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Informe d’anàlisi de la realitat
Introducció i metodologia
> La diagnosi i els seus complements
L’objectiu de tota diagnosi no és únicament la recollida de dades significatives
en el camp de les polítiques municipals de joventut per això hem volgut
complementar les taules i gràfics recomanats des de la Direcció General
de Joventut, l’Ede (I) amb d’altres estadístiques pròpies complementàries,
amb una diagnosi dels recursos i eines que disposa l’Ajuntament de
Vilafant (III), consultes d’agents socials i entitats entre d’altres.
La comunitat juvenil ha d’estar sempre present quan parlem de crear
polítiques de joventut. Tots junts treballem per la seva construcció i tots som
responsables del procés i del resultat.
A grans trets, els joves no es “poden permetre viure d’esquenes”, com d’altres
generacions, als canvis que els sobrevindran. Les polítiques i iniciatives que
es prenguin durant els proper anys poden condicionar i afavorir la propera
generació, i el futur de la nostra comunitat.
> Reducció del pressupost,
manteniment dels recursos humans i funcionals
Som conscients que no es tracta d’organitzar
activitats... s’han de crear polítiques de
Pressupost joventut
joventut estructurades, que contemplin
actuacions integrals. S’ha de pensar en una
30,000.00
àrea de joventut amb dotació pressupostària,
20,000.00
per això malgrat la situació de crisi el
10,000.00
pressupost de joventut s’ha anat mantenint
0.00
fins el 2011 (2008: 20.000€, el 2011:
2008 2011 2012
22.000€) però aquest 2012 s’ha hagut
d’ajustar com la resta d’àrees municipals i actualment tenim un pressupost de
16.000€.
El 2006 va augment el personal tècnic amb la incorporació d’una
dinamitzadora juvenil i el 2010 amb la tècnica compartida de joventut (Consell
Comarcal de l’Alt Empordà) Els espais destinats als joves són el conegut
Espai Jove – Telecentre (40 m2) i puntualment altres espais municipals.
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:: Dels fòrums de joves a taules i consultes especialitzades
Construir, crear una política municipal de joventut és pensar en la comunitat,
en primer lloc amb el conjunt dels joves del municipi sense oblidar el conjunt
de la societat que l’envolta i s’hi interrelaciona. Per això no és gratuït que els
primers anys d’elaboració del pla local de Vilafant es fessin alhora que es
desenvolupava els diferents fòrums de joventut (des del desembre 2001 fins
maig del 2002). Val a dir que malgrat les conclusions recollides eren totalment
vàlides i vigents, a finals del 2006 es va elaborar un altre fòrum en el qual les
conclusions eren força continuïstes... i vam valorar la idoneïtat o no del format
fòrum, per això els anys següents, i aprofitant cada canvi de dinamitzadora
juvenil, es van realitzar taules especialitzades tant amb agents (Serveis socials
del Consell comarcal, Guàrdia Municipal de Vilafant, Directors d’escola i IES,
CAP...) com amb entitats del municipi, tant per donar-se a conèixer com per
copsar el què podien transmetre i bona part dels comentaris es resumia i se
segueix resumint com a “manca de relació entre nuclis urbans de Vilafant”,
desarrelament i manca de pertanyença al poble, “manca de consciència de
classe treballadora” (pel consumisme desproporcionat) i “manca de
responsabilitat del propi futur formativo-laboral”, poc “creixement” personal...
però alhora una visió de Vilafant com a “oasi” sense grans, o si més no
escandaloses, problemàtiques “marginals”.

> La regidoria de joventut, la transversalitat obligatòria :: Coordinació
interdepartamental
Quan parlem de regidoria de joventut no volem, o no voldríem, restringir-nos a
la regidoria formal que s’hi dedica exclusivament als joves, sinó també a
aquelles que comparteixen o haurien de compartir la preocupació pels joves
amb d’altres àrees de treball. Per tant és una regidoria que ha de treballar de
manera transversal amb la majoria de regidories del Consistori (treball, cultura,
habitatge, participació, educació, medi ambient, salut, esports...).
En el nostre cas pel fet que durant anys el tècnic de joventut també és el de
cultura, medi ambient, noves tecnologies, esports i comunicació, així com té la
relació periòdica que té amb diferents regidors, és tota una oportunitat de
AR-2

PLJ Vilafant 2012-2016
Informe d’anàlisi de la realitat

coordinació entre diferents regidories. És una oportunitat de transversalitat
molt funcional encara que no sigui un objectiu formal.
> metodologia de l’anàlisi de realitat
Bona part de les dades treballades en aquesta diagnosi han estat extretes de
> fonts estadístiques com són el padró de l’ajuntament, idescat,
dades del consell comarcal, dades de la web de joventut i
d’ensenyament, l’ede, etc.
> diagnosi de joventut – DAFO 2012
> consultes d’agents socials que es duen a terme
periòdicament i sobretot amb cada canvi de dinamitzadora
de joventut (2011 darrera incorporació)
> enquesta de situació i d’interès per l’habitatge de protecció
oficial per a joves 2008
> diagnosi sòciocultural per a l’elaboració del PLEC (Pla local
d’equipaments culturals) el 2011

> La filosofia
I per últim no volem estar-nos d’escriure allò que ens agradaria que fossin les
polítiques de joventut: no hem de treballar per construir un nou concepte de
joventut, hem de deixar de definir jove per la seva edat sinó més aviat per les
seves necessitats, inquietuds, voluntats, objectius i sentit de vida enfocat a les
ganes de fer i de construir i ser un ésser crític.
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Conclusions i anàlisi estadístic
Població juvenil – Evolució i característiques - Territori
1.1. Evolució de la població total del municipi i de la comarca
Taula 1.1.

Evolució de la població del municipi i la comarca.
ALT EMPORDÀ

1986 -2011

VILAFANT
(1)

Habitants

1981

85.398

1986

90.755

1,25

2.914

7,57

1991

93.172

0,53

3.467

3,80

1996

103.631

2,25

4.234

4,42

2001
2011

123.983
140.428

3,93
4,42

5.013
5.465

3,68
3,01

Increment a

Habitants

(1)

Any

Increment a

2.114

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants, Cens 1991 i 2001, Estadística de Població 1996. Idescat. (1) Increment anual.

Gràfic 1.1.

Evolució de la població del municipi.

1986 – 2011

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants, Cens 1991 i 2001, Estadística de Població 1996. Idescat. (1) Increment anual

Gràfic 1.2.

Evolució de la població de la comarca.

1986 -2011

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants, Cens 1991 i 2001, Estadística de Població 1996. Idescat. (1) Increment anual brut.
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>
> Creixement continuat - Evolució de la població en la mateixa direcció
que la nació i la comarca però amb diferències...
Vilafant ha experimentat durant la última dècada un creixement continuat
que a trets genèrics podríem dir que ha estat per la construcció de noves
urbanitzacions al sector de llevant, al llindar de la capital, Figueres, que migren
al municipi per millorar la seva qualitat de vida.
El creixement va ésser des del 1986 fins el 2001 superior al de l’Alt Empordà i
de Catalunya, a partir del 2001 és lleugerament inferior i el 2011 l’augment
poblacional de Vilafant fou del 3,01% i a l’Alt Empordà en canvi del 4,42%.

Gràfic 1.3.

Piràmide de població de

VILAFANT

2011

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.

Gràfic 1.4.

Piràmide de població de la comarca.

Gràfic 1.5.

Piràmide de població de Catalunya.

2011

2011

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró

continu de població. Idescat.

continu de població. Idescat.
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L’Alt Empordà i Catalunya en quant a edat i sexe mostren un perfil demogràfic
propi d’una societat, malnomenada, avançada occidental i contemporània. Ja
s’ha abandonat definitivament el “baby boom” dels anys 70 de les societats
europees. Els joves catalans i altempordanesos es troben implicats en un
procés de recessió natalícia, per això es denota una piràmide molt estreta a
la base, a diferència de Vilafant en la qual la base és més ampla.
La població de Vilafant presenta un histograma de freqüència regressiu, amb
un clar predomini de la població adulta (franja dels 40 als 50 anys i franja dels
30 als 35 anys) per sobre de la població jove i de la tercera edat. Aquesta
piràmide poblacional es manté sense gaires canvis durant els últims vint anys
[figura 16].
Revisant les estadístiques d’anys passats es confirma que durant la dècada
dels setanta i vuitanta hi ha un boom de natalitat causat per l’arribada de la
gent que treballa a Figueres a les noves urbanitzacions. A partir d’aleshores
aquella generació ha anat creixent i ara es comptabilitzen dins de la franja dels
25 als 50 anys. Des d’aquell moment, la natalitat ha disminuït, tot i que en els
darrers cinc anys s’ha tornat a reactivar notablement amb l’arribada de més
gent jove a les noves urbanitzacions (franja dels 30 als 35 anys). L’augment de
la franja dels 0 als 4 anys pot comportar un rejoveniment de la població.

Figura 16. Franges de població segons edat i sexe (sèrie quinquennal) de 2009

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró del consistori
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La divisió global per sexes manté un equilibri, amb un 49,40% d’homes i un
50,60% de dones. No obstant això, la població adulta té una presència més
femenina, que es contraposa amb una major natalitat masculina i un predomini
també masculí entre els 55 i els 70 anys.
Taula 1.2.

Índexs de població.

2011

Habitants

Índex de

Índex

Índex de

2011

dep. juvenil

envelliment

dependència
43

VILAFANT

5.465

25

75

140.428

27

104

48

7.539.618

25

108

55

ALT EMPORDÀ
Catalunya

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró. Idescat.

Índex de dependència juvenil (Població < 15 anys/ població de 15 a 64 anys)*100
Índex d'envelliment (Població > 64 anys / Població < 15 anys)*100
Índex de dependència global [(Població < 15 + Població > 64) / Població de 15 a 64 anys)]*100

Aquestes diferències també es denoten quan analitzem, malgrat tots 3
(Vilafant, Catalunya i Alt Empordà) tenim un índex semblant de dependència
juvenil, l’índex d’envelliment és substancialment inferior a Vilafant que a
la comarca i la nació.
Des del 1996 (quan es canvia la tendència alcista municipal), la població de
joves respecte a la població total, es redueix tant a nivell local com
comarcal i català, però Vilafant segueix essent una proporció més alta
que a la resta.
Taula 1.3.

Evolució dels joves i de la proporció dels joves de 15 a 29 anys respecte el total de població.
Municipi. Comarca i Catalunya.

(dades absolutes i percentatges)

1996
VILAFANT
ALT EMPORDÀ
Catalunya

2001

2011

joves

% joves

joves

% joves

joves

1.019

24,07

1.044

20,83

946

%joves
17,31

21.601

20,84

24.273

19,58

23.879

17,00

1.380.599

21,77

1.412.517

19,80

1.254.864

16,64

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades Estadística de Població, Padró continu d'habitants. Idescat.

Taula 1.4.

Població jove de 15 a 29 anys per grups d'edat. Municipi, comarca i Catalunya.
15-19
joves

Vilafant
Alt Empordà
Catalunya

20-24
% joves

307

32,45

6.668
341.574

joves

2011

25-29
%joves

316

33,40

27,97

7.457

27,22

391.124

joves

%joves
323

34,14

100,00

31, 23

9.744

40,81

100,00

31,17

522.166

41,61

100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.
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Actualment, el 2011, vers els grups d’edat dels joves, malgrat els grups de 15
a 19, i el de 20 a 24 de Vilafant són superior al comarcal i català (de 2 a 5
punts), el grup d’edats de 25 a 29 anys Vilafant és força menor que en el
cas altempordanès i nacional.
Gràfic 1.7.

Evolució de la proporció de joves de 15 a 29 anys per franges d'edat
quinquennals.

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades Estadística de Població 1996, Cens 2001, Padró continu d'habitants. Idescat.

Vers les diferències de gènere no hi ha res a destacar tret de la casuística
que fa que en la majoria de trams hi hagi més joves homes que joves dones.
Taula 1.5. Població de 10 a 34 anys per grups d'edat i sexe. Municipi. 2011
(dades absolutes i percentatges)

Vilafant

homes

dones

total

%

10-14

159

149

308

18,53

15-19

159

148

307

18,47

20-24

156

160

316

19,01

25-29

166

157

323

19,43

30-34

195

213

408

24,55

total

835

827

1.749

100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.

Analitzant els tres àmbits territorials podem contrastar que la davallada
vilafantenca de la població juvenil és un xic més alta (aprox. 3,52%) que la
catalana (aprox. 3,16%), i alhora ambdues són més altes que la davallada
comarcal (aprox. 2,58%).
Gràfic 1.8. Evolució de la població de 10 a 34 anys per franges d’edat quinquennals. Vilafant. (percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades Estadística de Població 1996, Cens 2001, Padró continu d'habitants. Idescat.

> Tres nuclis urbans semblants però diferents
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El poble de Vilafant es divideix en diferents nuclis de població, així doncs
trobem que hi ha el Camp dels Enginyers (amb les Arengades), el nucli antic i
Les Forques (amb la Solana). Cal doncs que analitzem la població jove en tots
els nuclis de població per veure quines diferències hi ha.
Si comparem cada nucli urbà, la població mostra una distribució semblant tot i
que amb petites variacions (mirar figures 17 a 19 més endavant). El nucli més
jove es concentra a les Forques, amb el percentatge més elevat en menors de
15 anys, mentre que al casc antic en destaca la franja dels majors de 65.
Així doncs on hi més volum de joves d’entre 15-29 anys és al Camp dels Enginyers.
Però si mirem els percentatges de població jove veurem que a les 3 zones es mouen
per igual, al voltant del 17% de la població.

Hab. per zones
Arengades i
Camp dels Enginyers
Nucli antic
Les Forques

De 10
a 14

De 15
a 19

De 20
a 24

De 25
a 29

De 30
a 34

de 15
a 29

pob.
Total

%

136

132

155

143

164

430

2512

17,12

73

74

75

85

98

234

1330

17,59

118

93

98

114

135

305

1792

17,02

Habitants per zones
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Arengades i Camp dels
Enginyers
Nucli antic
Les Forques
10 a 15 a 20 a 25 a 30 a
14
19
24
29
34
Grups d'edats
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Figura 17. Franges de població segons edat del nucli antic de Vilafant

64 25

<5

71

86

144

5 ‐ 15
15 ‐ 25

125

25 ‐ 35

146

35 ‐ 45
45 ‐ 55
55 ‐ 65

199

65 ‐ 75

187

75 ‐ 85
228

> 85

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró del consistori (23 de juliol de 2010)
Figura 18. Franges de població segons edat del nucli de l’Arengada ‐ Camp dels Enginyers

<5

157

109 44 146
242

5 ‐ 15
15 ‐ 25
25 ‐ 35

365

306

35 ‐ 45
45 ‐ 55
55 ‐ 65
65 ‐ 75

340

448

75 ‐ 85
345

> 85

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró del consistori (23 de juliol de 2010)
Figura 19. Franges de població segons edat del nucli de Les Forques

<5

99

5 ‐ 15
15 ‐ 25

78 25

129
234

166

25 ‐ 35
35 ‐ 45
45 ‐ 55

201

254

55 ‐ 65
65 ‐ 75
75 ‐ 85
> 85

270
320

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró del consistori (23 de juliol de 2010)
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> Procedència de la població

Més de la meitat dels habitants de Vilafant han nascut a la comarca de l’Alt
Empordà (58,10%) superant amb escreix la mitjana comarcal i la mitjana
catalana, les quals es troben per sota el 50% [figura 20]. Té un percentatge
menor en quant als habitants procedents d’altres comarques catalanes, que
presenta un clar predomini de les comarques de la província de Girona
(91,33%), seguit per les comarques de Barcelona (7,74%), Tarragona (0,47%)
i Lleida (0,47%).
Figura 20. Procedència de la població i comparació a nivell comarcal i català (2009)

394

Mateixa comarca

1168

Altra comarca
3147

704

Resta Estat
Estranger

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró del consistori i de les dades de l’IDESCAT

De la resta de l’Estat procedeix el 21,56% de la població actual de Vilafant, un
percentatge bastant similar a la mitjana catalana (20,88%) que supera a la
mitjana de l’Alt Empordà (15,26%). De les estadístiques de procedència de
població per províncies i comunitats autònomes, s’observa que la major part
d’aquests immigrants estatals prové principalment d’Andalusia, amb 710
habitants, seguits pels 145 immigrants procedents d’Extremadura i els 87 de
Castella-Lleó. L’aportació de la resta de les comunitats autònomes no supera
els 40 habitants. La majoria d’aquests habitants són els primers immigrants
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que durant la dècada dels setanta s’instal·laren a Vilafant buscant millors
condicions de vida que al sud peninsular.
Les onades d’immigració procedents d’altres països no ha aportat tanta
població com en altres zones de la mateixa comarca. El 7,34% de Vilafant se
situa en inferioritat davant el 27,98% de l’Alt Empordà, que es converteix en
una de les comarques catalanes amb més percentatge de població
estrangera. Principalment, els pocs immigrants que hi ha a Vilafant provenen
de la Unió Europea, especialment de Rússia, seguits pels procedents
d’Amèrica del Sud. En un segon pla es troben els immigrants procedents
d’Àfrica, de la resta d’Europa, d’Amèrica del Nord i Central, i finalment d’Àsia i
Oceania.
Figura 21. Procedència de la població estrangera (2009)

Resta UE
Resta Europa

2
93

Àfrica

122

Amèrica Nord i
Central

15
44

28

Amèrica Sud
Àsia i Oceania

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Taula 1.6.

Població jove de 15 a 29 anys segons lloc de naixement. Municipi, comarca i Catalunya. 2011
nascuts a Catalunya
joves

VILAFANT
ALT EMPORDÀ
Catalunya

nascuts resta de l'Estat
%

817

joves
86,36

%
27

2,85

nascuts a l'estranger
joves

%
102

10,78

100,00

13.704

57,39

1.054

4,41

9.121

38,20

100,00

849.216

67,67

44.649

3,56

360.999

28,77

100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.

Les diferències amb la resta d’àmbits territorials continuen essent molt visibles
en l’anàlisi del lloc de naixement, mentre a Vilafant la immensa majoria són
nats a Catalunya (18 punts més que a Catalunya, i 28 més que l’Alt
Empordà), també a Vilafant la presència de joves nascuts a l’estranger és
ostensiblement molt més baix que a Catalunya (18 punts menys) i l’Alt
Empordà (27 punts menys).
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Gràfic. 1.9.

Població del municipi segons lloc de naixement.

2011

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.

Val a dir que aquesta diferència, segons el lloc de naixement, de Vilafant amb
l’àmbit comarcal i català, es redueix a la població juvenil, encara que la
població total els índexs són semblants: mentre la població en general el
21,19% són nats a l’estat (fora del Principat) la població juvenil només és
el 2,6%, però en canvi hi ha més joves nascuts a l’estranger que població
en general.
> Els fenòmens migratoris canvien
Taula 1.7.

Migracions internes dels joves de 15 a 29 anys i del conjunt de la població.
Municipi.

2001-2011

(números absoluts)

2001

2011

arriben

marxen

saldo

arriben

marxen

15-19

16

13

3

13

16

-3

20-24

29

20

9

22

43

-21

25-29

48

42

6

41

51

-10

15-29

93

75

18

76

110

-34

total població

346

260

86

283

290

-7

saldo

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de Moviments migratoris. Idescat.

Analitzant els darrers anys, i en tots el trams d’edat, el saldo s’ha invertit; ara
marxen més joves (i en població general també s’ha invertit) dels què
arriben.
Gràfic 1.10.
Evolució de les migracions internes
dels joves de 15 a 29 anys del municipi.

Gràfic 1.11.

Evolució de les migracions internes

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de

Moviments migratoris. Idescat.

Moviments migratoris. Idescat.

del conjunt de població del municipi.
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Com demostra en anterior gràfiques si sobretot la gràfica [figura 15], el
creixement de la població durant els últims 10 anys s’ha produït
majoritàriament per saldo migratori, tot i que s’observa una clara tendència a
aconseguir l’equilibri d’aquestes dues variables en un futur proper, ja que a
l’any 2009 la immigració procedent del territori peninsular ha resultat negatiu.
El saldo natural sempre s’ha mantingut estable amb dues màximes als anys
2003 i 2005. El número de naixements oscil·la entre els 30 i els 50, i les
defuncions entre les 20 i les 35.
El saldo migratori ha estat més inconstant, amb pujades i baixades segons les
onades d’immigració. Durant els darrers anys de la dècada dels noranta es
van registrar les entrades més importants. La immigració interna és la que
assoleix les cotes més altes i procedeix de la ciutat veïna de Figueres i d’altres
municipis més petits de l’entorn. La immigració externa és molt menys
determinant i decreix progressivament a partir del 2005, moment en què es
registra a tot Catalunya un èxode d’immigrants cap a altres comunitats
autònomes del país. A partir d’aleshores es registra una davallada causada
molt probablement pels efectes de la crisi econòmica, però el saldo es manté
positiu.
Figura 15. Caracterització del creixement poblacional (1999‐2009)

Any

Creixement natural

Saldo migratori
(intern)

Saldo migratori
(extern)

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

15
13
15
25
20
16
23
12
13
20
26

‐7
70
86
123
126
121
157
61
85
103
230

10
15
30
31
57
40

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
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> L’estat civil oficial
No és rellevant, perquè es manté la tendència dels darrers 30 anys, que els
nostres joves la gran majoria són solters/es (84’96%), pocs casats
(14’53%) i una porció insignificant de separats (0’50%). Encara que sí cal
destacar que en el tram d’edat de 20 a 29 la proporció de casats passa de
només al 20% a poc més del 50% en 14 anys, del (1986 al 2001).

> Altres dades poblacionals
> Història de la població - El creixement de Vilafant no és pas nou
Històricament, Vilafant també ha estat un poble creixent. Des de la implantació
del reial cadastre a principis del segle XVIII es pot resseguir la seva evolució
ascendent, interrompuda en ben poques ocasions. Al 1717 el municipi té 105
habitants que augmentaran notablement després de la Guerra de Successió
seguint la tendència catalana, a causa de la prosperitat agrícola, i sobretot, a
causa de la construcció del castell de Sant Ferran, que es bastirà amb els
rajols elaborats a les bòbiles del municipi.
Figura 12. Evolució de la població històrica (1717‐2010)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT i del padró del consistori.

