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1. Descripció del projecte
Descriviu molt breument en què consisteix el projecte, especificant què motiva la realització del
projecte i per què, els destinataris als quals s’adreça, on s’inscriu i què pretén aconseguir i com.

Aquest és un projecte d'accions destinades a joves de 12 a 29 anys del municipi de Vilafant per tal
d'acompanyar-los en el seu camí cap a l'emancipació i a la ciutadania de ple dret. Per això des de
l'Àrea de Joventut, on es compta amb la figura professional d'un tècnic de joventut, d'una tècnica de
joventut compartida i d'una dinamitzadora juvenil, treballem juntament amb els joves per tal d'esbrinar
i detectar què els preocupa i què necessiten, i proposar-los la participació en diferents programes
amb l'objectiu de capacitar-los i ajudar-los, en aquest moment difícil i de poques oportunitats, a
assolir l'èxit en la resolució de les seves necessitats i la consecució de les seves propostes.

.
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2Justificació del projecte i relació amb el pla local de joventut
2a Justificació del projecte
Descriviu per què es vol fer, a quina realitat respon i quina necessitat hi ha de fer el projecte
presentat

El present projecte anual és una aposta de l’Ajuntament de Vilafant per donar empenta, continuïtat i
estabilitat a les polítiques de joventut realitzades fins al moment. Vilafant presenta una voluntat ferma
de planificar i portar a terme satisfactòriament les seves polítiques de joventut i per això compta amb
un Pla Local de Joventut que representa el programa d’actuació adaptat a la realitat juvenil del
municipi i definit en el marc del PNJC, i amb el suport de la figura d’una tècnica de joventut
compartida (20% de jornada), que recolzarà la seva voluntat política en temes de joventut i la feina
duta a terme tant per la dinamitzadora (33% de la jornada) i el multitècnic (15%).
La figura del tècnic compartit de joventut és una iniciativa interinstitucional entre la Direcció General
de Joventut i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que es porta a terme des de l’any 2005. En
aquell moment van formar part del projecte 12 municipis petits de l’Alt Empordà que per les seves
característiques no podien disposar d’un tècnic de joventut propi. Actualment són 25 els municipis de
la comarca que formen part aquest projecte.
El projecte d’activitats i autonomia de joves aglutina unes accions definides en diferents programes
encarats a solucionar les demandes dels joves i les necessitats detectades al PLJ 2012 – 2015.
Aquest projecte ens servirà també per crear sinèrgies entre la diversitat dels joves del municipi.
Les principals activitats del projecte s’agrupen en dos grans àmbits:
▪
▪

dinamització de l’espai jove
el projecte d’activitats i autonomia de joves

Amb aquest projecte pretenem donar resposta a la demanda de l'Ajuntament de cohesionar i fer
participar els joves de diferents barris del municipi, i dels mateixos joves que demanden una oferta
d'activitats lúdiques, culturals i de relació, al mateix municipi.
Que Vilafant estigui a tocar Figueres, la capital de comarca, amb tota l'oferta educativa i cultural que
s'hi desenvolupa, va en detriment de la identificació del jove amb el poble de Vilafant. Des d'aquest
projecte, volem d'una banda potenciar la identificació amb el poble a base d'oferir oportunitats i
opcions per a que els joves es puguin implicar i participar en la vida social del municipi, i de l'altra
donar-los eines per a que creixin com a persones i tinguin les habilitats i capacitats necessàries per a
convertir-se en ciutadans autònoms.

2.b. Relació amb el pla local de joventut
Expliqueu quina és la seva relació amb el pla local de joventut, en quant a la diagnosi, a la relació
amb els objectius estratègics del pla local i el seu emmarcament en les línies d’actuacions o
programes dissenyats al pla local

L’objectiu principal d’aquest projecte d’activitats i autonomia de joves serà el d’impulsar les polítiques
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integrals de joventut adaptades a les necessitats dels joves del municipi en cada moment, partint des
del marc del seu Pla Local de Joventut 2012 – 2015 i d’acord amb les bases establertes en el Pla
nacional de joventut de Catalunya 2010 – 2020. Es pretén iniciar i instaurar els programes del
projecte d’activitats i autonomia de joves, a partir de les necessitats detectades en el Pla Local de
Joventut 2012-2015, sempre amb una adaptació continuada d’aquests a la realitat municipal.

Vers l’Espai Jove i la seva dinamització
Vilafant disposa des de fa 13 anys d’Espai Jove amb serveis d’accés a internet gratuït, ordinadors en
xarxa i amb programes ofimàtics i servei de video-dvd entre d’altres (Telecentre de l’Ajuntament) i ha
estat un dels locals de referència per les activitats i tallers adreçats als joves.
Aquest espai fou reivindicat des del 1r fòrum juvenil (des 2001) com en d’altres espais de
participació de joves posteriors.
Fins el 2006 l’Espai Jove s’havia gestionat fonamentalment amb l’autogestió de grups de joves
formals (l’associació de joves Vilafant Ideàrium, el grup excursionista, grup de percussió i dansa
africana Babaniko i branques juvenils d’altres associacions) i informals (grups de jocs en xarxa, jocs
de rol, reunions grups de tunning...) però malgrat era una bona experiència es va arribar a un
sostre d’ús i funcionalitat.
Des de llavors vam valorar que era necessària una dinamització no fonamentada exclusivament en
l’autogestió sinó basada en objectius del Pla local de Joventut de Vilafant, també perquè aquesta
dinamització copsi les necessitats, sentides o no (diagnosi activa de necessitats), dels joves
que s’hi apropen i poder donar acollida a les propostes, formals o no, que en tinguin. L’abril del
2006 es va contractar una dinamitzadora, de formació educadora social, de l’Espai Jove a jornada
reduïda un 33% de la jornada completa. Figura que s’ha mantingut fins a l’actualitat, encara que
amb d’altres perfils formatius, i que es vol seguir mantenint.
Al desembre del 2000, i des del primer pla local de joventut (2001) Vilafant ha disposat d’un tècnic,
que es manté a l’actualitat, amb una dedicació de la seva jornada a joventut d’aproximadament,
segons l’època de l’any, d’un 10 a un 20% de la jornada laboral.
També es compta des dels darrers anys amb el suport de la figura d’una tècnica de joventut
compartida (20% de jornada), que dona suport en temes de joventut i coordina la feina duta a terme
tant per la dinamitzadora
Com hem comentat, aquests espais s’empraran per donar cabuda tant a les noves tecnologies com
la salut com a espai d’informació i assessorament com els grans elements d’atracció per donar tant a
conèixer l’Espai Jove com a espai de trobada i d’identificació dels joves com l’oportunitat per aproparse i poder realitzar la diagnosi de necessitats sentides o no.

Vers el projecte d’activitats i autonomia de joves
Projecte que fomenta la cultura de participació i associacionisme i d’acompanyament d’assumpció de
responsabilitats i autonomia de joves de Vilafant (sobretot de 12 a 17 anys), l’empoderament, el
procés d’educació pel canvi en la qual els joves augmenten la seva capacitat per a decidir i
desenvolupen la seva capacitat per a generar pensament autònom, comunicar-se des del jo, escoltar
activament, i actuar i emprendre iniciatives entre d’altres.
Aquest projecte d’activitats i autonomia de joves es té en compte tant els dies entre setmana de
l’Espai Jove (de dimecres i divendres al vespre) com les trobades i/o sortides dels dissabtes.
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Aquest projecte té per objectiu a llarg termini vetllar per a què els joves participin de manera activa en
les activitats de la zona on viuen. Estem convençuts que la manca de participació dels nostres joves
és degut al tipus de societat en la qual vivim i sobretot perquè no disposen de les eines ni els
recursos adients.
Aquesta franja d’edat a la qual ens dirigim suposa una època de canvis, que fàcilment es pot viure
com a difícil, on l’infant passa a convertir-se en adolescent (o pre-adolescent) i experimenta tot un
seguit de canvis físics que l’afecten psicològicament. No són en cap manera adults, però ja tampoc
són nens ni nenes, i han d’entendre tots els canvis que es produeixen en el seu cos i la seva forma
de veure i pensar el món.
És per aquest motiu que es creu convenient també que aquest projecte d’activitats i autonomia de
joves sigui enfocat també com a activitats de lleure que els proporcioni diverses maneres d’enfrontar
el dur camí en la seva formació com a persones i aprendre coses noves a partir de la cooperació,
amb un punt de partida que passa per la seva pròpia motivació i el coneixement de l’entorn. A més
és la forma, i de vegades l’única, adient per poder crear un clima de confiança també prou informal
per tal de poder copsar i treballar temes que no sempre sorgeixen espontàniament.
També val a dir que aquesta franja d’edat és un objectiu a tenir en compte en tot tipus de polítiques
de prevenció, així com una aposta de futur pels futurs joves vilafantencs, i per aquest motiu s’enfoca
com a espai per a la reflexió i el treball cooperatiu, un espai on plantejar interrogants i proposar
accions col•lectives que generin petits canvis, un espai on puguin accedir a la informació i
assessorament en tots els àmbits del Pla Local de Joventut. Un espai en definitiva on aprendre i viure
la participació, on explorar el seu entorn tot prenent contacte amb les diferents organitzacions
cíviques que el conformen i prenen decisions com a punt de partida d’un aprenentatge cap a
l’autonomia.
La dinamització de l’espai jove juntament amb el projecte d’activitats i autonomia de joves, pels
objectius que cerca i la filosofia que l’impregna, és completament integral ja que abasta tots els
àmbits d’actuació:

