils del
municipi sobre
diferents
temàtiques que
promoguin la salut i
benestar dels
adolescents i joves

Organitzar tallers
que promoguin la
salut i benestar
dels adolescents i
joves

Com a mínim
organitzar 6 activitats
formatives.

Implicar diferents
professionals del
municipi perquè
que puguin formar
un grup d’Agents
Joves de Salut

Coordinar-se amb
els diferents agents
de salut del
municipi

Com a mínim part de
la formació haurà de
ser impartida per
professionals de:
- Creu Roja
- CAP de Palafrugell

Avaluació

Can Genís: 3
Espai Jove: 3
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Treball en xarxa. Mesa de Salut Jove
Objectius
específics

Accions

Identificar serveis de
salut duplicats

Augmentar la
coordinació dels
agents socials del
municipi que
habitualment
treballen amb
adolescents i joves

Garantir que els
membres de la Mesa
de Salut Jove puguin
participar en els
Plenaris

Possibilitar la creació
de comissions de
treball

Mantenir la
coordinació amb
l’equip d’experts de
Dipsalut

Garantir que Dipsalut
ofereixi
assessorament tècnic
a l’Àrea de Joventut

Mantenir la
coordinació amb
professionals de
les comarques
gironines

Assistir a les reunions
de la Taula de
Referents Joves de
Salut de les
comarques gironines

Indicadors

Avaluació

Com a mínim
identificar la
duplicitat d’un
servei
Com a mínim el
50% dels
membres han
d’assistir als
Plenaris

Com a mínim el
50% dels
membres de la
Mesa de Salut
Jove hauran de
formar part de les
comissions
Com a mínim
mantenir 5
reunions
d’assessorament
Com a mínim
treballar la Teoria
del Canvi en un
dels serveis que
es porten a terme

Com a mínim
assistir al 75% de
les reunions
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PERSONES ATESES
Persones ateses. Assessoria de salut
Objectius
específics

Promoure el
benestar dels/les
adolescents i joves

Accions

Oferir espais on les
necessitats dels/les
adolescents i joves
puguin ser ateses
de manera
individualitzada

Indicadors

Avaluació

Com a mínim 20
adolescents i joves
hauran de fer ús
del servei Salut 24
h

Com a mínim 10
adolescents i joves
hauran d’acudir a
l’assessoria de
salut

Com a mínim 50
adolescents i joves
hauran d’agafar un
fulletó:
- Festa d’Hivern de
Birres Braves
- Jornada de
Cultura Urbana
- Barraques de
Festa Major
Promocionar la
salut dels
adolescents i joves
en les festes d’oci
nocturn

Informar i
assessorar els/les
adolescents i joves
en temes de salut

Com a mínim
s’hauran de servir
300 còctels sense
alcohol

Com a mínim
s’hauran de donar
100 preservatius

Com a mínim 25
adolescents i joves
hauran d’haver fet
ús de l’Apalanka’t
(chillout de Festa
Major)
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Objectius
específics

Formar a un grup
d’adolescents i
joves en temes de
salut perquè
esdevinguin
referents entre els
seus iguals

Accions

Indicadors

Avaluació

Com a mínim 6
adolescents i joves
s’hauran d’inscriure
al curs d’Agents
Joves de Salut
Organitzar un curs
d’Agents Joves de
Salut
Nombre
d’adolescents i
joves que han
participat en les
diferents pràctiques
del curs:
- Festa d’Hivern de
Birres Braves
- Jornada de
Cultura Urbana
- Barraques de
Festa Major
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Persones ateses. Formació
Objectius
específics

Accions

Indicadors

Avaluació

Com a mínim de
mitjana 6
adolescents i joves
han de participar en
cada una de les
activitats
organitzades a Can
Genís
Augmentar els
coneixements
dels/les
adolescents i joves
en temes de salut i
benestar

Organitzar activitats
que promoguin la
salut i benestar
dels/les
adolescents i joves

Com a mínim 6
adolescents i joves
han de participar en
cada una de les
activitats
organitzades a
l’Espai Jove

Com a mínim 6
adolescents i joves
han de participar en
cada un dels tallers
organitzats per la
Mesa de Salut Jove

Augmentar els
coneixements en
temes de salut i
benestar dels
professionals que
habitualment
treballen amb
adolescents i joves

Com a mínim 8
professionals han
Organitzar activitats
de participar en
que permetin
cada un dels tallers
ampliar els seus
organitzats per la
coneixements.
Mesa de Salut Jove
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Persones ateses. Mesa de Salut Jove

Objectius
específics

Accions

Indicadors

Avaluació

Com a mínim la Mesa de
Salut Jove haurà d’estar
formada per
representants de:

Promoure que la
Mesa de Salut Jove
estigui formada per
un equip
interdisciplinari de
professionals

Detectar quins/es
professionals no
formen part de la
Mesa de Salut Jove
de Palafrugell

Convidar a la Mesa
de Salut Jove
als/les
professionals que
encara no en
formen part

- Centres Educatius
- AMPA de Secundària
- Joventut
- Benestar Social
- Educació
- CAP
- Entitats juvenils
- Entitats socials
- IPEP
- Habitatge

Com a mínim un dels/les
professionals
convidats/des haurà
d’assistir
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Objectius
específics

Accions

Posar a disposició
dels adolescents i
joves informació
sobre les
conductes de risc
associades a la
salut a la web

Indicadors

Avaluació

El web de Can
Genís haurà de
contenir com a
mínim informació
de cada una de les
temàtiques.
- sexualitat
- drogues
- alimentació
- salut mental i
emocional
Com a mínim
actualitzar l’apartat
de salut del web 2
cops l’any

Disminuir les
conductes de risc
associades a la
salut dels/les
adolescents i joves

Recopilar material
didàctic actualitzat
sobre:
SEXUALITAT
- MTS
- sexoafectivitat
DROGUES
- Tabac
- Cànnabis
- Alcohol
- Bolets
- Drogues de
síntesi
ALIMENTACIÓ
- Dieta equilibrada
- Trastorns de
conducta
SALUT MENTAL I
EMOCIONAL

Com a mínim tenir
a disposició dels
adolescents i joves
un exemplar de
cada temàtica
SEXUALITAT
- MTS
- sexoafectivitat
DROGUES
- Tabac
- Cànnabis
- Alcohol
- Bolets
- Drogues de
síntesi
ALIMENTACIÓ
- Dieta equilibrada
- Trastorns de
conducta
SALUT MENTAL I
EMOCIONAL
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ORGANITZACIÓ I METOLOGIA D’INTERVENCIÓ
Metodologia. Assessoria de salut
Objectius
específics

Disminuir les
conductes de risc
associades a la
salut dels/les
adolescents i joves

Accions

Dinamitzar el
material informatiu i
didàctic del que es
disposa

Indicadors

Avaluació

Nombre
d’exemplars donats
de cada temàtica o
joves derivats a
cada apartat de la
web:
SEXUALITAT
- MTS
- sexoafectivitat
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DROGUES
- Tabac
- Cànnabis
- Alcohol
- Bolets
- Drogues de
síntesi
ALIMENTACIÓ
- Dieta equilibrada
- Trastorns de
conducta
SALUT MENTAL I
EMOCIONAL
Acompanyar els/les
adolescents i joves
del Programa de
Conciliació i
Reparació
Municipal en la
realització d’un
treball de recerca
sobre drogues

Facilitar informació
veraç i de qualitat
que permeti a
l’adolescent o jove
reflexionar sobre el
tema

Acompanyar i
facilitar informació
al 100% dels
adolescents i joves
que formen part del
programa de
Conciliació i
Reparació
Municipal
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Objectius
específics

Augmentar el
coneixement
dels/les
adolescents i joves
sobre aquells
hàbits que
incideixen en la
seva salut

Accions

Facilitar informació
veraç i de qualitat
als/les adolescents
i joves a través de
taules informatives

Indicadors

Avaluació

Com a mínim
muntar taules
informatives als
quatre centres
educatius de
secundaria en
motiu dels
següents dies:
- Dia Mundial
Contra la Sida
- Setmana Sense
Fum
- Dia Mundial de la
Salut Mental
Com a mínim
muntar taules
informatives a Can
Genís en motiu
dels següents dies:
- Dia Mundial
Contra la Sida
- Setmana Sense
Fum
- Dia Mundial de la
Salut Mental
Com a mínim
muntar taules
informatives en els
següents
esdeveniments
d’oci nocturn:
- Festa d’Hivern de
Birres Braves
- Jornada de
Cultura Urbana
- Barraques de
Festa Major
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Metodologia. Mesa de Salut Jove

Objectius
específics

Promoure que la
Mesa de Salut Jove
esdevingui un
espais de reflexió
entorn la salut
dels/les
adolescents i joves

Accions
Organitzar Plenaris
que serveixin per
fer seguiment i
avaluar les
activitats que es
porten a terme

Treballar per
elaborar una
programació o
acció conjunta amb
el consens de tots
els membres

Indicadors

Avaluació

Com a mínim dur a
terme dos Plenaris

Com a mínim crear
dues comissions de
treball
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EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

Programes 2016-2019

Quantitatiu:
- De les 2.523 entrades venudes dels 20 actes
realitzats al TMP durant el 2015, el 8,75% han estat
entrades amb preu Tabarín (1).

CULTURA

- Evolució entrades Tabarín %: (1)
2007: 3,5
2008: 6,9 2009: 5,03
2011: 4,25
2012: 3,92 2013:

2010: 4,97
2014:8,88

- Nombre d’artistes menors de 30 anys que han
exposat a la sala d’exposicions de Can Genís entre
2012 i 2015 agrupats per sexe (1):
16 noies; 1 noi
- Nombre de participants al concurs de fotografia de
Can Genís (1):
2011: 10
2012: 15 2013: 9 2014: 11 2015:
10
- Nombre d’usos del buc d’assaig de Can Genís per
part de grups de música locals (1):
2013: 65
2014: 106
2011: 82
2012: 108
2015:173

Hi ha una estructura de
recursos públics suficient per
facilitar la creació i promoció
cultural dels joves.
Els programes municipals per
a joves els utilitzen un % molt
baix.
Cal un espai polivalent
adequat a les necessitats
juvenils del municipi per a la
realització de concerts.

Suport a projectes de creació
cultural
Tabarín
Altaveu
Sonoris Causa

El servei de Bus Nocturn no
està adequat a les necessitats
reals.

- Nombre de grups de música joves del municipi al
2015: 28 (1)
- Nombre de concerts de petit format realitzats per
entitats juvenils del municipi a l’any 2015: 13 (1)
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EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

Programes 2016-2019

Biblioteca Muncipal (2)
- Fons de material per a joves representa un 10% del
total: 5.700 documents.
- Servei de préstec a infants i joves: 8.255.

CULTURA

- Carnets, de 12 a 17 anys: 771.
- Formació d’usuaris: 650 alumnes d’escoles de
secundària.
- Accés wifi, de 14 a 17 anys: 2.594 sessions.
- Bibsons, ràdio dels joves: 8 sessions, 80 joves.
- Trobades amb escriptors: 11 sessions, 340 joves.
Qualitatiu:
- Interès dels joves per les activitats culturals
relacionades amb les noves tecnologies: imatge i so
en format digital (1).

Hi ha una estructura de
recursos públics suficient per
facilitar la creació i promoció
cultural dels joves.
Els programes municipals per
a joves els utilitzen un % molt
baix.
Cal un espai polivalent
adequat a les necessitats
juvenils del municipi per a la
realització de concerts.

Suport a projectes de creació
cultural
Tabarín
Altaveu
Sonoris Causa

El servei de Bus Nocturn no
està adequat a les necessitats
reals.

- En les activitats culturals on participen joves hi ha
una participació més elevada de noies que de nois
(1).
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EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

Programes 2016-2019

- Equipaments culturals proporcionats al municipi (4).
- Diversitat d’agents culturals (4).
- Crisi identitària, quina és la marca Palafrugell,
manca d’unitat en el criteri de signes identitaris (4).

CULTURA

- Palafrugell és una població estacional i de serveis
(4).
- Diversitat cultural (4).
- Estratègies de foment i suport a la creació juvenil
per part del govern municipal: 4 en una escala de 10
(3).
- Estratègies del govern municipal per facilitar l’accés
de la població juvenil a les activitats culturals: 5 en
una escala de 10 (3).
- Ampli ventall de creadors locals (4).

Hi ha una estructura de
recursos públics suficient per
facilitar la creació i promoció
cultural dels joves.
Els programes municipals per
a joves els utilitzen un % molt
baix.

Suport a projectes de creació
Cultural
Tabarín

Cal un espai polivalent
adequat a les necessitats
juvenils del municipi per a la
realització de concerts.

Altaveu
Sonoris Causa

El servei de Bus Nocturn no
està adequat a les necessitats
reals.

- L’oci a l’estiu es concentra a les platges i per
distància amb el nucli urbà és suficient perquè un cop
acabat l’estiu s’acaba l’oci.
- Estratègies de foment i suport del govern municipal
a l’oferta cultural juvenil organitzada per tercers: 6 en
una escala de 10 (3).

187

Pla Local de Joventut 2016-2019

CULTURA

EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

PROCÉS PARTICIPATIU (5)
- Els problemes detectats pels joves en el procés
participatiu #ohpalafrugell són els següents:
• manca d’un espai per a festes en un lloc que
no es molesti fins altes hores i que estigui
equipat
• no disposar d’un espai de trobada per a joves
de més de 18 anys
• no disposar d’un espai (obert i tancat) on poder
estar els joves sense fer res
Les propostes fetes pels joves participants al procés
participatiu #ohpalagrugell són:
• sala de concerts amb preus econòmics
• espai per fer circ, ballar, expressió corporal
amb fàcil accés per als joves
• crear espais d’oci nocturn i activitats nocturnes
per a joves
• escola de dansa
• mantenir els cursos de fotografia
• programar activitats assequibles per als joves a
l’estiu
• tallers assequibles amb materials reciclats
• programació anual de tallers assquibles per a
tots els joves
• fomentar activitats i tallers que promocionin la
cultura i la tradició
• fer jornades temàtiques (esport, manualitats,
música)
• facilitats als joves per fer concerts

Programes 2016-2019

Hi ha una estructura de
recursos públics suficient per
facilitar la creació i promoció
cultural dels joves.
Els programes municipals per a
joves els utilitzen un % molt
baix.
Cal un espai polivalent adequat
a les necessitats juvenils del
municipi per a la realització de
concerts.