A finals del segle XIX la crisi provocada per la fil·loxera provoca un punt
d’inflexió amb una davallada de població, que es mantindrà estable entre els
550 i els 600 habitants (amb una lleugera disminució després de la guerra
civil), durant el període comprés entre la primera dècada del segle XX fins als
anys 60. A partir d’aquesta data la població augmentarà ràpidament duplicant
el seu nombre quasi cada dècada gràcies a l’entrada de la immigració: la
primera onada procedeix del sud peninsular i a partir del 1980 i 1990 l’èxode
prové de la ciutat de Figueres.
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Figura 13. Comparació del creixement poblacional en l’àmbit local, comarcal i català (increment 1999‐2009)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Si es compara el creixement local de Vilafant amb el creixement dels altres
àmbits del territori durant la última dècada, s’observa que el seu increment de
població és una mica més superior al de la comarca de l’Alt Empordà, el qual,
al seu torn, dobla l’experimentat a nivell català, a causa d’un gran impacte de
la immigració [figura 13].
> Al Empordà creixement desigual
Vilafant i la Costa Brava en continu creixement
No obstant això, no tots els municipis de l’Alt Empordà experimenten aquest
creixement. La tònica general és el decreixement constant dels municipis
petits i rurals a favor del creixement de les zones litorals i les capitals de
comarca. Segons el Pla Territorial de l’Empordà, el poble de Vilafant ha viscut,
a partir dels anys 60, una evolució positiva privilegiada, marcada principalment
per la poca distància que hi ha amb l’àrea urbana de Figueres (a banda dels
municipis de la Costa Brava, és dels pocs que es manté de color verd a tots
els gràfics il·lustratius de la Figura 14). Amb el creixement de la capital s’ha
beneficiat durant les dècades dels 60 fins als 80, i a partir d’aquesta data s’ha
nodrit amb l’excedent de població de la ciutat [figura 14].
Figura 14. Creixement i decreixement de Vilafant respecte els altres municipis de l’Alt Empordà

1960‐1970

1970‐1981
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1981‐1991

1991‐2001

Font: Imatges extretes del Pla territorial de l’Empordà

> la immigració, les migracions externes,
diferència amb Catalunya i l’Alt Empordà
Taula 1.8.

Dades generals sobre població i joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera.
Municipi, comarca i Catalunya.

VILAFANT
ALT EMPORDÀ
Catalunya

2011

(dades absolutes i percentatges)

PNE

JNE

JNE (-rUE)

%PNE/total P

%JNE/J

326

93

60

5,97

9,83

28,53

38.928

8.709

6.336

27,72

36,47

22,37

1.185.852

323.073

246.789

15,73

25,75

27,24

%JNE/PNE

Font: El·laboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.
PNE

Població nacionalitat estrangera

JNE

Població jove de 15 a 29 anys nacionalitat estrangera

JNE (-rUE)

Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera excepte els de la resta de la UE

%PNE/total P Proporció de població de nacionalitat estrangera respecte el conjunt de la població
%JNE/J

Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total dels joves

%JNE/PNE

Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total de població de nacionalitat estrangera

Vers la migració externa, el que coneixem per immigració, Vilafant es
diferencia dels estàndards catalans i altempordanesos en dos grans aspectes,
la població de nacionalitat estrangera, sigui total o juvenil, té un pes
específic inferior (n’hi ha menys en proporció) que a l’Alt Empordà (de 21
a 26 punts menys) i a Catalunya (de 5 a 15 punts inferior), en canvi la
proporció de joves de nacionalitat estrangera respecte a la total, a
Vilafant és superior que a l’Alt Empordà en prop de 6 punts, i pràcticament
com a Catalunya en general. Val a dir que el 60% dels joves de nacionalitat
estrangera tenen edats compreses entre els 25 i els 35 anys, bona part
d’ells castellanoparlants (bé perquè l’origen és centre o sud-america o bé
perquè per manca d’informació, i per una mala praxis dels autòctons, entenen
que la llengua vehicular amb els “estrangers” és la castellana).
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Gràfic 1.14. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera per grups d’edat quinquennals. Municipi. 2011.

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.

Mantenim la línia catalana i altempordanesa d’augment del fenomen migratori,
encara que a un nivell molt baix si ens comparem amb l’Alt Empordà, però
desconeixem si aquesta situació seguirà essent així (una mena “d’oasi” sense
massiva immigració a l’Alt Empordà) o si pot canviar i per tant no estar a
l’alçada del que ens pugui esdevenir.
Taula 1.9.

Evolució de la població i dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera. Municipi.
1996, 2001 i

2011

PNE

Font:

(dades absolutes i percentatges)

JNE

JNE (-rUE)

%PNE/total P

%JNE/J

%JNE/PNE

1996

51

9

7

1,47

1,07

17,65

2001

92

21

17

2,14

2,12

22,83

2007

245

80

51

4,72

7,63

32,65

2011

326

93

60

5,97

9,83

28,53

El·laboració de la SGJ a partir de les dades de l’Estadística de Població 1996. Cens 2001. Padró continu
d’habitants. Idescat

PNE

Població nacionalitat estrangera

JNE

Població jove de 15 a 29 anys nacionalitat estrangera

JNE (-rUE)

Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera excepte els de la resta de la UE

%PNE/total P

Proporció de població de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el conjunt de la població

%JNE/J

Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total dels joves

%JNE/PNE

Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total de població de nacionalitat estrangera

Podríem destacar que ha augmentat 4,50% en el període del 1996-2011 a
Vilafant (però caldria destacar en aquest anys si bé l’origen de la població era
bàsicament africana (77%) i europea comunitària (22,22%) el 1996, el 2001
apareixen amb força nous orígens com són l’Europa no comunitària (9%)
i l’Amèrica del Sud (19%), l’europea comunitària pràcticament es manté
(19,05%) i en canvi l’africana es redueix considerablement (52,38%).
Aquests canvis es mantenen i fins i tot s’accentuen en el 2011.
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Gràfic 1.15.

Població de nacionalitat estrangera segons continent d’origen per dos grans grups d’edat.
Vilafant. 2011

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.

I per tant ara podem dir que els nostres joves de nacionalitat estrangera
són bàsicament europeus (47,32%, a diferència de Catalunya on pocs són
d’origen europeu), sudamericans (23,66%, amb presència menor que l’Alt
Empordà i sobretot Catalunya on tenen més pes específic) i africans (22,58%,
també amb presència menor que a Catalunya i sobretot a l’Alt Empordà on el
pes és més important).
Taula 1.10.

Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d'origen i per grups
d'edat. Municipi.
UE-15 (-) E

2011
Resta E

(dades absolutes i percentatges)

Àfrica

Amèr. N i C

Amèrica S

Àsia i Oceania

15-19

5

1

1

0

8

0

20-24

14

2

7

3

6

0

25-29

14

8

13

3

8

0

15-29

33

11

21

6

22

0

%15-20

35

12

23

6

24

0

Font: El·laboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.

Vers el gènere de la població juvenil de nacionalitat estrangera no hi ha
res a destacar fora de la casuística. Així com tampoc cal analitzar que la
gran majoria dels joves són nascuts al Marroc, a França, a Bolívia, a
Ucraïna i a l’Argentina en aquest ordre.
Vers la immigració també cal dir que la “poca” que hem tingut ha estat
totalment “acollida” per la població, també val a dir que gràcies per una
banda perquè no ha mancat feina ni habitatge, la qual cosa ha canviat a
partir de la recessió econòmica que vivim, i per tant el Consistori
vilafantenc ha de treballar amb noves necessitats sòcioeconòmiques i noves
dinàmiques d’interrelació del veïnat.
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Educació i Formació
> Oferta formativa a la comarca (centralitzada a la ciutat de Figueres)
A la comarca, només 7 dels 68 municipis altempordanesos disposen d’Institut,
Vilafant des del curs 2008-2009, és un d’ells, i a més només 3 dels 68
disposen de centres amb cicles formatius: Roses, Figueres i L’Escala:
> de grau mig: gestió administrativa, atenció sòcio-comunitari, equips
electrònics i consum, instal. electrotècniques, estètica personal,
perruqueria, electròmecànica de vehicles, cures auxiliar infermeria,
carrosseria i pintura, activitats físiques en el medi natural, aplicacions
informàtiques;
> i de grau superior: administració i finances, ad. sistemes informàtics,
educació infantil, electrònica-informàtica, gestió comercial màrqueting i
aplicacions informàtiques, informàtica.
A la comarca, bé centrat a Figueres, hi ha prou bona oferta de centres de
formació ocupacional i “no reglada):
> Escola Taller Caputxins: fusteria, paleteria, instal.lador i jardineria
> PQPI: comerç i hostaleria
> Centre tècnic d’automoció: mecànica automòbil, electricitat automòbil,
mecànica motocicletes i planxisteria
> Escola d’hostaleria: pastisseria, serveis-cambrer, i ajudant de cuina
> CESI Alta formació: informàtica, administració i comptabilitat, ajut a
domicili i medi ambient
> Centre d’Estudis Màster: informàtica usuari i tècnics programari,
aplicacions informàtiques, francès comercial i anglès comercial
> Tècnic Art: disseny interior
> Acadèmia Olmes PGS: perruqueria
> SERSA: auxiliar de geriatria, atenció domiciliària
> ICON SL: anàlisis de balanços, autocad, contaplus perfeccionament i
avançat, excel avançat, linux
Des del curs 2008-2009 Vilafant disposa d’un IES amb tres línies (com a
elecció de la Direcció de dividir les dues oficials a 3 més pràctiques i
funcionals) a 1r d’ESO, tres línies a 2n d’ESO i dues línies a 3r i 4t d’ESO.
La importància cabdal de la creació d’aquest centre per Vilafant i les polítiques
preventives i diàries de joventut, també s’ha de mostrar amb una relació
estreta de comunicació de necessitats i propostes entre la direcció de l’IES
– AMPA - Professorat i l’Ajuntament de Vilafant – Regidoria de Joventut.
> Com la resta de catalans però amb diferència amb altempordanesos
Cal tenir present la heterogeneïtat de trajectòries educatives dels joves i la
prolongació dels itineraris formatius postobligatoris que cada cop són
fenòmens més presents entre els joves. No obstant la poca presència de
varietat de cicles formatius de grau mitjà i superior a la comarca provoca una
ràpida incorporació del jove al món laboral doncs la poca possibilitat de
mobilitat i la ràpida incorporació al mercat de treball en el sector serveis
provoca, sens dubte, una disminució ràpida de la presència dels joves a
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l’ensenyament postobligatori. Tot i això, malgrat és la tònica comarcal, en el
cas vilafantenc hi ha certes diferències:
Taula 2.1.

Joves de 15 a 29 anys segons nivell d’instrucció i per grups d'edat. Municipi. 2001.
(dades absolutes i percentatges)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15-19

1

8

94

128

14

16

56

0

0

20-24

0

1

33

84

24

42

76

56

12

25-29

1

5

34

94

34

32

61

42

43

15-29

2

14

161

306

72

90

193

98

55

0,20

1,41

16,25

30,88

7,27

9,08

19,48

9,89

5,55

%

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.
1 No sap llegir o escriure
4 ESO, EGB o Batx. elemental

100,00
7 Batxillerat superior

2 Sense estudis

5 FP grau mitjà

8 Diplomatura

3 Primer grau

6 FP grau superior

9 Llicenciatura i doctorat

Vers el nivell d’instrucció els joves vilafantencs són semblants als catalans
en general tret que cursen més cicles formatius de grau mitjà que a
Catalunya i un xic menys als pols inferior i superior: tant als nivells sense
estudis com al nivell superior de llicenciatures i doctorats. Pel què sí que es
diferencien, i força amb la resta d’altempordanesos, és que la proporció
d’estudis no obligatoris, tant no universitaris com els universitaris és
superior en el cas vilafantenc (un 7% i un 13% superior respectivament).
Taula 2.2.

Joves de 25 a 29 anys segons nivell d’instrucció. Municipi, comarca i Catalunya. 2001.
E. obligatoris o inferior

Vilafant

j

%

E. postobl. no universitaris

j

%

E. universitaris

j

%

134

38,73

127

36,71

85

24,57

100,00

Alt Empordà

12.005

58,80

6.011

29,44

2.400

11,76

100,00

Catalunya

214.484

38,61

195.433

35,18

145.534

26,20

100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

També, dins la tònica catalana, els joves vilafantencs (majors de 25 anys),
respecte a la població més gran, tenen un nivell d’instrucció superior,
tant al nivell universitari (16% més) com a nivell postobligatori no universitari
(15%) més.
Taula 2.3. Joves de 25 a 29 anys i població major de 29 anys segons nivell d'instrucció. Municipi. 2001.(dades absolutes i percentatges)
E. obligatoris o inferior

joves de 25 a
29
de 30 a 65 i
més

E. postobl. no universitaris

E. universitaris

j

%

j

%

j

%

134

38,73

127

36,71

85

24,57

100,00

1.820

70,96

539

21,01

206

8,03

100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

En poc més de 5 anys, la proporció de joves que només han cursat els
estudis obligatoris s’ha reduït (22% de decrement) i en canvi ha pujat la
proporció dels no obligatoris (un 7% els no universitaris i un 14% els
universitaris).
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Taula 2.5. Evolució dels joves de 25 a 29 anys segons nivell d'instrucció. Municipi. 1996-2001. (dades absolutes i percentatges)
E.
obligatoris o
inferior

E. postobl.
no univ.

E. universitaris

j

%

j

%

j

%

2001

134

38,73

127

36,71

85

24,57

100,00

1996

130

60,19

64

29,63

22

10,19

100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001 i l'Estadística de Població 1996. Idescat.

Cal destacar que la incorporació de les noies a tercers cicles i a carreres
universitàries va en augment i en els darrers anys s’ha equiparat (i
darrerament superat) en l’àmbit de l’educació postobligatòria respecte els nois
i sovint tenen itineraris acadèmics més llargs. No sabem encara però com
això afectarà a les trajectòries de transició i emancipació, ja que passen a ser
a nivell català i vilafantenc, un col·lectiu de dones joves molt formades,
sovint més que els seus contemporanis nois.
Taula 2.4. Joves de 25 a 29 anys segons nivell d'instrucció i per sexe. Municipi. 2001. (dades absolutes i percentatges)
E. obligatoris o inferior

E. postobl. no universitaris

E. universitaris

j

%

j

%

j

%

dones

49

30,06

62

38,04

52

31,90

100,00

homes

85

46,45

65

35,52

33

18,03

100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

D’un temps ençà, per aquells “qui volen seguir estudiant” les expectatives
formatives són elevades, i malgrat que la tònica general era que la majoria
que volien “seguir estudiant” es decantaven cap els universitaris o
superiors, i per tant pocs es conformaven amb una titulació mínima per
accedir al mercat de treball. Tot això actualment, això pot, o comença a
canviar, amb la certa recuperació de “prestigi” dels cicles formatius, tant
de grau mig com sobretot dels de grau superior.
Taula 2.6. Evolució dels joves de 20 a 29 anys amb estudis postobligatoris i per grups d'edat. Municipi. 1996 i 2001 (%)
Postobl. (no univ.)
de 20 a 24
anys
de 25 a 29
anys

Universitaris

Postobl. amb univ.

1996

2001

1996

2001

1996

2001

48,33

43,29

6,33

20,73

54,67

64,02

29,63

36,71

10,19

24,57

39,81

61,27

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001 i l'Estadística de Població 1996. Idescat.

Vers els resultats finals dels alumnes d’ESO (s’agafen com a mostra, en no
tenir-ne dades d’Ensenyament dels instituts propis, els de la ciutat de
Figueres, on fins fa poc hi anaven destinats la gran majoria de joves
vilafantencs), darrerament, cada cop hi ha més graduats (gairebé 10 punts
més), i cada cop n’hi ha menys que tenen “només” el certificat (8 menys)
o “repeteixen” (de 7 a 4 punts menys). En tot els casos en el sector privat hi
ha més graduats i menys “repetidors”.
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Taula 2.7. Avaluació dels alumnes de segon cicle d'ESO dels IES del municipi. Sector públic.
Sector públic
(1)

Avaluats

Graduats en ESO
T

%

T

Romanen cicle

%

T

%

1999-2000

451

265

58,76

116

25,72

70

15,52

100,00

2000-2001

417

259

62,11

102

24,46

56

13,43

100,00

2001-2002

427

293

68,62

99

23,19

35

8,20

100,00

2002-2003

366

257

70,22

82

22,40

27

7,38

100,00

2003-2004

351

244

69,52

66

18,80

41

11,68

100,00

Curs

T

Certificats ens. sec.

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament d'Educació

.(1)

els cursos sempre fan referència al curs anterior

Taula 2.8. Avaluació dels alumnes de segon cicle d'ESO dels IES del municipi. Sector privat.
Sector privat
Curs

Avaluats

Graduats en ESO

(1)

Certificats ens. sec.

%

T

T

Romanen cicle

%

T

%

1999-2000

147

108

73,47

28

19,05

11

7,48

100,00

2000-2001

157

120

76,43

26

16,56

11

7,01

100,00

2001-2002

144

118

81,94

18

12,50

8

5,56

100,00

2002-2003

141

120

85,11

12

8,51

9

6,38

100,00

2003-2004

129

114

88,37

10

7,75

5

3,88

100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament d'Educació. (1) els cursos sempre fan referència al curs anterior

Vers la presència d’alumnes estrangers matriculats a l’institut no podem
continuar emprant les dades de la ciutat de Figueres ja que no són gaire
extrapolables a Vilafant i augmenta any rere any (augment del 250%).
Taula 2.9.

Alumnes estrangers matriculats a l'ESO segons zona d'origen. Sector públic.
Unió

Curs

(1)

Resta

Magrib

Europea d'Europa

Resta Amèrica
Amèrica
Àsia i
Total
Total
de
del
Central i del
l'Àfrica
Nord
Sud
Oceania estrangers alumnes

1999-2000

10

5

70

-

-

9

2000-2001

12

8

98

2

-

13

2001-2002

15

8

95

5

-

22

3

148

1.553

2002-2003

10

11

93

5

-

52

2

173

1.571

2003-2004

22

23

109

8

-

71

2

235

1.661

(1)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament d'Educació.

Taula 2.10.

Curs

2

94

1.627

135

1.640

els cursos sempre fan referència al curs anterior

Alumnes estrangers matriculats a l'ESO segons zona d'origen. Sector privat.
Unió

(1)

-

Resta

Magrib

Europea d'Europa

1999-2000

1

Resta Amèrica
Amèrica
Àsia i
Total
Total
de
del
Central i del
l'Àfrica
Nord
Sud
Oceania estrangers alumnes

-

-

-

-

-

-

2000-2001

-

-

-

-

-

-

-

-

582

2001-2002

-

-

-

-

-

-

-

-

569

2002-2003

2

2003-2004

5

8

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament d'Educació.

(1)

1

596

1

1

-

10

-

14

563

1

1

-

19

-

34

573

els cursos sempre fan referència al curs anterior

I segons la procedència dels alumnes estrangers, seguint amb dades de
Fiugeres, cal destacar que en els darrers 6 anys, la “massiva” presència
proporcional de magribins (74%) ha disminuït proporcionalment al 46%
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dels estrangers, en “detriment” de l’augment de presència d’europeus
(augment de 5%) i de sud-americans i centreamericans (augment de 20%).

> Nivell d’instrucció de la població general vilafantenca
Les últimes dades disponibles sobre el nivell d’estudis de Vilafant (Idescat
2001) comptabilitzen que un 10,16% dels habitants tenen un dèficit d’estudis,
ja que no saben ni llegir ni escriure, mai han cursat estudis o bé han realitzat
estudis sense arribar a cap titulació. El percentatge major es troba als estudis
de primer grau amb un total de 2.178 habitants (57,03%), els quals han assolit
el graduat escolar o equivalent. El 23,41% de la població, amb un total de 894
persones, té estudis de segon grau i únicament 359 habitants (9,40%)
posseeix una titulació universitària.
Figura 22. Nivells d’instrucció (2001)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró del consistori i de les dades de l’IDESCAT

Els tipus d’estudis realitzats per la població major de 16 anys que ha cursat FP
o 3r cicle que més abunda són els de formació tècnica, seguits per altres
serveis, ciències socials, salut, serveis socials i magisteri.
> Mobilitat, per motius escolars, dins la “norma”
Els joves vilafantencs (dades del 2001) es mouen per motius escolars
com la mitjana catalana. Els principals llocs de destí són els lògics: la capital
de comarca, Figueres (rep el 41% de la mobilitat), la capital de la província,
Girona rep el 26%, la capital catalana, Barcelona rep 19%, i puntualment les
ciutats de Vic (per la universitat privada de Vic) i Cerdanyola (per l’Autònoma)
reben el 2% respectivament.
Taula 2.11. Deu primers municipis on es desplacen als joves de 15 a 29 anys del municipi per motius
educatius. 2001 (dades absolutes)
Num. joves que
s'hi desplaça
Municipi d'origen
Municipi destí
Vilafant

Barcelona

Vilafant

Manresa

47
1

Vilafant

Cerdanyola del Vallès

4

Vilafant

Vic

5
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Vilafant

Borrassà

2

Vilafant

Figueres

103

Vilafant

Girona

Vilafant

Lloret de Mar

2

Vilafant

Olot

1

Vilafant

Roses

2

Vilafant

Vilafant

9

Vilafant

Vilamalla

2

Vilafant

Lleida

1

Vilafant

Reus

2

Vilafant

Tarragona

1

66

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

> Itinerari formatiu i PQPI, manca de bona orientació
Segons dades elaborades el 2005, forces joves varien (el 20%) l’itinerari
formatiu, l’abandonen (8%) o interrompen temporalment els estudis (10%),
i no és anecdòtic que els cicles formatius recullin els joves amb el
percentatge més gran d’estudiants que han variat d’itinerari (provenen
d’un altre itinerari formatiu sovint batxillerat).