•

Ocupació i emprenedoria: actualment amb el “Club de la feina” s’abasten a l’hora la recerca
laboral i l’aprenentatge d’habilitats i tècnics per a la recerca de feina.
A més amb el programa d’informació i assessorament es posa a l’abast de tots els joves, tant
presencialment com virtualment, les ofertes de feina. No cal dir que l’Espai Jove és un espai idoni per
la publicitat de les ofertes laborals així com una bona derivació al servei del DIL i Club de la feina de
Vilafant.
Des de l'espai Jove també es fa un primer acompanyament en el procés d'accés al programa
europeu de Garantia Juvenil.
•

Salut i prevenció: tenim una ferma aposta per l’educació i promoció de la salut (sexual,
alimentària, relacional, emocional etc.) dels nostres joves.

A més amb el programa d’informació i assessorament s’ofereix assessorament a tots els joves que
ho sol·licitin, tant presencialment com virtualment.
Des de l’ajuntament es promou alternatives d’oci nocturn i al sedentarisme mitjançant el recolzament
a les associacions i clubs esportius, així com tot un seguit d’activitats que es promouen emmarcades
en la Carta del caminar europea (marató, passejades naturals, visites culturals...).
Vilafant disposa del pavelló poliesportiu amb tots els seus serveis, 2 parcs de salut i itineraris
saludables, vial de vianants i bicicletes, piscina municipal, rutes pel Manol i de BTT de Salines
Bassegoda.
A nivell comarcal i a disposició dels municipis amb tècnic compartit es disposa de la figura de l'Agent
de Salut Juvenil, que es desplaça al poble o a qui els joves poden trobar a l'Oficina Jove comarcal o
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via internet. També es porten a terme programes de salut juvenil com la formació d'Agents joves de
salut, la Campanya de salut alimentària... dels quals Vilafant se'n beneficia directament.
•

Oci i cultura: tenim tres grans grups de treball, per una banda els cursos i tallers que s’hi
faran la majoria tindran a veure amb la cultura.
L’altra és que l’Espai Jove, com d’altres espais de la Casa de la Vila, es destinen des de fa temps a
espais d’exposicions on es podrà donar difusió a la creació cultural juvenil del municipi, i comarca. A
més es promouen iniciatives de promoció cultural juvenil com concursos literaris, de fotografia...
Per últim, des de l’Espai Jove es donarà a conèixer l’accés a la cultura (activitats i esdeveniments
socioculturals, del municipi, de la comarca i de l’entorn) a través del programa d’informació i
assessorament.
El consistori aposta per fomentar l’associacionisme sociocultural i a més dóna suport i facilita
les accions dutes a terme per les entitats de El Cau, i de La Totxana.
També es compta amb la comissió d’Activitats i Festes de Vilafant amb les subcomissions
operatives de la Festa d’Estiu i la Festa Major i Monstruari Rock.
•

Cohesió i equilibri socioterritorial: es treballa per fomentar l’ús de la llengua catalana; per
afavorir l’arrelament i pertinença al territori; facilitar l’accés a la societat de la informació;
fomentar el voluntariat i la cooperació internacional... i tenim projectes com ara les visites
culturals (genèriques, dramatitzades per membres del grup de teatre La Totxana i escolars)
on un dels principals objectius és conèixer la història del municipi i per tant reforçar el
sentiment de pertanyença i cohesió.
Vilafant també destaca per la seva aposta per la millora i cura del medi ambient on la participació
ciutadana i dels joves també n’és essencial (autocompostatge casolà, agendes 21 escolars, rutes pel
Manol...)
•

TIC: un dels principals aspectes d’aquest eix ha estat tota la informació i formació que s’ha
donat i es donarà a l’Espai Jove (i també a l’aula d’informàtica de l’IES) sobre noves
tecnologies, accés a la societat de la informació (i per tant reduir-ne l’exclusió social o
barreres socials l’accés) i medi ambient entre d’altres. Des de la finestra d'internet la
presencia de la tècnica de joventut i la dinamitzadora és més immediata i accessible. Des de
les xarxes socials es dinamitza la participació dels joves i s'informa de forma puntual i
periòdica.
A l'Institut de Vilafant hi ha un grup de joves que experimenten amb robòtica i programació.
Hem iniciat contactes amb la tutora i el Director de l'Institut per tal de poder realitzar formació
oberta a la població sobre iniciació a la robòtica i que els mateixos alumnes puguin ésser els
formadors.

•

Participació, associacionisme i interlocució: l’autogestió de l’Espai Jove ha anat perdent
presència i per això es va fer la transició a la gestió directa de l’Ajuntament. L’Espai Jove
també és un espai de trobada i reunions de les entitats que no disposen d’equipaments
propis.
L’Espai Jove i la dinamització d’aquest també cerca intensament la detecció de necessitats, sentides
o no, dels joves. També hi ha una “bústia” de suggeriment i “avaluacions” per part dels joves. Atès
que ja tenim l’experiència dels fòrums juvenils de Vilafant (complementats també amb els fòrums de
l’Agenda 21 intergeneracionals i escolars), ara ens cal l’aportació d’opinions i suggeriments a partir
de relacions més estretes i de confiança amb personal de l’Ajuntament, no cal dir que el treball diari i
el contacte més estret ho permet i facilita.
Com hem esmentat, també es disposa de la comissió d’Activitats i Festes de Vilafant amb les
subcomissions operatives de la Festa d’Estiu i la Festa Major i Monstruari Rock. Des de l'Espai Jove
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es participa activament amb les activitats municipals proposades per l'Ajuntament, per les comissions
de festes i amb les propostes d'algunes entitats, participant en actes com la cavalcada de Reis, la
Fira del Conill, el Monstruari Rock...
•

Habitatge: malgrat que actualment es pateix una situació de crisi immobiliària i financera, els
darrers anys es va treballar aquest àmbit atorgant l’any passat 8 habitatges de protecció
oficial a joves. Els nous projectes doncs en aquest sentit estan congelats a “l’espera de la
superació” de la crisi economicoimmobiliària.

•

Educació: la informació sobre els possibles itineraris formatius així com informació i
assessorament sobre la formació reglada i no reglada sempre hi és present. Des del curs
2008-2009, amb la creació de l’IES, s’estableix l’institut com a espai d’interrelació entre els
joves dels diferents nuclis del municipi, i des de fa uns anys es venen convocant els “Premis
a l'excel·lència” dels alumnes de l'IES, premi emmarcat en les Jornades educatives “Vilafant
vila educadora”que se celebren cada any i en les que els joves hi tenen un paper
protagonista.
D'altra banda existeix una coordinació directa amb l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal – Oficina
Jove Alt Empordà per al desenvolupament de programes formatius com ara l'Okup'Alt, Agents joves
de salut, cursos d'Educació en el lleure, Garantia Juvenil... així com tenir presència al Institut per
temes informatius.
Des de l'Educació en el lleure es posa una especial atenció a oferir activitats de lleure als
adolescents ja sigui donant suport a les activitats que organitzen les entitats juvenils, com les
activitats pròpies de l'espai Jove, com el Casal Jove d'estiu.