Suport a projectes de creació
cultural
Tabarín
Altaveu
Sonoris Causa

El servei de Bus Nocturn no
està adequat a les necessitats
reals.
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(1) Memòria de l’Àrea de Cultura, 2015
(2) Memòria Biblioteca Municipal, 2015
(3) Estudi Polítiques de Joventut a Palafrugell, SIAP Jove (Sistema d’indicadors per avaluar les polítiques municipals de Joventut), Institut de Recerca Educativa, Universitat
de Girona, 2010
(4) Diagnosi Social del Pla d’Inclusió Social de Palafrugell, desembre 2011
(5) Procés participatiu #ohpalafrugell abril-juny 2016
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS

Préstec de llibres, revistes i
àudiovisuals

Biblioteca Municipal

CULTURA

Bibsons

Accés a Internet i
Ofimàtica
Préstec de llibres
a domicili

Bibliobarris

Dinamització
cultural i lúdica. Agenda
Club de lectura

Converses d’idiomes

OBJECTIU

- Fomentar la lectura
- Apropar la cultura a tothom
- Afavorir l’inquietud cultural
Préstec entre biblioteques de
Catalunya
- Programa de ràdio per a joves
- Fer participar als joves en la
vida cultural municipal
- Donar a conèixer el funcionament
d’un sistema de comunicació als
joves
- Fomentar l’ús dels materials de la
biblioteca i la recerca d’informació
- Incentivar la recerca d’informació i l’ús de les tecnologies
- Oferir accés lliure a les
tecnologies de la informació
- Oferir préstec de llibres i
audiovisuals a domicili a les
persones amb discapacitat
física temporal o permanent
- Servei de biblioteca extramurs
en 3 locals (escola Carrilet, CME i
AAVV Calella de Palafrugell)
- Préstec de llibres i àudios
- Activitats de dinamització cultura.
- Cursos i tallers d’informàtica,
manualitats i culturals adreçats
a infants i adults
- Incentivar la lectura i la conversa
literària
- Oferir un espai de trobada
informal per a compartir opinions
de lectura
- Aprenentatge i pràctica dels
idiomes anglès, francès i àrab
amb professors natius
- Conversa profitosa i divertida
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS

Biblioteca Municipal

Formació d’usuaris

Treball transversal i
en xarxa

Biblioplatja

Arxiu Municipal

CULTURA

Arteca

Fons documental local

OBJECTIU

- Exposició d’obres d’art –
pintura, ceràmica, escultura –
d’artistes locals
- Promoció dels artistes i les arts
locals
- Préstec d’obres
- Visites guiades a escoles,
col·lectius d’adults, gent gran.
Suport i dinamització a la
biblioteca escolar
- Projecte Maleta Viatgera i
Carnet Súper Lector
- Col·laboracions amb l’Arxiu
Municipal
- Membres del CLER. Grup de
Biblioteques de Girona en
literatura juvenil i infantil,
Unesco Xarxa Civil i BEE, Grup
de biblioteques del Baix
Empordà
- Serveis bibliotecaris a la platja
de Tamariu
- Promoció cultural i lectora
temporada d’estiu
- Dinamització d’activitats
Oferir informació i
documentació
sobre l’àmbit local:
- consulta de documents
- informació documental i
bibliogràfica de temes locals
- assessorament sobre
tractament de la documentació
- visites col·lectives guiades
- col·laboració en activitats que
contribueixen a la divulgació del
patrimoni documental del
municipi
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS

OBJECTIU

Fundació Josep Pla

CULTURA

Servei educatiu (educació lleure - turisme)
-http://fundaciojoseppla.cat/
content/category/4/22/64/lang,
ca/
- tallers educatius
- activitats guiades
- passejades i rutes literàries
- recitals literaris
- Cuina i literatura: “Pla a taula” i
“Josep Pla, cuina i paisatge”
- “Sant Jordi a Palafrugell”
Exposicions
- permanent
- temporals
- itinerància d’exposicions
Centre de promoció
de la lectura i els estudis
del patrimoni literari
de Josep Pla

Biblioteca Josep Pla
- http://cataleg.udg.edu/
search~S1*cat/
Centre de documentació
- manuscrits
- hemeroteca
- fons d’imatges
- mediateca
- fons d’art
Càtedra Josep Pla
(UdG - Grup62 - FJP)
Comunicació
- www.fundaciojoseppla.cat
- web, newsletter i xarxes socials
(FB, TWITTER...)
Espais escrits. Xarxa del
patrimoni literari català
- www.espaisescrits.cat
- www.mapaliterari.cat
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS

OBJECTIU

Museu del Suro

CULTURA

Botiga del Museu
Centre de documentació
Ramir Medir
- Biblioteca
- Arxiu documental
- Arxiu d’imatges
OFERTA EDUCATIVA
(Primària i ESO)
- Surets a pintar! Taller de
manipulació
- Mil i una formes! Taller de
manipulació
- Ninets de suro. Taller de
manipulació
- Jocs de llum. Taller de
manipulació
- La sureda: un bosc a mida
de l’home (visita guiada)
- Escales amunt.(visita guiada)
- Experimenta (taller familiar)
- Jocs de llum (taller familiar)
- Mil i una formes (taller familiar)
Exposició permanent, exposicions - Toca-toca, pensa pensa!
temporals,
- Taller de sensacions
arxiu i centre de
- La sureda, un bosc màgic!
documentació sobre el suro
- Activitat de descoberta
OFERTA EDUCATIVA
Estudiants i grups +16 anys
- Literasuro. Visita dinamitzada
- A toc de corn. Visita
teatralitzada.
- El Motor del suro. Taller de
tecnologia.
- Discovering the museum. Visita
guiada amb idiomes.
- Découvrir le musée. Visita
guiada amb idiomes
- A cegues amb el suro. Taller de
manipulació
- Suberexploradors. Activitat de
descoberta
- Explorem la sureda! Activitat de
descoberta
- Ibers, sants, corsaris i turistes
(Visita dinamitzada)
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ÀMBIT

Dipòsit Modernista de Can
Mario
Torre de Guaita de Sant Sebastià
de la Guarda

CULTURA

Museu del Suro

EIX

SERVEI/ RECURS

Exposició permanent,
exposicions temporals,
arxiu i centre de
documentació sobre el suro

OBJECTIU

VISITES I TALLERS
FAMÍLIES I LLEURE:
- Tallers de manualitats amb
suro (Nadal, Sant Jordi, Festa
Major, etc.)
- Tallers de nius de suro
- Tallers de bijuteria
- Tallers de pintura sobre suro
- Demostracions de pela
- Gimcanes
- Misteris del museu
- Dia Internacional dels Museus
- Jornades Europees de
Patrimoni
- Nits dels museus

- Centre i monument visitable
- Servei de préstec de binocles
- Vistes panoràmiques
Obertura al públic
Centre d’interpretació (inclou
audiovisual)

OFERTA EDUCATIVA
Estudiants i grups + 14 anys
Sobre 56 mil litres d’aigua.
Visita i pujada al Dipòsit
d’Aigua Modernista de Can
Mario

- Centre i monument visitable
- Servei de préstec de binocles
- Vistes panoràmiques
- Servei de botiga
Obertura al públic (6 mesos)
Exposicions temporals i
projecció d’audiovisual

OFERTA EDUCATIVA
Estudiants i grups +14 anys
- Retrobant la Gorgona
Medusa. Visita i taller
d’arqueologia
- Ibers, sants, corsaris i
turistes. Visita guiada
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS

Àrea de Joventut

13Progrés

Sonoris Causa

Braveskate
(conveni)

Àrea de Cultura

CULTURA

APP cangenis
Aula d’Art
(conveni)
Aula de Teatre
(conveni)
Aula de Dansa
(conveni)
Fundació Vila Casas
(conveni)
Fundació Ernest Morató
(conveni)
Xavier Miserachs
(conveni bianual)
Associació ornitològica
del Baix Empordà
(conveni)
Joventuts Musicals de
Palafrugell
(conveni)
Associació Pou d’en
Bonet
(conveni)
COFFENA – Comissió
de Festes de Nadal
(conveni)
Agermanament amb
Mirepoix (conveni)
Agermanament amb
Bu Craa (conveni)
Col·laboració cultural
amb Arróniz (conveni)

OBJECTIU
- Programació trimestral per a joves de
14 a 25 anys (sortides, teatre, concerts,
circ...)
- Web cangenis.cat
- Dinamització i serveis musicals per
als grups locals (cabina DJ’s, buc
d’assaig, cabina de gravació,
actuacions en directe)
- Concurs de maquetes
- ...
- Gestió i manteniment de l’skatepark
- Apartat propi en el web cangenis.cat
Difusió de la programació d’interès
juvenil del municipi
Formació artística
Formació i dinamització teatral
Formació artística
Espai d’exposicions i recorregut
formatiu per a les escoles
Estudi i dinamització de l’havanera
Activitat biennal de fotografia
Exposició ornitològica i concurs de
dibuix
Programació musical

Galeria de Personatges i Revista de
Palafrugell
Cavalcada de Reis

Intercanvis culturals, esportius,
escolars...amb el municipi de
Mirepoix
Intercanvi cultural i d’ajut humanitari
amb la Daira de Bu Craa (Sàhara)
Intercanvis culturals amb el poble
d’Arróniz
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ÀMBIT

Àrea de Cultura
i
Àrea de Joventut

CULTURA

EIX

SERVEI/ RECURS

Tabarín

OBJECTIU

TMP
- 3 €/entrada en la programació
municipal per a joves entre 14 i
23 anys
Espai Novell
- espai d’exposició destinat a
joves pintors i escultors entre 16
i 29 anys
Cabina DJ
- 1€/persona, cabina equipada,
entre 13 i 29 anys
Els Ametllers
- realització de concerts, gratuït
per a joves associats
Museu del Suro
- gratuït adolescents i joves
APP cangenis
- aplicació informativa activitats
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EMANCIPACIÓ
Eix: CULTURA
2016

2017

2018

2019

Programa: Suport a projectes de creació cultural
Descripció: Impulsar i donar suport a les formes d’expressió i de creació cultural i artístiques de
les persones joves.
Actuacions:
- Informació i difusió de creació cultural
- Programació de sortides per veure espectacles
- Base de dades de concursos i festivals juvenils
- Sala d’exposicions Espai Novell coordinada amb la resta de sales municipals
- Aula de Teatre:
• Programació de cursos anuals
• Presentació de produccions locals
• Consolidació de grup de dinamització teatral
• Programació de colònies monogràfiques
• Realització del casal d’estiu temàtic
- Aula de Dansa:
• Celebració del Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril)
• Programació de cursos anuals
• Programació de tallers monogràfics
- Aula d’Art:
• Consolidació d’un centre de producció artística d’arts plàstiques
• Programació de cursos anuals
• Programació de tallers monogràfics
• Realització del casal d’estiu temàtic
- Gestió de micromecenatge
Agents implicats
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Aula d’Art, Associació Dell’Arte Espectacles, agents socials, entitats,
associacions artístiques i culturals
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EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: CULTURA
Programa: Altaveu
Descripció: Positivització del rol dels joves en el nostre entorn evitant l’estigmatització i donar a
conèixer a la població les actuacions en l’àmbit juvenil que es porten a terme i permetre programar
als agents socials amb antelació suficient, evitant duplicitats d’actes.
Actuació:
- Difusió d’informació periòdica en els mitjans de comunicació del municipi en format paper, ràdio i
digital
- Crear una estructura transversal informativa de l’Àrea de Joventut
- Newsletter
- Web cangenis.cat
- App Can Genís
- Presència activa a les xarxes socials i BibSons
- Convidar a la reflexió pública d’iniciatives joves positives
- Evitar l’estigmatització en els mitjans de comunicació locals
Agents implicats:
- Regidories: Joventut, Cultura, Noves Tecnologies i Comunicació
- Altres organismes: associacions juvenils, culturals i agents socials

EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix. CULTURA
Programa: Sonoris Causa - Dinamització musical
Descripció: Creació d’una xarxa de serveis juvenils que faciliti la creació i promoció musical dels
grups locals.
Actuacions:
- Gestió i dinamització musical d’un espai per a la realització de concerts: actuacions de grups
locals, cessió de material per a la realització de concerts, difusió de concerts organitzats per les
entitats juvenils
- Web de grups locals. Base de dades de grups locals de Palafrugell
- Assessorament i suport als grups locals. Contractació Festa a la Nit, assessorament en la
contractació i facturació, difusió concursos musicals
- Cessió d’equip de llum i so per a les entitats del Consell Municipal d’Entitats Juvenils
- Buc d’assaig
- Cabina de gravació
- Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. Promoció de grups de
música local: gravació d’una cançó, videoclip i difusió
- Cabina de DJ
- Oferta formativa per a músics. Programació trimestral a Can Genís
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: associacions juvenils i agents socials
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EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: CULTURA
Programa: Programa Tabarín
Descripció: Garantir l’accés a totes les persones joves al món de la cultura com eina per al seu
desenvolupament personal i col·lectiu.
Actuacions:
- Preu Tabarín al Teatre Municipal de Palafrugell. Entrada a 3 € per als joves de 14 a 23 anys del
municipi. Actes d’aplicació: programació municipal i d’entitats en conveni
- Espai Novell. Sala d’exposicions disponible per a joves entre 14 i 30 anys. Material disponible per
a exposicions fotogràfiques, de pintura i escultura. Subvencions per a la impressió de les
fotografies per exposar
- Programació sortides activitats culturals. Programació trimestral de Can Genís
- Preu reduït de les activitats de formació artística de Can Genís
Incloure el preu Tabarín en els convenis de l’Àrea de Cultura de cessió del Teatre Municipal i
suggerir en els Decrets d’Alcaldia
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: associacions juvenils i agents socials
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TEMPORALITZACIÓ
EIX

OBJECTIUS

PROGRAMES

CULTURA

2016

2017

2018

2019

Suport a
projectes de
creació cultural
Universalitzar
la cultura entre Altaveu
la població
juvenil com
element de
Sonoris Causa
cohesió
Tabarín
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX DE TREBALL: CULTURA
PROGRAMA: TABARÍN
ACTUACIÓ: TABARÍN
OBJECTIUS
GENERALS

1. Facilitar
als joves
l’accés al
món de la
cultura

2. Promoure
la cultura i
les formes
d’expressió
juvenil

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

INDICADORS

1.1. Aplicació
de descomptes
econòmics en
l’àmbit cultural
a la població
entre 14 i 23
anys

Augmentar com
amínim un 10% les
entrades Tabarín
respecte el 2015

2.1. Disposar
d’un espai on
es puguin
exposar obres
d’artistes
novells

Realitzar com a
mínim 5 exposicions
durant el 2016

2.2 Ajudar a
difondre les
obres dels
artistes joves
de Palafrugell

Fer que l’exposició
del concurs de
fotografia de salut
pugui exposar-se a
altres espais
freqüentats per joves

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/
NO AVALUAT)

De gener a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX DE TREBALL: CULTURA
PROGRAMA: ALTAVEU
ACTUACIÓ: Difusió d’informació periòdica (paper, ràdio, digital)
OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

1. Informar a la
població de
Palafrugell de
les activitats
portades a
terme per
l’àrea de
Joventut a
partir de la
premsa

1.1 Que a totes
les publicacions
de premsa local
de Palafrugell hi
surti
representada
informació de
l’Àrea de Joventut

Que en el 90% de les
publicacions de les
revistes Can Bech hi
hagi hagut informació
sobre l’Àrea de
Joventut

2.1 Portar el
seguiment de les
visites a la pàgina
web de Can
Genís

Que el nombre de
visites durant el 2016
es mantinguin durant
l’any 2017

2.2 Utilitzar
l’agenda web de
Can Genís com a
canal de difusió

2. Facilitar la
difusió
d’informacions
entre la
població juvenil
a partir de la
pàgina
www.cangenis.
cat

2.3 Fomentar la
visualització de
les fotografies del
fotoarxiu
mantenint-lo
actualitzat

2.4 Vetllar perquè
les notícies
rotatives de la
pàgina web
estiguin
actualitzades i
d’interès jove

INDICADORS

Que a nivell comarcal
hi hagi hagut com a
mínim 10 entrades
de cada concepte:
A. Dies
Internacionals
B. Carnavals
C. Caps d’Any
D. Festes Majors
E. Altres
Que com a mínim
s’hagin creat els
següents àlbums:
- Festa a la Nit
- Setmanes
Joves
- Activitats
13progrés
- Cap d’Any
Que es publiquin
com a mínim 4
notícies rotatives
cada mes