> Els principal reptes en matèria formativa
Els principals reptes en la vessant formativa vers els joves:
> Els alumnes d’incorporació tardana als centres d’educació
secundària: sovint aquests nous alumnes tenen necessitats educatives
especials i per tant són un nou repte de la tasca docent. Sovint no tenen
un bon nivell de competència lingüística catalana i de vegades també
castellana, els ressona poc ja que troben poca significació dels
aprenentatges i per tant augmenta la desmotivació i disminueixen les
interrelacions verticals i horitzontals, no disposen d’aprenentatges
considerats bàsics socialment, els manquen hàbits escolars i de treball
bàsics, i tenen dificultat de comprensió dels missatges orals entre d’altres,
sense oblidar que tot això no ajuda a crear relacions entre la resta del
grup d’iguals o companys.
> Disminució de la conflictivitat: a l’ensenyament reglat, sobretot
l’obligatori, hi ha un augment de la conflictivitat tant a les relacions
docent discent, com entre els companys. Cal promoure que els joves
s’interrelacionin, ja que la coneixença mútua és el primer pas per
respectar-se mútuament.
> Pla d’educació intercultural que no és interreligiós: L’educació
humanista, laica, antiracista i integral està present a totes les propostes
de futur però no hi ha mesures clares que les fomentin. Val a dir que tot
centre hauria de tenir a banda del seu projecte educatiu de centre propi un
pla d’educació intercultural i un pla d’acollida de centre. Val a dir que si bé
la cultura del nou vingut és per donar-la a conèixer i integrar-la, en un
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sistema educatiu no confessional o laic no hi té cabuda confondre
cultura amb religió pròpia.
> Fracàs escolar: La darrera reforma educativa ha retardat l’accés dels
joves al mercat laboral i per això ens hauríem de preocupar pels joves
que provenen dels fracàs escolar ja que poden, o queden, directament
exclosos d’un mercat especialitzat. Els projectes d’escoles tallers i cases
d’oficis són molt pobres a la nostra comarca i de vegades no és per una
manca de bon projecte sinó per una manca de bona difusió d’aquests.
> Inserció sociolaboral: A banda dels problemes d’inserció laboral dels
joves amb fracàs escolar, també hem de preocupar-nos pels joves
sobradament preparats amb segons cicles universitaris, postgraus,
doctorats, vàries carreres... que no responen a les necessitats reals del
món laboral i per tan queden exclosos o infravalorats o sobreexplotats.

> 2n any de “Vilafant, vila educadora”
El 2012 ha estat el 2n any del projecte de vila educadora, que té dues grans
vessants, una d’espai de trobada i de reflexió per a tota la comunitat educativa
(famílies, docents-discents i ajuntament) amb jornades de debat i
conferències, i l’altra de fomentar els espais públics com a indrets educatius
(des dels ja assolits espais naturals on s’hi desenvolupen activitats formatives
de descoberta de l’entorn, visites escolars de la deixalleria, espais d’expressió
artística a l’Ajuntament, visites culturals i coneixement de la història... i els
projectes de fer itineraris de botànica i coneixement de flora urbana, etc...)
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Treball
Pel que fa al treball tant a la població, com a la comarca, com a la resta del
país, s’està patint una greu crisis econòmica que ha a portat a una gran crisis
en el món laboral. S’ha arribat a uns índexs d’atur elevadíssims tant pel que fa
a la població en general com especialment en els joves.
En aquests moments ens trobem que la majoria de joves de la comarca no
tenen feina i els que s’incorporen per primera vegada al mercat laboral no
troben un lloc de treball. Les dades extretes de l’IDESCAT són de l’any 2001 i
ens donen una informació que en aquests moments és totalment desfasada.
Segons aquestes dades l’àmbit laboral (comparativa del 1996 i el 2001) la
situació dels joves ha millorat, el nivell d’ocupació és més alta
(destaquem que el 2001, entre el 25 i 35 anys són més del 80% en comptes
del 70%) i per tant els aturats s’han disminuït en tots els trams d’edat (dels
16 als 35 anys). I no hi ha cap diferència significativa (i la poca que hi ha és
positiva laboralment parlant) amb el nivell comarcal i el nacional.
Taula 3.1.

Població de 15 a 34 anys segons la situació laboral per grups d'edat
quinquennals. Municipi. 2001. (dades absolutes)
ACTIUS

NO ACTIUS

desocupats
estudia

feines llar

altr.
situacions

12

201

1

4

3

23

74

5

9

2

18

21

10

11

272

1

13

2

38

9

587

15

53

296

16

24

ocupats

desoc.1a ocp.

15-19

89

10

20-24

214

25-29

284

30-34
15-29

desocp. ocp.
anterior

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Gràfic 3.1. Població de 15 a 34 anys segons situació laboral i per
grups d'edat. Municipi. 2001. (percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Gràfic 3.2. Població de 15 a 34 anys
segons situació laboral i per grups d'edat.
Municipi. 1996. (percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del
Cens 2001. Idescat.
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De les dades que l’IDESCAT extreu del Departament d’Empresa i Ocupació
sobre l’atur registrat a Vilafant l’any 2011 veiem que incideix més o
menys per igual a totes les franges d’edat. En canvi podem observar que
entre els joves de 16 a 29 anys l’atur registrat és molt més elevat en homes
que en dones i en canvi la tendència s’inverteix a partir dels 30 anys i fins el 54
anys on l’atur femení és molt més elevat que el masculí.
Edat

Homes

Dones

De 16 a 19 anys

6,3

3,8

10,2

307

De 20 a 24 anys

16,1

10,5

26,6

316

8%

De 25 a 29 anys

22,7

17,9

40,6

323

12%

De 30 a 34 anys

13,5

23,2

36,8

408

9%

De 35 a 39 anys

17,0

27,2

44,2

443

10%

De 40 a 44 anys

15,3

24,5

39,8

430

9%

De 45 a 49 anys

19,3

23,0

42,3

452

9%

De 50 a 54 anys

16,8

22,6

39,4

457

9%

De 55 a 59 anys

22,8

16,2

39,0

385

10%

De 60 anys i més

11,5

12,8

24,3

300

8%

161,4

181,8

3.821

9%

Total

Total Població total franja

343,2

Percentil amb el total

3%

Si comparem l’evolució de les dades globals anuals d’atur al municipi durant
els últims anys observem el seu augment continu i significatiu, passant de
114 persones l’any 2005 a 343 l’any 2011:
Evolució anual de l'atur a Vilafant
(Font: Idescat)
400
350
300
250
200

nombre d'aturats

150
100
50
0
2005

2008

2011

Les petites diferències que podien existir, sobretot entre nivell local i nacional,
en els darrers 6 anys (període estudiat del 2005 al 2011) s’han reduït, poden
afirmar actualment que l’atur registrat dels joves vilafantencs és similar al
comarcal i català.
Atur registrat. Mitjana anual de persones aturades
2005
2008
2011
114,3
177,7
343,2
Vilafant
1.634
5.546,4
10.268
Alt Empordà
265.462,9
333.652,7
598.224,8
Catalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.
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La corba de l’atur en els darrers anys és ascendent, amb pujades i baixades
que coincideixen clarament amb el creixement migratori. Les tres màximes
aconseguides al 2005, al 2008 i al 2010 corresponen a les baixades de
migracions, que són causades, molt probablement pels símptomes de la crisi
econòmica. L’any 2010 s’ha registrat el seu màxim històric amb 331 (que al
2011 ascendeix a 342) persones a l’atur que coincideix amb el primer registre
negatiu del saldo migratori intern. S’estableix una subtil diferència entre l’atur
per sexes (2009), amb un 45,5% d’homes i un 54,5% de dones.
Figura 24. Evolució de l’atur a Vilafant (2000‐2010)

400
350
300
250
200
150
100
50
0

331

342

252

83

94

81

88

88

116

115

114

138

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

> Concentració en sectors i alta temporalitat
Més de la meitat de la població jove de Vilafant està ocupada a la
indústria manufacturera (16,41%), a la construcció (16,07%) i al comerç i
reparació (30%) a l’igual que la catalana amb una petita diferència: el
percentil de comerç vilafantenc és 10 punts més alt i el de la construcció 5
punts, i en canvi els de la indústria és sensiblement més baix.
Gràfic 3.5. Joves de 16 a 29 anys ocupats segons branques d'activitat. Municipi i Catalunya. 2001.(percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.
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Joves de 16 a 29 anys ocupats segons branques d'activitat per
sexe. Municipi. 2001.(dades absolutes)

Taula.3.5.

homes

dones

total

Agricultura i ramaderia

11

4

15

Pesca

0

0

0

Indústries extractives

0

0

0

Indústries manufactureres

58

40

98

Electricitat, gas i aigua

1

2

3

Construcció

87

10

97

Comerç i reparació

80

98

178

Hostaleria

16

7

23

Transport i comunicació

32

3

35

Mediació financera

1

4

5

Immobiliàries, lloguers

16

28

44

Adm. pública, defensa i SS

15

12

27

Educació

6

19

25

Sanitat i serveis socials

0

16

16

Altres serveis

4

16

20

Personal domèstic

0

1

1

Organismes extraterritorials

0

0

0

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Si ens fixem en l’atur registrat per sectors d’activitat veurem com l’agricultura,
la indústria i la construcció han anat augmentant fins a l’any 2010, però en
canvi el 2011 totes 3 han disminuït cosa que no ha passat al sector serveis
que el darrer any ha augmentat exageradament.
Sense ocup.
Any

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

anterior

Total

2011

7,0

47,3

57,3

216,9

14,7

343,2

2010

5,6

49,3

66,7

187,1

10,0

318,7

2009

3,5

39,5

60,0

170,3

7,2

280,5

2008

2,0

28,4

31,5

109,8

5,9

177,7

2007

0,5

19,1

10,1

78,8

3,8

112,3

2006

0,7

17,5

8,1

84,7

5,2

116,1

2005

1,5

13,8

10,6

84,6

3,8

114,3

La temporalitat sembla que poc a poc va disminuint i al 2001, semblant a
la resta de Catalunya, el 55% dels joves són fixes i el 33% són temporals,
sense que hi hagi una proporció diferent segons el sexe, però en canvi sí
que hi ha una eventualitat superior (20% més) entre els joves de 16 a 29
davant dels majors de 29 anys. Aquestes dades tampoc són coherents amb
la realitat actual ja que l’eventualitat en la situació de crisis en la qual vivim
afecta a tota la població en general.
El turisme segueix essent una important font de “riquesa” i “laboral” de la
comarca, només cal tenir en compte el potent mapa de recursos de lleure per
a joves de què disposem a l’Alt Empordà:
> 2 albergs de joventut a l’Escala, a Empúries, i a Llançà
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> 9 cases de colònies: Santa Eugènia d’Agullana, Capmany, La Jonquera,
Llançà, Arenys d’Empordà, Borrassà, Vilamaniscle i dues a Pontós.
> 9 campaments de joves: els Gorgs de Ventalló, la Vinca de les Escaules,
Romanyà d’Empordà i Pontós, Camp de l’Illa d’Albanyà, Cant Pallari i el
Coll de la Peça a St. Llorenç de la Muga, Molí d’Olivet a Maçanet de
Cabrenys, El Cortalet a Castelló d’Empúries i l’Estanyol a Vilanova de la
Muga.
> 1 zona esportiva de lleure per a joves als Gorgs de Ventalló
> 2 granges escola: El Molí Nou de Calabuig i la Perdiu de Cabanes
> i tot de refugis de muntanya i marítims escampats per la comarca
Taula 3.6.

Joves de 16 a 29 anys segons situació professional. Municipi. 2001.
(dades absolutes i percentatges)
Empr.
compte propi

nombre joves
%

Assal.
fixos

Assal.
eventuals

Altres
situacions

62

321

194

10

10,56

54,68

33,05

1,70

100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Gràfic 3.7. Joves de 16 a 29 anys ocupats segons situació
professional per sexe. Municipi. 2001.

Gràfic 3.8. Joves de 16 a 29 anys i majors de
29 anys ocupats segons situació prof.

(dades absolutes)

Municipi. 2001. ( percentatge)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Vers les professions cal dir que els oficis a trets generals estan
desapareixent, si més no com assalariats (no tant com a autònoms),
sobretot perquè requereix una formació llarga, bé sigui estudiant o bé sigui
treballant d’aprenents. Els joves, i sobretot en una comarca on hi ha les
feines llamineres relacionades amb el turisme i la construcció
prefereixen guanyar diners més ràpids amb l’hostaleria i de peó. Però
aquesta “tendència” es va diluint fins a gairebé desaparèixer als
quinquennis 20-24 a i sobretot al 25-29 anys, on ja es poden trobar a
proporció iguals tècnics i professionals científics i intel·lectuals, tècnics i
professionals de suport, administratius i operadors de maquinària i muntatge.
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Taula 3.7. Joves de 16 a 29 anys ocupats segons professió per grups d'edat. Municipi. 2001.(dades absolutes)
16-19

20-24

25-29

16-29

Personal directiu

0

5

11

16

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals

0

16

36

52

Tècnics i professionals de suport

1

23

40

64

Empleats administratius

12

41

45

98

Treballadors de serveis i venedors comerç

32

39

45

116

Treballadors qualificats agr. i pesc.

0

3

5

8

Artesans i treballadors qualificats ind. i construc.

31

48

60

139

Operadors instal·lacions, maqun. i muntatge

9

27

33

69

Treballadors no qualificats

4

7

9

20

Forces armades

0

5

0

5

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Vers la professió d’ocupació hi ha força diferència segons el sexe: mentre
entre els joves es concentren en la indústria-construcció i operadors de
maquinària, les joves es concentren en els sectors de serveis-comerç i
empleades administratives. Cal destacar com a anecdòtic, la nul·la
presència femenina qualificada agrícola-pesquer i la major presència de dones
entre els tècnics i professionals científics i intel·lectuals.
Gràfic 3.9. Joves de 16 a 29 anys ocupats segons professió per sexe. Municipi. 2001.(percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

La manca d’experiència i formació impedeix força la promoció i millora laboral
que en alguns casos ens recorda el “pa per avui i gana per demà”.
> Atur tendències diferents pels nois i per les noies,
i estacionalitat previsible
Vers la taxa d’atur podem dir que augmenta progressivament els darrers
anys, i en comparació a la nació i la comarca, no hi ha grans diferències ja
que la taxa d’atur ha augmentat per igual els darrers 5 anys. A Vilafant la taxa
d’atur ha augmentat un 94%, a la comarca un 95% i a Catalunya un 90%.
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Taxa d'atur dels joves de 16 a 29 anys. Municipi, comarca i Catalunya. 2006 i 2011.
2006
Vilafant

2011

39,8

77,4

Alt Empordà

1.102,1

2.149,2

Catalunya

60.061,6

114.413,0

Font: Idescat a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació

Però en canvi si ens fixem amb les diferències per sexes, l’atur juvenil
vilafantenc hi ha diferències clares entre els homes i les dones joves, ja que
l’atur incideix més en la població juvenil masculina que en la femenina.
Atur registrat. Per sexe i edat. Vilafant. 2011

Edat
De 16 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

Homes
6,3
16,1
22,7

Dones
3,8
10,5
17,9

Total
10,2
26,6
40,6

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.

Si ho comparem amb la comarca i amb la nació (dades IDESCAT 2001)
veurem que l’atur juvenil masculí vilafantenc és inferior al català (mitjana
de 9 a 15 punts menor respecte la resta de població) i en canvi el femení és
superior al català. Però l’atur juvenil, percentualment, ha anat augmentant del
2001 al 2003 (del 26.32% al 33.33%) i en canvi el femení disminueix (del
73,68% al 66.67%). I seguint amb les diferències, cal ressaltar que l’atur
femení sempre és 1 o 2 punts més alts que el corresponent masculí,
sobretot en les franges d’edat més alta, encara que les diferències tendeixen
a desaparèixer amb el temps.
Gràfic 3.11. Taxa d'atur dels joves de 16 a 29 anys i dels majors de 29 anys
per sexe. Municipi. 2001.

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Taula 3.9. Evolució de l'atur registrat dels joves de 16 a 29 anys, en els
darrers 4 anys. Municipi. (dades absolutes)
2001

2002

2003

2007

homes

10

7

7

20

dones

14

18

13

22

total

24

25

20

42

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament de Treball. Idescat.
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Si s’analitza la tipologia laboral de la població, mentre a Vilafant l’atur és 2
punts menor que el català, els estudiants són també 2 punts superior al
català, fent que en dades generals la població activa vilafantenca sigui
semblant a la catalana.
Gràfic 3.14. Atur registrat dels joves de 16 a 29 anys en els darrers dotze mesos per sexe.
Vilafant 2004-2005 (dades absolutes)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria. Observatori del Treball.

Vers l’estacionalitat no hi ha cap sorpresa, els pics d’atur es concentren al
setembre-octubre i al gener, un cop s’han acabat les “campanyes
estacionals de l’estiu i de Nadal”.
> el contracte “estrella” continua essent el temporal
en detriment de l’indefinit
El contracte indefinit està estancat des de fa molts anys, no augmenta,
tret d’un xic entre la població juvenil de 30 a 34 anys pels quals també
augmenten els contractes temporals. En la resta de franges d’edat no només
no augment sinó que ha caigut en picat per les franges de 20 a 29 anys.
En canvi els contractes temporals van en augment en totes les franges
d’edat i no s’albira pas cap canvi en aquest sentit... segueix essent una de
les generacions més ben preparades però menys ben tractades laboralment.
Gràfic 3.15.

Evolució dels contractes registrats en joves de 16 a 29 anys en els darrers cinc anys
segons tipus i per sexe. Municipi.

(dades absolutes)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria. Observatori del treball.
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Gràfic 3.16. Evolució dels contractes indefinits registrats en
joves de 16 a 34 anys segons tipus, per grups d'edat. Municipi.
(dades absolutes)

Gràfic 3.17. Evolució dels contractes temporals
registrats en joves 16 a 34 anys segons tipus,
per grups d'edat. Municipi.
(dades absolutes)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament de Treball i
Indústria. Observatori del Treball.

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del
Departament de Treball i Indústria. Observatori del Treball.

> mobilitat laboral, força previsible
La mobilitat laboral es concentra, en aquest ordre, en la capital de la
comarca, Figueres (249), Vilamalla (sector industrial, 47), capital de la
província, Girona (32) i tot seguit Castelló d’Empúries (sector immobiliari i
de serveis, sobretot amb Empuriabrava, 19) i La Jonquera, un altre punt
d’atracció laboral de serveis (16).
L’índex de mobilitat espacial de Vilafant demostra que hi ha moltes més
sortides que entrades a la població, tant per raons laborals com d’estudis. És
evident que gran part de la població treballa a Figueres. No obstant això,
també hi ha alguns desplaçaments de fora a dins, és a dir, una massa de gent
dels entorns que treballa a Vilafant. Pel que fa als estudis, fins fa poc els joves
s’havien de desplaçar a fora perquè al poble només hi ha 2 escoles infantils i
de primària. Per cursar secundària ja no cal desplaçar-se a Figueres o
Castelló d’Empúries, doncs ara hi ha l’institut de secundària. La Universitat
més propera és a Girona. Tot i així, el municipi disposa d’una escola
d’educació especial que aporta desplaçaments des de l’exterior.
Figura 25. Mobilitat obligada per desplaçaments residència ‐treball i residència ‐ estudi (2001)

RESIDÈNCIA TREBALL
Desplaçaments a dins
Desplaçaments a fora
Desplaçaments des
de fora
Total generats
Total atrets

Nombre
351
1771
503
2122
854
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Nombre

RESIDÈNCIA ESTUDI
Desplaçaments a dins
Desplaçaments a fora
Desplaçaments des
de fora
Total generats
Total atrets

10
242
23
252
13

201

526
361

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Taula 3.10. Deu primers municipis on es desplacen els joves de 16 a 29 anys del municipi per motius laborals.
2001. (dades absolutes)
N. joves que s'hi
Municipi d'origen
Municipi destí
desplaça
Vilafant

Barcelona

Vilafant

Avinyonet de Puigventós

11

Vilafant

Borrassà

Vilafant

Castelló d'Empúries

Vilafant

Figueres

Vilafant

Girona

32

Vilafant

Jonquera, la

16

Vilafant

Navata

8

Vilafant

Roses

8

Vilafant

Vilafant

76

Vilafant

Vilamalla

47

Vilafant

Vila-sacra

4

Vilafant

A l’estranger

Vilafant

varis municipis

5
3
19
249

4
70

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.
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> el treball eix vertebrador de la vida quotidiana
El treball és un dels eixos vertebradors de la vida quotidiana, i per a molts, de
sentit de vida. Pels joves no és una excepció. Els aspectes principals a tenir
en compte són:
> Temporalitat: és alarmant que més del 80% dels contractes fets als joves
sigui temporal i per tant no podem estranyar-nos que augmenti l’edat
d’emancipació i que la pobresa creixi entre la gent jove. L’emancipació és
el punt de partida de tota nova llar, i actualment el retard de la
independència del domicili familiar és un dels principals protagonistes pels
joves i pels pares. Un 56% dels joves compaginen estudis amb un treball a
temps parcial o temporal.
> Precarietat laboral: aspecte íntimament relacionat amb l’anterior, la
temporalitat. La taxa d’ocupació juvenil catalana, i és clar vilafantenca, és
una de les taxes europees on s’observa més manca de treball estable i de
qualitat i que està altament relacionada amb els següents aspectes: a nivell
nacional i estatal es treballen polítiques d’ocupació poc eficaces i
inadequades, els empresaris utilitzen abusivament formes de contractació
precàries dirigides sobretot als joves, augmenten les bosses d’economia
submergida, els accidents de treball són massa presents al treball juvenil,
la situació de la dona jove al mercat laboral és molt preocupant ja que és
comú trobar un tracte discriminatori en l’accés, en les diferències salarials,
amb la manca d’accés a professions masculinitzades, l’assetjament laboral
també hi és present i una manca de respecte i comprensió per l’embaràs
i/o les baixes i permisos relacionades.
> Estudis i treball: cada cop més es desdibuixa el perfil de l’estudiant en
exclusiva. Les diferències entre els nois i les noies en aquest aspecte són
petites tret de la peculiaritat que les joves compaginen els estudis sobretot
amb feines de temps parcial. Cal destacar però que les feines poques
vegades tenen relació amb la tipologia d’estudis que es realitzen, i en els
casos de les llicenciatures, el 48% troben que la seva feina no està gens
relacionada amb els estudis contra el 30% que la considera molt
relacionada.
> Inserció laboral: el temps d’inserció laboral està molt influenciat per la
conjuntura econòmica, però podem aclarir que el 65% dels joves
experimenten una inserció laboral de curta durada (menor de 6 mesos).
> Atur: Malgrat les taxes d’atur entre els joves és prou reduïda i amb ràpida
inserció laboral no podem deixar de tornar a destacar l’alta inestabilitat que
els acompanya. L’ocupació temporal abasta més de les ¾ parts de la
població juvenil.
> El turisme: Malgrat ser un dels motors de l’economia catalana, el sector
del turisme a Vilafant és gairebé absent. La proximitat de Figueres com a
gran destí turístic ha eclipsat qualsevol acció sostenible d’aquest sector. No
hi ha recursos importants de turisme rural, cultural, gastronòmic, esportiu,
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etc. i els elements d’interès com ara els jaciments arqueològics del poble i
els edificis d’interès arquitectònic són explotats mínimament.
Les places turístiques disponibles a Vilafant són només les 38 que ofereix
l’únic hotel de la vila, un hostal.
Figura 26. Places turístiques a Vilafant (2000)