3. Objectius estratègics i operatius del projecte
Definiu els objectius estratègics del projecte, desglossant-los en objectius operatius.
Els objectius estratègics en cadascun dels àmbits d’influència d’aquest projecte pel que fa les
necessitats detectades en els joves del municipi s’especifiquen també en el corresponent Pla Local
de Joventut.
Els objectius operatius del projecte són els propis del Pla Local de Joventut 2012-2015 i també
organitzar i respondre a les diferents necessitats, demandes i inquietuds dels joves amb el
desenvolupament, seguiment, realització i avaluació de les diferents activitats i accions del projecte
d’activitats i autonomia jove.

Objectius estratègics

Objectius operatius
Fomentar l’habitatge protegit a Vilafant i
elaborar, si és possible, el Pla d’habitatge de
Vilafant
Fomentar el coneixement d’experiències
alternatives d’habitatge
Fomentar la socialització que afavoreixi
l’autonomia, la responsabilitat i la presa de
decisions dels joves
Informar als joves sobre les possibilitats
d’accés a l’habitatge (ajudes, crèdits)

A.1
HABITATGE
A Facilitar l’emancipació autònoma i
l'accés a l’habitatge

A.2
A.3
A.4
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OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
B Promoure la transició a la vida activa
laboral i formativolaboral

B.1

Fomentar la inserció laboral

B.2

Promoure l’aprenentatge d’habilitats i
recursos sociolaborals

B.3

Facilitar l’orientació de construcció d’itineraris
formativolaborals
Aconseguir que tots els joves tinguin a l’abast
l’accés de tota la informació i formació
possibles per trobar feina o millorar-la
Possibilitar suport i recursos a joves
emprenedors

B.4
B.5
C.1

Fomentar l’educació musical

C.2

Fomentar la relació entre alumnes de
diferents nuclis urbans de Vilafant (i entre
autòctons i nouvinguts)

C.3

Fomentar l’educació medi-ambiental

C.4

C.5
C.6
C

FORMACIÓ
Millorar la qualitat de l'educació i la
C.7
formació en els joves facilitant-los
informació i recursos de caire educatiu C.8
i formatiu
C.9
C.10
C.11
C.12

SALUT I PREVENCIÓ
D.1
D
Promoure hàbits i estils de vida saludables

Facilitar l’orientació de construcció d’itineraris
formativolaborals
o
plans
d’integració
alternatius
Incrementar els coneixements dels joves
sobre temes de formació (possibles sortides
després de l’ESO, cicles formatius...)
Augmentar el coneixement dels pares sobre
recursos educatius
Promoure que es pugui fer un un cicle
formatiu a l'IES Vilafant
Fomentar la integració laboral als joves amb
poc itinerari propi formatiu
Fomentar la reflexió i trobada dels diferents
agents de la comunitat educativa
Facilitar els mitjans de comunicació públics
com a plataforma d’autoaprenentatge o
pràctiques de comunicació i periodisme
Fer un reconeixement públic a l'esforç dels
alumnes de l'ESO
Facilitar recursos per a que tots els joves
puguin obtenir l'ESO.
Facilitar informació-formació i prevenció.

D.2

Facilitar l’accés a un servei d’assessorament
de salut

D.3

Apropar al jovent els serveis sanitaris púbics

D.4

Promoure un consum responsable i reducció
de conductes de risc
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D.5

Promoure alternatives d’oci nocturn i al
sedentarisme

D.6

Facilitar l’accés als preservatius

D.7

Crear espai de confiança i de pertinença

D.8

Vetllar per incloure la salut mental a les
campanyes

D.9

Millorar i augmentar els espais de salut i
esport

E.1

Promoure alternatives d’oci nocturn i
alternatives a l’oferta cultural general

E.2

Facilitar l’accés i la difusió de la creativitat
artístico-cultural del jovent

E.3

Normalització i desmitificació
d’esdeveniments i espais “no juvenils”

E.4

Facilitar l’accés al turisme enriquidor i actiu
Fomentar la música catalana i/o en català
així com oferir un espai per a grups novells
locals/comarcals
Continuar donant suport a la Comissió
d’Activitats i Festes de Vilafant (i
subcomissions més operatives)

OCI I CULTURA
E.5
Facilitar
l’accés
i
la
difusió
de
la
cultura
i
la
E
creativitat dels i pels joves
E.6
E.7

Fomentar l’associacionisme sociocultural

E.8

Mantenir i recolzar El Cau com a esplai

E.9

Mantenir l'Espai Jove com un punt
d’informació juvenil

F.1

Facilitar l’accés a les noves tecnologies i la
societat de la informació
Fer ús de les noves tecnologies per ampliar
target de joves

F.2
TIC
Facilitar l’accés i la difusió a les noves
F
tecnologies
F.3

Resoldre i derivar consultes i demandes

F.4

Emprar xarxes socials

COHESIÓ I EQUILIBRI
G.1
G SOCIOTERRITORIAL
Promoure i facilitar la cohesió social i
G.2
l’equilibri territorial

Fomentar l’ús de la llengua catalana
Potenciar les noves tecnologies

G.3

Facilitar l’accés a la societat de la informació

G.4

Facilitar l’autonomia personal en la mobilitat
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G.5

Afavorir l’arrelament i pertinença al territori

G.6

Fomentar la interculturalitat com a forma de
convivència
Fomentar la cooperació internacional i la
solidaritat
Promoure la mobilitat sostenible o menys
impactant pel medi, i disminuir la sensació de
segregació de nuclis urbans

G.7
G.8
G.9

Promoure el voluntariat social
Reconèixer, promoure i donar suport a
l’associacionisme juvenil tan formal com
informal
Promoure l’entrada de joves en les entitats
del municipi i territori
Facilitar els espais de diàleg i els canals
d’opinió amb els joves i el treball conjunt amb
la tècnica i la dinamitzadora juvenil
Atendre les peticions acompanyant el seu
assoliment

H.1
H.2
H.3
H.4

PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I
INTERLOCUCIÓ
Reconèixer, impulsar i donar suport a
H
l’associacionisme i la participació
juvenil

H.5

Fomentar l’assumpció de responsabilitats i
autonomia entre els joves

H.6

Disminuir la manca d’interrelació de joves de
diferents nuclis, grups d’interessos, etc...

H.7
H.8
H.9

Fomentar la interrelació veïns i vida social
dels vilafantencs
Augmentar la participació dels joves en les
activitats organitzades al municipi i potenciar
el treball cooperatiu
Facilitar l’acompanyament cap a l’autonomia i
l’educació pel canvi

H.10

Promoure el voluntariat social

H.11 Estimular la capacitat de reflexió i crítica

4. Descripció de les persones destinatàries
Descriviu quin és el perfil dels i de les joves destinatàries del projecte (sexe, edat, procedència,
pertinença a un col·lectiu específic, necessitats específiques...)

El projecte va adreçat a tots els joves vilafantencs (i és clar dels pobles de l’entorn) de 12 a 29 anys
(1.355 joves al municipi), i extraordinàriament en casos puntuals (temes formativolaborals,
d’habitatge...) s’ampliarà la franja per dalt (fins 35). Tot i així, i per la nostra experiència el 90% de
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les activitats són dirigides per i per a “el grup de joves” de 12 a 16 anys, la majoria d’ells també
alumnes de l’IES.
Preveiem que com a mínim 250 joves vilafantencs utilitzin algun servei, taller o sol·licitud d’informació
a través de l’Espai Jove. Preveiem però que alguns joves de les poblacions de l’entorn també s’hi
afegiran tant perquè bé en els seus municipis no hi ha un servei semblant com per l’amistat amb
joves vilafantencs.
5. Descripció metodològica
Expliqueu com es durà a terme el projecte en clau d’interdepartamentalitat i d’interinstitucionalitat, de
treball en xarxa amb la resta d’agents implicats, d’incorporació de la perspectiva inclusiva (atenció a
la diversitat, mecanismes per la igualtat d’oportunitats, incidència de factors estructurals de
desigualtat), i de participació jove i detalleu les actuacions que es realitzaran i/o les que possibilitarà.