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/
NO
AVALUAT)

De gener
a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX DE TREBALL: CULTURA
PROGRAMA: ALTAVEU
ACTUACIÓ: Difusió d’informació periòdica (paper, ràdio, digital)
OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

3. Facilitar la
difusió
d’informacions
entre la
població juvenil
a partir del perfil
d’Instagram
CanGenís

3.1 Dinamitzar
activitats
mitjançant
hashtags
d’Instagram

INDICADORS

Que com a mínim
s’hagin creat els
següents hashtags:

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/
NO AVALUAT)

De gener a
desembre

#festalanit
#setmanesjoves
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX DE TREBALL: CULTURA
PROGRAMA: ALTAVEU
ACTUACIÓ: Difusió d’informació periòdica (paper, ràdio, digital)
OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

4.1 Que el 20 % dels
joves de 15 a 18 anys
de la població de
Palafrugell s’hagin
descarregat l’APP

INDICADORS

100% de joves de
15 a 19 anys de
Palafrugell:
30% de joves de 15
a 19 anys de
Palafrugell

4.2 Que com a mínim
el 80% dels joves
d’entre 15 i 18 anys
que s’han baixat l’APP
durant l’any 2016 no
s’hagin donat de baixa
a 31 de desembre

4. Facilitar la
difusió
d’informacions
entre la
població juvenil
a partir de l’APP
de Can Genís

4.3 Que els 100%
dels serveis i
programes de l’Àrea
de Joventut pengin
com a mínim
fotografies del 90% de
les activitats
realitzades

4.4 Que el 100% dels
apartats de l’APP
estiguin setmanalment
actualitzats
4.5 Elaborar en el
transcurs del 2016 un
sistema de buidatge
d’ítems a controlar de
l’APP

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/
NO AVALUAT)

De gener
a
desembre

De gener
a
desembre

Serveis que
conforma l’Àrea de
Joventut:
- Punt Jove de
Salut
- 13Progrés
- Punt Òmnia
- Espai Jove
- Educadors de
carrer
- El Carretó de Can
Genís
- Associacionisme
- Serveis
Creació d’una
graella amb el
contingut que es va
introduint a l’APP al
llarg del 2016

De gener
a
desembre

De gener
a
desembre

De gener
a
desembre
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX DE TREBALL: CULTURA
PROGRAMA: SONORIS CAUSA
ACTUACIÓ: DINAMITZACIÓ MUSICAL
OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
1.1 Realitzar concerts fora
de les activitats anuals
programades per l’Àrea de
Joventut
1.2 Valorar l’ús de l’equip
de so de l’Àrea de Joventut

1.3 Responsabilitzar els
joves del material de l’Àrea
de Joventut per a la
realització dels concerts

1. Promoure la
cultura i les
formes
d’expressió
juvenil

1.3 Promocionar la
realització de concerts per
a joves

1.4
Facilitar la producció
musical jove

1.6 Ajudar en la formació
dels grups musicals a
Palafrugell

1.7 Treballar conjuntament
amb Espai Dona per fer
alguna activitat on participin
joves músics de Palafrugell

INDICADORS

Realitzar 5 concerts
com a mínim durant el
2016
Aconseguir com a
mínim un 50 % de les
fulles de valoració
respostes per les
entitats
Que no es malmeni el
material de l’equip de
so i retornar totes les
fiances dipositades per
la cessió de l’equip de
so
El 100 % dels concerts
tinguin cobertura de
responsabilitat civil
Mantenir el nombre de
grups que han utilitzat
l’estudi de gravació de
Can Genís respecte
l’any anterior
Incrementar un 10%
els usos del buc
d’assaig i cabina de dj
respecte el 2015
Com a
mínim,programar 2
cursos de formació
pels músics dins la
programació de
13Progrés
Que un grup de música
de Palafrugell participi
en el Dia Contra la
Violència de Gènere
amb una cançó

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/
NO
AVALUAT)

De gener
a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre
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COHESIÓ
SOCIAL
206

Pla Local de Joventut 2016-2019

EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

Quantitatiu:
- En els últims 15 anys la població s’ha incrementat
en 5.336 persones (23,30%). Passant de 17.564
habitants (any 1998) a 22.900 (any 2015) (1).

COHESIÓ SOCIAL

- En els últims 3 anys (2013-2015) s’ha estabilitzat la
població: 2013: 23.036; 2015: 22.900 (1).
- La població de Palafrugell està formada per un total
de 65 nacionalitats (1).
- El 22,54% de la població és d’origen immigrant (1).
- La població del Marroc representa un 54,95% de la
població immigrada (1).
- Els col·lectius immigrants més importants són
Marroc (12,38%), Romania (4,4 %), en referència al
total de la població (1).
- Els joves entre 15 i 29 anys representen el 15,75%
de la població (1).

Programes 2016-2019

L’alt índex de diversitat cultural
Dinamització juvenil
pot ocasionar problemes de
convivència
LAB Can Genís Multimèdia
La dificultat d’accés als
recursos de primera necessitat Estiu Jove
per part dels joves pot generar
Punt Òmnia
bosses d’exclusió social
Cal potenciar singularitats
identitàries entre la població
jove per facilitar la cohesió
social i el sentiment de
pertinença

Joves en risc d’exclusió social

Cal establir marcs de
relació i convivència clars i
conseqüents

Igualtat d’oportunitats

Relacions amb la comunitat
Palafrugell Acull

Pla d’Inclusió

- El 34,33 % dels joves entre 12 i 29 anys han nascut
fora de Catalunya (1).
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EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

COHESIO SOCIAL

- 30 joves, en tres anys (2012-abril 2016) han passat
pel programa de mesures alternatives a la sanció
administrativa per tinença o consum de drogues a la
via pública.
- Es detecta nova problemàtica de joves en situació
d’extrema pobresa i situació d’exclusió social i
vulnerabilitat.

L’alt índex de diversitat cultural
Dinamització juvenil
pot ocasionar problemes de
convivència
LAB Can Genís Multimèdia
La dificultat d’accés als
recursos de primera necessitat Estiu Jove
per part dels joves pot generar
Punt Òmnia
bosses d’exclusió social

Qualitatiu:
- Dol de la població autòctona dels referents del
Palafrugell de tota la vida (3).
- Necessitat d’un millor coneixement del català per
part d’un sector de la població adulta immigrada que
dificulta les relacions i l’accés a determinades feines
(3).
- Xoc entre costums culturals que amenacen la
convivència (3).

Programes 2012 – 2015

Joves en risc d’exclusió social
Cal potenciar singularitats
identitàries entre la població
jove per facilitar la cohesió
social i el sentiment de
pertinença

Relacions amb la comunitat
Palafrugell Acull
Igualtat d’oportunitats

Cal establir marcs de
relació i convivència clars i
conseqüents i donar
alternatives a les sancions
econòmiques

Pla d’Inclusió

- Pèrdua de serveis públics degut a la situació
econòmica actual (3).
- Poca priorització transversal de les necessitats del
col·lectiu adolescent (14-23 anys) (3).
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EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

COHESIO SOCIAL

- Dificultats en la interlocució amb els nous
representants civils i religiosos, ja que tenen
objectius, maneres i criteris diferents entre ells.
- La situació de precarietat de les famílies porta a
alguns joves a pràctiques fora de la legalitat per fer
front a les dificultats de la pròpia família.
- Tenir un mediador com a referent (4).
- Xerrades sobre bullying en els instituts(4).
- Organitzar activitats intergeneracionals(4).
- Animar-nos els uns als altres, visió positiva(4).
- Tenir espais per a edats de 12 a 16 anys i de 17 a 24
anys oberts tot l’any(5).

Programes 2012 - 2015

L’alt índex de diversitat cultural
Dinamització juvenil
pot ocasionar problemes de
convivència
LAB Can Genís Multimèdia
La dificultat d’accés als
recursos de primera necessitat Estiu Jove
per part dels joves pot generar
Punt Òmnia
bosses d’exclusió social
Cal potenciar singularitats
identitàries entre la població
jove per facilitar la cohesió
social i el sentiment de
pertinença

Joves en risc d’exclusió social

Cal establir marcs de
relació i convivència clars i
conseqüents

Igualtat d’oportunitats

Relacions amb la comunitat
Palafrugell Acull

Pla d’Inclusió

-Un Palafrugell amb més zones verdes per compartir
espais d’oci i diversió amb els amics i família (5).
-Espai polivalent per fer coses amb els amics (5).
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(1) Diagnosi Social del Pla d’Inclusió Social de Palafrugell, desembre 2011(document provisional en fase de revisió)
(3) Diagnosi Pla de Cohesió Social i Econòmica, Ajuntament de Palafrugell, 2012
(4) #ohpalafrugell/Tanttucomjo, 3 de juny de 2016
(5) #ohpalafrugell/Dediaidenit, 6 de maig 2016
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/RECURS
Servei de Mediació
Municipal
Palafrugell Acull
Programa de suport

COHESIÓ SOCIAL

Associació Gironina de Sords
(conveni)
El Trampolí
(conveni)
Departament de Justícia
(conveni)
MIFAS
(conveni)
Associació Suport a la Dona
(conveni)

Espai Dona

Àrea de Ciutadania i
Benestar Social
Grup de competències
marentals (mares joves)
Protocol reparació danys
(MMEE i Policia Local)
Protocol reparació danys
(ordenança municipal de
civisme i convivència)
Bibsons
(Biblioteca)
Horts comunitaris
VIP (Voluntariat Implicat per
Palafrugell)
Consell Municipal de
Benestar Social (CMBS)
Programa intercanvi i
coneixement entre entitats
Projecte Entaulats

OBJECTIU
Treballar causes que promouen la
conflictivitat en els edificis comunitaris,
millorant així la convivència
Acollida global al municipi
Integració i educació per nens de
12 a 14 anys
Intèrprets
Programació d’activitats de lleure per a
disminuïts psíquics
Treballs en beneficis a la
comunitat
Xerrada INS de conscienciació
sobre conductes de risc
Complementar polítiques d’igualtat
Servei d’Informació i Atenció a
les Dones (SIAD):
- Informació , informació jurídica
- Assessorament
- Derivació
Dinamització:
- Programa d’activitats
- Sensibilització de Dies Mundials
Pla d’Igualtat d’oportunitats:
- Pla d’Igualtat
Dotar d’habilitats de criança i
atenció marental a mares de 16
a 25 anys
Llei 1/92 Tinença i consum de drogues
(joves 14-18 anys)
Reparació danys per infraccions lleus

Programa de ràdio realitzat per
joves adolescents
Programa d’horticultura ecològica amb
caràcter comunitari destinat a particulars i col·lectius
Plataforma digital que pretén enllaçar
ofertes i demandes de voluntariat.
Formació per voluntaris
Consell participatiu en matèria de
B.Social que inclou entitats i serveis
públics que treballen al municipi
Projecte en preparació, promogut pel
CMBS
Gastronomia social. 2017 destinat a
joves
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/RECURS

Punt d’Informació Juvenil

COHESIÓ SOCIAL

App

Tabarín

13Progrés
Àrea de Joventut (contracte Àgora, SL)

Sonoris Causa

OBJECTIU
Informació i assessorament:
- consultes juvenils
- cessió d’espais (Can Genís i els
Ametllers)
Servei per a adolescents i joves
d’entre 12 i 35 anys:
- servei de difusió d’activitats de
Palafrugell via App
Accés a la cultura dels joves:
- reducció de preus (teatre, cinema, ...)
- creació cultural (música, cabina DJ,
arts plàstiques i escèniques)
- Sala d’exposicions
- local per a actuacions musicals
Dinamització i programació d’activitats
per adolescents i joves de 14 a 30
anys
Dinamització i serveis musicals als
grups locals (cabina DJ’s, buc
d’assaig, cabina de gravació, actuacions en directe)
Concurs de maquetes
...
Espais i recursos per a joves

L’Espai dels Joves - Can
Genís
Agrupament Escolta Indika Lleure infantil i juvenil
(conveni)
Estiu Jove
Programació de casals, colònies,
(contracte Àgora, SL)
tallers... en període d’estiu
- Esplai Jove: socialització i integració
Espai Jove
de joves immigrants
- Apartat propi al web cangenis.cat
(contracte Suara Coop.)
Educadors de carrer
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EIX

ÀMBIT

COHESIÓ SOCIAL

Àrea de Joventut

SERVEI/ RECURS

Punt Òmnia
(contracte Àgora, SL)

Àrea de Joventut
Treball de carrer
i Àrea de
Ciutadania i
Benestar Social

OBJECTIU
Facilitar als col·lectius joves l’accés
a les noves tecnologies, en les
vessants:
Formativa:
- cursos, tallers
Lúdica:
- dinamització
- programació
- accés lliure
Informativa:
- difusió de la informació
gestió de la web www.cangenis.cat

Atendre les necessitats dels
adolescents i joves acostant-los a
l’Administració Local i a les
associacions del poble
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COHESIÓ SOCIAL

EIX

ÀMBIT

SERVEI/RECURS

OBJECTIU

Donar una oferta d’activitats àmplia,
que arribi a tots els sectors de la
població, diversificada, de qualitat i
que tingui en compte les necessitats i
les preferències de la gent
Serveis generals a la
població
- escoles esportives municipals
- act. per a adults i gent gran
- activitats aquàtiques
- cursos d’estiu
- activitats escolars
www.esportspalafrugell.cat Difusió d’informació esportiva
Promoure la infraestructura esportiva de la vila i esdeveniments
esportius perquè es generi un flux de
visitants i s’afavoreixi el sector
Promoció de ciutat
turístic
- turisme actiu
- estades esportives
- Meeting Internacional d’Atletisme
Institut Municipal
Conservar, millorar i adaptar els
d’Esports
equipaments existents i proposar-ne
de nous per cobrir les necessitats de
l’esport local
Infraestructura esportiva
- piscina municipal
- pavelló poliesportiu
- pavelló d’hoquei
- camp de gespa artificial el Gregal
- estadi municipal
Col·laborar amb altres estaments
per impulsar i dinamitzar l’esport a
la comarca
Promoció comarcal
- Jocs Esportius Escolars de Catalunya
- cursos de natació per al Consell
Esportiu del Baix Empordà
- intercanvis d’experiències amb
àrees d’esports dels ajuntaments veïns
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EIX

ÀMBIT

SERVEI/RECURS

COHESIÓ SOCIAL

Hàbits saludables

Integració
Institut Municipal
d’Esports

Transversalitat

Formació

Educació

Parròquia
Sant Martí

Casa de Colònies
Puigpardines (conveni)