Hotels 1 estrella
Hotels 2 estrelles
Hotels 3 estrelles
Hotels 4 estrelles
Hotels 5 estrelles
Càmpings
Turisme rural
Bar - restaurants
Restaurants

Nombre
1
0
0
0
0
0
0
5
1

Places
38
0
0
0
0
0
0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

> L’economia a Vilafant – trets genèrics
Fins al segle XVIII, Vilafant era un poble essencialment agrícola. La seva
situació sobre la plana al·luvial empordanesa propicia el desenvolupament
d’aquesta activitat primària amb un clar predomini del conreu de secà, amb
plantacions de cereals com el blat de moro, l’alfals, la vinya i l’olivera.
Posteriorment, l’agricultura es continua explotant, però més en un segon pla,
amb els cultius d’hortalisses que les dones venen al mercat de Figueres i per
fins més industrials com el premsatge d’oli de mitjans segle XIX. Pel que fa a
la ramaderia sempre s’ha tractat a un nivell familiar.
No obstant això, una de les activitats més singulars i identificatives del poble
apareix a mitjans del segle XVIII. Els sòls rics en argiles de Palol Sabaldòria
basteixen els forns artesanals que fabriquen rajols per a la construcció del
castell de Sant Ferran (1753-1766). Durant aquesta època es comptabilitzen
onze rajoleries, es forma un gremi i al 1800 es construeix la gran bòbila d’en
Soler.
És a partir de principis del segle XX que la indústria s’inicia en diverses
activitats: es creen fàbriques de mosaics hidràulics i tarrassos, guixeries i
sobretot fàbriques d’embotits amb escorxadors industrials. A partir del 1970,
amb el creixement demogràfic, el sector secundari pren embranzida en els
camps de la construcció i l’alimentació.
Actualment, el sector dominant és el sector de serveis amb un 62,96%, un
percentatge superior a la mitjana catalana però inferior a nivell comarcal. El
que més destaca és el 16,35% del sector de la construcció, molt major que el
percentatge de l’Alt Empordà i que Catalunya a causa de la constant
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planificació de noves urbanitzacions a la part oriental del municipi. La indústria
també supera la mitjana de l’Alt Empordà però queda per sota la catalana, i
l’agricultura, amb el percentatge més baix es manté en el 2,59% seguint la
tendència del país.
No obstant això, les dades són de l’any 2001, per la qual cosa el més
probable és que actualment hi hagi alguna variació, com ara l’increment dels
serveis en detriment de la construcció.
Figura 23. Comparació dels sectors econòmics a nivell local, comarcal i català (2001)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
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Habitatge
> la relació entre la situació laboral i l’habitatge: la precarietat laboral,
l’especulació immobiliària i la manca d’habitatge de lloguer
No podem encetar aquest apartat sense donar un cop d’ull a l’anterior, a la
precarietat laboral dels joves, actualment augmentada amb el període
d’”especulació immobiliària patit”, sinó no podrem entendre les dificultats
de tots ells per independitzar-se i trobar un pis/habitatge d’acord amb els seus
ingressos econòmics. A més les demandes del mercat laboral de flexibilització
i creixent precarietat laboral també dificulta l’accés al sistema d’adquisició d’un
habitatge (hipoteca) i incompatibilitat de manca de treball estable amb un
habitatge localitzat estable... essent empentats a apostar pel lloguer com a
fórmula preferent... una altra de les grans mancances del nostre mercat de
l’habitatge.
> a Vilafant i l’Alt Empordà l’habitatge és car i no adequat,
cada cop més necessari els habitatges de protecció oficial
El preu i la tipologia d’habitatges a Vilafant (casa unifamiliar adossada o
no) i a la comarca (amb forta presència de turisme i dedicació dels habitatges
buits durant l’any al lloguer especialitzat a l’estiu) dificulten encara més la
situació.
Vers l’habitatge de protecció oficial, cal destacar dues grans dates, el 2007 es
va fer un concurs d’idees per la construcció de les primeres cases de
protecció oficial del municipi, la qual va guanyar una jove arquitecta, i el 2011
es va fer entrega de les cases als joves guanyadors que van optar al concurs.
Val a dir que el 2008 es va realitzar una enquesta, com era d’esperar, la
resposta massiva de tipologia d’habitatge “desitjat” és el de propietat
(76%), i malgrat és una opció i una tria totalment legítima i raonable, de
vegades no és gaire realista vista la situació del mercat laboral on s’exigeix
cada cop més flexibilitat horària i de mobilitat.
Taula 4.0

Com volen l'habitatge de protecció?

300

268

250
200
150
100

51

42

50
0
de propietat

de lloguer

ambdós

Font: Enquesta informativa Ajuntament de Vilafant febrer 2008
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> l’emancipació
L’emancipació a Catalunya fins ara s’entenia com un fet establert i de futur, sovint ens emancipem plenament quan assolim l’accés a un habitatge propi amb canvi de domicili, però potser tot això està canviant, les percepcions i els plantejaments de vida són molt “vius” i variables amb el temps.
Taula 4.1. Població de 20 a 34 anys segons si està emancipada (tipus de llar de residència). Municipi. 2001. (dades absolutes i percentatges)
No emancipats

Emancipats

Viu a la llar d'origen

Viu en parella

total

Altres situacions

j

%

j

%

j

%

j

%

20-24

300

91,46

13

3,96

15

4,57

28

8,537

100,00

25-29

209

60,40

110

31,79

27

7,80

137

39,6

100,00

30-34

67

20,00

231

68,96

37

11,04

268

80,00

100,00

20-34

576

57,09

354

43,46

79

7,83

433

42,91

100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Avui aquest retard està influenciat per aspectes familiars (expectatives
pròpies, previsions d’emancipació familiar, recolzament dels pares...), per
assoliments socials (treball estable, possibilitats d’adquirir habitatge...) i per
posicionaments propis davant la vida i els reptes. El què podem assegurar és
que sense un impuls inicial i sense els factors favorables, l’emancipació queda
totalment retardada. Però, i no sabem si és prou significatiu, malgrat les
dificultats, la meitat dels joves segueix emancipant-se i podem afirmar
que a partir dels 30 la majoria n’estan.
Vers l’emancipació podem concloure que l’emancipació primerenca (abans
dels 20 anys) és un 17% del total i més comú entre les noies, més de la
majoria s’emancipen entre els 21 i els 27 anys i no hi ha gaire diferència
entre els homes i les dones, l’emancipació tardana (entre els 28 i els 29)
és un 6% i sol estar lligat a joves d’instrucció elevat, i per últim cal destacar que una quarta part de la població als 29 anys, i una cinquena als 34
anys, no s’han emancipat encara i es dóna més sovint entre els homes
d’inserció laboral també tardana.
Taula 4.1. Població de 20 a 34 anys segons si està emancipada (tipus de llar de residència). Municipi. 2001. (dades absolutes i percentatges)
No emancipats
Viu a la llar d'origen

Emancipats
Viu en parella

j

%

total

Altres situacions

j

%

j

20-24

300

91,46

13

3,96

15

25-29

209

60,40

110

31,79

27

30-34

67

20,00

231

68,96

37

20-34

576

57,09

354

43,46

79

%

j

%

4,57

28

8,537

100,00

7,80

137

39,6

100,00

11,04

268

80,00

100,00

7,83

433

42,91

100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Cal denotar que els joves vilafantencs, s’emancipen menys que els
altempordanesos i catalans en general. En diferents estudis sociològics
d’altres àmbits territorials, les situacions d’emancipació tardana vénen deguts
bé per dificultats de factors facilitadors d’emancipació (dificultats d’inserció
laboral, manca de qualitat laboral i dificultats d’accés a l’habitatge) o bé per
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una “excessiva pau generacional” (sobreprotecció i sobrecura econòmica)
entre pares i fills que retarda la “necessitat” d’haver d’emancipar-se.
Gràfic 4.3. Població de 20 a 34 anys segons si està emancipada. Municipi, comarca i Catalunya. 2001. (percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades Estadística de Població 1996, Cens 2001. Idescat.

Taula 4.2. Evolució de la població de 20 a 34 anys emancipada per grups d'edat. Municipi. 1996 i 2001.(percentatges)
No
emancipats
Emancipats
Viu a la llar
d'origen

Viu en parella

Altres
situacions

total

1996

1996

2001

1996

2001

1996

20-24

90,00 91,46

8,33

3,96

1,67

2001

4,57 10,00

2001

25-29

44,44 60,40 50,93 31,79

4,63

7,80 55,56 39,60 100,00

30-34

18,08 20,00 76,38 68,96

5,54 11,04 81,92 80,00 100,00

20-34

52,73 57,09 43,46 43,46

3,81

8,54 100,00

7,83 47,27 42,91 100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996, Cens 2001. Idescat.

> règim de tinença, si es pot, hipotecats
La tipologia de règim de tinença entre els emancipats a Vilafant és
clarament més de propietat, 81%, que a l’Alt Empordà i a Catalunya, el
lloguer és insignificant, un 10%. I segons les nostres enquestes (mirar Taula
4.0) els propers habitatges de protecció oficial el “volen” de propietat (76%).
Taula 4.3. Població de 20 a 34 anys emancipada segons el règim de tinença de l'habitatge per grups d'edat.
Municipi, comarca i Catalunya. 2001. (dades absolutes i percentatges)
Altres
Propietat
Lloguer
situacions
Total

j

%

j

%

20 - 24

17

60,71

3

10,71

25 - 29

111

81,02

17

30 - 34

224

83,58

26

Mun. 20-34

352

81,29

7622
494196

Alt Empordà
Catalunya

j

%

j

8

28,57

28 100,00

12,41

9

6,57

137 100,00

9,701

18

6,72

268 100,00

46

10,62

35

8,08

433 100,00

62,31

3452

28,22

1158

9,47

12232

100,00

66,12

207851

27,81

45418

6,08

747465

100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.
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I com era d’esperar, el règim de tinença de propietat va en augment
conforme augmenta l’edat del jove. I el lloguer, cosa que no té res a veure
amb l’edat, sinó més aviat, segons el mercat, es manté baix a totes les
edats.
Gràfic 4.4. Població de 20 a 34 anys segons règim de tinença, per grups d'edat.
Municipi. 2001.

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.

Taula 5.7.

Tipus d’habitatge que hi ha al municipi. 1981, 1991 i 2001.
Principals
n

Secundaris
%

n

%

Altres
situacions

Vacants
n

%

n

Total

%

1981

402

82,04

0

0,00

88

17,96

0

0,00

490

100,00

1991

862

86,46

44

4,41

91

9,13

0

0,00

997

100,00

2001

1.355

87,14

49

3,15

139

8,94

12

0,77

1.555

100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 1981, 1991 i 2001.

> tipus de famílies “nuclears” i biparentals
La tipologia de famílies amb joves catalans són nuclears (només pares i
fills) ja que només el 14% conviuen amb avis o parents de forma continuada,
també la majoria dels dos tipus anteriors són de tipus parental, amb presència
de pare i mare, si més no estadísticament i per tant oficialment.
Les famílies nuclears es concentren sobretot, el 85%, en l’àmbit urbà
(habitatges majors de 10.000 habitants) i les famílies extenses bona part es
concentren, el 35%, en nuclis rurals (menys de 2000 hab).
> els fills, la “parelleta de dos”
La majoria de famílies, més del 50% tenen dos fills, situació que contrasta
amb les famílies d’immigrants on la mitjana de fills puja a 4’7. Paga la pena
destacar l’augment sensible de famílies monoparentals (majoria mare amb fill)
a la nostra societat.
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Altres dades socioeconòmiques
> davallada del sector primari, augment del terciari, i manteniment del
secundari tret de la construcció que ha augmentat
confirmació del cicles periòdics
Els darrers anys, la tònica per sectors, segons el PIB 2003, és de disminució
del sector primari (de 2 punts, i de 4 si parlem de tota Catalunya) i augment
del terciari, el sector serveis, més fort a l’Alt Empordà (3%) que Girona i
Catalunya.
Taula 5.1. Creixement del PIB comarcal per sectors. 2003 Taxes reals de variació interanual en %
Primari

Indústria

Construcció

Serveis

Total

Alt Empordà

-1,94

1,29

2,35

2,98

2,42

Comarques Gironines

-4,57

0,93

3,95

2,24

1,96

Catalunya

-4,06

0,46

3,51

2,32

1,71

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de Caixa Catalunya (2004). Anuari Econòmic Comarcal

Podem assegurar que els cicles econòmics, de creixement i
decreixement del PIB es mantenen, així que podem recordar que la bonança
de finals dels anys 90 es va frenar a partir del 2000 amb una recuperació el
2004 i ara hi ha una recessió, que no decreixement del 2008 que es pot
allargassar fins el 2013 o fins i tot, segons els analistes fins el 2015.
Taula 5.2. Evolució del creixement del PIB total. 1999-2003 Taxes reals de variació interanual en %
1999

2000

2001

2002

2003

Alt Empordà

5,62

3,93

2,77

2,91

2,42

Comarques Gironines

4,88

3,8

3,06

2,73

1,96

Catalunya

3,92

3,76

2,8

2,19

1,71

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de Caixa Catalunya (2004). Anuari Econòmic Comarcal

Si ens fixem amb les dades del Departament d’Empresa i Ocupació, veurem que el
nombre d’afiliats a la seguretat social en els darrer 3 anys només augmenta en el
sector de l’agricultura tant a la comarca com a Catalunya. I també podem observar
que l’atur registrat per sectors augmenta en totes les branques i a tot arreu.
Afiliats al règim general de la Seguretat Social per comarques i per sectors. 2011

Alt Empordà
Catalunya

Agricultura

Indústria

2008

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

4.751

4.071

4.345

2.684

23.435

22.026

32.645

28.921

2011

114

140

7.386

7.427

Construcció

Serveis

Total

503.283 418.331 218.456 129.967 1.859.858 1.799.168 2.588.983 2.354.893

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.
Atur registrat per comarca i sectors productius. 2011.
Agricultura
Indústria

Alt Empordà
Catalunya

2008
175,8

2011
381,0

2008
501,9

2011
877,9

Construcció
2008
1.140,8

2011
2.125,2

Serveis
2008
3.524,4

2011
6.303,9

5.097,9 10.796,3 69.949,8 95.200 43.885,3 100.128,2 199.227,5 359.262,1

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.
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Salut i prevenció
> joves i conductes de risc
En els darrers anys hem viscut un avenç en la política de serveis sanitaris,
sobretot pel que fa a l’accessibilitat als mètodes de diagnòstic i de
tractament. En el cas del joves aquestes polítiques han de ser prioritàries i
més presents sobretot quan és un col·lectiu que presenta conductes que
provoquen conductes de risc.
Les substàncies tòxiques més consumides són les legals, l’alcohol (77%
nois 85% noies) i el tabac (43% nois i 45% noies), seguides per les “il·legals”:
cànnabis (39% nois i 33% noies), la cocaïna (8% nois i 2% noies), les drogues
de síntesi (9% nois i 5% noies), les amfetamines i speed (6% nois i 3% noies).

> tabac i alcohol, i altres drogues
Com apuntàvem anteriorment, els tòxics més consumits a l’oci nocturn
són les “drogues legals”, l’alcohol i el tabac, que també passa a ésser una
substància tòxica quotidiana (un 21% dels joves altempordanesos de 14 a
19 anys fumen diàriament). Vers l’alcohol, que si bé per legal, encara ho
emfatitza tot més, és de les substàncies que provoquen més enrenou,
accidents-morts i conflictes entre la població tant juvenil com adulta. Malgrat
tot això, no podem oblidar d’altres consums com són:
> Cal apuntar que, malgrat va a “modes”, les drogues de síntesi... per la
“comoditat de prendre una pastilla que ho soluciona tot” i pel
“desconeixement del contingut” i la “mala fe” de “productors” i
“distribuïdors”, que comença a ésser un consum molt seriós i de greus
conseqüències.
> El “cannabis”, que malgrat és de les que tenen menys conseqüències de
salut (física i mental) i social, té un fals “estatus” de droga tova que no
fa mal, i precisament per aquestes fàcils afirmacions totalment esteses i
assumides, ja no és tant “innòcua”
> La “cocaïna” és problemàtica, no ja pels seus efectes a la salut física i
mental-emocional, sinó també perquè és una de les drogues més
barates (cal recordar que ens els darrers 15 anys no ha pujat el seu preu,
a diferència de la resta que també van notar el canvi de la pesseta a l’euro)
i accessibles (els que la distribueixen ja no són “paios marginals” sinó
gent propera del grup), molt llaminera i cada cop més “mal tallada” amb
productes perjudicials. Comença a ésser una droga de consum grupal on
per poc més de 60€ es reparteixen allò comprat i consumit entre tots “per
bon rotllet”.
> D’altres drogues “considerades dures” el seu consum segueix essent,
malgrat pensem que ha desaparegut, de consum per i entre petits cercles
de coneguts.
> la Sida
En el cas de la Sida, per la manca de polítiques efectives de prevenció és
especialment greu. Coneixem perfectament les estratègies de prevenció a
desenvolupar però no sempre s’apliquen. Catalunya és un dels països
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europeus amb forces casos de Sida i infecció pel VIH, per aquest motiu cal
de manera urgent i immediata les polítiques de prevenció mínimes: educació
sexual a l’ESO i Batxillerat, accessibilitat real als recursos de prevenció i
campanyes locals i comarcals d’informació, conscienciació i modificació
d’actituds durant tot l’any, no només l’1 de desembre.
> millora de qualitat de vida...
La joventut en particular, però tota la societat en general, estem patint
dificultats d’autoimatge, d’autoestima, trastorns d’alimentació, de
problemes relacionals, manca d’intel·ligència emocional, etc... Són temes
de difícil detecció i de treballar però no per això s’han d’abandonar.
> espai públic com a oportunitat de fer salut...
A banda del ja creat fa anys vial de vianants i biciletes, i les rutes del BTT de la
zona Salines Bassegoda, les pistes de bàsquet, futbet, tenis taula i petanca,
aquest darrer any a Vilafant s’han instal.lat parcs de salut i itineraris de salut,
on es convida a moure’s i fer esport
> espais de trobada
A Vilafant fa 5 anys que es du a terme el projecte d’escola de pares i mares
amb diferents modalitat (grups de ajuda mútua, telèfon d’emergències...) i des
de fa un any hem encetat, des de Serveis Socials, grup de mares
adolescents.
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Lleure, associacionisme i participació
> no es pot generalitzar ni homogeneïtzar
tranquil·litat en les diagnosis parasociològiques
Els joves es caracteritzen amb una enorme complexitat en els hàbits i els
consums de lleure. No es pot generalitzar ni homogeneïtzar, però sí que
podem trobar alguns trets característics com són l’augment important de les
activitats relacionades amb les noves tecnologies, els mòbils i internet. Els
mitjans de comunicació i la generalització dels extrems, o millor dit l’enorme
sobrevisualització d’allò diferent-dolent i el “morbo” ens ha portat per exemple
a no creure’ns que la lectura segueix essent una activitat practicada i que la
presència d’activitats de consum de substàncies addictives és baixa.
> la participació
Vers la participació, també hi ha masses mitificacions i pessimismes. Els
joves no són subjectes passius i per tant no són simples consumidors
de serveis i d’activats. En són bons consumidors però també són
pensadors, creadors, inquiets, motivadors del grup d’iguals i
engrescadors entre d’altres característiques. I malgrat són la generació del
futur, també són fills de l’actual i no hem d’oblidar que estem en una
situació en que la salut social de la nostra societat trontolla en termes
generals.
Els joves han de ser consultats, han de poder influir en els serveis que
se’ls ofereix i intervenir a la seva gestió. Haurien de ser protagonistes de
les transformacions. Els joves d’avui són vitals i afectius, estan preocupats
pels problemes socials i creuen que paga la pena lluitar per interessos
col·lectius com són els drets humans i dels pobles, la protecció del medi
ambient, la justícia social... Una altra cosa és que molts també estiguin
decebuts, desenganyats, o s’hagin trobat tants d’entrebancs per participar que
desconfiïn i “passin”.
La participació s’ha d’entendre com una eina de detecció de necessitats i
d’obertura de canals de comunicació. Les relacions entre l’administració i
els joves haurien d’estar basades en la proximitat, la confiança mútua, la
senzillesa, la transparència i una forta corresponsabilitat basada en la
participació. Si fem una bona política de participació aconseguirem que els
joves se sentin responsables del desenvolupament del seu entorn i del seu
municipi.
> Comissió d’activitats i Festes. La participació de les entitats a les
polítiques socioculturals
Aquest estiu s’ha creat la Comissió d’activitats i Festes on hi ha representades
totes les entitats vilafantenques i grups polítics. S’han creat (i cada any anirà
en augment) enguany dues subcomissions de treball, la de la Festa major i el
Monstruari i la de la Festa d’estiu.
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> Ràdio Vilafant i la revista trimestral Veïns
Aquest dos mitjans de comunicació d’abast comarcal i local respectivament,
s’han emprat tradicionalment tant com a plataforma d’autoaprenentatge i
pràctiques de “periodisme radiofònic i escrit” com espai de participació d les
entitats per donar-se a conèixer...
> les associacions i la implicació
En termes catalans, el 44% dels joves pertanyen a alguna associació
formal, val a dir però que el 28% d’aquests pertanyen a associacions
esportives i la resta de tipologia d’associacions no sobrepassa el 10%. No
ens enganyarem pas ni acceptant que moltes associacions no estan
formalitzades (agrupacions d’internautes, moviments antiglobalització, skaters,
grafiters, grups de música, okupes...) i per tant varien les nostres dades, ni
creient-nos que estar-hi associat significa implicar-se activament, malgrat el
35% dels associats formals diuen que hi estan força implicats i el 28% molt
implicats contra el 38% que admeten no estar-hi gens implicats.