La metodologia de la intervenció passa per la realització del què anomenem projecte d’activitats i
autonomia jove, així com de copsar necessitats sentides o no, a les quals donar resposta bé amb
noves activitats o bé amb la conversa de proximitat sorgida arran d’altres activitats més lúdiques.
El projecte d’activitats i autonomia jove és una proposta educativa que combina processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat/grup en un sol projecte ben articulat en el qual els
participants es formen, sense saber-ho, tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn/grup amb
l’objectiu de millorar-lo.
És important fer constar en aquest punt que es vetlla perquè siguin ells i elles qui decideixen les
passes a seguir en les diferents fases de creació d’aquest projecte, sempre amb l’acompanyament i
l’assessorament dels educadors o educadores i tècnics que guien el procés.
Són els mateixos joves per tant quin haurien de dissenyar les diferents activitats relacionades amb el
projecte per tal d’adequar l’experiència als seus interessos i generar un procés que realment els i les
motivi. No hem d’oblidar que són ells i elles els protagonistes, però també que l’aprenentatge i
assumpció de responsabilitats és un procés llarg i difícil en aquesta franja d’edat i situació actual de
la societat.

Metodologia
La metodologia que s’ha treballat per portar a terme aquest projecte de joventut s’articula tenint en
compte aquests 4 principis metodològics que exposarem a continuació:
•
•
•
•

Participació
Transformació
Integralitat
Qualitat

A. 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
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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.

B. 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...
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.

C. 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 (interdepartamentalitat). 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.
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D. 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.
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 i també en la redacció
d’aquest projecte d’activitats i autonomia jove. Aquesta participació es dóna amb:
1. Trobades amb joves i regidors
2. Sistemes de diagnòstic participatiu com el DAFO
3. Grups de discussió
4. Reunions amb experts (educadora social, AMPA, associacions, mestres, IES, pediatresmetges, dinamitzadors...)
5. Enquestes i entrevistes
6. Tallers de participació i observació participant
En relació al principi de transformació en aquest projecte d’activitats i autonomia jove s’han utilitzat
les diferents eines:
•
•
•
•

Convocatòries generals
Entrevista en profunditat
Tallers de participació
Observació participant

A l’hora de treballar la integralitat i fer-ho de la manera més transversal s'utilitzen i s'utilitzaran, si cal,
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
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà
cultura, ensenyament, benestar social, medi ambient,
promoció econòmica
- Diputació de Girona
Dipsalut, esports, acció social, participació, cultura
- Direcció General de Joventut
Serveis Territorials
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-

-

Generalitat de Catalunya
departament d’Empresa i Ocupació (SOC, pla d’ocupació),
departament de Salut, departament de Cultura, departament de Benestar Social i Família,
departament d’Ensenyament...
Entre diferents ajuntaments
Reunions de coordinació amb els diferents tècnics de joventut, tècnics comarcals...

La presència del propi tècnic/a de joventut al municipi és garantia de qualitat, perquè garanteix la
proximitat i realitat al Pla Local de Joventut i adaptant-se a les necessitats de cada municipi. A través
de diferents mètodes i tècniques (Grups de discussió, Entrevistes, Observació participant, Grups de
discussió entre els tècnics de joventut compartits, Brainstorming, Visions de futur...), formació
continuada, contactes professionals i l'experiència que li atorga els anys treballats en l'àmbit de
joventut, la tècnica de joventut pot desenvolupar la tasca encomanada a cada municipi amb qualitat.

Altres
Si per una banda som conscients que la dinamització d’un espai jove no és cap novetat sí que ens
agradaria destacar la “innovació” de l’orientació i filosofia del projecte d’emmarcar-lo en el paradigma
constructivista, en el qual el més important és ensenyar o acompanyar a aprendre a solucionar per si
mateix els dubtes, donar sortida a propostes, etc...
I per tant si la dinamització programada d’un espai jove no és cap novetat, més aviat una obligació
estructural, però si l’emmarquem en un tipus d’Espai Jove que va ser creat com a espai jove
fonamentat en l’autogestió, aspecte sí molt innovador, ara ja podem donar per tancat aquest procés.
Durant anys, posteriors a l’autogestió van conviure tant l’autogestió amb la dinamització des de
joventut i pràcticament actualment només hi ha projectes conduits o acompanyats des de Joventut.
No per això, el projecte segueix potenciant autoorganització i autogestió però no del local sinó de
petits tallers o projectes a desenvolupar.
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.

6. Descripció de les actuacions
Expliqueu les característiques del projecte, les activitats que es realitzaran i els resultats que
s’esperen obtenir.

L’Espai Jove s’ha adreçat principalment a la franja d’edat de 12 a 29 anys. A diferència d’èpoques i
anys anteriors que s’ha gestionat quasi en exclusiva mitjançant l’autogestió dels grups informals i
formals de joventut, a partir del 2006, s’ha gestionat per l’Ajuntament mitjançant la figura d’una
dinamitzadora juvenil.
L’horari de l’Espai Jove i la dinamització d’aquest són les tardes de 4 a 7 del vespre del dimecres i
divendres. El seu horari però també inclou hores de treball, reunions i esporàdicament activitats fora
d’aquest horari, així com el projecte d’un dissabte (de 10h a 13h i/o de 4 a 7h) de manera puntual
segons trobades, sortides, necessitats... on es poden assolir els objectius i dur a terme altre tipus
d’activitats i que es dedica sobretot al projecte d’activitats i autonomia jove.
2

L’Espai Jove com a tal és només de 40m i està especialitzat en les noves tecnologies, i Joventut, i la
dinamització de l’Espai Jove també engloba emprar d’altres equipaments locals tant a prop (local de
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2

120m polivalent situat a 10 metres de l’Espai Jove) com allunyats (sala polivalent i locals socials en
diferents nuclis).
Com hem comentat, aquests espais s’empren per donar cabuda tant les noves tecnologies com la
salut com la informació i assessorament com els grans elements d’atracció per donar tant a conèixer
l’Espai Jove com a espai de trobada i d’identificació dels joves com l’oportunitat per apropar-se i
poder realitzar la diagnosi de necessitats sentides o no.
Actualment, l’Espai Jove - Telecentre, amb accés independent de l’Ajuntament amb portes i alarmes
independents, compta amb 5 ordinadors en xarxa i connexió 24h d’internet ADSL, plafons
informatius, un dvd-divx, un projector, i un reproductor de vídeo i una pantalla de 28”.
2