OBJECTIU
Promoure i consolidar hàbits
de salut mitjançant la pràctica de
l’exercici físic
- servei d’assessorament esportiu
- servei de revisions medicoesportives
- rutes de senderisme
Atendre sectors de població amb
problemàtiques especials
- desenvolupament de programes
- col·laboració amb organitzacions i
centres d’educació especial
- conveni amb l’Àrea de Benestar
Social per afavorir la pràctica fisicoesportiva a col·lectius amb dificultats
econòmiques
- col·laboració amb la delegació
Territorial de Justícia per donar suport
a joves amb problemes
Potenciar la transversalitat amb les
diferents àrees municipals
- col·laboració en programes de
l’Àrea d’Educació (Plans d’Entorn,
Pla d’Esport a l’Escola)
Afavorir la formació i la divulgació
en l’àmbit de l’esport
- centre de pràctiques de la Real
Federación Española de Natación i
realització de cursos d’especialització
a la província de Girona
Donar suport als centres escolars i
a les entitats esportives locals
- instal·lacions esportives i material a
disposició dels centres escolars i
entitats esportives
- programes de suport: Jocs Escolars,
programa Aprèn a nedar i
subvencions econòmiques
Colònies municipals i estades de
col·lectius del municipi
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EIX

ÀMBIT

COHESIÓ SOCIAL

Pla de Barris
Millora social,
urbanística i econòmica

Àrea d’Educació,
Càrites i Creu Roja

SERVEI/ RECURS

OBJECTIU

Mediació comunitària en espai
Projecte de Mediació de 6 públic i edificis comunitaris per
millora de la convivència
mesos
mitjançant un tècnic en
mediació comunitària i un
Construïm comunitat a
mediador natural.
través de la diversitat

Itinerari d’integració

Transversal a totes les
Participació
actuacions

Ensenyar el català de manera
que els participants coneguin
les funcions comunicatives
elementals per entendre i fer-se
entendre en les situacions més
quotidianes.
- iniciar un procés
d’alfabetització
- afavorir la integració i
participació ciutadana
Fomentar la participació i
implicació dels joves en els
processos participatius que
s’impulsen des del Pla de
Barris.
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EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: COHESIÓ SOCIAL
Programa: Dinamització Juvenil
Descripció: Oferir serveis i programes en tot el territori que facilitin la diversitat,
proporcionin recursos de creixement personal i reverteixin en la comunitat.
Actuacions:
- Programació d’activitats formatives i de lleure per a joves entre 14 i 29 anys a Can Genís
- Sortides que fomentin el coneixement i la convivència
- Skatepark
- Dinamització musical – Sonoris Causa /Eix cultura
- Punt d’Informació Juvenil (PIJ Can Genís)
- Tabarín/Eix Cultura
- LAB Can Genís Multimèdia
- Oficina d’Informació i recursos juvenils: cessió d’espais, web cangenis.cat, APP i xarxes
socials
- Formació en el lleure: curs de premonitors, monitors i directors, Agents Joves de Salut,
Mediadors Naturals
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: associacions juvenils, agents socials

EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: COHESIÓ SOCIAL
Programa: LAB Can Genís Multimèdia
Descripció: Oferir als col·lectius joves una oferta formativa de qualitat en noves tecnologies
digitals d’imatge i so.
Actuacions:
- Programació activitats formatives per a joves entre 14 i 29 anys a Can Genís: fotografia,
vídeo, so, disseny i multimèdia
- Espais de creació audiovisual: plató, estudi de gravació, sala d’edició
- Adquisició de material tecnològic en règim de préstec
- Carnet d’ús de material i espais
- Incentivar la creació audiovisual entre els col·lectius joves
- Dinamització de projectes personals dels joves
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: associacions juvenils, agents socials
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EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: COHESIÓ SOCIAL
Programa: Estiu Jove
Descripció: Oferir activitats educatives de qualitat durant el període d’estiu per als
adolescents i joves.

-

Actuacions:
Suport casals infantils
Tallers Joves (a partir de 12 anys)
Colònies
Campus Audiovisual
Camps de treball
Intercanvis internacionals

Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: associacions juvenils, agents socials

EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: COHESIÓ SOCIAL
Programa: Punt Òmnia
Descripció: Facilitar als col·lectius joves recursos per a l’accés a les noves tecnologies ajudant
a la seva promoció personal i curricular.
Actuacions:
- Formatives:
• Formació en les TIC mitjançant cursos, tallers i projectes
• LAB Can Genís (producció i edició de la imatge digital)
- Lúdiques:
• dinamització d’interessos i projectes personals dels joves
- Comunitàries:
• Participació de les entitats municipals
• Cessió d’espais i materials audiovisuals
• Gestió i presència a les plataformes socials existents a la xarxa
- Funcionament intern:
• Consolidació del servei de manteniment web
• Gestió i dinamització de la web cangenis.cat
• Gestió i dinamització de l’APP Can Genís
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: associacions juvenils i agents socials, centres de formació particulars
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EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: COHESIÓ SOCIAL
Programa: Joves en risc d’exclusió social
Descripció: Coordinació i suport dels serveis específics i de medi obert destinats a la inclusió
social de les persones adolescents i joves en risc d’exclusió.
Actuacions:
- Esplai Jove
- Seguiment individual
- Educadors de carrer
- Grup de competències marentals
- Mediadors naturals
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit de Serveis a les Persones
- Altres organismes: associacions juvenils i agents socials

EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: COHESIÓ SOCIAL
Programa: Relacions amb la comunitat
Descripció: Participació en els projectes municipals que tenen per finalitat la millora de la
convivència entre els col·lectius joves i la població.
Actuacions:
- Conciliació i reparació municipal pel consum de drogues. Programa educatiu destinat als
joves infractors de la llei orgànica 1/92, entre 14 i 18 anys, que poden triar entre pagar la multa
o acollir-se a aquest programa
- Catàleg de Prestacions i Treballs en Beneficia la comunitat (PBC/TBC)
- Seguiment dels protocols establerts
- Coordinació amb els referents responsables i el Centre Municipal de Mediació i Convivència
- Incorporar nous programes d’intervenció (consum alcohol i danys espais públics)
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Assessoria de salut, Mossos d’Esquadra, Departament de Justícia
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EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: COHESIÓ SOCIAL
Programa: Palafrugell acull
Descripció: Programa d’acollida municipal de persones nouvingudes.
Actuacions:
- Difusió de la guia municipal d’acollida
- Difusió del vídeo de presentació del municipi
- Coneixement de l’entorn (laboral, educatiu i legislatiu)
- Donar compliment de la Llei d’acollida
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit de Serveis a les Persones
- Altres organismes: entitats i agents socials del municipi

EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: COHESIÓ SOCIAL
Programa: Igualtat d’oportunitats
Descripció: Inclusió de les polítiques d’igualtat de gènere i condició. Coordinació dels Serveis
de l’Espai Dona amb l’Àrea de Joventut i d’altres organismes de representació.
Actuacions:
- Coordinació amb els serveis municipals específics (Espai Dona)
- Incloure en la programació de Joventut objectius compartits en el Pla d’Igualtat
- Web cangenis.cat
- Treballar a favor de la inclusió dels col·lectius LGTBI
- Dia Internacional de la Dona
- Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones (videoclip)
- Formació de les TIC
- Taula informativa
- Servei App
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Espai Dona, Assessoria de Salut, entitats i agents socials del municipi
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EMANCIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: COHESIÓ SOCIAL
Programa: Pla d’Inclusió
Descripció: Que en l’elaboració del Pla d’inclusió social Municipal, es contempli la lluita contra
l’exclusió juvenil
Actuacions:
- Aplicació de polítiques inclusives per als joves
- Horts ecològics comunitàris /Foment de la participació
- VIP/ Associacionsme i Voluntariat
- Entaulats
. Consell Municipal de Benestar Social
- Jo et Convido / Associacionisme i Voluntariat

Agents implicats:
- Regidories: Àmbit de Serveis a les Persones
- Altres organismes: Taula d’Entitats Socials (TES) i altres entitats i agents socials
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TEMPORALITZACIÓ
EIX

OBJECTIUS

PROGRAMES
2016

2017

2018

2019

Dinamització
Juvenil
LAB Can Genís
Multimèdia

COHESIÓ SOCIAL

Estiu Jove
Avançar cap
un nou
model de
país i de
societat
cohesionado
ra, inclusiva
i innovadora
en les
formes
d’organitzaci
ó col·lectiva

Punt Òmnia
Joves en risc
d’exclusió social
Relacions amb
la comunitat

Palafrugell Acull
Igualtat
d’oportunitats

Pla d’Inclusió
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX DE TREBALL: COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL
PROGRAMA: INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA
ACTUACIÓ: 13PROGRÉS
OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

1.1 Augmentar el nivell
de participació per part
dels joves en el
programa 13Progrés

1.2 Crear una
programació de
qualitat per als joves
de Palafrugell
1.3 Donar iniciativa a
les propostes dels
joves dels centres
educatius
1. Afavorir
l’arrelament de
la població
jove al territori

1.4 Aconseguir un
nombre equitatiu
d’inscripcions de nois i
noies en les
inscripcions de
13Progrés
1.5 Aconseguir que el
programa 13Progrés
es pugui gestionar
econòmicament a
través dels ingressos
dels inscrits a les
activitats
1.6 Consolidar dues
sortides per trimestre

INDICADORS
Aconseguir una mitjana
de 10 inscrits als cursos
i tallers trimestrals
esportius o de classes
de ball
Aconseguir una mitjana
de 8 inscrits als cursos i
tallers de lleure o del
LAB Can Genís Multimèdia
Aconseguir que com a
màxim s’hagin de
suspendre un 20 % de
les activitats
programades
90 % de les activitats
programades
proposades pel PIJCES
es portin a terme
Aconseguir un marge
inferior al 10 % entre
nois i noies inscrits en
les activitats de
13Progrés

60% del total de les
activitats programades
amb inscripció no
generin dèficit

Realitzar com a mínim
dues sortides per
trimestre o 6 sortides
l’any

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/NO
AVALUAT)

De gener
a
desembre

De gener
a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX DE TREBALL: COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL
PROGRAMA: INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA
ACTUACIÓ: 13PROGRÉS
OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
2.1 Difondre les
activitats del
13Progrés
mitjançant l’app
de Can Genís

2. Facilitar
informació,
espais i
formació per al
desenvolupament personal

2.2 Fidelitzar
joves en el
programa de
dinamització
juvenil de Can
Genís

2.3 Dinamitzar
l’app de Can
Genís

INDICADORS
Mínim 2% dels
inscrits al
13Progrés
coneguin
l’activitat a través
de l’aplicació de
Can Genís
Incrementar un
10% respecte el
2015 el nombre
d’inscrits entre 18
i 25 anys
Que el 50 % de
les activitats
realitzades
estiguin
reflectides a
través de les
fotografies de
l’app de Can
Genís

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/NO
AVALUAT)

De gener a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX DE TREBALL: COHESIÓ SOCIAL
PROGRAMA: Informació i recursos
ACTUACIÓ: PIJ (Punt d’Informació Juvenil)
OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

INDICADORS

1. Posar a
l’abast dels
joves
informació
d’interès juvenil
per tal de
facilitar la
igualtat
d’oportunitats i
l’emancipació

1.1 Oferir un
espai
informatiu
d’interès
juvenil divers,
actualitzat i
amb la
informació
estructurada

Un mínim de
temàtiques
informatives com
eixos hi hagi al
Pla Local de
Joventut

2. Facilitar
informació i
espais per al
desenvolupament personal

2.1 Oferir
espais i
recursos pel
desenvolupa
ment
d’activitats
juvenils per
que els joves
tinguin
possibilitat de
desenvolupar

Com a mínim el
60% d’usos dels
espais
polivalents, els
realitzin joves
menors de 29
anys

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/NO AVALUAT)

De gener a
desembre
2016

De gener a
desembre 2016
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX DE TREBALL: COHESIÓ SOCIAL
PROGRAMA: DINAMITZACIÓ JUVENIL
ACTUACIÓ: ESTIU JOVE
OBJECTIU
OBJECTIUS
S
INDICADORS
ESPECÍFICS
GENERALS
Augmentar el nombre
1.1 Augmentar la
participació dels joves de participants de 12
1. Assegurar en les activitats d’estiu a 15 anys respecte el
2015
que durant el
període
1.2 Consolidar una
d’estiu els
activitat destinada als
Augmentar el nombre
joves de
joves entre 12 i 16
de participants del
Palafrugell
anys a Can Genís
Campus de creació
tenen
relacionada amb les
audiovisual respecte
l’oportunitat
noves tecnologies i
del 2015
de participar
imatge
en activitats
1.2 Realitzar alguna
educatives
Un vídeo de l’activitat
activitat per a joves
de qualitat
penjada al web i
que es pugui difondre
a través de l’aplicació
fotografies de les
de Can Genís
diferents activitats a
l’App

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/
NO AVALUAT)

juliol i
agost

juliol i
agost

juliol i
agost
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX DE TREBALL: COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL
PROGRAMA: PUNT ÒMNIA
ACTUACIÓ: Formació en les TIC
OBJECTIUS
GENERALS

1. Fomentar la
formació en
noves
tecnologies per
part de la
població de
joves de
Palafrugell
d’entre 16 i 29
anys

2. Facilitar la
formació per al
desenvolupament personal

3. Fomentar
vincles
formatius amb
els centres
educatius

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
1.1 Divulgació
de projectes
d’edició digital.
Fets i destinats
per al col·lectiu
joves
1.2 Establir un
canal de
comunicació
virtual perquè
els joves
puguin
proposar
activitats del
seu interès
2.1 Dinamitzar
projeccions o
exposicions
dels treballs
realitzats a la
Sala
d’exposicions
2.2 Dotar,
promocionar i
dinamitzar els
recursos
específics
existents
3.1 Programar
formació de
suport
proposada
pels centres
d’ensenyament educatiu

INDICADORS
Que es realitzin,
com a mínim 4
productes d’edició
digital i que almenys
3 dels productes es
pengin a la web
www.cangenis.cat

Que s’hagin ofert
almenys 3 activitats
durant l’any 2016
provinents de les
propostes dels joves
Que com a mínim un
dels cursos o
activitats
programades durant
l’any 2016 realitzi la
cloenda a la Sala
d’exposicions
Que com a mínim
s’utilitzi una vegada
cadascun dels
recursos mitjançant
un curs o un
projecte durant el
transcurs de l’any
2016

Establir com a
mínim 1 acció amb
cada centre formatiu
que inclogui les TIC

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/
NO AVALUAT)

De gener
a
desembre

De gener
a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre

De gener a
desembre
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ
EIX DE TREBALL: COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL
PROGRAMA: PUNT ÒMNIA
ACTUACIÓ: Formació en les TIC
OBJECTIUS
GENERALS
4. Incrementar
o mantenir
l’accés i l’ús del
Punt Òmnia per
part de les
entitats
municipals

5. Optimitzar al
màxim el
maquinari del
que es disposa
al Punt Òmnia

6. Facilitar
l’accés a
l’ocupació a
joves de 16 a
35 anys

7. Fomentar la
pràctica
fotogràfica,
audiovisual i la
creativitat per
part de la
població de
joves de
Palafrugell
d’entre 16 i 29
anys

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
4.1 Fer participar
el màxim nombre
d’associacions a
les activitats del
Punt i mantenir i
augmentar el
nombre existent
de convenis amb
entitats municipals

INDICADORS
Incrementar o
mantenir els
convenis amb les
entitats municipals
que fan ús del Punt
Òmnia

TEMP.