> els líders del teixit associatiu juvenil es fan grans
Les associacions de joves des de fa uns anys estan liderades per joves que
sobrepassen els 30 anys sense conèixer perquè el relleu generacional s’ha
dificultat. L’associació com a eina sembla que ja és cosa de la generació
que deixa d’ésser jove.
Les associacions de Vilafant tradicionals tenen problemes en el relleu
generacional, en això no són cap excepció, i en la difusió (o acceptació és
clar) de les seves activitats.
> proximitat i implicació
Les associacions, no només les vilafantenques, s’han d’apropar als joves i
han d’adaptar les seves estructures per tal que puguin ser d’interès pels
joves.
Si volem que la nostra societat funcioni necessitem joves disposats a
participar, a fer de voluntaris. Necessitem joves disposats a donar per no rebre
res material a canvi, a preocupar-se i ajudar-se, a interrelacionar-se i
comunicar-se només pel fet de sentir-se ciutadans, protagonistes de la vida
quotidiana del seu entorn.
La majoria de joves volen ser escoltats, tenen idees, volen donar a conèixer
les seves inquietuds, les seves necessitats, volen organitzar activitats. Val a
dir però que estan descontents amb les respostes (o manca de
respostes) i tenen motius de desconfiança.
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> Altres. El paper de les entitats i les associacions sòcioculturals
Riquesa associativa amb descohesió social
El municipi de Vilafant disposa d’un ric teixit associatiu malgrat les seves
reduïdes dimensions. No obstant això, existeix una divisió social entre els tres
nuclis urbans que provoca una separació, una repetició i un aïllament de les
entitats a cada barri. Aquest és el cas de les associacions de veïns, les
associacions de la gent gran i les AMPA dels centres escolars, entitats socials
que dintre de les seves prestacions realitzen algunes accions culturals.
Com a entitats pròpiament culturals destaquen els Amics del Manol i Palol
Sabaldòria, que treballen per protegir i promocionar la conca del riu Manol i el
conjunt monumental de Palol Sabaldòria, el Centre de cultura i esbarjo, una
associació amb equipament propi, la colla gegantera i grallera "Els Rajolers" i
l’associació Activitats Culturals “La Totxana”, un grup de teatre que també
treballa per potenciar la vida cultural de Vilafant a través de la música i les
activitats de lleure infantil.
Tant aquestes entitats com les anteriorment mencionades participen
activament en la programació cultural del municipi, sobretot durant les festes
locals ja que són els moments de més activitat cultural a Vilafant.
Figura 31. Entitats i associacions socioculturals de Vilafant

Amics del Manol i Palol Sabaldòria
AMPA CEE Mare de Déu del Mont
AMPA CEIP Les Mèlies
AMPA CEIP Sol i Vent
AMPA IES Vilafant
Associació Casal Gent Gran del Camp dels Enginyers (inactiva des de fa
anys)
Associació club del ribot (donada de baixa)
Associació de canaricultors de Vilafant
Associació de la gent gran “Clau de Sol”
Associació de Veïns d’El Camp dels Enginyers i rodalies (en procés de baixa o
canvi de junta)
Associació de Veïns de Les Forques i entorn (possible procés de baixa o
segur canvi de junta)
Associació de Veïns del Casc Antic (donada de baixa definitivament)
Associació “Espada sin nombre”
Associació Gent gran nucli antic (inactiva des de fa anys)
Centre de cultura i esbarjo
Colla gegantera i grallera "Els Rajolers"
La Totxana - Activitats Culturals

I s’estan donant d’alta:
Associació cultural i fotogràfica
AR-49

PLJ Vilafant 2012-2016
Informe d’anàlisi de la realitat

Entitats esportives:
Associació Club de petanca de Vilafant
Associació de quads
Club 4x4
Club de handbol (en procés de donar-se d’alta)
Club esportiu – Bàsquet de Vilafant
Club esportiu Judo Vilafant
Club esportiu TAE-Sport – Taekwondo de Vilafant
Club esportiu Tramuntana X-Tem – BTT de Vilafant
Club voleibol de Vilafant (en procés de donar-se d’alta)
Vilafant Atlètic Club (donant-se d’alta)
Vilafant FC

Font pròpia

LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS (actualment donades de baixa o inactives en procés de
canvi de junta i/o donar-se de baixa)

Cadascun dels tres nuclis poblacionals de Vilafant té la seva respectiva
associació de veïns. Aquestes estan constituïdes per a representar als
ciutadans de cada sector i la seva tasca principal és la de treballar per millorar
la qualitat de vida dels veïns de cada barri, convertint-se en un centre
focalitzador i irradiador d’activitat sociocultural. Sovint les tres associacions de
veïns de Vilafant, cadascuna independent, programa activitats similars per tal
de fomentar el civisme, la convivència, la cultura, etc. i engega les mateixes
campanyes, tallers i cursos de sensibilització, tancant el cercle social i aturant
la mobilització ciutadana pel territori. Tot i així, la majoria de les activitats que
es desenvolupen en el si de cada associació són obertes a tots els
vilafantencs. No obstant això la intenció no canvia aquesta situació social tan
disgregada.
Val a dir que a juliol del 2012 una d’elles està donada de baixa, una altra
totalment inactiva bé està en procés de baixa o bé de canvi massiu de junta, i
sospitem que la tercera també inactiva pot canviar també la junta.
Equipaments: Per a realitzar les seves accions, les associacions utilitzen en
horari de tardes els locals socials que existeixen a cada barri.
Activitats principals:
L’Associació de veïns del Camp dels Enginyers i rodalies destacava per la
preparació de la Revetlla de Sant Joan i l’arribada de la flama del Canigó
(enguany ja ho ha hagut de fer el mateix Ajuntament). Juntament amb
l’Associació de veïns de Les Forques i entorn organitza la Festa de la bicicleta.
L’Associació de veïns de Les Forques i entorn prepara dinars populars,
classes i tallers varis. Des del 2009 celebra una concentració de motos.
L’Associació de veïns del Casc Antic s’encarregava del Mercat de
l’intercanvi i dels Divendres culturals.
A part, les dues primeres s’ocupen de la seva pròpia festa major del barri.
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LES AMPA

Les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes dels centres educatius de la
població realitzen al llarg de l’any una forta dinamització dels centres
educatius, dinamització que al mateix temps repercuteix a tot el municipi.
Concretament, Vilafant compta amb els Centres d’Educació Infantil i
Primària de Les Mèlies i del Sol i Vent; amb el Centre d’Educació
Secundària de Vilafant, i amb el Centre d’Educació Especial de la Mare de
Déu del Mont. Entre totes elles, les AMPA aglutinen bona part de les famílies
dels infants del municipi, fet que els permet ser uns autèntics col·laboradors
dels centres dels quals formen part. Val a dir que la Llar d’infants 7 Pometes
no ha tingut ni té AMPA.
Cadascuna d’elles organitza i col·labora amb l’escola en l’organització de
diverses activitats; totes elles amb una finalitat educativa, però també lúdica,
cultural, esportiva i artística segons el caire de cada acció. Organitzen la
celebració de les festes populars de Nadal, Carnaval i Sant Jordi. Algunes
d’elles també són les responsables de l’organització i la realització de les
activitats extraescolars i dels casalets de Nadal i Setmana Santa. I totes elles
duen a terme altres activitats puntuals com poden ser les xerrades amb les
famílies dels alumnes sobre temes que són del seu interès, reportatges
fotogràfics, concursos i quines. La majoria d’aquestes activitats les duen a
terme a les instal·lacions dels mateixos centres educatius tot i que,
esporàdicament, utilitzen el local del Centre Cívic Les Mèlies.

CASALS DE GENT GRAN

La gent gran de Vilafant està representada principalment per tres associacions
(dues d’elles testimonials): l’Associació Casal Gent Gran del Camp dels
Enginyers i Rodalies de Vilafant, l’Associació Gent Gran del nucli antic i
l’Associació de la gent gran “Clau de Sol” que és la única activa de veritat
de les 3, i abasta tots 3 nuclis.
Totes tres associacions estan formades per gent gran amb uns objectius clars.
Per una banda, organitzar-se per poder tenir més força per defensar els drets
de les persones de la tercera edat, establint-se com a interlocutors davant de
les administracions. I per altra banda, pretenen sensibilitzar sobre la
importància del paper actiu que les persones de la tercera edat poden tenir en
la societat. En aquest sentit, s’organitzen per promoure les relacions personals
entre els seus membres, però també les relacions intergeneracionals amb
persones d’altres edats. A més, participen en la vida social i comunitària de
Vilafant, a través de l’organització de diverses activitats al llarg de l’any.
La tercera, l’Associació de la gent gran “Clau de Sol” té també una forta
implicació en el municipi. Organitza activitats de teatre i actuacions musicals
dirigides a tots els públics. Fan excursions i participen a trobades de gent gran,
i duen a terme altres activitats com tallers, gimnàstica del manteniment,
desfilades i celebracions en moments puntuals.
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ENTITAT MEDIOAMBIENTAL

Amics del Manol i Palol Sabaldòria és una associació sense ànim de lucre,
constituïda al 1998, que té com a objectius la protecció i la promoció de la
conca del Manol i del conjunt monumental de Palol Sabaldòria. Aquesta entitat
aposta per fomentar la comunicació social, la participació, la relació,
l'intercanvi, etc. a través d’activitats educatives i recreatives que revalorin els
recursos territorials de Vilafant, tant ambientals, paisatgístics com històrics.
L’activitat principal que organitza l’associació en l’àmbit educatiu és la
passejada “Descobrir el Manol” en la qual els alumnes treballen un temari
segons el seu nivell escolar centrat en el bosc de ribera mediterrani i la vida al
medi fluvial.
A part l’associació realitza puntualment activitats diverses com visites,
excursions, jornades meteorològiques, nits d’estels, la marxa popular pel
Manol i l’Aplec de Manol i Palol Sabaldòria. La seva programació es difon a
través de la seva pàgina web i del butlletí informatiu editat cada cert temps.
ENTITAT TEATRAL

Les arts escèniques de Vilafant estan representades únicament per la entitat
Activitats Culturals “La Totxana”. Nascuda a l’estiu de 1998 dins de
l’Associació de veïns del Camp dels Enginyers i Rodalies ha anat guanyat pes
progressivament fins que al 2004 es va constituir com a entitat independent.
Actualment té un doble objectiu: d’una banda, seguir potenciant les activitats
teatrals al poble, a través dels seus grups de teatre i, en segon lloc, donar
cabuda a totes aquelles altres iniciatives que dins l’ampli concepte de cultura,
poguessin aportar més dinamisme a la vida social de Vilafant, especialment
dins els àmbits de la música i el lleure infantil.
Al llarg d’aquests anys s’ha consolidat com una entitat de referència, arribant a
estrenar una quinzena d’obres, algunes de les quals, s’han representat arreu
de la demarcació de Girona. També ha participat en el Dia Internacional de la
Música i organitza el Concurs internacional de llançament de totxana, de gran
renom a la comarca. Tot i així, l’activitat que destaca per sobre de les altres és
El cicle de teatre Amateur. S’organitza anualment convidant companyies no
professionals de la província perquè actuïn entre els mesos d’octubre i
desembre en el Centre de Cultura i Esbarjo.
Actualment l’entitat Activitats Culturals “La Totxana” no disposa de local
propi. Amb l’Ajuntament de Vilafant s’ha acordat la utilització de la Sala
Polivalent i el Centre Cívic Les Mèlies en dies i horaris convinguts, amb la
finalitat de poder-hi realitzar els assaigs setmanals i també la cessió d’un
espai del magatzem municipal en el qual guardar el material, els decorats i
l’attrezzo.

AR-52

PLJ Vilafant 2012-2016
Informe d’anàlisi de la realitat

ENTITATS SOCIOCULTURALS

Les quatre entitats restants, de caràcter variat, també formen part de l’àmbit
sociocultural:
El Centre de cultura i esbarjo és una entitat inaugurada l’any 1929 amb
equipament propi. Des del seus inicis fins a l’actualitat s’ha centrat en el món
musical, programant balls, sardanes, concerts o actuacions vàries. Actualment
també acull les actuacions teatrals del Cicle de teatre amateur de Vilafant. Els
seus socis poden utilitzar totes les instal·lacions del centre i es concentren en
el local per a veure partits, pel·lícules i jugar a jocs de taula. La recent
remodelació de la sala polivalent afavoreix que el consistori pugui utilitzar-la
com a equipament públic.
La colla gegantera i graella “Els Rajolers” és un grup format per grallers i
timbalers, conservadors i difusors d’una de les tradicions populars catalanes
més arrelades. Organitza cada any la plantada i ballada de gegants, participa
en els actes populars i cercaviles del poble i realitza fins a una dotzena de
sortides per arreu de Catalunya per celebrar trobades amb altres colles
geganteres. Actualment porten a terme les seves activitats rutinàries i les
reunions de l’entitat al menjador del CEIP Les Mèlies, però no disposen de
magatzem.
L’associació Espada sin nombre (la única estrictament jove), és una
entitat/club de rol. Els seus membres, així com totes les persones interessades
ens els jocs de rols, realitzen quedades per a emprendre partides de diferents
jocs de taula, figuretes i jocs de rol. Tenen una pàgina web per a poder
contactar però es tracta bàsicament d’una entitat amb un públic reduït i amb
activitats fetes a mida pels propis membres del club.
Per últim, l’Associació club del ribot, concentra a les persones, professionals
o no, que sentin una determinada atracció pel bricolatge, els treballs realitzats
amb fusta, la restauració de mobles, l’ebenisteria i les talles de fusta, amb
l’objectiu de compartir experiències i coneixements entre els seus membres,
que a mes de juliol del 2012 està donada de baixa.

> La formació artística, forta embranzida a Vilafant
A Vilafant, el foment de la formació artística prové principalment de l’acció de
l’administració pública i del teixit associatiu del municipi. Només existeixen
dues entitats que es dediqui a la formació.
Per una banda, hi ha l’acció promoguda des l’Ajuntament de Vilafant de
l’Escola de música, adreçada a infants, joves i adults que vulguin iniciar-se en
aquesta especialitat artística. Poden rebre classes de música: concretament
de solfeig (dues vegades per setmana i de forma col·lectiva) i d’instruments i
cant (de manera individual i per nivell). Entre els instruments que es poden
escollir hi ha piano, violí, saxòfon, flauta travessera, clarinet, fiscorn, tenora,
tible, contrabaix, trombó, flabiol, trompeta, guitarra i percussió. Actualment hi
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ha una cinquantena d’inscrits, la majoria joves i infants. Actualment, curs 201112 hi tenim 40 alumnes (el 2008 al seu inici en teníem 24). Les classes de
l’Escola de música es realitzen en el CEIP Les Mèlies. Les inscripcions es
realitzen a través de l’Ajuntament i s’ofereixen descomptes per als estudiants
empadronats al poble.
En el mateix sentit, és a dir, en activitats formatives promogudes per
l’Ajuntament existeixen nombrosos i variats cursos i tallers. Aquests
normalment són trimestrals i oberts a tot el públic. Els cursos culinaris,
d’informàtica, de manualitats i artístic són els de més èxit.
Per contra, i com a moviment associatiu tal i com hem presentat, la formació
teatral que depèn del grup teatral La Totxana. Els usuaris que vulguin
introduir-se a aquesta iniciativa hauran d’inscriure’s a l’entitat i pagar una
quota per ser socis. I per l’altre la tasca que realitza la colla gegantera en la
formació de caire tradicional, apropant a les persones que ho desitgin a l’ús de
la gralla i als espectacles de gegants entre d’altres.

> aposta per l’esplai i els campaments de treball
El CAU organitzat per l’associació “La totxana” amb el suport de l’Ajuntament,
té una doble vessant, per una banda la població de destí (de 5 a 12 anys) que
a banda de lleure educatiu és un espai on aprenen a conviure i veure noves
formes d’associacionisme, voluntariat, estima per la natura i la terra, etc... i per
l’altra banda és un espai pels joves amb inquietuds i formació d’animació
sòciocultural i de lleure.
També en aquest sentit, però encara que sense èxit, el 2012 hem organitzat
conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Centre
Excursionista de l’Alt Empordà un campament de treball... Enguany no s’ha
pogut fer finalment per manca de participació però atès que podem corregir
errors de difusió i de dates que hem detectat el proper any tornarem a
convocar les inscripcions.
> beceroles de participació amb el grup de l’Espai Jove
El grup informal (i molt variable) d’”usuaris/àries” de l’Espai Jove, i gràcies al
projecte d’activitats i d’autonomia de joves, ja han començat a realitzar
activitats relacionades amb la participació i autoorganització (Concert a la Fira
del Conill, parada per recaptar finançament per sortida especial l’1 d’abril,
decoració amb muralisme l’Espai Jove, autoorganització del pica-pica dels
videofòrums...)
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Cohesió social i societat de la informació
En termes generals, val a dir que si per una banda la proximitat de Figueres és
un entrebanc identitari i de pertanyença (cosa que s’incrementa amb la forta
migració interna del municipi) en canvi a l’hora de rebre (millor dit, tenir accés)
serveis és un avantatge.
> la societat de la informació
En els darrers anys estem participant en una gran revolució tecnològica i
econòmica que comporta canvis importants i accelerats arreu del món.
Les Telecomunicacions estan comprovant una nova concepció en la
transmissió, emmagatzematge i la producció de dades i informació que, fins no
fa gaire temps, no podíem ni imaginar, però també és el darrer mitjà preferit
per promoure el consumisme i informació interessada (que finalment sovint sol
ésser esbiaixada i parcial).
Disposar d’informació facilita la presa de decisions i per tant no només
hem de fer polítiques d’informació, integrals és clar, sinó també facilitar l’accés
a les noves tecnologies com a una part important d’accés a la informació.
> fam d’informació i acompanyament per aconseguir-la
Els joves són el col·lectiu que potser necessita, i sovint el que més
demana, més informació ja que es troben en una edat que constantment han
de prendre decisions que marcaran clarament el futur de la persona: estudis,
accés laboral, accés habitatge, esperit crític, participació social...
Per tant la tasca dels serveis d’informació no és únicament informar sinó que
la clau recau més sobre l’establiment de comunicació amb els joves: conèixer
les seves necessitats i acompanyar-los, facilitar-los l’accés a la informació
d’aquells àmbits del seu interès. Això es facilita si es pot disposar d’un espai
propi, un espai important que sigui la seva referència, accessible i dotat de
mitjans. Tot això només serà possible amb personal estable i que pugui
crear espais previs de confiança i d’inter-reconeixement.

> manca d’identitat i de pertinença a Vilafant
i manca de relació entre nuclis urbans
Vilafant ha tingut un fort creixement en les darreres dècades, des del
1990 fins avui ha augmentat la població un 76% i el ritme de creixement
poblacional no sembla que s’hagi d’aturar sinó més aviat incrementar-se. La
proximitat de Figueres i l’oferta d’habitatge alternatiu a la massificació urbana
és una atracció per les noves famílies altempordaneses amb cert nivell
adquisitiu, cal recordar que bona part dels habitatges de nova construcció són
cases unifamiliars, adossades o no, amb terreny.
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Sense voler simplificar, moltes d’aquestes famílies no tenen cap tipus
d’arrel previ amb el municipi, el fet que els fills en tenir 12 anys marxin a
Figueres a formar-se incrementa encara més aquesta sensació que tot s’ha
d’anar a fer a Figueres (en matèria d’oci, lleure, cultura...), cosa que ha canviat
des del curs 2008-2009 amb la creació de l’IES Vilafant.
La manca d’identitat i de pertinença, malgrat no és greu, és un entrebanc
que no ajuda gens a la participació ni la interlocució. També val a dir que
és un municipi amb tres nuclis de població segregats amb barreres
naturals (riu Manol, rieres, camps llaurats...) i artificials (autopista, nacional
260, TGV...) que els tallen i els “separen” encara més, arribant alguns a
“sentir-se” que viuen en “municipis” diferenciats, o si més no lluny de l’altre. Si
també analitzem que actualment hi ha dues escoles de primària diferenciades
segons a quin nucli urbà pertanys, també es redueixen les possibilitats de
conèixer-se si s’és de nuclis urbans diferenciats.
La poca immigració de Vilafant és molt diversa (prové de molts països
diferents sense haver-hi, tret és clar de la marroquina, cap concentració), i
bona part d’aquests fa molts d’anys que hi viuen i gaudeixen d’una bona
integració, integració que ajuda al nou-vingut de procedència semblant a tenir
un exemple proper a seguir.
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Recursos i especificitats consistorials de Joventut
Característiques estructurals
> Recursos humans,
3 tècnics (15%, 33% i 20% jornada respectivament)
Des del 2001 l’Ajuntament de Vilafant té en plantilla, nivell B, un tècnic (agent
de desenvolupament social i local), amb el qual per primer cop al municipi de
Vilafant, hi ha tècnic, encara que compartit, de joventut, medi ambient, cultura,
noves tecnologies i comunicació-protocol.
La dedicació a aquestes diferents “regidories” és variable segons l’època de
l’any però podríem establir que hi dedica a Joventut com a mitjana el 15%
d’una jornada completa.