L’espai annex, davant per davant de l’Espai Jove, de 120m , és tot una gran sala (amb possibilitat de
2
fer un partió en dues sales del 80 i 40 m respectivament), amb taules, cadires i un despatx on poder
fer una trobada més íntima i tranquil·la.
Així quan l’activitat ho ha requerit també s’empren setmanalment altres espais municipals com són la
Sala Polivalent del nucli antic, la Sala polivalent del Local Social de Les Forques i el Centre Cívic del
Camp dels Enginyers.
L’Espai Jove a través del projecte d’activitats i autonomia jove amb el suport de la dinamitzadora, la
tècnica compartida de joventut, el tècnic municipal i el regidor de joventut ofereix el serveis:
• Antena informativa de Joventut i d’Europa
• Servei d’internet, ofimàtica i ordinadors en xarxa, i tallers de supressió de barreres
tecnològiques
• Espai per oferir tallers, cursos i debats emmarcats en els diferents àmbits del pla local i
basat en la detecció de necessitats o com a difusió de l’espai.
• Espai de trobada i autogestió dels grups de joves formals i informals que ens ho sol·licitin.
• Espai d’expressió i exposició de creativitat juvenil.
• Espai de recolzament dels processos de participació juvenil.
• Accés a preservatius masculins i femenins de forma gratuïta.
• Espai de club de la feina (DIL, dispositiu d’inserció laboral, de Vilafant) amb trobades 2 dies
al mes per realitzar entrevistes i assessorament formativolaboral.
• Grup de Suport a l'Obtenció de l'ESO
Algunes de les funcions que realitzen la dinamitzadora juvenil i la tècnica de joventut compartida des
del projecte d'activitats i d'autonomia jove són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informar i assessorar als joves i les seves famílies en qualsevol dels àmbits definits al Pla
Local de Joventut.
Dinamitzar i difondre la informació: cartelleres, mailings, Xarxes socials, missatges via
smartphone, exposicions...
Dinamització de la informació i de les activitats de sensibilització i prevenció i tallers
informatius.
Dinamització de les activitats del programa mancomunat d'activitats juvenils, entre diferents
pobles de la comarca.
Dinamització de les activitats municipals, comarcals...
Dinamització dels diferents espais públics.
Implicar el teixit social en la gestió d’activitats.
Recolzament i suport a les iniciatives juvenils.
Ús de les TIC per desenvolupar les actuacions.
Assessorament al consistori
Assessorament als joves i associacions de joves.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinació amb diferents agents i entitats
Editar material de difusió, prevenció i sensibilització.
Gestionar adreces d’experts i de serveis.
Gestió i manteniment de les xarxes socials.
Informació, tramitació i gestió de subvencions.
Coordinació amb el referent polític com amb altres professionals que puguin ajudar a
optimitzar la seva tasca.
Dissenyar, planificar i donar suport a les actuacions juvenils.
Dissenyar, elaborar, executar i avaluar el PLJ i els projectes que se’n derivin.
Coordinació amb els tècnics de joventut de la comarca i amb altres professionals de
joventut.
Punt d’informació Juvenil (programa d’informació i assessorament)

Les activitats dutes a terme des de i a l’Espai Jove, a banda de l’objectiu específic de cadascuna
d’elles, tenen l’objectiu genèric de donar a conèixer l’Espai Jove com a espai propi i atraure la
població juvenil per tal de poder-nos-hi aproximar. En aquest sentit el servei genèric d’accés a les
noves tecnologies, en especial el servei d’internet gratuït, també compleix aquest objectiu d’oferir un
espai de referència i identitat pel jovent. Les principals activitats que es porten a terme des de
l’Espai Jove i la regidoria de joventut són:

HABITATGE

ACTIVITATS

TEMPORALITAT

Donar a conèixer mètodes alternatius d’habitatge com ara els cohausing, comunitats, etc.

Durant el 20122015 promoure
xerrades i/o fer
difusió
d’experiències

Dinamitzar la informació i assessorar sobre les possibilitats
d’accés a l’habitatge ja sigui de compra o lloguer amb ajudes,
crèdits...

Durant tot l’any

OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

ACTIVITATS

TEMPORALITAT

Oferir suport en la recerca laboral i en
l’aprenentatge d’habilitats i tècniques que
ajudin a la recerca de feina a través de la
tècnica de joventut i del Club de la Feina.
Continuar amb el projecte Okup’alt.
Facilitar l’assessorament d’oferta formativa a
l’entorn així com les possibilitats de canviar-les.
Fer difusió de tots els recursos municipals,
comarcals, provincials i virtuals.
Incloure a les concessions de serveis com ara el
casal d’estiu la recomanació de contractació de
joves del municipi.
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Durant tot l’any

Durant tot l’any

Pla d’activació econòmica de l’ajuntament.
Orientacions laborals.
Derivació al SOC.
Derivació al programa Joves per l'Ocupació

NOVES TECNOLOGIES

Participació a la Taula comarcal de formació i
ocupació juvenil.
Inscripció al Programa de Garantia Juvenil i
seguiment dels joves inscrits.

ACTIVITATS

TEMPORALITAT

Accés lliure i gratuït a les noves tecnologies
Oferir formació en noves tecnologies.
Gestió del facebook de l’espai jove.

Durant tot l’any

Informació al facebook i a la pàgina web de l’ajuntament de
Vilafant.
Mailing informatiu / divulgatiu amb Whatsapp, correu-e, xarxes
socials...

ACTIVITATS

TEMPORALITAT

Possibilitat d'accedir a un grup de suport a l'obtenció de
l'ESO a través de l'IOC, a Vilafant o a altres municipis.
Informació, assessorament, acompanyament i suport en la
fase d'inscripció dels diferents estudis reglats que
s'ofereixen des de la IOC.
Informació i acompanyament sobre diferents possibilitats
de formacions que s'ofereixen des del SOC per a
persones en situació d'atur.
Continuar l’escola de música de Vilafant.

Durant tot l’any

Facilitar que els diferents centres escolars facin activitats
conjuntes. Aprofitar nous serveis com l’escola de música
per promoure-ho.

FORMACIÓ

Seguir recolzant les Agendes 21 Escolars.
Informació sobre l'’oferta formativa a l’entorn
Continuar contactes amb el Departament d’Ensenyament
amb l’orientació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
per tal d'ampliar l'oferta de cicles formatius a Vilafant.
Projecte “Vilafant vila educadora”
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Durant tot l’any

Premis a “l'excel·lència” de l'Institut
Continuar amb la facilitació de l’entrada de jovent als
programes de Ràdio Vilafant i la redacció de la revista
Veïns.
Orientacions formatives als joves i famílies.
Pràctiques de monitors i de directors en l’àmbit del lleure.
Pràctiques professionals d’estudiants (PQPI, CFGM,
CFGS, Graus universitaris).
Recerca d’empreses locals per a les pràctiques
d’estudiants.
Participació a la Taula comarcal de formació i ocupació
juvenil.
Projectes d’aprenentatge i servei (APS).
estiu

Curs de premonitors
Casal Jove d'especialització temàtica per a monitors i
premonitors
Suport al treball de recerca dels estudiants d'ESO, i als deures
durant el curs.
Curs de formació d'agents joves de salut (Activitats
mancomunades)

Mobilitat a Europa:
-Des de principis d'any el Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Curs escolar
Novembre-gener

Curs escolar

és entitat d'enviament de voluntaris(SVE) dins el programa
Erasmus Plus.
-Col·laboració amb l'entitat la xarxa de Convivència de Roses
en el projecte europeu d'intercanvi juvenil amb Itàlia dins el
programa Erasmus Plus.

SALUT I PREVENCIÓ

Programa mancomunat Espai Jove Creatiu amb Buc
d'assaig obert a la participació dels grups de la comarca.

ACTIVITATS

TEMPORALITAT

Xerrades i tallers de prevenció per a adolescents
Campanya de salut i prevenció a cada concert del Monstruari
Rock.
Adaptar un espai per a la col·locació de mòduls per a la pràctica
de l'Skate i altres esports
Repartiment de manera periòdica i gratuïta de preservatius
masculins i femenins a l’Espai Jove amb la col·laboració del
Consell comarcal de l’Alt Empordà.
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Difusió i activitats que sensibilitzin i ofereixin criteris de consum
responsable i de reducció de conductes de risc evitables.
Aconseguir que la informació es difongui el màxim possible a
través de mails, grup de whatsapp, cartells, cartes
personalitzades, facebook, noves tecnologies...
Facilitar l’accés a associacions i clubs esportius o paraesportius.
Fomentar i recolzar
paraesportius.

associacions

i

clubs

esportius

o

Continuar i promoure les accions de la Carta del caminar
europea.
Fomentar caminar i córrer.
Facilitar que altres entitats no esportives promoguin activitats
esportives i d’oci.
Fomentar tallers i cursos de salut.
Facilitació d’activitats i esdeveniments atractius com a alternativa
de l’oci nocturn típic, i promoció de l’esport – lleure.
Incloure la intel·ligència emocional, la salut relacional, etc... en
tot aquelles activitats que així ho permetin
Aprofitar la creació dels 2 parcs de salut i dels itineraris de salut.
Promoure el vial de vianants i bicicletes.
Promoure les rutes pel Manol i de BTT de Salines Bassegoda.
Editar material de difusió, prevenció i sensibilització.
Gestionar adreces d’experts i de serveis
Curs d'agents joves de salut (activitats mancomunades)no
Novembre-gener
Presencia del servei de prevenció Som.nit a les activitats juvenils
setembre
nocturnes (activitat mancomunada)
Agent de Salut Jove (activitat mancomunada)
Curs escolar