De gener a
desembre

5.1 Vetllar pel
correcte
funcionament dels
ordinadors
disponibles al Punt
Òmnia

Que es produeixin
menys de 2
incidències* durant
l’any.
*Incidència
s’entendria com un
període de 5 dies
durant el qual un
ordinador es troba
no operatiu

6.1 Programar
activitats
dedicades a la
recerca i formació
de feina

Que com a mínim
es dediqui una
tarda a la setmana
a l’àmbit laboral

De gener a
desembre

Cursos realitzats
en el plató durant
l’any 2015

De gener a
desembre

Crear i fer el
seguiment d’una
graella de material

De gener a
desembre

Que com a mínim
es facin 4 usos
lliures al mes de
dilluns a divendres

De gener a
desembre

7.1 Que es realitzi
1 curs per
trimestre en el
plató
7.2 Que el 90%
del material es
conservi en
condicions
òptimes realitzant
una inspecció per
trimestre
7.3 Fomentar l’ús
del plató per
inciativa lliure

AVALUACIÓ
(SI/NO/
NO AVALUAT)

De gener a
desembre
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OBJECTIUS 2016 – ESPLAI JOVE
Fomentar la participació en la xarxa social
Objectius
Específics

Fomentar les
activitats conjuntes
amb d’altres
entitats i serveis

Accions

Indicadors

Organitzar
activitats amb
altres entitats i
serveis que
comparteixin un
interès similar
amb l’Esplai
Jove
Participar amb
el projecte
PIJCES a les
dinàmiques que
realitza als patis
dels instituts

Aconseguir un 100%
d’acords amb les entitats i
serveis per tal de dur a
terme activitats conjuntes
Com a mínim organitzar 12
activitats amb una altra
entitat o servei

Promoure la
participació dels
Participar en
adolescents i joves
col·laboració
inscrits en activitats
amb d’altres
conjuntes amb
entitats i serveis
altres entitats i
serveis
Difondre les
activitats que es
porten a terme a
l’Esplai Jove.

Utilitzar els
diferents canals
i agents socials
existents

Avaluació

Acompanyar 1 vegada al
mes als centres educatius al
projecte PIJCES

Que 50 adolescents i joves
que participin en activitats
conjuntes amb altres
entitats i serveis
Participar com a mínim a 10
activitats municipals
l’any
Elaborar 1 audiovisual al
llarg de l'any
Fer 3 accions dins del
projecte antirumors
Fer una noticia trimestral
explicant alguna activitat
concreta

229

Pla Local de Joventut 2016-2019

Fomentar la participació d’adolescents i joves de Palafrugell en la dinàmica de
l’Esplai Jove
Objectius
Específics

Accions

Indicadors

Avaluació

Que el 15% dels inscrits tinguin
una intensitat d’assistència alta,
que representa que han vingut
més de tres cops per setmana

Promoure la
participació dels
inscrits a l’Esplai
Jove en les
diferents activitats
programades

Potenciar
l’assistència
dels
adolescents i
joves inscrits de
diferents perfils

Que el 15% dels inscrits tinguin
una intensitat d’assistència
mitja, que representa que han
vingut de 2 a 3 cops per
setmana
Que el 20% dels inscrits tinguin
una intensitat d’assistència
baixa, que representa que han
vingut un cop per setmana
Que el 50% dels inscrits sigui
coneixedor del servei, que
representa que han vingut
menys d’un cop per setmana
Que la mitjana d’assistència
sigui de 25 participants al dia
Que la mitjana d’assistència de
les noies sigui com a mínim de
5 noies al dia
Que la mitjana d’assistència de
cada procedència no superi el
75%
Que la mitjana d’assistència de
joves de 16 anys o més edat
sigui de 7 joves al dia
Que la mitjana d’assistència de
noies marroquines com a mínim
sigui d’un 3%
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Objectius
Específics

Promoure la
participació dels
inscrits a l’Esplai
Jove en les
diferents activitats
programades

Accions

Potenciar
l’assistència
dels
adolescents i
joves inscrits de
diferents perfils

Potenciar
l’assistència
dels
adolescents i
joves inscrits en
les diferents
activitats

Indicadors

Avaluació

Que el 50% dels inscrits
siguin coneixedors del servei,
que representa que ha vingut
menys d’un cop per setmana
Que la mitjana d’assistència
sigui de 25 participants al dia
Que la mitjana d’assistència
de les noies sigui com a
mínim de 5 noies al dia
Que la mitjana d’assistència
de cada procedència no
superi el 75%
Que la mitjana d’assistència
de joves de 16 anys o més
edat sigui de 7 joves al dia
Que la mitjana d’assistència
de noies marroquines com a
mínim sigui d’un 3%
Que la mitjana de participació
en els tallers sigui de 7
participants
Que la mitjana d’assistència
en les sortides sigui de 22
participants
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Objectius
Específics

Accions

Indicadors

Avaluació

Que la mitjana de
participació en activitats
dirigides sigui 12
Incentivar als
joves a conèixer
i participar en
les activitats
programades

Promoure activitats
atractives i
diverses per als
diferents perfils
d’adolescents i
joves de l’Esplai
Jove

Recollir les
propostes dels
joves i
adolescents
tenint en
compte la seva
edat i el sexe

Que la mitjana de
participació de les noies
en les activitats dirigides
sigui del 25%
Que el 90% de les
activitats programades es
puguin dur a terme
Programar mínim 3
activitats que hagin estat
proposades per:
- Noies
- Menors de 15
- Majors de 16

Dissenyar una
activitat
formativa de
lleure
anualment

Programar un curs de
premonitors anualment

Fomentar
activitats
destinades als
diferents perfils
d’edat

Realitzar 1 activitat anual
per:
- Menors de 15
- Majors de 16
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Potenciar el vincle entre la família dels participants i l’Esplai Jove

Objectius
Específics
Informar les
famílies de les
diferents activitats
que es realitzen a
l'Esplai Jove
destinades a elles

Promoure la
participació de les
famílies en l’Esplai
Jove

Accions

Indicadors

Verificar la
utilitat dels
diferents canals
comunicatius
existents

Que el 50% de les
informacions enviades es
confirmi que s'han rebut

Implicar les
famílies en les
diferents
accions
adreçades a
elles

Avaluació

Que com a mínim 13 famílies
participin en la xerrada
familiar
Que com a mínim 10 famílies
participin en la Jornada de
portes obertes
Que com a mínim 3 famílies
participin en activitats
destinades a famílies i
adolescents i joves
Organitzar trimestralment una
activitat on es vegin
involucrats els familiars
Que el 80% de les famílies
convocades a entrevista hi
assisteixin
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Seguiments Individuals: millorar les habilitats socials dels participants per tal
que els permetin una correcta participació i integració social

Objectius
Específics
Promoure
l’assistència dels
inscrits

Promoure el grau
de socialització
dels inscrits al
programa

Accions

Indicadors

Implicar els
nois/es en el
seu pla de
treball individual

Aconseguir que els
adolescents i joves
assisteixin un 80% a les
tutories

Afavorir les
competències
bàsiques dels
adolescents i
joves

Que el 60% d'adolescents i
joves millorin en el seu PEI

Avaluació

Que el 50% d’adolescents i
joves participin en una
activitat conjunta mensual
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Seguiments individuals: promoure la participació i implicació de les famílies en
el treball amb el seu fill/a

Objectius
Específics

Aconseguir la
implicació familiar
en la globalitat del
programa

Accions

Indicadors

Realitzar una
entrevista de
seguiment de
forma trimestral
amb cada
família

Que el 89% dels pares i
mares assisteixin a les
reunions convocades

Participar de la
dinàmica
quotidiana de
l'Esplai Jove

Avaluació

Que com a mínim 3 famílies
demanin entrevista amb
l’educador/a social
Aconseguir que com a mínim
1 família s’impliqui en una
activitats de l’Esplai Jove
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Fomentar les habilitats per a la vida en els adolescents i joves participants

Objectius
Específics
Implicar els
adolescents i joves
en la dinàmica de
l’organització i
gestió d’activitats

Promoure el treball
en grups d’interès
dels adolescents i
joves de l’Esplai
Jove

Accions

Indicadors

Garantir la
participació en
tot el procés de
l’elaboració
d’una activitat

Que com a mínim 16 cops
l’any realitzin una activitat a
on participin de tot el procés
(preparació, difusió,
realització, avaluació)

Oferir diferents
espais de
participació

Potenciar el
compromís dels
inscrits

Avaluació

Que la mitjana d’assistència a
les assemblees sigui del 66%
dels assistents diaris
Que el 21% dels assistents a
l'assemblea siguin noies
Tirar endavant 10 projectes
(mínim 3 trobades)
Que en 8 ocasions els
adolescents i joves facin un
retorn dels projectes a
l’assemblea
Que el 100% de les activitats
programades estiguin
ratificades per assemblea
Que el 93% dels inscrits en
una activitat concreta
assisteixin
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Objectius
Específics

Responsabilitzar
els adolescents i
joves de la cura
dels diferents
espais

Potenciar un treball
en valors i una
resolució dels
conflictes
dialogada i
reparadora

Accions
Actualitzar una
normativa
específica per a
cada espai amb
la participació
dels nois/es
Treballar en
assemblea
l'autogestió del
control de les
sales

Abordar la
resolució de
conflictes en la
dinàmica de
l’Esplai Jove

Indicadors

Avaluació

Aplicar la nova normativa

Com a mínim 7 cops es
resolgui a l’espai de resolució
de conflictes una demanda
d’autogestió
Que no es produeixin més de:
-38 incidents entre els
participants
-13 incidents amb els
educadors
-34 incidents amb el material i
l’espai
Que el 100% dels incidents
es resolguin de forma
educativa
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Conèixer l’impacte que té el projecte Esplai Jove amb l’entorn

Objectius
Específics

Analitzar la
repercussió de
l’Esplai Jove amb
els participants i
serveis

Accions

Recollir la
satisfacció dels
adolescents i
joves que
participen a
l’Esplai Jove

Recollir la
satisfacció dels
professionals o
serveis que
participen a
l’Esplai Jove

Indicadors

Avaluació

Obtenir els resultats de 25
qüestionaris de satisfacció
trimestralment

Que la satisfacció global dels
participants sigui superior a
8,5

Que la satisfacció global dels
professionals sigui superior a
8,8
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OBJECTIUS 2016 – TREBALL DE CARRER
Observació i diagnòstic dels infants i joves del municipi

Objectius
Específics

Accions

Indicadors

Establir relació
amb nous grups
d’adolescents i
joves i els seus
punts de trobada a
l’espai públic

Conèixer nous
grups
d’adolescents i
joves

Conèixer com a mínim 6
grups nous d’adolescents i
joves

Establir relació
amb grups nous
d’adolescents i
joves i els seus
punts de trobada a
l’espai públic

Conèixer els
punts de
trobada dels
nous grups
d’adolescents i
joves

Conèixer com a mínim 7
punts de trobada
d’adolescents i joves

Establir relació
amb nous grups
d’adolescents i
joves i els seus
punts de trobada a
l’espai públic

Seguir incidint
amb
l'aproximació al
col·lectiu femení

Conèixer com a mínim 4
punts de trobada de noies

Avaluació
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Detecció i atenció de necessitats dels adolescents i joves del municipi

Objectius
Específics

Accions

Indicadors

Avaluació

En l’àmbit del lleure, recollir
com a mínim:
- 233 demandes
- 597 derivacions
En l’àmbit del treball, recollir
com a mínim:
- 46 demandes
- 57 derivacions
Recollir les
demandes i
derivar els
adolescents i
joves
Valorar les
necessitats dels
adolescents i joves
del municipi

En l’àmbit de l’educació
recollir com a mínim:
- 39 demandes
- 58 derivacions
En l’àmbit de la salut, recollir
com a mínim:
- 14 demandes
- 30 derivacions
En l’àmbit de la cohesió
social, recollir com a mínim:
- 62 demandes
- 212 derivacions

Traslladar als
equips
municipals les
noves
necessitats dels
adolescents i
joves del
municipi

Comunicar el 100% de les
noves necessitats
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Intervenció amb joves adolescents entre 12 i 17 anys

Objectius
Específics

Accions
Visitar els patis
dels INS
conjuntament
amb PIJCES
Conèixer nous
grups
d’adolescents
Recollir les
demandes i
derivacions dels
adolescents
entre 12 i 17
anys

Indicadors

Avaluació

1 visita mensual als patis
dels INS efectuada
Un mínim de 4 grups
coneguts d’adolescents
entre 12 i 17 anys
Recollir com a mínim 281
demandes i 661 derivacions
dels adolescents i entre 12 i
17 anys
Atendre un mínim de 15
adolescents al Punt de
Trobada de la Sauleda

Atendre de forma
particular els
adolescents entre
12 i 17 anys

Atendre els
adolescents als
Punt de
Trobada

Atendre un mínim de 15
adolescents al Punt de
Trobada del carrer Ample
Atendre un mínim de 6
adolescents al Punt de
Trobada de la Punxa
Atendre un mínim de 6
adolescents al Punt de
Trobada Mas Mascort
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Intervenció amb joves entre 18 i 22 anys

Objectius
Específics

Accions

Indicadors

Mantenir el
contacte amb
grups de joves
entre 18 i 22
anys

Mantenir el contacte com a
mínim amb 4 grups de joves
entre 18 i 22 anys

Recollir les
demandes i
derivacions dels
joves entre 18 i
22 anys

Recollir com a mínim 113
demandes i 293 derivacions
dels joves entre 18 i 22
anys

Avaluació

Atendre un mínim de 2
joves al Punt de Trobada de
la Sauleda

Atendre de forma
particular els joves
entre 18 i 22 anys

Atendre un mínim de 2
joves Punt de Trobada del
carrer Ample
Atendre els
joves als Punt
de Trobada

Atendre un mínim de 5
joves al Punt de Trobada de
la Punxa
Atendre un mínim de 2
joves al Punt de Trobada
del Mas Mascort
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Acció en les xarxes socials

Objectius
Específics

Dinamitzar els
adolescents i joves
per mitjà de les
xarxes socials

Accions

Indicadors

Dinamitzar la
pàgina
“m’agrada” de la
xarxa Facebook

Assolir 250 “m’agrada” a la
pàgina de la xarxa
Facebook

Oferir activitats
mitjançant les
xarxes socials

Avaluació

Promocionar com a mínim
6 activitats per mitjançant la
pàgina “m’agrada” de la
xarxa Facebook

Promocionar com a mínim
3 activitats per mitjà de
l’App de Can Genís
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Difusió dels serveis i activitats municipals als adolescents i joves

Objectius
Específics

Difondre les
activitats que
organitzen els
serveis municipals
ens els
adolescents i joves

Accions

Indicadors

Informar als
adolescents i
joves dels
serveis
municipals

Informar a 376 adolescents i
joves

Informar als
adolescents i
joves de les
activitats
municipals i
dels serveis
existents

Informar a 378 adolescents i
joves

Avaluació
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Potenciar el treball en xarxa

Objectius
Específics

Mantenir la
participació entre
els educadors
socials de carrer i
les entitats i
serveis municipals

Accions

Indicadors

Establir accions
de treball
conjuntes amb
diferents serveis
i entitats
municipals

Realitzar com a mínim 38
accions

Avaluació

.
Realitzar
atenció directa
en activitats
programades
des dels
diferents serveis
i entitats
municipals