Personal joventut (% jornada completa)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Des del 2006, hi ha la contractació d’una dinamitzadora de l’Espai Jove en
horari de tarda-vespre, una dedicació exclusiva, equivalent a un 33% d’una
jornada completa (12 hores setmanals).
Des del 2008 hi ha un conveni entre l’ajuntament de Vilafant i el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà per gaudir d’un tècnic de joventut, nivell B,
compartit amb els municipis d’Avinyonet de Puigventós, Llers, Pontós i Santa
Llogaia d’Àlguema. La dedicació varia en funció de les activitats de cada
municipi, però com a mitjana podem dir que hi dedica un 20% d’una jornada
completa.
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> Recursos financers baixen
El pressupost d’enguany per a Joventut és
de 16.000€. Aquest import però es podria
considerar superior quan algunes activitats
considerades transversals (quan intervenen
més d’una regidoria, o s’hi complementen)
són finançades amb recursos d’altres
partides, així com quan hi ha compra
d’equipament
o
despeses
“més
administratives” que sorgeix de la partida de
despeses ordinària de l’Ajuntament.

Pressupost joventut
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
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2011

2012

> Recursos funcionals,
Arran del primer fòrum, el del 2001-2002, a petició dels joves, es va habilitar
(porta exterior, alarma i lavabos independents) una sala annexa de
l’Ajuntament com a Espai Jove. L’Espai té 40m2 i disposa de 6 ordinadors
amb connexió a internet, reproductor de divx i dvd, pantalla de televisió,
impressora, escàner, plafons informatius, etc. Hores d’ara, encara que seria
millor si fos més gran, encara és vàlid.
Val a dir però que hi ha, sobretot els vespres i caps de setmana, disponibilitat
d’altres espais polivalents per efectuar altres tipus d’activitats, però és clar,
l’espai propi és només aquest.

Vilafant (Alt Empordà), a 18 de juliol del 2012

Isaac Alonso i Nonell
Regidor de joventut

Francesc Jiménez Martín
Tècnic – Desenvolupament local i social

AR-58

PLJ Vilafant 2012-2016
Anàlisi, visualització i DAFO

Anàlisi de realitat
Baixa emancipació atesa una alta
precarietat laboral i “pau generacional”

Visualització

Cost i tipologia d’habitatges vilafantencs dificulten
l’adquisició per part dels joves: sobretot cases unifamiliars
adossades o no.
“Èxode d’emancipació”: Major oferta de lloguers i pisos Cronograma actual i previst de l’habitatge
protegit de Vilafant:
adequats com ara Figueres
> 2011: Lliurament dels 8 HP a joves
Emancipació primerenca (<21 anys): del 17% i més > 201x: Estava previst nova oferta d’HP
comú entre les noies
generalista però amb la crisi i situació
Emancipació (21 <> 27 anys): 52%
actual ha quedat congelat

Habitatge

Diagnòstic

inestabilitat,

Emancipació tardana (28 i 29 anys): 6% i és més comú El Consistori comença a establir contactes
als nois i amb nivell d’instrucció elevada
amb la Diputació i la Secretaria d’Acció
No emancipació (>29 anys): 25% dels joves i sovint són Social per crear el Pla d’habitatge de Vilafant
homes d’inserció laboral tardana
2008 realització de l’enquesta informativa
Tipologia de família més comuna és la nuclear i parental amb alta participació del jovent vilafantenc.
(86%) amb un o dos fills. Les famílies immigrants la
mitjana de fills puja a 4,7. I cada cop és més comuna les Fomentar la socialització que afavoreixi
famílies monoparentals
l’autonomia, la responsabilitat i la presa de
decisions
entre
els
joves:
Projecte
Vilafant es considera un molt bon lloc per viure un cop “d’activitats i autonomia de joves”
has estabilitzat la teva família i feina... no per a començar
a emancipar-te.
Es té previst en els propers anys que pugui
haver una revisió del POUM
Vilafant té una població juvenil de 1.749 joves (de 15 a
34 anys) prop del 32% de la població total 5.465
habitants (des 2011).
La població jove de Vilafant del 2008 al 2011 ha crescut
prop d’un 15% en canvi la població general no arriba a un
1%

PRESENT
Febleses:
1. Els joves no poden comprar les cases que actualment
s’ofereixen a Vilafant
2. La baixa emancipació no ajuda a formar una nova societat
responsable i crítica
3. L’atracció i proximitat de Figueres també promou l’èxode jove
4. Augment, fins 2008, desmesurat del preu de l’habitatge
5. La baixada de preus des del 2009 no és prou significativa i no
compensa de lluny els augments patits
Fortaleses:
a. La tipologia de família nuclear i parental ajuda a compartir
aquest període no emancipatiu
b. La proximitat de Figueres fa que no estiguem tant desatesos
amb l’oferta variada de tipologia d’habitatges
c. Els joves vilafantencs voldrien poder viure a Vilafant
d. Alta participació a l’enquesta informativa d’habitatge de
protecció juvenil
e. No existeixen pràcticament habitatges en desús malgrat l’alta
construcció (1990-2006: 756 nous habitatges)
FUTUR
Amenaces:
1. L’Alt creixement demogràfic de joves (14% sobre l’1% genèric)
2. “Manca de realitat”: La immensa majoria de joves aposten per
habitatge de propietat i no pas lloguer
3. Situació econòmica i laboral no facilita l’emancipació i habitatge
4. No es preveuen canvis en la tipologia d’habitatge ofertat
Oportunitats:
1. Possibles noves ofertes d’HP
2. La tipologia de nous vilafantencs és la família jove amb un o
dos fills, tota una aposta generacional de regeneració
poblacional
3. 2012 (paquet més gran d’habitatges de protecció oficial) es
contempla el lloguer d’habitatges de protecció oficial
4. 2008-2009: Elaboració, amb cooperació interinstitucional, del
Pla d’habitatge de Vilafant
5. Desfeta de la bombolla immobiliària
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Anàlisi de realitat

Visualització

Diagnòstic

S’informa de les ofertes formatives municipals i de la comarca i
de les ofertes laborals tant en el taulell públic de l’Ajuntament
com a través de les noves tecnologies (facebook).
Concentració de sectors: Dues terceres parts dels joves
vilafantencs treballen en només 4 sectors, el 16’4% a la indústria
manufacturera, 16% a la construcció, 27’7% al comerç i reparació i
7’5% als serveis a empreses.

Ocupació i Emprenedoria

Inestabilitat laboral: La temporalitat, encara que millor que la
catalana, és excessivament alta i va en augment. Actualment el 83%
dels contractes són temporals. Alta eventualitat dels més joves.
Els oficis estan desapareixent entre el jovent vilafantenc i
altempordanès (sobretot com a assalariats)
L’atur incideix més o menys per igual a totes les franges d’edat.
L’atur juvenil masculí vilafantenc (de 16 a 29 anys) és molt més
elevat que el femení i en canvi la tendència s’inverteix a partir dels
30 anys.
L’atur al municipi ha anat augmentant significativament els darrers
anys, passant de 114 persones l’any 2005 a 343 aturats el 2011
(passant d’un 3’2% vers 3.567 pa al 9% vers 3821 pa)
Conciliació laboral i formatiu: el 56% dels joves compaginen
estudis amb un treball a temps parcial o temporal.
Correlació estudis-treball: bona part dels joves es queixen que la
seva feina poques vegades té a veure amb la formació (en el cas de
les llicenciatures arriba al 48% que opinen que no està gens
relacionada).
Inserció labora temporal: el 65% dels joves experimenten una
inserció laboral de curta durada (menor de 6 mesos)
Clara diferenciació de gènere en la tipologia d’ocupació.
Alta estacionalitat en una bona part de la població activa.
Cada cop el mercat exigeix més flexibilitat horària, disponibilitat i
mobilitat i formació.

PRESENT
S’ofereix a l’Ajuntament, a través del CCAE el “Club de la feina” Febleses:
que a més posa a la disposició de tothom els diaris i setmanaris 1.
Moltes d’aquestes variables a modificar depenen de la conjunció
amb anuncis laborals. Ofereixen també el servei de creació
econòmica i la cultura empresarial
d’empreses per als emprenedors.
2.
La concentració en sectors posa els joves en una situació de perill degut
al canvi d’orientació (construcció...) provocat per la crisi econòmica
Des del CCAE s’ofereix la borsa de monitors i directors de
actual.
lleure. El Consell Esportiu de l’Alt Empordà també ofereix la 3.
La temporalitat alta amb una dramàtica inestabilitat laboral, amanida
seva borsa de monitors esportius.
amb una precarietat laboral alarmant impedeix un desenvolupament
L’àrea de joventut forma part de la Taula comarcal de Formació
normalitzat de l’emancipació juvenil
i Ocupació juvenil de l’Alt Empordà.
4.
Precària situació laboral i sous baixos.
Fortaleses:
Hi ha informació laboral a la web jove de formació i ocupació 1.
Coordinació de les diferents borses de treball i assessorament laboral de
www.formacio-ocupacio.empordajove.org
la comarca tret de la figuerenca
2.
Des del servei d’empresa del Consell Comarcal s’ofereix atenció i
Des de fa 2 anys, els joves tenen opció de participar al
orientació a l’emprenedor jove
programa Okup’alt
3.
Club de la Feina gestionat per l’àrea de Dinamització econòmica del
Consell Comarcal.
L’Ajuntament conjuntament amb el CCAE i el Centre 4.
Difusió de la formació laboral, els serveis comarcals i les ajudes
Excursionista Empordanès ofertaran cada any el Camp de
públiques de suport a l’ocupació.
treball.
5.
Pla d’activació econòmica de l’Ajuntament
FUTUR
La Direcció General de Joventut ofereix informació i Amenaces:
assessorament a través de:
1.
Degut a la falta d’informació i formació els joves poden perdre
Ì Pack aula jove als IES de la comarca.
possibilitats de millora de feina.
Ì Borsa de treball
2.
Augment de la manca de relació de la tipologia d’estudis amb la feina
Ì Assessorament laboral en línia.
aconseguida amb la consegüent frustració i desmotivació personal.
Ì Auto empresa
3.
Augment de l’ocupació temporal.
Ì Recerca de feina
4.
Més concentració de l’ocupació juvenil en sectors concrets conjunturals.
Ì Activitats formatives
5.
Especialització diferenciada per gènere.
Ì Informació i difusió a través de la xarxa www.jove.cat
6.
Fugida dels joves a la recerca de feines fora del municipi i de la comarca
que s’adeqüi a la seva formació.
L’ajuntament a les empreses concessionàries demana que es Oportunitats:
contractin joves/persones vilafantenques com en el cas dels 1.
La possibilitat de contractar joves del poble pel casal d’estiu.
Casals d’estiu municipal.
2.
La informació laboral que arriba a través de la tècnica de joventut de les
borses de feina que actuen a la comarca i les ajudes públiques de
El pla d’activació econòmic de l’Ajuntament fomenta la creació
suport a l’ocupació.
de noves empreses i dóna suport econòmic a la nova
3.
Okup’Alt.
contractació de personal.
4. Casals municipals i Camp de treball
L’Ajuntament està treballant per fomentar la creació d’un cicle
formatiu a l’IES especialitzat en comunicació radiofònica.
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Anàlisi de realitat
Fins el 2008, només 6 dels 68 municipis
altempordanesos disposaven d’institut de secundària i
només 2 tenen cicles formatius. Vilafant té IES el curs
2008-2009.

Formació

Hi ha molt poca varietat en els cicles formatius de la
comarca.
Cada cop més hi ha alumnes d’incorporació tardana.
Les necessitats educatives especials com ara baixa
competència lingüística catalana i castellana, poca
significativitat d’aprenentatges, manca d’hàbits escolars i
de treball bàsics...
A l’ensenyament reglat, sobretot l’obligatori, cada cop hi
ha més conflictivitat i relacions empobrides entre
alumnes i entre docents i discents.
Vers la interculturalitat: costa trobar als nostres instituts
un bon projecte educatiu de centre que abasti una
educació humanista, laica, antiracista i integral.
Fracàs escolar i pobre oferta de programes de
garantia social i escoles taller a la comarca.
La separació del municipi en tres nuclis incrementat per
la separació per escoles segons el nucli no ajuda gens a
la interrelació dels joves i la identitat de poble. Encara
que a l’ESO s’ajunten tots.
La Mobilitat vilafantenca per motius escolars és semblant
a la mitjana catalana.
Com a formació d’arts tenim una escola formal municipal
de música i una informal de tetre a mans de l’entitat la
Totxana.

Visualització

Diagnòstic

El municipi ofereix llar d’infants municipal, ubicada al Camp dels Enginyers,
2 CEIPS, un al nucli antic i l’altre al Camp dels Enginyers i un IES a Les
Forques. A més al municipi hi ha un centre d’educació especial d’abast PRESENT
comarcal ubicat també a Les Forques.
Febleses:
Els alumnes han d’abandonar Vilafant per tal d’estudiar cicles
La Taula Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà, on Vilafant hi és present, 1.
formatius.
és un espai perfecte per poder compartir objectius, diagnosi i propostes
2.
Poques possibilitats de formació professional (baixa varietat
amb d’altres municipis.
cicles formatius) a la comarca.
Augment generalitzat de la incorporació tardana.
Des del Consistori es recolzen totes les iniciatives encaminades a realitzar 3.
Augment generalitzat de la conflictivitat entre alumnes i
activitats conjuntes entre els diferents centres escolars totalment 4.
alumnes-docents.
emmarcada en el projecte de “Vilafant vila educadora”
5.
Augment generalitzat de relacions interpersonals empobrides.
S’afavoreixen els espais (físics i esdeveniments) de convivència, de 6.
Poca oferta d’escoles tallers i programes de garantia social.
trobada i d’interrelació entre els joves de diferents nuclis i els autòctons Fortaleses:
amb els d’origen estranger.
1.
Inici IES Vilafant curs 2008-2009.
2.
Bona entesa entre les administracions i pares de l’entorn de
S’amplia i es mantenen les Agendes 21 escolars als 3 centres educatius de
Vilafant en necessitar un institut a Vilafant.
Vilafant.
3.
Bona predisposició dels directors de centres a realitzar activitats
conjuntes.
Continuïtat de l’Escola de música de Vilafant.
4.
Alta inscripció vilafantenca als Cicles Formatius
A través del CCAE els joves tenen accés a:
5.
Enfortiment del projecte “Vilafant, vila educadora”
Ì Cursos de formació de premonitors, monitors i directors en el lleure.
FUTUR
Ì Motxilla pedagògica.
Amenaces:
Ì Mesures d’educació alternatives a la sanció administrativa per consum 1. Possible problemàtica de barreja de pre-adolescents amb
de tòxics a la via pública.
adolescents (sobretot quan era a Figueres)
Ì Tutorització de treballs de recerca per alumnes d’ESO i Batxiller
2. El creixement de Vilafant continuat pot arribar a necessitar noves
Ì Seguiment de joves en pràctiques (estudiants universitaris, monitors,
escoles abans de ser projectades
directors de lleure...)
3. L’augment de població immigrada sense un bon pla educatiu
d’interculturalitat
Hi ha informació laboral a la web jove de formació i ocupació 4. Manca d’oferta d’Escoles taller i PGS a la comarca
www.formacio-ocupacio.empordajove.org
5. Manca d’un bon programa de formació de delegats i
representants de secundària
Els joves tenen opció de participar al programa Okup’alt
Oportunitats:
Ràdio Villafant i la Revista Veïns sempre han donat l’opció de participar-hi i 1. Bona disposició a obrir els crèdits de síntesi a les propostes de
Joventut locals.
per tant formar-s’hi informalment.
2. Continuació de l’escola de música de Vilafant
La Direcció General de Joventut ofereix informació i assessorament a 3. Possibilitats de crear cicle formatiu comunicació radiofònica a
Vilafant
través de:
4. Pla d’integració laboral alumnes sense itinerari formatiu
Ì Pack aula jove als IES de la comarca.

El curs 2012-13 s’està signant conveni per facilitar la Ì Beques carnet jove
integració laboral amb pràctiques a 3r i 4t d’ESO per Ì Informació i difusió a través de la xarxa www.jove.cat
alumnes sense itinerari personal de formació.
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Salut i Prevenció

Anàlisi de realitat

Visualització

Diagnòstic

Les substàncies tòxiques més consumides són
les legals: l’alcohol (77% nois 85% noies) i el tabac
(43 nois i 45 noies) seguides per les “il·legals”: Continuïtat de l’escola de pares i mares.
cànnabis (39% nois i 33% noies), la cocaïna (8% S’enceta el 2011 grup de suport de mares adolescents amb Serveis Socials.
nois i 2% noies), les drogues de síntesi (9% nois i
5% noies), les amfetamines i speed (6% nois i 3% Renovació del projecte de “d’activitats i d’autonomia per a joves” de Vilafant
noies).
Manteniment d’una dinamitzadora de l’Espai Jove amb objectius de copsar necessitats
No s’ofereixen de manera permanent tallers de socioculturals i de salut, entre d’altres, amb els joves.
promoció d’hàbits i estils de vida saludables i de
Mantenir relacions amb el CAP a Vilafant, com a cap del sector per a 19 municipis
prevenció de conductes de risc (ni per pares ni
per joves).
De tots els clubs esportius, els de Bàsquet i Judo Vilafant, són el més nombrosos i amb
més ventall d’edats.
L’Alt Empordà (2003) és una comarca on hi ha
A través de les AMPA s’ofereixen classes de judo, patinatge artístic, funkie... Per mitjà de
molts avortaments entre les noies joves
les diferents associacions s’imparteixen classes de ioga, aeròbic, funky, open road-book
Com a la resta de la població catalana, els en BTT...
trastorns d’alimentació (com a conseqüència
d’altres problemes d’autoimatge, d’autoestima, També es reparteixen periòdicament preservatius masculins i femenins de manera
etc...) cada cop són més importants, sobretot gratuïta a l’Espai Jove amb la col·laboració del Consell Comarcal.
darrerament la “menys visible” com és la Bulímia.
Es realitza 1 cop al mes un grup d’autoajuda de
mares adolescents.
Vers les infraestructures esportives actualment
es disposa de piscina d’estiu, un camp de futbol
així com pistes de tenis i de bàsquet, pistes de
petanca, circuïts de BTT, parcs i itineraris de salut
arreu del municipi i vial de vianants i bicicletes.
Aquest any està prevista la inauguració del pavelló
municipal ubicat a Les Forques,
Tenim/tindrem 11 clubs esportius: (Associació Club
de petanca de Vilafant, Associació de quads, Club
4x4, Club de handbol (en procés de donar-se
d’alta), Club esportiu – Bàsquet de Vilafant, Club
esportiu Judo Vilafant Club esportiu TAE-Sport –
Taekwondo de Vilafant, Club esportiu Tramuntana
X-Tem – BTT de Vilafant, Club voleibol de Vilafant
(en procés de donar-se d’alta), Vilafant Atlètic Club
(donant-se d’alta), Vilafant Futbol Club

PRESENT
Febleses:
1.
Manca d’un servei de referència de salut jove permanent
2.
Massa facilitat d’accés a les drogues a l’Alt Empordà
3.
Massa cultura de consum “irresponsable” en els locals
d’amoltonament d’oci nocturn
4.
Les substàncies tòxiques legals són consumides massivament
pels joves en especial les noies
5.
No estabilitat en la figura de la dinamitzadora de l’Espai Jove.
6.
Davallada pràctica esportiva i augment sedentarisme entre els
joves.
7.
Canvis en el comportament alimentari: obesitat, alimentació
rutinària i desordenada i ràpida, manca varietat aliments,
obsessions pel cos, trastorns alimentaris...
8.
Dificultats relacions interpersonals reals, sobreús relacionsvirtuals-tic
9.
Augment d’embarassos no desitjats
Fortaleses:
1.
La construcció del CAP fa més proper una part de l’atenció per
a la salut.
Les propostes de sortides i activitats ludicoesportives.
Formació de salut a dues bandes: Represa de l’escola de pares amb xerrades 2.
3.
La col·laboració amb entitats del municipi per realitzar xerrades
informatives paral·leles a les xerrades per a joves
informatives.
Manteniment de l’aposta decidida perquè els 3 nuclis urbans segregats estiguin FUTUR
comunicats per un vial de vianants i de bicicletes amb el qual es pot arribar a Amenaces:
1.
L’augment de l’accessibilitat de les drogues il·legals i legals.
l’Ajuntament, espais esportius, Espai Jove, CAP.
2.
La disminució de la “sensació d’amenaça” de la SIDA unida a la
També en aquest sentit es promou des de Vilafant diferents rutes a peu pel riu Manol i
“sensació d’invulnerabilitat” dels joves.
de BTT també pel Manol i arreu de la zona Salines Bassegoda (3 de les 24 rutes surten 3.
L’accés sense una bona educació a l’avortament i la píndola de
des de Vilafant)
l’endemà pot dur-nos a falsos i perjudicials “mètodes
anticonceptius”
Incorporar la salut mental a les campanyes informatives i formatives anteriors
Oportunitats:
1.
Represa del projecte d’activitats i d’autonomia per a joves
Campanya vilafantenca, lligada amb el Monstruari de rock, d’”Emborratxa’t de música”
2.
Tallers de salut integral a dues bandes, escola de pares i
La Direcció General de Joventut ofereix informació i assessorament a través de:
xerrades informatives paral·leles a joves.
Ì Pack aula jove
3.
Si s’aconsegueix que l’Espai Jove sigui un espai de referència
Ì Assessorament i informacions vàries
les campanyes informatives i sensibilitzadores podran ésser
Ì Canal salut
viables i efectives.
Ì Exposicions
4.
Propera inauguració del pavelló poliesportiu.
Informació i difusió a través de la xarxa www.jove.cat
5.
Continuïtat Escola de mares i pares i grup de recolzament de
mares adolescents
6.
S’estan creant nous clubs esportius
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Anàlisi de realitat

Visualització

Diagnòstic

No homogeneïtzació ni generalització: els joves es caracteritzen per una
enorme complexitat en els hàbits i els consums de cultura i lleure.
Però hi ha cada cop un augment major de consum de les activitats
relacionades amb les noves tecnologies, els mòbils i internet.