OCI I CULTURA

ACTIVITATS

TEMPORALITAT

Monstruari de rock (grups emergents i consolidats) – cada
any des del 2001
Facilitació d’activitats i esdeveniments atractius com a
alternativa de l’oci nocturn típic, i promoció de l’esport – lleure
Oferiment al jovent de l’Espai Jove i l’Ajuntament com a local
d’exposicions i oferiment de Ràdio Vilafant, Revista Veïns i
Pàgina web municipal també com a difusió de la creativitat
juvenil.
Introducció activitats i interessos juvenils en aquells espais,
activitats i locals públics que fins ara no s’hi comptava.
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Durant tot l’any

Facilitació de la informació necessària i estratègies que
facilitin l’accés al turisme actiu.
Suport i coordinació amb la Comissió d’Activitats i Festes de
Vilafant, inicialment amb subcomissions operatives de la
Festa d’Estiu i la Festa Major – Monstruari Rock.
Facilitar l’accés a associacions socioculturals.
Fomentar i recolzar associacions socioculturals.
Fomentar activitats socioculturals.
Facilitar que altres entitats no socioculturals promoguin activitats
socioculturals.
Recolzar El Cau com a esplai i facilitar noves inscripcions.
Oferir assessorament i informació als joves i famílies que ho
sol·licitin.
Aconseguir que la informació es difongui el màxim possible a
través de mails, Whatsapp, cartells, cartes personalitzades,
facebook, noves tecnologies...
Promoció i difusió de les activitats de les propostes a nivell local i
comarcal: de les associacions, del municipi, de la comarca...
Informar en el butlletí municipal
Participar en les activitats del programa d'accions juvenils
mancomunades: Camps de treball, Fira comarcal d’entitats...

COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL

Projecte mancomunat Espai Jove Creatiu amb Buc d'assaig.

ACTIVITATS

TEMPORALITAT

Introduir el català en espais on no hi té gaire presència (com
ara el programari de noves tecnologies).
Mantenir el projecte de guia d’acolliment en català i llengua
propera per a les famílies immigrades de Vilafant.
Oferir cursos i tallers de noves tecnologies
Oferir l’accés gratuït i lliure d’accés a internet
Donar a conèixer projectes de solidaritat i cooperació com
ara l’acolliment a infants sahrauís
Valorar la publicació de dades estadístiques que
desmenteixin la sensació de greuge comparatiu per a la
població autòctona amb les actuacions de serveis socials.
Facilitant la interrelacions entre els joves i facilitant la
mobilitat internuclis i amb Figueres: Seguir recolzant que el
transport públic de Figueres doni servei als nuclis de Vilafant
(Camp dels Enginyers i Les Forques) com fins ara. i intentar
ampliar el servei al Nucli Antic (el més allunyat).
Intentar ampliar els quilòmetres de carril bici i de vianants.
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Durant tot l’any

Vetllar per incloure, sempre que sigui possible, la població
pre-adolescent.
Oferir visites culturals com a coneixement de l’entorn i
orígens del municipi.
Mantenir el vincle amb el Fons Català de Cooperació.
Cercar amb Creu Roja la millor manera de crear una borsa i
projecte de voluntariat social.
Promoure l’IES com a Espai de reunificació de joves
vilafantencs dels 3 nuclis urbans.
Continuar i augmentar projectes mediambientals sobretot els
què els protagonistes són els ciutadans (agenda,
compostatge casolà, recollida de fracció vegetal...)
Oferir activitats als tres nuclis de població
Utilitzar l'institut com a espai d'informació juvenil per a arribar a un
percentatge elevat de joves
Descentralització de l'Oficina Jove Comarcal als pobles on hi ha
tècnic compartit de joventut sota el projecte Fem Comarca.

PARTICIPACIÓ I AUTOGESTIÓ

ACTIVITATS

Curs escolar
Anual

TEMPORALITAT

Recolzant els projectes i idees que es rebin dels joves
associats.
Dinamitzar l’Espai jove durant tot l’any amb diferents tallers,
activitats, sortides i xerrades.
Intentar que el projecte d’escola de música sigui un lloc de
trobada per a tothom.
Aprofitar les oportunitats de tenir un nou IES a Vilafant on van
els joves de totes 2 escoles i tots 3 nuclis urbans.
Seguir oferint al jovent, i a la població en general, els mitjans
de comunicació municipals com a lloc de participació (Ràdio
Vilafant i Revista veïns mensual)
Mantenir l’espai de formulari de rebuda de suggeriments i
queixes de la web com a espai de participació municipal.
Participació al programa d'accions juvenils mancomunades:
activitats proposades des de l'oficina jove comarcal i a
les activitats mancomunades: Camps de treball, Fira
comarcal d’entitats, projectes Europeus, Okup'alt...
Coordinació amb la Comissió d’Activitats i Festes de Vilafant,
inicialment amb subcomissions operatives de la Festa d’Estiu
i la Festa Major – Monstruari Rock.
Cercar amb Creu Roja la millor manera de crear una borsa i
projecte de voluntariat social.
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Durant tot l’any

Assessorament als joves i associacions de joves.
Suport i acompanyament en els processos de disseny i
d’elaboració de projectes juvenils.
Subvencions a associacions.
Espais de diàleg joves – ajuntament.
Autoorganització de la carrossa de cavalcada de reis i
carnaval del grup de joves cada any des del 2008
Organització de l’activitat de patges per residència de
disminuïts de l’Altem cada any des del 2009
Autoorganització de la parada del grup de joves a la Fira del
conill i gestió del concurs de pintura infantil i juvenil des del
2010
Autoorganització del concert de joves de la Fira del Conill i
de parada per a venda de productes autoelaborats
Activitats de dinamització juvenil a l'oficina comarcal de
joventut (activitat mancomunada)

gener

abril
abril
anual

7. Temporalització
Indiqueu quan es realitzaran les diferents fases del projectes i les seves activitats.
El projecte d’activitats i autonomia jove es portarà a terme de manera continuada durant tot l’any
2015 a excepció dels objectius següents que tenen una temporalitat diferent:
• elaborar el pla d’habitatge de Vilafant
es congelarà el procés fins la finalització de
la crisi immobiliària.
• Promoure un cicle formatiu
un cop assolit pel curs 2015-16 l'inici del primer cicle
formatiu a Vilafant (coincidint també amb l'oferiment del Batxillerat, modalitats
científic-tecnològic i humanístic-social) d'Activitats Comercials; continuarem
treballant per tal de poder anar ampliant l'oferta cares a altres cursos.