Realitzar com a mínim 11
accions

Potenciar la
vinculació amb els
centres escolars

Seguir donant a
conèixer el
programa als
centres escolars

Realitzar com a mínim 3
accions

Promocionar
l’educació social
de carrer

Realitzar
accions de
difusió i
sensibilització
entorn
l’educació social
de carrer

Realitzar com a mínim 3
accions
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Possibilitar la participació dels adolescents i joves en activitats del municipi

Objectius
Específics

Dinamitzar
activitats pee als
adolescents i joves
del municipi

Accions

Indicadors

Organitzar
activitats
dirigides als
adolescents i
joves

Realitzar com a
mínim 5 activitats
dirigides a
adolescents i joves

Organitzar
activitats
dirigida a noies

Realització de com
a mínim 1 activitat
dirigides a noies

Avaluació
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Acció comunitària

Objectius
Específics

Accions

Indicadors

Avaluació

Atendre menys de 30
situacions de conflictes
entre els adolescents i
joves en l’espai obert
Mediar en
situacions de
conflicte amb els
adolescents i joves
i/o la comunitat en
l’espai públic

Atendre
situacions de
conflicte amb
adolescents i
joves i/o la
comunitat

Atendre menys de 16
situacions de conflictes
entre els adolescents i
joves i els serveis i entitats
municipals
Atendre menys de 3
situacions de conflictes
entre els adolescents i
joves i la comunitat

Sensibilitzar a la
comunitat dels
adolescents i joves
amb els quals
treballem

Apoderar als
adolescents i
joves per
generar
activitats en
benefici de la
comunitat

Que els adolescents i joves
realitzin com a mínim 2
activitats en benefici de la
comunitat

Conèixer el teixit
social dels barris
del municipi

Intervenir en
diferents barris
del municipi

Intervenir com a mínim en 1
barri nou
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Fomentar el desenvolupament d’habilitats bàsiques i d’hàbits personals

Objectius
Específics

Accions

Indicadors

Assessorar sobre
recursos
especialitzats

Atendre com a mínim a 43
joves

Potenciar les
habilitats de
recerca de feina

Atendre com a mínim a 25
joves

Incidir en els
processos
formatius dels
adolescents i joves

Assessorar en
matèria educativa

Atendre com a mínim a 33
joves

Promoure la
intervenció en
matèria d'hàbits
saludables

Atendre i prevenir
els adolescents i
els joves en els
riscs per la salut

Atendre com a mínim a 79
adolescents i joves

Fer seguiments
individuals a
adolescents i joves
al carrer

Atendre com a mínim a 6
adolescents i joves

Fer seguiment
individual a
adolescents i joves
dins el programa
d’Esplai Jove

Atendre com a mínim a 4
adolescents i joves

Incidir en la
inserció
sociolaboral i la
formació
ocupacional de
joves de més de
16 anys

Treballar de forma
individual amb
adolescents i joves
derivats per agents
socials

Avaluació

.
Fer seguiments
individual a
adolescents i joves
dels programa de
Mesures
compensatòries

Atendre com a mínim a 5
adolescents i joves
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Donar resposta a iniciatives juvenils

Objectius
Específics

Apoderar als
adolescents i joves
per generar
activitats en
benefici de la
comunitat

Accions

Realitzar activitats
en benefici de la
comunitat

Assoliment de les
10 habilitats per a
la vida

Valorar el grau
d’assoliment de
les 10 habilitats
per a la vida en
adolescents i
joves

Potenciar la
motivació de
l’assoliment i
l’esperit de
superació

Que els
adolescents i
joves siguin
conscients de la
influència del seu
esforç en les
situacions d’èxit,
aprenen i milloren
davant els propis
fracassos

Indicadors

Avaluació

Que els adolescents i joves
realitzin com a mínim 2
activitats en benefici de la
comunitat
Que els adolescents i joves
realitzin com a mínim 1 activitat
als barris dels Punts de
Trobada

Passar una enquesta al 75 %
dels adolescents i joves
organitzadors de les activitats

Que la mitjana d’assoliment
d’habilitats per a la vida sigui
superior a 6

90% dels adolescents i joves
participants són conscients de
la influència del seu esforç
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Objectius
Específics

Actuar amb
responsabilitat i sentit
ètic

Reconeixement social
del treball realitzat

Accions

Que els adolescents
i joves assumeixen
les seves
responsabilitats i
valorin l’impacte
social del projecte

Valorar la
participació de la
comunitat en el
projecte

Indicadors

Avaluació

90% dels adolescents
i joves participants
identifiquen l’impacte
social i ecològic dels
projectes
70% dels adolescents
i joves participants
assumeixen les seves
responsabilitats
individuals i posen el
bé comú per davant
dels interessos propis
Número d’assistents a
les activitats
organitzades

Número d’entitats
implicades en les
activitats organitzades
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Coordinació entre Esplai Jove i l’equip d’educadors/es de carrer

Objectius
Específics
Coordinar-se de
forma periòdica
amb Esplai jove
per establir línies
de treball i
actuacions
conjuntes

Accions

Indicadors

Realitzar una
reunió setmanal

100% reunions setmanals
realitzades

Programar la
realització
d’activitats
conjuntes

Organitzar com a mínim 5
activitats conjuntes

Avaluació
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EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

Programes 2016 - 2019

INTERLOCUCIÓ

- De les 13 entitats que componen el Consell
Municipal d’Entitats durant el 2015, la mitjana
mensual d’assistència a les reunions és de 11
entitats. (1)
- 18 joves de 10 entitats han rebut formació sobre la
dispensació responsable d’alcohol. (3)
- Procés participatiu #ohpalafrugell ha tractat els
temes de: temps lliure, convivència i emancipació. (2)
- Han participat un total de 70 joves de 14 a 29
anys a través de les xarxes socials.
- S’han penjat 102 foto-propostes a l’Instagram
Joves de 14 a 29 anys que han participat als tres
debats:
- #dediaidenit : 34 joves, 16 nois i 18 noies
- #tanttucomjo : 26 joves, 15 nois i 11 noies
- #volarforadelniu : 14 joves, 7 nois i 7 noies

Consell Municipal d’Entitats
Juvenils
Hi ha voluntat d’interlocució
però cal establir els canals
adequats

Taula de Coordinació Municipal

Consell de Joves

Les formes tradicionals de participació i interlocució
han quedat desfasades i cal trobar-ne de noves. (2)

(1) Memòria de l’Àrea de Joventut 2015
(2) Procés participatiu #ohpalafrugell, abril, juny 2016
(3) Consell Municipal d’Entitats Juvenils
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INTERLOCUCIÓ

EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS

OBJECTIU

- AAVV Grup cultural Camp d’En
Prats
- AAVV Bruguerol i Vila-seca
- AAVV La Punxa
- AAVV Mas Mascort
- AAVV Carrer Ample
- AAVV i Amics de Llofriu
Associacions de Veïns
- AAVV Cypsele de Llafranc
- AAVV Viure Llafranc
- AAVV i Amics de Tamariu
- AAVV Pi Verd
- AAVV Prat Xirlo de Calella
- Amics i veïns de Calella
- Amics de Llafranc

Aconseguir una bona
convivència entre els
veïns
dels barris del municipi

Àrea d’Educació

AMPA

Representació dels
col·lectius dels pares
a les escoles públiques i
concertades

Espai Dona

Òrgan consultiu i de
debat

Centre de Mediació i Convivència

Difondre el Centre de
Mediació Ciutadana
com a referent d’una
eina i un espai al servei
del municipi per ajudar a
la ciutadania a resoldre
situacions de conflicte

Àrea de Ciutadania i
Benestar Social

Cooperació i
Agermanament

Consell de la Gent Gran
(conveni)
Taula Municipal de Solidaritat i
Cooperació
Consell Municipal d’Entitats
Juvenils

Àrea de Joventut
Educadors de carrer

Policia Local

Policies de barri

Equip de Govern

Gabinet de Relacions Ciutadanes

Síndic de Greuges

Oficina del Defensor del Ciutadà

Atenció a la gent gran
Gestió i distribució del
0,7 % municipal
Programació anual
Mantenir la participació
entre els educadors
socials de carrer i les
entitats i serveis
municipals
Apropar el ciutadà als
serveis
la Policia Local
Apropar el ciutadà a la
gestió municipal
Vetllar pels drets del
ciutadà davant
l’administració municipal
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PARTICIPACIÓ
2016 2017 2018 2019
Eix: INTERLOCUCIÓ
Programa: Consell Municipal d’Entitats Juvenils
Descripció: Trobada mensual de representants de les entitats juvenils per tal de
coordinar, proposar i informar de les actuacions en matèria de joventut que es porten a
terme en el municipi.
Actuacions:
- Convocatòria de processos participatius juvenils
- Avaluació del Pla Local de Joventut
- Representació en el Consell de participació de l’IMEP
- Representació en la Mesa de Salut Jove
- Programació i avaluació de les activitat de caràcter associatiu organitzades
conjuntament amb l’Àrea de Joventut
- Visita dels components del Consell a projectes d’interlocució d’interès
Agents implicats:
- Regidories: Joventut
- Altres organismes: associacions juvenils, associacions amb joves associats, agents
socials implicats

PARTICIPACIÓ
2016 2017 2018 2019
Eix: INTERLOCUCIÓ
Programa: Taula de coordinació municipal
Descripció: Implicar l’Àmbit de Serveis a les Persones de l’Ajuntament per donar
transversalitat a les polítiques de joventut. Es tracta d’un òrgan consultiu que en una
primera fase ha d’opinar sobre aquelles accions que s’estan portant a terme en
matèria de joventut en el municipi perquè l’Àrea de Joventut o les Àrees implicades
puguin reorientar, eliminar o implementar, si cal, alguna acció.
Actuacions:
- Revisió i seguiment del Pla Local de Joventut
- Treball transversal amb les Àrees i altres òrgans de la corporació
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones, Urbanisme, Policia Local, Secretaria
- Altres organismes
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PARTICIPACIÓ
2017 2018 2019
Eix: INTERLOCUCIÓ
Programa: Consell de Joves
Descripció: A partir de les propostes de la Mesa de salut Jove es proposa posar a
disposició dels adolescents i joves un espai on manifestar i expressar les seves idees,
opinions i inquietuds relacionades amb el municipi. Poder fer aportacions, formular
propostes, suggeriments o queixes relacionades amb les seves aspiracions i
interessos com a col·lectiu. Per tal de poder donar a conèixer als adults el seu punt de
vista i aquests el tinguin en compte i en puguin fer un feedback.
Actuacions:
- Coordinació amb la Mesa de Salut Jove
- Preparació i edició d’un vídeo promocional
- Presentació a les aules durant les hores de tutoria de la iniciativa
- Creació i gestió i dinamització d’una pàgina de facebook entre altres xarxes socials
- Planificar i organitzar els Consells
- Convocar als consellers i representats polítics
- Redacció dels ordres dels dies i actes
- Coordinar assemblees (trobades obertes a tots els joves que ho desitgin)
- Garantir el feedback dels polítics i l’execució, si es pot, de les propostes fetes pels
adolescents i joves
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit de Serveis a les Persones
- Altres organismes: Centres Educatius de Secundària, agents socials, Consell
Comarcal, CMd’EJ, etc.
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TEMPORALITZACIÓ
EIX

OBJECTIUS

PROGRAMES

INTERLOCUCIÓ

2016

2017

2018

2019

Consell
Municipal
d’Entitats
Juvenils

Crear i
reglamentar a
òrgans
d’interlocució
entre els joves Taula de
coordinació
i
l’administració municipal
Consell de
Joves
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: PARTICIPACIÓ
EIX DE TREBALL: INTERLOCUCIÓ
PROGRAMA: : Programar i elaborar activitats de caràcter associatiu amb l’Àrea de Joventut
ACTUACIÓ: Consell Municipal d’Entitats Juvenils
OBJECTIUS
GENERALS

1. Crear i
reglamentar a
òrgans
d’interlocució
entre els joves i
l’administració

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

INDICADORS

1.1 Aconseguir
l’assistència
continuada de
representació
de les entitats
juvenils en el
CMd’EJ

Que el 80% de les
entitats inscrites a
principis de l’any al
CMd’EJ tinguin una
assistència com a
mínim del 80% de
les convocatòries

2.1 Que l’edat dels
participants al
CMd’EJ no superi
els 35 anys

Que el 90% dels
representants de
les entitats no
superin els 35 anys

3.1 Aconseguir
que les
convocatòries es
facin a través de
l’app

Que el 90%dels
participants estiguin
donats d’alta a l’app
de Can Genís

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/NO
AVALUAT)

De gener
a
desembre
2016

De gener a
desembre
2016

De gener a
desembre
2016
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ASSOCIACIONISME
I VOLUNTARIAT
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EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

- Hi ha 146 entitats registrades més 10 AMPA en el Cens
Municipal d’Entitats. (1)

ASSOCIACIONISME I
VOLUNTARIAT

- 23 entitats han fet servir Can Genis en el transcurs del 2015.
(2)
- 51 participants del Consell Municipal de Benestar Social
(entitats, empreses, tècnics i polítics). (7)

Programes 2016-2019

Palafrugell disposa d’una potent
xarxa associativa que
històricament ha reivindicat un
espai físic de gestió i referència de
l’associacionisme
Hi ha una demanda explÍcita pel
recolzament i reconeixement del
voluntariat

Es fa difícil el relleu generacional
- 3 entitats del CMdEJ han realitzat 6 activitats de caire social
i/o solidari, fora de les seves activitats habituals durant el 2015. en molts col·lectius associatius i
de voluntariat
(5)

- Terreny d’acampada – hi ha demanda per part dels Molt pocs joves nouvinguts
nombrosos grups que fan ruta en aquesta zona i el pas del participen de l’oferta associativa
GR92, la zona turística i els camins de ronda i el cicloturisme tradicional
amb les vies verdes. (3)
Simplificar els tràmits a les entitats
- Cobrir el pati del rocòdrom – demanda de fa molts anys per
part de l’Agrupació Excursionista Palafrugell, per augmentar els Facilitar la cultura de la
usos del rocòdrom a l’hivern. No es descarta la possibilitat participació activa i donar a
traslladar-lo en la nova pista coberta del pavelló. (4)
conèixer l'associacionisme i el
món del voluntariat a tota la
- Un Palafrugell amb més zones verdes per compartir espais ciutadania
d’oci i diversió amb els amics i família. (4)
Simplificar els tràmits a les entitats

Centre cívic
Promoció de l’associacionisme
juvenil
Suport a l’associacionisme
juvenil
Voluntariat social
Mobilitat internacional i
cooperació
Puigpardines
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EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

- Obertura de l’alberg de joventut Solidança, 65 places, juny
de 2016.