PRESENT
Febleses:
1.
Manca d’oci nocturn a Vilafant, i sobretot d’alternatiu.
2.
Percepció de l’oferta cultural vilafantenca com a no adreçada als
joves.
Fortaleses:
1.
Bona presència d’oferta formativa i lúdica amb les noves
tecnologies a Vilafant.
2.
Disponibilitat, a l’estiu, de la piscina de Vilafant per oferir
alternatives culturals allunyades dels nuclis de concentració d’oci
nocturn.
Vers les noves tecnologies des de l’Ajuntament es
Disponibilitat d’espais i recursos orientats a la difusió de
disposa de 6 ordinadors connectats en xarxa i 3.
l’expressió cultural i artística dels joves.
amb accés a internet gratuïts a l’Espai Jove, FUTUR
cursos d’introducció a la informàtica, internet, Amenaces:
manteniment del PC, ofimàtica i a la multimèdia 1.
Haver de cercar l’oci nocturn a fora pot facilitar els accidents en
entre d’altres durant tot l’any també a l’Espai Jove.
desplaçaments, sobretot si no es controlen les conductes de risc
2.
Està minvant l’interès pel territori propi i el respecte per la natura
Cursos i tallers esporàdics de fotografia, cuina, Oportunitats:
1. La “normalització” i desmitificació d’espais i esdeveniments que fins
meditació, ioga, aeròbic...
ara són vistos que no són pels joves.
2. La futura disposició del pavelló poliesportiu podrà ampliar les
Des de l’associació La Totxana organitzen El Cau i
possibilitats d’oferir oci nocturn alternatiu sobretot relacionat amb
un grup de Teatre i des de l’Associació Els Rajolers
l’esport.
organitzen cada any trobades geganteres i classes 3. El turisme propi com a opció formativa humanística i intercultural
s’engrandeix amb l’accessibilitat dels vols de baix cost propers.
de gralla
4. S’està treballant per a què l’Espai Jove esdevingui Punt
d’Informació Juvenil.
Els diferents Monstruaris de rock realitzats a
5. Monstruari Rock com a espai de trobada
Vilafant van més enllà d’un simple concert ja que està 6. Creació de noves entitats
definit com a un espai per donar a conèixer artistes 7. Creació de Comissió d’activitats i festes integrada per l’ajuntament,
novells, mostrador de música en català i espai de
entitats, etc...
participació per a les entitats.
8. Consolidació d’El Cau com a escola d’aprenentatge de participació,
voluntariat, respecte pel medi...

L’Ajuntament posa a la disposició dels joves la Casa
de la Vila i l’Espai Jove com a espai d’exposició
L’oferta cultural per part de l’Ajuntament de Vilafant sovint és genèrica, artística (pintura, vídeo...), la Sala Polivalent com a
adreçada a tota la població, només una petita part és dirigida a un segment espai d’assaig musical, la revista bimensual Veïns
de la població (gent gran, joves, dones...).
com a espai d’expressió escrita i Ràdio Vilafant
com a escola de ràdio i possibilitat de conduir
No hi ha oferta d’oci nocturn a Vilafant, només de tant en tant
programes propis de ràdio.

Oci i cultura

espontàniament a l’Espai Jove autogestionat. Només durant l’estiu es
“normalitza” la piscina obrint per les nits oferint activitats diverses.
Concentració de l’oci nocturn en zones concretes de Figueres i la costa
(Empúriabrava, Roses i l’Escala), i fàcilment relacionable amb el consum de
substàncies tòxiques, sobretot l’alcohol.

El turisme/excursionisme com a opció formativa i intercultural: a banda
de promoure l’excursionisme com a tradició catalana de coneixement i
estimació del país.
Sovint la creativitat cultural i artística del jovent no té cabuda en els
mitjans i canals de difusió ordinaris
Tenim 7 entitats sòcioculturals actives: Amics del Manol i Palol
Sabaldòria, Associació de canaricultors de Vilafant, Associació Espada sin
nombre, Centre de cultura i esbarjo, Colla gegantera i grallera "Els Rajolers" i
La Totxana - Activitats Culturals i associació cultural i fotogràfica (donant-se
d’alta)
Des del 2011 es fan visites culturals (dramatitzada per joves) al nucli antic
Espai d’exposicions obert a expressions artístiques professionals i amateurs
a l’Ajuntament de Vilafant (pintura, escultura, fotografia...)
Creació el 2012 de la Comissió d’Activitat i Festes de Vilafant amb
subcomissions per la la Festa Major i Monstruari i la Festa d’Estiu
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Anàlisi de realitat

Visualització

Diagnòstic

TIC

PRESENT
Febleses:
1. Que es perdi el contacte presencial amb
Ús de les noves tecnologies i xarxes socials
com a mitjans de comunicació i de trobada
Vers la nova societat de la informació a l’espai
amb els joves.
jove, com a Telecentre, s’ofereix accés gratuït a
internet en horari d’Ajuntament.
Ús de les noves tecnologies i xarxes socials
com a mitjans de difusió.
Incorporar als cursos que s’elaboren criteris
d’ús més productiu de les TIC i no només oci, i
L’Espai Jove i l’Ajuntament empren el
criteris de consum crític i prevenció de
facebook com a eina de difusió i recepció de
dependències.
suggeriments i comentaris.

joves.
Fortaleses:
1. La majoria de joves disposa d’internet a casa
i/o al mòbil.
2. Els 6 ordinadors oferts amb accés lliure i
gratuït a internet.
FUTUR
Amenaces:
1. Perdre valor les relacions interpersonals
presencials
Oportunitats:

1. Aprofitar les noves tecnologies per arribar
a un nombre major i més dispers de joves.
2. Fomentar la participació dels joves a través
de les TIC
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Associacionisme

Anàlisi de realitat

Visualització

Ni les administracions estan acostumades ni
preparades
per
atendre
demandes
d’associacions no formals, ni aquest tipus El Monstruari es consolida com un espai de
d’associacions solen adreçar-s’hi.
trobada ben acollit pels joves usuaris i
coorganitzadors (bar d’entitats)
La majoria d’associats no s’impliquen gaire a les
associacions.
Continuació del projecte d’activitats i d’autonomia
de joves de vilafant.
Bona part dels líders de les associacions
tradicionals es fan grans, hi ha poc relleu L’Ajuntament treballa per promoure un grup de
generacional.
Voluntariat social
Molts dels joves no han experimentat els Des del CCAE es dóna suport a la creació
avantatges que una associació pot oferir i per tant d’associacions
juvenils,
formació
per
no poden “necessitar-les”.
associacions, línies de subvenció per a entitats
juvenils...
La manca d’assumpció de responsabilitats en
d’altres aspectes de la seva vida fan carregoses Des de la Direcció General de Joventut s’ofereix
Ì Formació i suport per a la creació de projectes.
les tasques implícites de tota associació.
Ì

La manca d’interrelació amb d’altres grups de
joves, el sedentarisme, les noves tecnologies a
casa... no ajuden a sorgir grups espontanis i nous
de joves.
La poca interrelació veïnal i vida social dels
vilafantencs.
Creació de noves entitats i la Comissió d’Activitats
i Festes com a eina de participació de les entitats.

Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì

Formació i suport per a la creació
d’associacions.
Subvencions als ajuntaments per a la creació de
projectes per a joves.
Subvencions a associacions que realitzen
activitats per a joves.
Delicious Æ recursos per a entitats
Joventut en acció
Projectes interculturals
Informació i difusió
a través de la xarxa
www.jove.cat

Diagnòstic
PRESENT
Febleses:
1. La majoria d’associats no s’impliquen a les seves
associacions
2. Hi ha una gran part de la població amb poca cultura
associativa experimentada
3. Algunes associacions de joves no formals els manca
l’interès comú i només els mou el propi
Fortaleses:
1. Hi ha unes fortes branques juvenils a les associacions
generalistes i intergeneracionals
2. L’Espai jove segueix essent un espai de referència per les
entitats juvenils
FUTUR
Amenaces:
1. Els líders juvenils de les associacions es fan grans i no hi
ha pràcticament relleu generacional.
2. Una societat de joves que no s’ha vetllat per l’assumpció
de responsabilitats difícilment podrà ésser participativa i
associativa
3. Un baix sentiment de pertinença i d’identitat de poble no
ajuda gens a implicar-te en una associació
Oportunitats:
1. L’IES de Vilafant ajudarà que els joves es puguin
relacionar
2. Les actuacions de la regidoria d’Educació vers que els
infants i joves de diferents escoles facin coses junts així
com els casals unitaris d’estiu facilitaran relacions futures
3. Continuació del projecte d’activitats i d’autonomia de joves
4. Suport de l’Ajuntament a les associacions
5. Comissió d’activitats i festes de Vilafant
6. Possible creació de projecte de voluntariat social
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Participació

Anàlisi de realitat

Visualització

Els joves no són subjectes passius i per tant
no són simples consumidors de serveis i
d’altivats, són també pensadors i tenen ganes Més de la meitat de suggeriments i queixes
rebudes pels canals telemàtics són de joves, però
de transmetre-ho.
són de caire personal i no “d’interès comunitari”.
Els joves d’avui són vitals i afectius, estan
preocupats pels problemes socials i creuen Continuació del projecte d’Activitats i autonomia de
que paga la pena lluitar per interessos joves.
col·lectius com són els drets humans i dels
pobles, la protecció del medi ambient, la El plenari de la Comissió d’activitats i Festes està
justícia social... una altra cosa és que vegin format per totes les entitats de Vilafant i
l’ajuntament com a una possibilitat més per representants dels grups polítics i el govern local.
Enguany i amb previsió d’anar-ho agumentant
assolir-ho.
s’encarreguen de la Festa d’Estiu i de la Festa
Ràdio Vilafant i la revista veïns cedeixen Major i el Monstruari de Rock.
l’espai per participar les entitats.
Creació de la Comissió de festes i d’activitats
de Vilafant.

Diagnòstic
PRESENT
Febleses:
1. L’Espai Jove necessita una dinamitzadora
més estable.
2. Els fòrums han deixat de ser un espai viable
de participació
Fortaleses:
1. Coneixem les necessitats sentides dels joves
vilafantencs
2. La participació jove canalitzada mitjançant
l’Espai Jove els interessos i necessitats
3. Participació del jovent a les entitats
FUTUR
Amenaces:
1. El fet que la resposta de l’administració a les
demandes dels joves és molt lenta es pot
provocar un rebuig dels joves.
2. Les preocupacions vitals (socials, habitatge,
treball, etc..) es poden entendre pels joves
com a no competències dels ajuntaments
Oportunitats:
1. Espais participatius continus a Ràdio Vilafant i
Revista Veïns.
2. Continuació del projecte d’activitats i
autonomia de joves
3. Ampliació de les “competències” de la
Comissió d’activitats i festes de Vilafant
4. Creació de noves entitats
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Anàlisi, visualització i DAFO

Anàlisi de realitat

Cohesió social

L’Alt Creixement demogràfic migratori, la
proximitat de Figueres, la separació del
municipi en tres nuclis incrementat per la
separació per escoles segons el nucli no
ajuda gens a la interrelació dels joves i la
identitat de poble.

Visualització

Immigració: Tota família immigrant que s’inscriu al padró de Vilafant rep una guia d’acolliment en
català i una llengua propera (castellà, àrab, francès o anglès).
Vers la nova societat de la informació a l’espai jove, com a Telecentre, s’ofereix accés gratuït a
internet en horari d’Ajuntament. I incorporar als cursos que s’elaboren criteris d’ús més productiu de
les TIC i no només oci, i criteris de consum crític i prevenció de dependències.

Un dels principals interessos dels joves són Vers la mobilitat podem valorar el carril bici i de vianants que uneix els principals serveis públics de
les noves tecnologies.
Vilafant i els tres nuclis segregats, i l’esforç pressupostari per dur 2 línies d’autobús de Figueres també
dins els 2 nuclis urbans de Vilafant, i negociació per aconseguir la 3a línia al 3r nucli vilafantenc.
Tenim un baix índex d’immigració (i
disminueix el pes específic del Marroc a Vers el mediambient podem destacar el compostatge casolà on una bona part de les famílies acollides
tenen fills joves que també hi participen, i l’agenda 21 escolar iniciada en un centre escolar s’estén a la
canvi de l’augment de l’americà).
resta. També en aquest sentit i fomentat la reducció de residus i el consum crític destaquem el mercat
S’esmorteix la baixa autonima de mobilitat de 2a ma de la deixalleria i el compostatge casolà amb 250 famílies, moltes d’elles amb joves.
gràcies al transport públic cap a Figueres en
2 dels 3 nuclis i amb la creació del vial de Vers la segregació de nuclis, urbanísticament el 70% del territori està protegit per tal de fomentar la
comunicació de vianants i bicicletes que unió dels 3 nuclis urbans a mida que s’urbanitzin i s’apropin.
uneix els 3 nuclis urbans.
Vers la cooperació amb el Sud destaquem tant el suport al Fons Català de Cooperació, així com
puntualment recollida d’aliments i roba tant per països del sud com per Càrites.
La llengua catalana segueix essent una
llengua vehicular per a la gran majoria però Vers l’oci, valoració d’oferta alternativa d’oci nocturn els divendres a la piscina municipal.
està creixent el fenomen de posicionament
estètic de la llengua castellana i es continua Facilitat a les entitats juvenils, i la resta, perquè puguin organitzar actes lúdics.
sense parlar en català al nou-vingut.
Incorporar als objectius i actuacions també la població pre-adolescent: de 12 a 15 anys
Encara que cada cop n’hi ha menys, des de El nou IES passa a ésser l’únic centre comú per als joves dels 3 nuclis urbans de Vilafant.
fa 10 anys que als casals de Vilafant hi
conviuen amb els sahrauis acollits a l’estiu.
Sota la premissa que pots cuidar i estimar el que coneixes, es promou des de Vilafant diferents rutes a
peu pel riu Manol i de BTT també pel Manol i arreu de la zona Salines Bassegoda (3 de les 24 rutes
Poca interrelació veïnal i vida social, així surten des de Vilafant)
com “barreja” de joves de diferents nuclis.

Diagnòstic
PRESENT
Febleses:
1.
Tenir un poble partit en 3 i amb dos nuclis urbans fent
continu urbà amb Figueres no ajuda gens a la identitat i la
pertinença.
2.
Dues escoles diferenciades tampoc ajuda.
3.
La majoria de les famílies no tenien arrels prèvies amb
Vilafant abans de venir a viure-hi.
4.
Els referents associatius per temes de llengua,
cooperació i interculturalitat estan fora de Vilafant.
Fortaleses:
1.
Mobilitat facilitada pel nou transport públic cap a Figueres
i el nou carril bici i de vianants que uneix.
2.
Els 6 ordinadors oferts amb accés lliure i gratuït a internet
1.
Compostatge casolà, Agendes 21 escolars, deixalleria
municipal, Mercat de 2a mà...
FUTUR
Amenaces:
1.
L’augment d’immigració sense disposar de projectes i
serveis adequats als reptes.
2.
L’augment de població que viu sense la presència de la
llengua catalana o amb posicionament estètic en contra.
3.
La possible fractura per no poder accedir a la societat de
la informació i les noves tecnologies.
Oportunitats:
1.
La poca immigració actual facilita la integració i és un
exemple proper pels nouvinguts futurs.
2.
Vilafant comença a ser conegut mediambiental arreu
gràcies a la experiència del compostatge casolà i l’esforç
de divulgar-ho a d’altres municipis, així com premis
mediambientals rebuts
3.
La riquesa de la interculturalitat.
4.
Els nous terrenys a urbanitzar poden arribar a unir els 3
nuclis urbans.
5.
Nou IES com a lloc de trobada comú i de sortida de
propostes de participació
6. Nova deixalleria municipal i nova deixalleria vegetal a
Vilafant.
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Habitatge

A. Emancipació
Objectiu General: Facilitar l’accés dels joves vilafantencs a l’habitatge – Facilitar l’emancipació autònoma
Objectius específics
Metodologia
Temporalitat
Mitjançant col·laboració amb la Diputació i la Secretaria
Elaborar el Pla
Es congela el procés fins la finalització de la crisi
d’habitatge de Vilafant
d’Acció Social i Ciutadania
immobiliària
Vetllar perquè els primers habitatges de protecció oficial
siguin per a joves
Vetllar perquè quan hi hagi un “paquet gran d’habitatges” s’hi
contempli el lloguer
Vetllar que el 10% o el 20% mínim dels habitatges construïts
Fomentar l’habitatge
Valorar la possibilitat d’incloure-ho en el nou
a Vilafant es destinin a habitatge públic.
protegit a Vilafant
POUM
Fomentar alternatives de construcció d’habitatge protegit:
cooperatives de construcció, conveni amb l’INCASOL o la
Fundació Família i Habitatge...
Cercar les possibilitats d’incloure criteris de mínims per a
joves del municipi i de la comarca, entre d’altre col·lectius
d’especial interès
Fomentar el coneixement
Donar a conèixer mètodes alternatius d’habitatge com ara els Durant 2012-2016 promoure xerrades i/o fer
d’experiències
difusió d’experiències
co-hausing, comunitats, etc.
alternatives d’habitatge
Fomentar la socialització
que afavoreixi
El projecte adreçat a joves de 12 a 17 anys, en
l’autonomia, la
aquest àmbit no tindrà efecte fins d’aquí de 10 a
Projecte d’activitats i autonomia de joves
responsabilitat i la presa
15 anys.
de decisions dels joves
Informar els joves sobre
Mitjançant el programa d’informació i assessorament a
la possibilitat d’accés a
Durant tot l’any
l’Espai Jove i TIC
l’habitatge (ajudes,
crèdits)
Avaluació Quantitativa
Avaluació Qualitativa
Indicador
Criteri
Indicador
Criteri
Quantitat de rebaixa de la taxa de
20% de la taxa
Satisfacció del propietari
Acolliments a la reducció de taxa
béns immobles
Augment del 10% dels
Grau d’assoliment d’habitatge
Quantitat de lloguers promoguts
Satisfacció dels joves consultants
existents
adequat o d’informació necessària
Quantitat de consultes sobre
Grau de satisfacció i adequació de
5% del jovent
Satisfacció dels joves consultants
habitatge realitzades
l’habitatge
Quantitat d’habitatges protegits
Mínim 10%
respecte els construïts
Quantitat d’habitatges protegits
Bon equilibri entre l’habitatge
Mínim 10%
Grau d’acceptació dels dos models
destinats a menors de 35 anys
promogut pels constructors i des de
de promoció d’habitatge social
Els de gestió pròpia de l’administració o entitats
Convenis realitzats o
l’Ajuntament amb
cooperatives promogudes
convenis o
cooperatives
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temporalització i avaluació

Ocupació i Emprenedoria

Objectiu General: Promoure la transició a la vida activa laboral
Objectius específics
Metodologia
 Amb el Club de Feina s’abasten a l’hora la recerca
laboral i l’aprenentatge d’habilitats i tècnics que
Fomentar la inserció laboral
recerca de feina.
 Continuar amb el projecte Okup’alt
 Encetar el Pla d’integració laboral per a joves amb
Promoure l’aprenentatge
d’habilitats i recursos sòciolaborals sense itinerari formatiu de futur

Temporalitat
Durant tot l’any. Cada any signa un conveni
entre l’Ajuntament de Vilafant i el Consell
Comarcal, i enguany Des del març del 2008
Durant tot l’any (atès l’augment d’usuaris en
comptes d’una sessió mensual, són dues
mensuals )

Facilitar l’assessorament d’oferta formativa a l’entorn
així com les possibilitats de canviar-les. Espai Jove i Durant tot l’any
contactes amb la direcció del nou IES de Vilafant
Aconseguir que tots el joves tinguin Programa de formació i ocupació mitjançant taulell
a l’abast l’accés de tota la
físic i virtual amb el facebook (comarcal i local). Fer
Durant tot l’any
informació i formació possibles per difusió de tots els recursos municipal, comarcals,
trobar feina o millorar-la.
provincial i virtuals.
 Incloure a les concessions de serveis com ara el
del casal d’estiu, la recomanació de contractació de
Fomentar les contractacions
joves del municipi.
públiques o concertades pels joves  Pla d’activació econòmica de l’Ajuntament (malgrat Durant tot l’any
vilafantencs.
és genèric preveiem que part de l’emprenedoria i part
de la nova contractació puguin ésser menors de 35
anys)
Avaluació Quantitativa
Avaluació Qualitativa
Indicador
Criteri
Indicador
Criteri
Nombre de consultes juvenils de i a 30%
de
l’atur
juvenil
al Club de Feina i l’Espai Jove.
vilafantenc
Satisfacció de la consulta i del
Grau de satisfacció i de resultats
resultat final
Nombre de consultes d’orientació
10% del jovent
formativolaboral
Conveni de concessió amb
70%
plantilla
contractada recomanació
inclosa Recomanació i inclusió al concurs
Nombre de joves contractats
siguin joves del municipi
públic i al conveni
contractació joves.
Facilitar l’orientació de construcció
d’itineraris formativolaborals
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Formació