8. Recursos
Descriviu amb quins recursos humans, funcionals (equipaments, espais, etc.) i econòmics es
comptarà. Pel que fa al recursos econòmics, cal adjuntar a la sol·licitud de subvenció un pressupost
amb el pla de finançament, segons el model facilitat per la DGJ
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Recursos humans
L’equip humà de l’ens local destinat directament a portar a terme les polítiques de joventut està
format pel regidor de joventut,el tècnic municipal, la tècnica compartida de joventut i la dinamitzadora
de joventut. Existeix també una forta relació interdepartamental amb altres regidories.
Des de l’any 2001 l’Ajuntament de Vilafant té en plantilla, nivell B un “multi-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, esports, educació i
comunicació – protocol. La dedicació a aquestes diferents “regidories” és variable segons l’època de
l’any però podríem establir que dedica a joventut com a mitjana el 15% d’una jornada completa.
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.
La figura de la tècnica compartida de joventut està contractada a jornada completa (categoria A2, de
diplomat universitari), en contracte d’obra i servei. La seva presència al municipi serà setmanal i es
repartirà el seu horari setmanal entre els municipis que formen la seva àrea d’actuació.
La tècnica de joventut compartida repartirà el seu horari de treball entre els municipis de Sant Miquel
de Fluvià, l'Armentera, Ventalló, Camallera-Saus-Llampaies, El Far d'Empordà i Vilafant, així com en
tasques de coordinació amb l’equip de tècnics compartits, amb l’àrea de joventut del Consell
Comarcal i, de manera bimensual, amb els tècnics de joventut de la comarca a través de la Taula
Comarcal.
L’Ajuntament tindrà les funcions de màxim òrgan de decisió aprovant accions i programes a través
del Ple Municipal.
La regidoria de joventut tindrà les funcions de marcar les directrius de les polítiques de joventut del
municipi. Es realitza un treball coordinat amb reunions periòdiques amb la tècnica de joventut i la
dinamitzadora de joventut, i amb altres regidories i agents implicats.
La tècnica de joventut i el tècnic municipal, juntament amb la dinamitzadora, a més a més
d’executar el PROJECTE D’ACTIVITATS I AUTONOMIA JOVE té unes tasques a desenvolupar de
tecnificació, dinamització i coordinació en matèria juvenil a cada un dels municipis:
1. El coneixement de la realitat social i juvenil (anàlisi de la realitat).
2. La visualització dels recursos humans, econòmics i de la infraestructura de la zona objecte
d’aquest projecte.
3. Diagnosticar les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats de cada municipi i/o
zona d’actuació.
4. Dissenyar plans locals d’actuació en matèria juvenil.
5. Elaborar els projectes i programes necessaris per a cada municipi segons el seu PLJ.
6. Dissenyar estratègies d’actuació mancomunades als municipis.
7. Executar cadascun dels programes del projecte.
8. Optimitzar els recursos dels municipis.
9. Impulsar la participació i l’associacionisme dels joves dels municipis rurals.
10. Seguiment, readaptació i avaluació dels PLJ dels municipis i dels projectes que se’n deriven.
11. Donar suport, participar i coordinar altres projectes a nivell comarcal, que en definitiva
afavoreixen els joves dels municipis.
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Aquests són les tasques que contempla directament el PLJ, encara que no han de ser les úniques
feines a fer de la tècnica de joventut, ja que també farà altres tasques com:
- Participació a la Taula Comarcal de Joventut.
- Reunions de formació a càrrec de la Direcció General de Joventut.
- Mancomunar activitats i serveis amb altres municipis encara que no pertanyin a la zona pròpia de
la tècnica de joventut.
- Gestions puntuals i d’imprevistos.
- Informació i suport als joves
- Elaboració de la documentació per rebre suport econòmic.
- Avaluacions de cadascun dels programes del PROJECTE D’ACTIVITATS VILAFANT i
AUTONOMIA JOVE 2015
- Coordinació amb el regidor de joventut, l’agent de desenvolupament local i altres regidors i
agents implicats.

La dinamitzadora de joventut tindrà les següents tasques:
- programació i execució d’activitats
- dinamització de l’espai jove
- informació i suport als joves
- foment de la participació jove
- esdevenir la figura referent per als joves
- coordinació amb la tècnica de joventut, amb la regidora de joventut i amb altres regidories i
agents implicats.
- avaluacions
Altres recursos humans que participaran en la posada a terme de les diferents accions
s’especifiquen a cada programa a l’apartat de descripció de les activitats, així com el personal de
l’Ajuntament (administratius, brigada, personal de neteja...).

Recursos funcionals (equipaments, espais, materials...)
Oficina Jove Alt Empordà
Espai Jove
Cartellera
Espai annex a l’espai jove
Sala polivalent del nucli antic
Local social de Les Forques
Centre cívic del Camp dels Enginyers
Pista poliesportiva
Piscina municipal
Parcs de salut
Vial de vianants i bicicletes
Rutes pel Manol i rutes BTT
Pavelló poliesportiu
SkateParc (properament)
Altres espai públics municipals
Els recursos materials que es faran servir són:
• Material per a la difusió, prevenció i sensibilització
• Material per a les activitats, tallers, xerrades
• Expositors d’informació
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinadors
Internet
Xarxes socials
Mòbil
Material específic per a cada formació
Material específic per a l’assessorament formatiu i laboral
Material específic per al seguiment de pràctiques
Material específic per elaborar els projectes d’APS
Finançament
Material per a la realització dels fòrums, trobades, reunions, taules de participació, espais de
diàleg...
Documentació específica per a la creació i gestió de les associacions
Ràdio Vilafant, pàgina web i Revista Veïns
Línies de subvenció
Facebook de Vilafant Espai Jove

Pla de finançament

Corresponsabilitat pressupostària:
El pressupost d’enguany per a Joventut és de 13,000 €. 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.

A continuació es presenta un pressupost estimatiu sobre les despeses i ingressos anuals previstos
en matèria de joventut al municipi per aquests any 2015:
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Previsió de despeses
Concepte
Suport a l’autoorganització jove
o Suport a l’autoorganització dels sopars de videofòrum (50€/any)
o Concert de grup amateurs joves a la Fira del Conill
o Suport a l'autoelaboració de productes per a la venda durant la
Fira del Conill
o Cooperació amb el programa radiofònic “Per fi lliures” amb
històries de vida

Activitats mancomunades (Programa d'accions mancomunades)
1.
Col·laboració amb l'Okup'Alt (material)
2.
Coorganització del grup de suport a l'IOC (difusió, espais...)
3.
Fem Comarca (Activitats Oicina Jove)
Tallers, activitats i xerrades de tot l’any
o Difusió (cartells A4 i A3)
o Taller de xapes
o Taller de graffitis
o Taller de maquillatge
o Xerrada sexualitat, afectivitat...
o Xerrada sobre la Pressió de Grup
o Taller Soc Rar
o Tallers de jocs de taula
o Pica-pica Fira del conill
o Festa Final de Curs

Import
50’00 €
400'00 €
50'00 €
50'00 €

300'00 €
50'00 €

680'00 €

Punt d'Informació Juvenil a l'Institut
Procés de participació per a l'elecció de delegats
Projecte “Premis a l'excel·lència” de l'Institut
Premis «joves» concurs de fotografia
Curs de premonitors (sense cost)
Casal Jove d'estiu
Servei de Club de Feina conveniat amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
16è Monstruari de rock
Cavalcada de Reis (carrossa i patges joves)
Sortides

0'00 €
0'00 €
950'00 €
90'00 €
0'00 €
1.980’00 €
4.580,00 €
160'00 €
300'00 €

Altres
o
o
o

Connexió anyal d’ADSL per l’Espai Jove
Projecte d'Iniciació a la robòtica coorgantizat amb l'IES
Imprevistos, actuacions d'urgència, etc...

1,000'00 €
500'00 €
1,860'00 €
Total
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13,000'00 €

DESPESES DE PERSONAL DEL PROJECTE*
DESPESES
Categoria professional

Cost total (sou
brut + cost
patronal)

Funcions

Programació i execució d'activitats;
dinamització de l'espai jove;
informació i suport als joves; foment
de la participació jove; esdevenir la
figura referent pels joves;
coordinació amb la tècnica i amb la
regidora de joventut i altres
regidories i agents implicats;
avaluacions.
Conveni amb el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà de contractació de
Tècnica de joventut compartida

C1

B1

Subtotal despeses personal

Dedicació
Temps (%)

Cost

7,987'30 €

100% (del
33% de la
jornada)

7,987'30 €

2.000'00 €

100% (del
7'5% de la
jornada)

2.000'00 €

9,987'30 €

100,00%

9,987'30 €

Previsió d’ingressos
Import
DGJ

4,000'00 €

Diputació de Girona

500'00 €

Subtotal ingressos externs

4,500'00 €

Fonts pròpies

8,500'00 €
Total

13,000'00 €

Només per a ens locals amb personal tècnic compartit, marqueu amb una x la següent casella:
x

Personal tècnic compartit

Indiqueu també la dedicació del personal tècnic compartit en el vostre ens en termes d’hores
setmanals: 7,5h

9- Mecanismes de difusió del projecte
Descriviu els mecanismes de difusió del projecte entre les persones beneficiàries del projecte i els
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diferents agents implicats

QUÈ

Es comunicaran totes aquelles activitats i accions que es desenvolupin en aquest
projecte dins el marc del Pla local de Joventut. També es farà difusió de les activitats
puntuals que sorgeixin al propi municipi i a nivell comarcal. A través del programa
d’informació es farà difusió també de serveis i agendes d’activitats pròximes
geogràficament o d’especial interès pels joves.
La difusió serà atractiva pels joves i ha de mostrar proximitat per tal de trencar una
mica la idea de rigidesa que poden tenir molts joves de les activitats que venen
proposades des de l’administració. Una manera d’aconseguir aquesta proximitat serà
que siguin els mateixos joves que siguin part del procés de difusió (millor si l’activitat
que es difon l’han proposat els mateixos joves) dissenyant els cartells, fent passar els
missatges a altres joves...