ASSOCIACIONISME I
VOLUNTARIAT

- Oferir més activitats de nit, fer i promocionar batalla de dj’s i
batalla de rap, fer més concerts tot l’any, no només a l’estiu
per al turisme. (4)
- No hi ha cursos de manualitats per a joves. (4)
- Un carnet jove municipal. (4)
- Programació anual de tallers assequibles per a tots els
joves.
- Fomentar les activitats i tallers que promocionin cultura i
tradició.
- Traves burocràtiques i assegurances (ex. assegurança
responsabilitat civil). (3)
- Que l’administració assumís aquesta responsabilitat o
ajudés a gestionar-ne una de conjunta, ja que tot és feina i
els joves no en saben prou per buscar la millor. (3)
- Més vincle entitats-Ajuntament. Difusió per part de
l’Ajuntament de les activitats organitzades per les entitats. (4)

Programes 2016-2019

Palafrugell disposa d’una potent
xarxa associativa que
històricament ha reivindicat un
espai físic de gestió i referència
de l’associacionisme

Hi ha una demanda explícita pel
recolzament i reconeixement del
voluntariat
Es fa difícil el relleu generacional
en molts col·lectius associatius i
de voluntariat

Centre cívic
Promoció de l’associacionisme
juvenil
Suport a l’associacionisme juvenil

Molt pocs joves nouvinguts
participen de l’oferta associativa
tradicional

Voluntariat social
Mobilitat internacional i cooperació

Simplificar els tràmits a les
entitats

- Poc relleu amb ganes d’invertir tantes hores. (3)

Facilitar la cultura de la
participació activa i donar a
conèixer l'associacionisme i el
món del voluntariat a tota la
ciutadania.

- Motivació del voluntari. El voluntariat, pel sol fet de ser
voluntari no interessa a la gent. (3)

Simplificar els tràmits a les
entitats

Puigpardines
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EIX

Què els passa als i a les joves

ANÀLISI DE LA REALITAT
- Atomització de l’associacionisme. (6)

ASSOCIACIONISME I
VOLUNTARIAT

- Associacions molt dependents de subvencions i
convenis municipals. (6)

Síntesi i punt de partida

DIAGNOSI

Programes 20016-2019

Palafrugell disposa d’una potent
xarxa associativa que històricament
ha reivindicat un espai físic de
gestió i referència de
l’associacionisme

- Arrelada tradició associacionista a Palafrugell. (6)
- Existència del registre d’entitats de l’Ajuntament. (6)
- Les entitats necessiten més facilitats i recursos per fer
les activitats. (4)

Hi ha una demanda explícita pel
recolzament i reconeixement del
voluntariat

Centre cívic
Promoció de l’associacionisme
juvenil

Es fa difícil el relleu generacional en
molts col·lectius associatius i de
Suport a l’associacionisme
voluntariat
juvenil

Qualitatiu:
- Disposar d’un espai per a festes nocturnes en un lloc on
no es molesti fins altes hores i que estigui equipat. (4)
Molt pocs joves nouvinguts
participen de l’oferta associativa
- Tenir un espai de trobada per a joves de més de 18 tradicional
anys. (4)
Simplificar els tràmits a les entitats
- Disposar d’un espai (obert i tancat) on poder estar els
joves sense fer res. (4)
Facilitar la cultura de la participació
activa i donar a conèixer
- La Bòbila no és un bon espai per fer música. (4)
l'associacionisme i el món del
voluntariat a tota la ciutadania.
- Tenir un espai per fer circ, ballar, expressió corporal
amb fàcil accés per als joves. (4)
Simplificar els tràmits a les entitats

Voluntariat social
Mobilitat internacional i
cooperació
Puigpardines

262

Pla Local de Joventut 2016-2019

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Palafrugell, juny 2016
Registre d’usos de Can Genís 2015
Demandes a l’Àrea de Joventut 2015
Procés participatiu #ohpalafrugell,abril-juny 2016
Actes del CMd’EJ 2015
Diagnosi Pla de Cohesió Social i Econòmica, Ajuntament de Palafrugell, 2012
Memòria Pla Local d’Inclusió Social 2015
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ASSOCIACIONISME

EIX

ÀMBIT

Àrea de
Joventut

SERVEI/ RECURS OBJECTIU
Informació a les entitats municipals i comarcals
de temàtiques diverses (ONG, solidaritat, lleure
Punt d’Informació
, temps lliure...)
Juvenil
- Préstec de material a les entitats
- Cessió d’espais per a entitats
- Convenis d’ús amb entitats
- Servei de préstec
Punt Òmnia
- Assessorament en noves tecnologies a les
entitats
- Guia d’entitats juvenils
APP Can Genís
- Agenda d’actes al servei de les entitats
- Convocatòries del Consell Municipal
d’Entitats Juvenils
- Catàleg de totes les entitats del municipi
- Actes i convocatòries del Consell Municipal
Web cangenis.cat
d’Entitats Juvenils
- Agenda d’actes al servei de les entitats
- Informacions associatives diverses
Projecte comú entre les entitats del Consell
Festa a la Nit
Municipal d’Entitats Juvenils
Oferir en el període d’hivern diferents activitats,
Setmanes Joves
per tal de donar a conèixer les associacions
Agrupament Escolta Voluntariat lleure infantil i juvenil
Indika (conveni)
Agrupació
- Coneixement de l’entorn
Excursionista
- Programació d’excursions
de Palafrugell
- Cursos d’escalada, espeleologia
(conveni)
- Concurs de boulding
NOSA Col·lectiu, AK Musical, JERC, JNC, el
Entitats
Gremio de la Càbala, Club Atlètic P, Bàsquet
col·laboradores
Club P, Club Hoquei P, Club Handbol Garbí,
Il·lusions, Pàtitis, col·lectiu de grallers
Braveskate (conveni) Gestió i manteniment de l’skatepark
Associació Juvenil
- Festa d’hivern
Birres Braves
- El Racó de la Festa Major
(conveni)
Consell Municipal
Coordinació mensual de la programació
d’entitats Juvenils
conjunta de les entitats i l’Àrea de Joventut
Espai Jove
Socialització i positivització de la immigració
Mobilitat i
Facilitar la mobilitat internacional i els
Cooperació
intercanvis entre joves i associacions
Internacional
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EIX

ÀMBIT

ASSOCIACIONISME

Institut
Municipal
d’Esports

SERVEI/RECURS

Entitats esportives

Consell Municipal de
Benestar Social
Benestar Social

Entaulats
Voluntariat i
Participació per
Palafrugell

Àrea de Cultura

Consorci per a la
Normalització
Lingüística

Joventuts Musicals
(conveni)
Cine club Garbí
(conveni)
Esbart i Coral Mestre
Sirés (conveni)
Coral Nit de Juny
Festes de Primavera
(conveni)
Associació de
Carrossaires
(conveni)

OBJECTIU
Donar suport a les entitats i
associacions esportives locals per a
facilitar la tasca de promoció
esportiva , social i d’imatge que
desenvolupen.
- Cessió d’instal·lacions i material
- Subvenció a les entitats
- Nit de l’Esport
- Difusió de les activitats en el
web de l’IME
Òrgan col·legiat de participació
comunitària per a l’assessorament,
consulta, proposta i participació en
matèria de serveis socials al municipi
de Palafrugell.
Projecte de gastronomia social
Plataforma pel voluntariat que vincula
les persones interessades a implicar-se
en algun projecte amb alguna entitat,
associació, fundació o amb alguna
activitat de la vila o del barri.
Programació anual de música
Programació de cinema
Formació dansa tradicional
i cant coral
Cant coral
Organització de festes
Infraestructures de carrosses

Fundació Josep Pla

Lectura continuada de Josep Pla:
difusió de l’obra literària de Josep Pla

Oficina de Català
(CME)

Voluntariat lingüístic

265

Pla Local de Joventut 2016-2019

EIX

ÀMBIT

SERVEI/ RECURS

ASSOCIACIONISME

Unitat Solidària
Espais Humans
Creu Roja

Àrea de Cultura,
Solidaritat
i Agermanament

Lembarki
(conveni)
AfricaViva
Càritas
Fons Català de Cooperació
(Soci col·laborador)
CCASPS
Socis col·laboradors de la
Coordinadora Catalana
d’Ajuntaments Solidaris amb
el Poble Sahrauí

OBJECTIU
Coordinació entre les entitats
socials del municipi
Cooperació internacional
- Cooperació internacional
- Campanyes d’emergència
humanitària
Cooperació amb el Sahara
Cooperació amb Burkina Fasso
Suport a la Taula de Cooperació
- Coordinació d’àmbit català en
cooperació internacional i
emergències
- Gestió de projectes propis i
d’associats
Coordinació d’àmbit català amb
la problemàtica sahrauí
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PARTICIPACIÓ
2017 2018 2019
Eix: ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT/Cohesió Social
Programa: Centre cívic
Descripció: Dotar a la xarxa associativa del municipi d’uns espais físics on puguin
desenvolupar, amb mitjans suficients, la seva tasca associativa i d’inclusió social.
Actuacions:
- Rehabilitació dels espais de Can Genis
- Elaboració del pla d’usos i normativa
- Elaboració d’una programació estable prioritzant els col·lectius de risc
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Consell Municipal d’Entitats Juvenils, entitats culturals, educatives
i socials

PARTICIPACIÓ
2016 2017 2018 2019
Eix: ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT
Programa: Promoció de l’associacionisme Juvenil
Descripció: Dotar d’un espai propi a les entitats juvenils per a la creació d’activitats i
la realització de concerts promovent i donant a conèixer l’associacionisme juvenil com
forma de participació de la gent jove en la societat.
Actuacions:
- Rehabilitació d’els Ametllers
- Simplificació de tràmits administratius
- Festa a la Nit
- Setmanes Joves
- Guia d’entitats al web cangenis.cat
- Guia d’entitats i agenda d’actes a l’APP Can Genís
- Campanyes socials i solidàries
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Consell Municipal d’Entitats Juvenils, entitats esportives, culturals,
educatives i socials, Espai Jove, Punt Òmnia, Punt d’Informació Juvenil
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PARTICIPACIÓ
2016 2017 2018 2019
Eix: ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT
Programa: Suport a l’associacionisme juvenil
Descripció: Suport a les associacions juvenils i col·lectius de joves per garantir el bon
funcionament intern i la realització d’activitats, d’acord amb reglament regulador de
l’activitat de foment de l’Ajuntament de Palafrugell i els seus organismes autònoms i de
les bases reguladores específiques de l’Àrea de Joventut aprovades per Junta de
Govern Local.
Actuacions:
- Suport econòmic: convenis per a entitats i línia de subvencions a projectes de grups
de joves majors de 14 anys
- Ampliació i manteniment de l’apartat d’associacionisme del web cangenis.cat i a
l’APP
- Suport tècnic: administratiu, jurídic, seguiment d’entitats
- Formació: monogràfics, cursos de director i monitors en el lleure
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones, Secretaria
- Altres organismes: Consell Municipal d’Entitats Juvenils, entitats esportives, culturals,
educatives i socials, Punt Òmnia, Punt d’Informació Juvenil

PARTICIPACIÓ
2016 2017 2018 2019
Eix: ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT
Programa: Voluntariat social
Descripció: Projecte de suport a les entitats en els projectes que realitzen a nivell de
recursos humans voluntaris.
Actuacions:
- Foment de la participació
- Suport a les entitats a nivell formatiu i de difusió
- Suport a la plataforma municipal en línia VIP
- Establir vincles amb els col·lectius universitaris de Palafrugell, residents a Girona
- Participació en el Consell Municipal d’Entitats Socials
- Entualats
- Et convido
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: associacions juvenils i agents socials
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PARTICIPACIÓ
2016 2017 2018 2019
Eix: ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT
Programa: Mobilitat internacional i cooperació
Descripció: Promocionar i facilitar la mobilitat, intercanvi, cooperació, treball i
pràctiques entre joves i col·lectius de Palafrugell a la Unió Europea i la resta del món
Actuacions:
- Servei de Voluntariat Europeu
- Promoció del programa Eurodyssée, Eures i Erasmus+
- Pràctiques de conversa en diferents idiomes
- Intercanvi entre grups de joves de diferents nacionalitats
- Expedició de carnets internacionals per a joves, estudiants i professors
- Programació de xerrades
- Realització vídeo 25N subtitulat en anglès
- Base de dades de joves de Palafrugell a l’estranger
- Taula de referents Europa jove de Girona
- Recursos educatius als INS (Europe Direct)
Agents implicats
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: empreses de serveis, Direcció General de Joventut, SOC, Europe
Direct

PARTICIPACIÓ
2016 2017 2018 2019
Eix: ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT
Programa: Puigpardines
Descripció: Disposar d’un espai físic que sigui referent per a l’associacionisme i
col·lectius de joves del municipi, on puguin realitzar estades de formació, campaments,
colònies , estades de curta durada, etc.
Actuacions:
- Conveni de col·laboració amb l’associació Casa de colònies de Puigpardines per a
la realització de colònies
- Programació de Colònies Municipals
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Casa de Colònies de Puigpardines, Consell Municipal d’Entitats
Juvenils, entitats esportives, culturals, educatives i socials

269

Pla Local de Joventut 2016-2019

TEMPORALITZACIÓ
EIX

OBJECTIUS

PROGRAMES

ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT

2016

2017

2018

2019

Centre cívic

Promoció de
l’associacionisme
Reconèixer,
incentivar i
difondre la
tasca del
voluntariat

Suport a
l’associacionisme
juvenil

Voluntariat social
Mobilitat
internacional i
cooperació

Puigpardines
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: PARTICIPACIÓ
EIX DE TREBALL: ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT
PROGRAMA: PROMOCIÓ A L’ASSOCIACIONISME JUVENIL
ACTUACIÓ: FESTA A LA NIT
OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
1.1 Garantir
que les
entitats
participants
estiguin
implicades en
la xarxa
associativa de
l’Àrea de
Joventut

1.
Reconèixer,
incentivar i
difondre la
tasca del
voluntariat

1.2 Garantir la
màxima
seguretat dels
participants als
actes públics
amb més de
500 persones
1.3 Garantir la
màxima
seguretat dels
participants en
mesures
d’alcohol
1.4 Vetllar pel
funcionament
de l’app a
través de les
activitats
organitzades
per les entitats

INDICADORS

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/NO
AVALUAT)

Que el 90% de les entitats
participants compleixin els
requisits d’implicació a la
programació de l’Àrea de
Joventut
Participació al Consell
Municipal d’Entitats
Juvenils

2016

Participació a Setmanes
Joves

Que el 100% de les
entitats tinguin un referent
en el PAU

2016

Que el 90% de les entitats
hagin realitzat el curs de
consum responsable
d’alcohol

2016

Com a mínim, cada entitat
ha de penjar a l’app tres
fotos dels joves
participants a la seva
barraca

2016
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LÍNIA D’ACTUACIÓ: PARTICIPACIÓ
EIX DE TREBALL: ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT
PROGRAMA: PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME JUVENIL
ACTUACIÓ: SETMANES JOVES
OBJECTIUS
GENERALS

2.
Reconèixer,
incentivar i
difondre la
tasca del
voluntariat

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

INDICADORS

2.1 Vetllar per
la qualitat de
les activitats
proposades
per Setmanes
Joves

Que el 100% de les
notícies, tant en format
paper com en digital, el
nom de l’activitat vagi
acompanyat de la frase
Setmanes Joves
Que en el 80% de les
activitats hi participin com
a mínim 20 joves
participants

2.2 Vetllar per
l’equitat de
gènere en la
participació de
les propostes
programades

Que el 30% dels joves
participants a Setmanes
Joves siguin noies
participants

2.3 Vetllar pel
bon
funcionament
de les
activitats de
Setmanes
Joves
2.4 Redactar
el full de
satisfacció de i
aconseguir
que totes les
entitats el
responguin
2.5
Vetllar pel
funcionament
de l’app
mitjançant les
activitats
organitzades
per les entitats

Obtenir un 7 en una
escala de 10 en el full de
satisfacció de les entitats
participants
(puntuació global)

Obtenir el 90% del fulls
de satisfacció d’entitats
participants
100% de fulls

Que el 80 % de les
entitats hagin penjat com
a mínim 7 fotos de l’App
Can Genís

TEMP.