Objectius generals, metodologia,
temporalització i avaluació

Objectiu General: Promoure un ensenyament de qualitat i adaptat a les necessitats reals del jovent i la societat
Objectius específics
Metodologia
Temporalitat
Promoure construcció definitiva de l’IES de Vilafant
Creació de l’IES de Vilafant el curs 2008-2009 en Sempre
format barracots i promoure’n la instal.lació definitiva
al sud del Pavelló Municipal
Fomentar l’educació musical
Continuar amb l’escola de música de Vilafant
Sempre
Fomentar la relació entre alumnes de diferents nuclis Facilitar que els diferents centres escolars facin Tot l’any
urbans de Vilafant (i entre autòctons i nou vinguts)
activitats conjuntes. Aprofitar nous serveis com
l’escola de música per promoure-ho.
Fomentar l’educació mediambiental
Seguir recolzant les Agendes 21 Escolars
Tot l’any
Facilitar l’orientació de construcció d’itineraris Assessorament d’oferta formativa a l’entorn així com Durant tot l’any
formativolaborals
les possibilitats de canviar-les (incloure els contactes
amb la direcció del nou IES Vilafant)
Incrementar els coneixements dels joves sobre temes Instaurar el programa d’assessorament i informació Durant tot l’any
de formació (possibles sortides després de l’ESO, formativolaboral a l’Espai Jove i virtualment
Cicles Formatius...)
Augmentar el coneixement dels pares sobre recursos Instaurar el programa d’assessorament i informació Durant tot l’any
educatius
formativolaboral a l’Espai Jove i virtualment
contactes
amb
el
Departament Inici contactes curs 2012-13
Promoure un cicle formatiu (especialment de Establir
comunicació radiofònic) a Vilafant
d’Ensenyament amb l’orientació del Consell i possible inici 2013-14
Comarcal
Fomentar la integració laboral als joves amb poc Conveni amb Ensenyament del Pla d’integració Tot l’any
itinerari propi formatiu
laboral amb joves amb poc itinerari formatiu de futur
amb la col·laboració de l’IES
Fomentar la reflexió i trobada dels diferents agents de Projecte “Vilafant, vila educadora)
Tot l’any activitats i jornada
la comunitat educativa
anyal
Facilitar els mitjans de comunicació públics com a Contiuar amb la facilitació de l’entrada de jovent als Tot l’any
plataforma d’autoaprenentage o pràctiques de programes de Ràdio Vilafant i la redacció de la
comunicació i periodisme
Revista Veïns
Avaluació Quantitativa
Avaluació Qualitativa
Indicador
Criteri
Indicador
Criteri
Nombre de contactes realitzats amb Passos assolits cap a la creació Satisfacció de la consulta Grau de satisfacció i de resultats
l’administració competent
del cicle formatiu a Vilafant
i del resultat final
Nombre d’agents de la comunitat Nombre i varietat de participació Varietat d’agents de la Nombre i varietat de participació
educativa
comunitat educativa
Nombre i percentil dels possibles de Cooperació i transversalitat
Implicació de diferents Cooperació i transversalitat
diferents entitats i administracions
entitats i administracions
Nombre de consultes parentals i de 5% de les famílies amb joves
Grau de satisfacció del Escala qualitativa (1-5)
joves rebudes
servei
Nombre d’inscrits (i percentil de joves) superar la trentena
Augment de l’oferta de Grau de satisfacció i renovació, i
a l’Escola Municipal de Música
tipologies de classes i grau de creixement
instruments a l’Escola
Nombre d’inscrits en formació no nombre d’alumnes
formal ofertat públicament (tallers,
cursos, unitats didàctiques...)
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Salut i prevenció

Objectius generals, metodologia,
temporalització i avaluació

Objectiu General: Promoure hàbits i estils de vida saludables
Objectius específics
Metodologia
Temporalitat
 Oferir assessorament mitjançant el programa d’informació
 Facilitar informació-formació i
prevenció.
 Represa de l’escola de pares amb xerrades i tallers paral·lels per
 Facilitar l’accés a un servei
a joves
d’assessorament de salut.
 Represa dels grups d’ajuda mútua per a mares adolescents amb
 Apropar al jovent els serveis sanitaris Serveis Socials
púbics
 Oferiment d’activitats i difusió que sensibilitzin i ofereixin criteris de
Promoure un consum responsable i
reducció de conductes de risc
consum responsables i de reducció de conductes de risc evitables.
Coordinar-se amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
 Mantenir i reforçar l’”emborraxa’t de música”
Tot l’any i com a
 Facilitació d’activitats i esdeveniments atractius com a alternativa conseqüència inherent
Promoure alternatives d’oci nocturn i al
sedentarisme
de l’oci nocturn típic, i promoció de l’esport – lleure
dels objectius del
 Facilitar l’accés a associacions i clubs esportius o paraesportius
Projecte d’activitats i
 Fomentar i recolzar associacions i clubs esportius o paraesportius autonomia de joves
 Continuar i promoure les accions de la Carta del caminar europea
 Fomentar activitats de caminar i córrer
 Facilitar que altres entitats no esportives promoguin activitats
esportives i d’oci actiu
 Fomentar tallers i cursos de salut
Facilitar l’accés als preservatius
Periòdicament preservatius gratuïtament mitjançant col·laboració
amb el Consell Comarcal
Crear espai de confiança i de  Intentar tenir una dinamitzadora de l’Espai Jove estable
pertanyença
 Fomentar que l’espai se’l puguin fer seu (decoració, etc...)
Vetllar per incloure la salut mental a les Incloure la intel·ligència emocional, la salut relacional, etc... en tot
campanyes
aquelles activitats que així ho permetin
Millorar i augmentar els espais de salut i  Creació del pavelló poliesportiu de Vilafant
esport
 Creació de 2 parcs de salut i itineraris de salut
 Promoure el vial de vianants i bicicletes
 Promoure les rutes pel Manol i de BTT de Salines Bassegoda
Avaluació Quantitativa
Avaluació Qualitativa
Indicador
Criteri
Indicador
Criteri
Nombre de consultes sobre salut
10% població jove
Multiplicació
de
la Augment de les demandes i de la
qualitat d’aquestes
Nombre de preservatius oferts
Augment
progressiu sensibilització i formació
anyalment
Grau de satisfacció del Grau d’ús i continuïtat
Nombre d’assistents a les activitats 10% població juvenil
servei
Servei d’assessorament de salut
Nombre
d’alternatives
al Mínim 10 a l’any
sedentarisme i l’oci nocturn típic
Millora i/o creació de nous espais
Millora i/o creació de nous Millora i/o creació de nous Millora i/o creació de nous espais
espais
espais
Creació i suport entitats esportives Nombre
Creació i suport entitats Diversitat i varietat
o paraesportives
esportives o paraesportives

OMA4

PLJ Vilafant 2012-2016

Oci i cultura

Objectius generals, metodologia,
temporalització i avaluació

Objectiu General: Facilitar l’accés i la difusió de la cultura i creativitat dels i pels joves
Objectius específics
Metodologia
Temporalitat
Facilitació d’activitats i esdeveniments atractius com a alternativa de l’oci
Promoure alternatives d’oci nocturn, i
alternatives a l’oferta cultural general
nocturn típic, i promoció de l’esport - lleure
Oferiment al jovent de l’Espai Jove i l’Ajuntament com a local d’exposicions i
Facilitar l’accés i la difusió de la
oferiment de Ràdio Vilafant, Revista Veïns i Pàgina web municipal també
creativitat artísticocultural del jovent
com a difusió de la creativitat juvenil
Introducció activitats i interessos juvenils en aquells espais, activitats i locals
Normalització i desmitificació
d’esdeveniments i espais “no juvenils”
públics que fins ara no s’hi comptava
Facilitació de la informació necessària i estratègies que facilitin l’accés al
Tot l’any i com a
Facilitar l’accés al turisme enriquidor i
actiu
turisme actiu
conseqüència
inherent dels
Mantenir el projecte de Monstruari de rock de Vilafant com a mostrador de
Fomentar la música catalana i/o en
objectius del
música en català, per donar a conèixer artistes novells i espai de
català així com oferir un espai per a
Projecte
grups novells locals/comarcals
participació per a les entitats
d’activitats i
Creació del plenari de la Comissió d’Acitivtats i Festes de Vilafant,
Creació de la Comissió d’Activitats i
autonomia de
Festes de Vilafant (i subcomissions més inicialment amb les subcomissions operatives de la Festa d’Estiu i la Festa
joves
operatives)
Major-Monstruari
 Facilitar l’accés a associacions socioculturals
 Fomentar i recolzar associacions socioculturals
Fomentar l’associacionisme sociocultural  Fomentar activitats socioculturals
 Facilitar que altres entitats no socioculturals promoguin activitats
socioculturals
 Recolzar i facilitar el CAU i noves inscripcions
Mantenir i recolzar el CAU com a esplai
així com d’altres espais d’esplai i lleure
 Continuar amb la implantació dels campaments
Instaurar el programa d’informació i assessorament amb la col·laboració del
Espai Jove esdevingui un punt
Curs 2012-13
d’informació juvenil
Consell Comarcal
Avaluació Quantitativa
Avaluació Qualitativa
Indicador
Criteri
Indicador
Criteri
 Nombre de demandes de noves
tecnologies
 Sentiment que
 10% població juvenil
 Nombre d’activitats alternatives
l’Ajuntament els té en
 Noves demandes no
compte en la seva
d’oci
previstes i usos de les
 Nombre d’introducció d’activitats i
programació
previstes
 Grau de satisfacció
interessos juvenils en allò que fins
 Satisfacció per les
 10 mínim a l’any
 Varietat de continguts i
alternatives d’oci i viatge, i
ara no era “per joves”
 Normalització de vàries a
associacions
 Nombre de consultes sobre
per la difusió de creativitat
l’any i manteniment rera any
viatges
 Varietat d’entitats
 Subcomissions funcionals
socioculturals
 Implantació de la Comissió de
Festes i les subcomissions
operatives

TIC

Objectiu General: Facilitar l’accés i la difusió a les noves tecnologies
Objectius específics
Metodologia
Facilitar d’accés a les noves tecnologies  Disposant d’accés lliure i gratuït a internet i noves tecnologies
i la societat de la informació
 Oferint formació al respecte
Fer ús de les noves tecnologies per
 Facebook de l’Espai Jove i de l’Ajuntament de Vilafant
ampliar target de joves
 Pàgina web de l’Ajuntament
Resoldre i derivar consultes i demandes  “Mailing” informatiu/difusió amb SMS, correu-e, xarxes socials...
Emprar xarxes socials
Avaluació Quantitativa
Indicador

 Instaurar el programa d’informació i assessorament amb la col·laboració
del Consell Comarcal
Criteri

 Nombre d’accessos a internet
 Nombre de demandes
5% població juvenil
de/mitjançant noves tecnologies
 Tallers i cursos de formació NTIC

Avaluació Qualitativa
Indicador
 Sentiment d’aprenentatge
de noves tecnologies
 Millora i manteniment
Telecentre i ordinadors
connexió internet

Temporalitat
Tot l’any i com a
conseqüència
inherent dels
objectius del
Projecte
d’activitats i
autonomia de
joves

Criteri

Grau de satisfacció

OMA5

PLJ Vilafant 2012-2016
Objectius generals, metodologia,
temporalització i avaluació

Cohesió i equilibri sòcioterritorial

B. Cohesió i equilibri sòcioterritorial
Objectiu General: Promoure i facilitar la cohesió social i l’equilibri territorial
Objectius específics
Metodologia
Temporalitat
 Introduint el català en espais on no hi té gaire presència (com ara el programari de
noves tecnologies)
 Fomentar l’ús de la llengua
 Mantenir el projecte de guia d’acolliment en català i llengua propera per a les
catalana
famílies immigrades de Vilafant.
 Potenciar les noves
 Oferint cursos i tallers de noves tecnologies
tecnologies
 Oferint l’accés gratuït i lliure d’accés a internet
 Facilitar l’accés a la societat  Donant a conèixer projectes de solidaritat i cooperació com ara l’acolliment a infants
de la informació
sahrauís
 Facilitar l’autonomia
 Valorar la publicació de dades estadístiques que desmenteixin la sensació de
Tot l’any i com a
personal en la mobilitat
greuge comparatiu per a la població autòctona amb les actuacions de serveis socials.
conseqüència
 Afavorir l’arrelament i
 Facilitant la interrelacions entre els joves i facilitant la mobilitat internuclis i amb
inherent dels
pertinença al territori
Figueres: Seguir recolzant que el transport públic de Figueres doni servei als nuclis de
objectius del
 Fomentar la interculturalitat Vilafant (Camp dels Enginyers i Les Forques) com fins ara i intentar ampliar el servei
Projecte
com a forma de convivència
al Nucli Antic (el més allunyat).
d’activitats i
 Fomentar la cooperació
 Intentar ampliar els quilòmetres de carril bici i de vianants
autonomia de
internacional i la solidaritat
 Vetllar per incloure, sempre que sigui possible, la població pre-adolescent
joves
 Promoure la mobilitat
 Visites culturals com a coneixement de l’entorn i orígens del municipi
sostenible o menys impactant  Mantenir el vincle amb el Fons Català de Cooperació
pel medi, i disminuir la
 Cercar amb Creu Roja la millor manera de crear una borsa i projecte de voluntariat
sensació de segregació de
social
nuclis urbans
 Promoure l’IES com a espai reunificació de joves vilafantencs dels 3 nuclis urbans
 Promoure el voluntariat
 Continuar i augmentar projectes mediambientals sobretot els que els protagonistes
social
són els ciutadans (agenda 21, compostatge casolà, recollida de fracció vegetal...)
 Vetllar per fer activitats en les quals els joves s’hagin d’autoorganitzar i/o relacionarse amb d’altres joves, si pot ésser d’ambients i grups de diferents procedències
Avaluació Quantitativa
Avaluació Qualitativa
Indicador
Criteri
Indicador
Criteri
 Nombre de cursos i tallers oferts
 Grau de satisfacció
 Mínim un curs/taller a l’any
 Percentil de joves que hi
 Valoració d’aquests
Escala qualitativa de satisfacció (1-5)
 5% de joves
participen
programes

Participació, associacionisme i interlocució

C. Participació
Objectiu General: Reconèixer, impulsar i donar suport a l’associacionisme i la participació juvenil
Objectius específics
Metodologia
Temporalitat
 Recolzant els projectes i idees que es rebin dels joves associats
 Reconèixer, promoure i donar suport a
 Dinamitzant l’Espai jove durant tot l’any
l’associacionisme juvenil tant formal com informal
 Portant a terme el Projecte d’activitats i autonomia de joves
 Promoure l’entrada de joves en les entitats del
 Intentar que el projecte d’escola de música sigui un lloc de trobada
municipi i territori
per a tothom
 Facilitar els espais de diàleg i els canals d’opinió
 Aprofitar les oportunitats de tenir un nou IES a Vilafant on hi van els Tot l’any i com a
amb els joves
joves de totes 2 escoles i tots 3 nuclis urbans
conseqüència
 Atenent a les peticions acompanyant el seu
 Seguir oferint al jovent, i a la població en general, els mitjans de
inherent dels
assoliment
objectius del
comunicació municipals com a lloc de participació (Ràdio Vilafant i
 Fomentar l’assumpció de responsabilitats i
Revista veïns mensual)
Projecte
autonomia entre els joves
 Mantenir l’espai de formulari de rebuda de suggeriments i queixes
d’activitats i
 Disminuir la manca d’interrelació de joves de
autonomia de
de la web com a espai de participació municipal
diferents nuclis, grups d’interessos, etc...
 Participar a les activitats del programa quadrat
joves
 Fomentar la interrelació veïns i vida social dels
 Creació del plenari de la Comissió d’Activitats i Festes de Vilafant,
vilafantencs
inicialment amb les subcomissions operatives de la Festa d’Estiu i la
 Creació de la Comissió d’Activitats i Festes de
Festa Major-Monstruari
Vilafant (i subcomissions més operatives)
 Cercar amb Creu Roja la millor manera de crear una borsa i projecte
 Promoure el voluntariat social
de voluntariat social
Avaluació Quantitativa
Avaluació Qualitativa
Indicador
Criteri
Indicador
Criteri
 Nombre d’activitats ofertes
 Satisfacció de les
organitzades per les associacions
 Mínim 3 anyals de mitjana
 Nombre d’associacions i import
associacions
 Percentil d’entitats que reben
que reben suport
 Valoració de la
 Grau de satisfacció
suport
participació en general i
 Percentil de joves que hi
 5% de joves
participen a les entitats i espai de
juvenil
participació
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D. Orientacions genèriques de metodologia
> Metodologia
La metodologia treballada en aquest pla local de joventut s’articula tenint en
compte aquests 4 principis metodològics:
• Participació
• Transformació
• Integralitat
• Qualitat
Participar significa ser part, prendre part i tenir part en alguna decisió. És el
dret que ha de tenir tota persona a donar la seva opinió i a decidir el seu propi
destí. Implica prendre part i participar de la presa de decisions amb un
propòsit clarament definit i desitjat.
Concretament, si parlem de participació jove, ens referim en el procés que els
joves formin part d’iniciatives que surtin d’ells mateixos i que ells organitzin
amb el suport de l’àrea de joventut. També es vol donar tot el suport possible
a incentivar l’associacionisme i la participació dels joves en altres activitats
que s’organitzin en el municipi.
Es procurarà que l’administració i els diferents agents implicats en les
polítiques de joventut treballin de manera horitzontal amb els joves. Per tant
l’administració no tindrà mai un paper jeràrquic respecte els joves sinó que
exercirà una governança democràtica on la seva funció serà la de coordinar
i facilitar l’acció de tots els agents implicats.
Cada agent implicat tindrà el seu paper, tant en el disseny com en l’execució
de la participació en les Polítiques de Joventut. Cadascú és corresponsable
de la seva àrea de treball utilitzant espais comuns i col·laborant entre ells.
En cadascun dels diferents moments del procés participatiu tots els agents
implicats podran expressar la seva opinió i sempre serà atesa facilitant així
les formes de democràcia directa i semidirecta.

Transformar és convertir una realitat en una altra mitjançant un procés. En
joventut aquesta transformació pretén tenir un impacte positiu en la realitat
que viuen els joves i el seu entorn.
Tots els joves són diferents i viuen realitats diferents per tant les polítiques de
joventut han d’incloure a tots i a totes les joves del municipi sense
discriminar ningú per motius d’origen, sexe, edat, ideologia, religió...
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El que si cal tenir en compte són aquelles desigualtats més importants per tal
de minimitzar-ne els seus efectes d’exclusió. Per tant el pla local de joventut
intentarà lluitar contra les desigualtats socials del municipi sempre tenint
en compte les especificitats de cada jove.
En el disseny s’han de tenir en compte aquestes diferències procurant que
les polítiques de joventut siguin el més universals possibles de manera que
els joves del poble s’hi vegin reflectits.

Integralitat és tenir en compte des d’una perspectiva global els diferents
àmbits que formen la vida de les persones.
La integralitat en les polítiques de joventut implica analitzar les
problemàtiques juvenils de manera interrelacionada, cercant correlacions i
associacions entre fenòmens.
És fonamental, per tirar endavant les polítiques de joventut del municipi,
establir canals de col·laboració entre les diferents àrees que composen
l’ajuntament. Per tant és bàsic treballar de manera transversal perquè es
desenvolupi un projecte integral de joventut.
També és bàsic el treball interinstitucional (govern multinivell) entre les
diferents administracions públiques implicades en les polítiques de joventut:
ajuntaments, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Diputació de Girona,
Direcció General de Joventut, Generalitat de Catalunya.
I tots els agents i institucions implicades en el desenvolupament de les
polítiques de joventut al municipi han de treballar en xarxa, això suposa un
treball conjunt i una coordinació contínua entre ells.

Qualitat és el conjunt de propietats que fan que el projecte esdevingui real,
eficaç i eficient i que li confereix l’aptitud de satisfer les demandes,
necessitats i expectatives creades.
És bàsic tenir unes polítiques de joventut de qualitat que satisfacin els joves
del municipi.
Tot projecte s’ha d’adequar a la seva realitat facilitant així l’assoliment dels
objectius sorgits de la diagnosi del municipi.
S’ha de tenir un coneixement pròxim i directe del territori a l’hora de
dissenyar i implantar les polítiques de joventut de qualitat.
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Les polítiques de joventut s’han de transformar segons la realitat en la qual es
troben en cada moment. Per tant la innovació i la creativitat són
fonamentals en el treball amb els joves.
Finalment, tota política de joventut s’ha de poder avaluar per tal de valorar si
s’han assolit els objectius establerts inicialment i què ens ha facilitat o
dificultat l’èxit. S’ha de poder realitzar de manera quantitativa i qualitativa en
els diferents moments del projecte.

> Eines metodològiques
La metodologia descrita anteriorment s’ha dut a terme de la següent manera i
amb les següents eines:
Pel que fa a la participació, aquesta és dóna de manera transversal en tot el
procés de la redacció del pla local de joventut: anàlisis, diagnosi, disseny,
execució i avaluació.
Aquesta participació s’ha donat en:
• Trobades amb joves i regidors
• DAFO
• Grups de discussió
• Reunions amb experts (educadora social, AMPA, associacions,
mestres, IES, pediatres, dinamitzadors...)
• Enquestes i entrevistes
• Tallers de participació i observació participant
En relació a tenir en compte la transformació en l’elaboració d’aquest Pla
Local de Joventut s’han utilitzat les diferents eines:
• Sociograma
• Convocatòries generals
• Entrevista en profunditat
• Arbre de problemes
• Tallers de participació
• Observació participant
• Eines estadístiques com ara el Delphi
A l’hora de treballar la integralitat i fer-ho de la manera més transversal
possible s’han utilitzat les següents eines:
• Grups de discussió amb experts
• Reunions amb regidors de les diferents àrees (joventut, cultura,
educació, hisenda, economia, festes, esports, benestar social, atenció
a les persones...)
• Reunions interinstitucionals
o Consell Comarcal de l’Alt Empordà Æ cultura, ensenyament,
benestar social, medi ambient, promoció econòmica

OMA9

PLJ Vilafant 2012-2016
Objectius generals, metodologia,
temporalització i avaluació

•

o Diputació de Girona Æ Dipsalut, esports, acció social,
participació, cultura
o Direcció General de Joventut Æ Serveis Territorials
o Generalitat de Catalunya Æ departament d’Empresa i Ocupació
(SOC, pla d’ocupació), departament de Salut, departament de
Cultura, departament de Benestar Social i Família, departament
d’Ensenyament...
o Entre diferents ajuntaments
Reunions de coordinació amb els diferents tècnics de joventut, tècnics
comarcals...

La presencia del propi tècnic/a de joventut al municipi és garantia de qualitat,
perquè et garanteix la proximitat i realitat al Pla Local de Joventut, fent
adaptació de cada territori. A més la qualitat també la treballem:
• DAFO
• Delphi
• Entrevistes
• Grups de discussió
• Avaluacions quantitatives
• Avaluacions qualitatives
• Visions de futur
• Observació participant
• Sociograma
• Grups de discussió entre els tècnics de joventut compartits
• Participació en les Taules Comarcals (de joventut, de formació i de
salut)
• Brainstorming
Destacar que en aquests moments en els quals es disposa de pocs recursos
econòmics encara té més valor la creativitat i la innovació en la portada a
terme les polítiques de joventut. Per això ressaltar la importància que han
tingut els grups de discussió entre els tècnics de joventut compartit i la
participació en les taules comarcals per l’elaboració d’aquest Pla Local de
Joventut.
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