AVALUACIÓ
(SI/NO/NO
AVALUAT)

Febrer-abril
2016

Febrer-abril
2016

Febrer-abril
2016

Febrer-abril
2016

Febrer-abril
2016

Febrer-abril
2016
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FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ
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FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ

EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

Programes 2016-2019

- La participació a les Setmanes Joves augmenta
contínuament en l’última edició 2016 han participat 2.158
joves de 14 a 29 anys. (1)
- El 50% de les activitats estan consolidades i tenen bona
acceptació per part dels joves participants. (1)
- Gran Recapte, participació de 13 entitats amb un total de
66 voluntaris del Consell Municipal d’Entitats Juvenils. (1)
-35 entitats han participat en la Diada de Sant Jordi de
2016. (3)
- PIJCES, en els últims 2 anys s’ha passat de 4
corresponsals a 16 (el curs 2014-2015). (2)
- 63 joves dels dos instituts han realitzat el curs de delegats
durant el 2015-2016 i han estat qualificats amb un grau de
satisfacció de 9,5 en una escala de 10. (2)
- Durant el 2015 a les activitats de dinamització de Can
Genis es va registrar una participació de 639 joves. (2)
- Cursos i tallers, 186 participants
- Lab Can Genís, 46 participants
- Tallers de salut, 51 participants
- Sortides, 165 participants
- Inauguració exposicions 40 participants
- Altres, 151 participants
- Atesa la bona acceptació dels projectes de mobilitat
internacional està previst realitzar una base de dades de
joves universitaris. (2)

Existeix molt poca cultura
participativa en tots els àmbits
socials
Foment a la participació
Existeixen col·lectius de joves
potencialment actius que no es
visualitzen en el municipi

Jornada de Portes Obertes
PIJCES
XUP

Sovint l’oferta participativa no
s’adapta a les necessitats dels
joves

2

Palafrugell s’agermana
Formació per a delegats

- Alberg Solidança - Nou equipament per al municipi de
Palafrugell, alberg de Joventut amb 65 places. (3)
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FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ

EIX

Què els passa als i a les joves

Síntesi i punt de partida

ANÀLISI DE LA REALITAT

DIAGNOSI

- Poca incidència de les associacions en
l’activitat municipal anual. (4)
- Poca participació de la població nouvinguda.
(4)
- Poca representativitat de les associacions
respecte al col·lectiu que representen. (4)
- L’Ajuntament té aprovat des de 2010 el Pla de
Participació Ciutadana. (4)

Existeix molt poca cultura
participativa en tots els àmbits
socials
Existeixen col·lectius de joves
potencialment actius que no es
visualitzen en el municipi
Sovint l’oferta participativa no
s’adapta a les necessitats dels
joves

Programes 2016 - 2019
Foment a la participació
Jornada de Portes Obertes
PIJCES
XUP 2
Palafrugell s’agermana
Formació per a delegats

(1) Consell Municipal d’Entitats, reunió de valoració de Setmanes Joves 2015
(2) Memòria de l’Àrea de Joventut 2015
(3) Documentació Àrea de Joventut
(4) Diagnosi Pla de Cohesió Social i Econòmica, Palafrugell,2012
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EIX

ÀMBIT

Àrees de Serveis

SERVEI/ RECURS

OBJECTIU

Pla Local de Barris

Intervenció a nivell urbanístic i
social en el barri de la
Sauleda -carrer ample

a les Persones

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ

Participació Ciutadana

Jornades de participació
Juvenil #ohpalafrugell

PIJCES

Àrea

Formació per a delegats

de Joventut
Jornades de Portes
Obertes

Préstec de gots
reciclables i rentagots
Préstec de material a les
entitats (equip de so,
projector, pantalla,
megafonia, tarimes...)

Oferir el dret ala ciutadania
d’intervenir en els assumptes
públics i donar un valor afegit
a la política per contribuir al
bon govern de la ciutat
Revisió periòdica de les
polítiques de Joventut
Garantir que els adolescents i
joves dels Centres Educatius
de Secundària de Palafrugell
estiguin informats de les
activitats de caire juvenil del
municipi
Consolidar la xarxa de
delegats col·laboradors als
quatre centres educatius de
secundària i potenciar la seva
implicació en el projecte
PIJCES
Donar a conèixer l’Àrea de
Joventut mitjançant les
Jornades de Portes Obertes
organitzades per als alumnes
de 3r d’ESO dels centres
educatius
Reducció de residus en
esdeveniments de caràcter
juvenil
Facilitar la realització de les
activitats per part de les
entitats
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PARTICIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
Programa: Foment de la participació
Descripció: Dins l’àmbit de Participació Ciutadana, impulsar mecanismes i processos de
participació com forma d’intervenció de les persones joves en la societat.
Actuacions:
- Suport econòmic a iniciatives de participació
- Participació de col·lectius joves en els diferents àmbits de participació
- Convocatòria de fòrums joves
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones, Hisenda
- Altres organismes: entitats, particulars i agents socials

PARTICIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: Foment de la participació
Programa: Jornada de Portes Obertes
Descripció: Jornades informatives destinades als 3r d’ESO de tots els centres d’ensenyament
del municipi, on es presenten diversos serveis d’interès juvenil. A partir d’una dinàmica
interactiva se’ls presenta les possibilitats d’ús que tenen aquests serveis.
Actuacions:
- Implicació dels centres educatius
- Participació activa dels alumnes
- Inclusió en el projecte de serveis municipals i associacions d’interès juvenil (Assessoria de
salut, noves tecnologies, 13Progrés, ...)
Agents implicats
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: INS, entitats i associacions juvenils, Salut i Escola, Espai Jove
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PARTICIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
Programa: PIJCES (Punt d’Informació i Dinamització
Secundària)

Juvenil als Centres d’Educació

Descripció: servei setmanal, a l’hora dels patis d’informació d’interès juvenil (cultural,
formativa, oci, voluntariat, ...) als 4 centres d’ESO del municipi.
Actuacions:
- Coordinació de les Àrees municipals
- Consens amb la comunitat educativa
- Dinamització dels delegats
- Acompanyament en projectes individuals o de grup
Agents implicats
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones.
- Altres organismes: agents socials, entitats, associacions, Salut i Escola, Assessoria de Salut

PARTICIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
2

Programa: (XUP) (Xarxa d’Universitaris de Palafrugell)
Descripció: Crear propostes atractives per als col·lectius universitaris de Palafrugell , amb
residencia entre setmana a Girona, per mantenir lligams participatius en el municipi.
Actuacions:
- Creació d’un apartat específic en el web cangenis.cat
- Crear una borsa d’intercanvi d’habitatges
- Informar del servei de cotxe compartit
- Realització d’una trobada anual
- Programació d’activitats adaptades al calendari d’aquest col·lectiu
Agents implicats
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: agents socials, entitats, associacions, Salut i Escola, Assessoria de salut
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PARTICIPACIÓ
2016

2017

2018

2019

Eix: FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
Programa: Palafrugell s’agermana
Descripció: Donar a conèixer i potenciar la participació dels col·lectius joves en els
agermanaments i convenis de col·laboració cultural establerts entre l’Ajuntament de Palafrugell
i d’altres poblacions.
Actuacions:
- Oferir als col·lectius joves i entitats del municipi la possibilitat de participar en els intercanvis
- Recolzar, en l’àmbit municipal, la participació dels col·lectius i entitats juvenils
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: associacions juvenils, agents socials, municipis implicats

PARTICIPACIÓ
2016 2017 2018 2019
Eix: FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
Programa: Formació per a delegats
Descripció: A partir de les propostes de la Mesa de Salut Jove de Palafrugell es proposa
fomentar les habilitats dels delegats i delegades, dels centres educatius de secundària, per tal
que puguin desenvolupar les tasques pròpies del càrrec que se’ls ha assignat, d’una manera
més competent i eficaç.
Actuacions:
- Organitzar i coordinar la formació amb els centres educatius de secundària
- Organitzar i coordinar la formació amb els/les formadors experts
- Formació en habilitats per delegats
Agents implicats:
- Regidories: Àmbit Serveis a les Persones
- Altres organismes: Centres Educatius de Secundària, professionals experts
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TEMPORALITZACIÓ
EIX

OBJECTIUS

PROGRAMES

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ

2016

2017

2018

2019

Foment a la
participació
Jornada de Portes
Obertes
Fomentar la
participació dels PIJCES
adolescents i
joves
XUP ( Xarxa
d’Universitaris de
Palafrugell)
Palafrugell
s’agermana

Formació per a
delegats
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Objectius referents a l’organització i metodologia 2016

OBJECTIUS
GENERALS
1. Donar a conèixer
l’Àrea de Joventut
mitjançant les Jornades
de Portes Obertes
organitzades pels
alumnes de 3r d’ESO
dels centres educatius.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
1.1 Que els alumnes de
3r d’ESO dels quatre
centres educatius, els
alumnes de la UEC i del
PTT-PQPI hi assisteixin

2.1 Mantenir o
augmentar el nombre de
delegats col·laboradors
de cada curs
2. Consolidar la xarxa de
delegats col·laboradors
als quatre centres
educatius de secundària i
potenciar la seva
implicació en el projecte
PIJCES.

2.2 Garantir la
comunicació amb els
delegats col·laboradors
de cada centre

2.3 Mantenir una reunió
trimestral amb els
corresponsals d’aula de
cada centre

INDICADORS
Que assisteixin a la
JPO:
- INS Baix Empordà - - - INS Frederic Martí
- CC Sant Jordi
- CC Prats de la
Carrera
- UEC
- PQPI
Com a mínim
cada curs de 3r i
4t d’ESO haurà
de tenir 2
delegats
col·laboradors
Cada un dels delegats
col·laboradors i
l’educadora s’hauran de
trobar com a mínim en
el 70% dels espais
d’esbarjo
Realitzar com a mínim
2 de les reunions
plantejades amb els
delegats col·laboradors
de cada centre
(3 trimestres)
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Potenciar la bona comunicació entre l’educadora del Programa PIJCES i els agents
implicats
OBJECTIUS GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1.1 Establir un calendari de
reunions del curs escolar

1. Mantenir la comunicació
amb els referents dels quatre
centres de secundària

1.2 Recollir i donar resposta a
les demandes formulades pels
referents dels centres
1.3 Recollir l’opinió dels
referents dels quatre centres
educatius mitjançant un
qüestionari de satisfacció

2.1 Treballar coordinadament
els diferents professionals

2. Mantenir la comunicació
amb els referents de cada
Àrea i serveis municipals
2.2 Rebre informació de les
activitats que organitzen les
Àrees i serveis municipals

2.3 Que Can Genís i Espai
Jove comptabilitzi els
adolescents i joves que
participen en les activitats i
prèviament han agafat el full
d’inscripció al Carretó

INDICADORS
Tenir com a mínim 5
reunions amb cada centre
educatius
Donar resposta al 100% de
les demandes formulades
Obtenir un 8,5 de mitjana
en les valoracions del QS

Mantenir com a mínim una
reunió amb les diferents
Àrees i serveis municipals:
- Cultura
- Educació
- Espai Dona
- Medi Ambient
Establir un calendari
anual d’activitats a
portar a terme amb cada
Àrea o servei
Rebre com a mínim
informació de 2 activitats
organitzades per:
- Educació
- Cultura
- Espai Dona
- Medi Ambient
Com a mínim 40 joves
han d’haver agafat el full
d’inscripció al Carretó i
posteriorment inscriure’s
en una activitat de Can
Genís o Espai Jove
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3. Establir un treball
coordinat amb l’Àrea
de Joventut

4. Establir un treball
coordinat amb les
entitats juvenils del
municipi

3.1 Rebre la informació i el
material corresponent de les
activitats, dins el període
establert

Rebre el 90% de trameses rebudes
en els períodes marcats

3.2 Rebre informació de totes
les activitats i serveis de l’Àrea
de Joventut que es poden
oferir als centres educatius

Rebre com a mínim una proposta
d’activitat de:
- 13Progrés
- Punt Òmnia
- Punt Jove de Salut

3.3 Traspassar les demandes
formulades pels adolescents i
joves a les que l’educadora
social no ha pogut donar tota
la informació necessària

Traspassar el 100% de les
demandes formulades

4.1 Aconseguir que entitats de
caire juvenil comptin amb el
Programa PIJCES per fer
difusió de les seves activitats

Assistir com a mínim a una
reunió del Consell Municipal
d’Entitats Juvenils per donar a
conèixer el PIJCES als membres
que el formen
Rebre com a mínim 1 material
informatiu de:
- Birres Braves
- Nosa Col·lectiu
- Braveskate,
- Festes de Primavera
- Aula de Teatre
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Vers les persones ateses 2016
Atendre les necessitats dels adolescents i joves
OBJECTIUS GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Atendre les demandes dels
adolescents i joves

1.1 Donar resposta a les
demandes dels adolescents i
joves
2.1 Dinamitzar la informació
rebuda i d’interès pels
adolescents i joves
2.2 Dur a terme activitats
educatives i de prevenció

2. Informar als adolescents i
joves

2.3 Fomentar el voluntariat
entre els adolescents i joves

3. Apropar l’Àrea de Joventut
als adolescents i joves

4. Corresponsabilitzar els
adolescents i joves en
l’elecció de les activitats de
caire juvenil

3.1 Gestionar els fulls
d’inscripció de les activitats i/o
derivar els adolescents i joves
als serveis específics
4.1 Acompanyar als
adolescents i joves en la
realització de les activitats

4.2 Fomentar la participació
dels adolescents i joves en
l’elecció de les activitats
juvenils de manera formal

INDICADORS
Com a mínim donar
resposta a 537 demandes
Com a mínim fer 1.065
dinamitzacions
Fer sensibilització de com a
mínim 3 Dies Mundials:
- Dia sense fum, 31 de maig
- Dia contra la SIDA, 1
desembre
- Dia contra la violència
envers les dones, 25 de
novembre
Com a mínim inscriure 20
adolescents i joves a la
Cavalcada de Reis
Com a mínim inscriure a 10
adolescents i joves al Gran
Recapte d’Aliments
Com a mínim dur a terme 197
tràmits/derivacions

Com a mínim portar a terme 1
activitat proposada pels
adolescents i joves
Acompanyar com a mínim 1
adolescent o jove en la
realització de les activitats
proposades
Posar una urna als quatre
centres educatius perquè els
adolescents i joves puguin dir
quins grups els hi agradaria
que vinguessin per Barraques
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Atendre les necessitats dels adolescents i joves
OBJECTIUS GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS

5. Conèixer el grau de
satisfacció dels adolescents i
joves vers el programa.

5.1 Recollir l’opinió dels joves
mitjançant un qüestionari de
satisfacció

INDICADORS
Augmentar un 10% el nombre
de qüestionaris de satisfacció
omplerts respecte l’any 2015
Obtenir com a mínim un 8 en
la mitjana de la qualificació
obtinguda
Incorporar una nova pregunta:
T’has descarregat l’App de
Can Genís? Sí/ No
Per
què?
- No t’interessa
- Tens poc espai al mòbil
- No és viable
- Ho consulto a la de un
company
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