A QUI

La difusió anirà dirigida principalment a tots els joves de 15 a 35 anys, tot i que per
temàtiques poden haver-hi difusions puntuals més enfocades a una o altra franja
d’edat. També es pot dirigir informació a les famílies de manera puntual.

COM

Es farà ús de diferents sistemes i mitjans de comunicació:
- web i facebook municipal: s’inclourà tota la difusió que es faci a l’agenda de la web
i al facebook.
- Cartells: edició de cartells per a la difusió de serveis i d’activitats concretes.
- Revista municipal i agenda local s’inclourà la programació d’activitats en la revista
Veïns i l’agenda local d’entitats i de l’ajuntament
- Fulletons i/o volants: edició d’altres tríptics informatius amb l’agenda d’activitats.
- Ràdio local: es farà ús d’aquest mitjà de manera periòdica i puntual per a la difusió
de serveis o activitats concretes a Ràdio Vilafant.
- Premsa diària: inclusió de comunicats puntuals i de l’agenda d’activitats a
publicacions periòdiques
- Televisions locals: es farà ús d’aquest mitjà de manera puntual per a la difusió de
serveis o activitats concretes.
- correu-e: es realitzarà un recull d’adreces de correu electrònic de joves
interessants en rebre informació de temes concrets.
- Boca - orella: de manera informal, de la tècnica cap als joves i també cap a altres
professionals de proximitat amb el col·lectiu jove.
- Missatges Whatsapp: per a convocatòries puntuals o trucades per convocatòries
urgents.
- Web jove comarcal: difusió de tots els actes i activitats que es portin a terme al
municipi.
- Xarxes socials (Facebook de joventut, Twitter, Linked in, Twenty...): Faciliten la
comunicació entre els joves, amb els joves i també la difusió d’esdeveniments
d’especial interès per ells. Algunes d’elles poden suposar una oportunitat per
l’ocupació, la formació i la participació.

ON

La difusió editada (fulletons i cartells) es distribuirà pel propi municipi (i en els altres
municipis on hi hagi tècnics de joventut que en garanteixin la distribució)
Els espais concrets de difusió serà l'espai jove, l'institut, Ajuntament, altres espais
joves veïns, els centres culturals, algun bar o altre espai informal de referència
(establiments comercials...) per als joves, altres instituts on assisteixin els joves,
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ajuntaments i cartelleres municipals.
Destacar la utilització de les noves tecnologies com a canal de comunicació i
informació directe i periòdic i de fàcil utilització.
QUAN

La difusió es durà a terme durant tot l’any d’implementació del projecte.
El projecte d’activitats descriu les funcions d’aquest professional, una de les quals és
executar els programes que se’n desprenen. Aquests programes tenen una sèrie
d’activitats planificades i s’haurà de tenir previst un calendari de difusió en funció de
les activitats que s’hagin programat. Tenint en compte que les activitats programades
al llarg de l’any poden patir canvis, cal que aquest calendari prevegi una flexibilitat.
L’inici de la difusió dels programes i activitats concretes es portarà a terme entre un
mes i/o quinze dies abans de la realització d’una activitat fent-ne difusió a tots els
mitjans previstos.

10. Disseny d’avaluació del projecte
Presenteu la planificació dels mecanismes d’avaluació del projecte, concretant què s’avaluarà, qui ho
farà i com es farà.

El PROJECTE D’ACTIVITATS I AUTONOMIA JOVE es valorarà a mesura que es vagi executant i
segons els criteris (eficàcia, realisme i eficiència) establerts en el model d’avaluació de la Direcció
General de Joventut. Aquests criteris donaran pas a modificar o consolidar les accions que calgui i
les línies generals d’actuació. Els indicadors i criteris dels quals partirem per realitzar la valoració de
les accions del projecte estan establerts en la concreció de cadascun dels objectius. També es
valorarà la metodologia en matèria d’integralitat (transversalitat, govern multinivell i treball en xarxa)
que es doni durant el desenvolupament de les polítiques de joventut al municipi i en les actuacions
concretes de la seva execució.
L’avaluació del projecte es realitzarà mitjançant la observació i el registre dels indicadors d’èxit del
projecte durant i en finalitzar aquest. Tanmateix per les activitats de gran envergadura, s’elaborarà
una memòria de l’experiència que detallarà de forma qualitativa l’aplicació del projecte.
Els registres d’observació i seguiment per tant, de les diferents sessions que formen el procés
permeten elaborar la memòria posteriorment i calcular el nivell d’èxit del projecte.
Aquest tipus d’avaluació consta de diferents nivells: El primer nivell fa referència a l’avaluació que
realitzen els i/o les professionals del projecte i si cal es presenta un registre diari, un de setmanal i un
registre final que reflecteix la realitat global de l’experiència.
El segon nivell està en relació a l’avaluació que els i les participants fan del projecte i que determina
el grau de satisfacció d’aquests i aquestes amb l’experiència i els aprenentatges fets durant el
procés. Sovint aquesta avaluació és contínua però no formalitzada.
Avaluació professional quan s’escau:
□ Registre d’observació i seguiment diari a omplir pel o la professional. Se n’ha d’omplir un per a
cadascun dels participants en el projecte.
□ Registre de seguiment setmanal que també omple el professional i tramet a la Regidoria de
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□

Joventut i al tècnic de joventut setmanalment
Registre d’observacions final del procés

Avaluació dels i les participants
□ Qüestionari de satisfacció dels i les joves que han participat del projecte (pensat per ésser
omplert diàriament) i permet l’avaluació contínua del procés i introduir petits canvis qualitatius.
□ Qüestionari setmanal de satisfacció dels i les joves
□ Qüestionari de satisfacció del projecte a la seva finalització
□ Retorn d’impressions directament amb la dinamitzadora
El sistema d’avaluació que es farà servir l’Ajuntament per al seguiment i l’avaluació del conjunt del
pla local de joventut ens permetrà respondre a les següents qüestions:
- En quina mesura ha canviat la realitat sobre la què volem intervenir?
- Què és el què ens ha facilitat o/i dificultat l’èxit de la nostra intervenció?
- Quins canvis en el pla o els projectes ens poden ajudar a millorar en la nostra voluntat de
transformar?
Per tal d’avaluar el PROJECTE D’ACTIVITATS I AUTONOMIA JOVE del municipi tindrem en compte
diferents aspectes:
• Fases de l’avaluació:
L’avaluació es dóna en vàries fases del PLJ:
1) en la fase d’elaboració del projecte.
2) en la fase d’execució amb una valoració continuada i reorientadora.
3) una valoració final a la fase final del projecte.
A més, cadascun dels programes descrits anteriorment té la seva pròpia avaluació, tal i com es
preveu en el seu disseny (en base als objectius previstos i segons els criteris i indicadors que
s’especifiquen).
L’avaluació sobre l’assoliment dels objectius s’anirà fent a mesura que es vagin desenvolupament els
programes. I, a finals d’any es farà una valoració global per poder incloure, modificar o millorar els
objectius de cares a l’any següent.
En aquestes valoracions, tant la general com les avaluacions anuals, es tindran en compte els
següents criteris:
⇒ Eficàcia. Caldrà respondre a la pregunta de si s’han complert els objectius que ens havíem
marcat a cada programa.
⇒ Ajustament al pressupost i Eficiència . Caldrà veure si hem aprofitat bé els recursos
econòmics de què disposàvem i si hem seguit els pressupostos marcats als projectes.
⇒ Grau de realisme i seguiment del PLJ (o dels programes i projectes que el componen).
Caldrà preguntar-nos si el Pla Local i els projectes que el componen han arribat a la població
jove, si eren realistes a l’hora de planificar les intervencions per resoldre les demandes i
necessitats, i si ens hem de plantejar altres formes de difusió dels projectes. (Adequació a la
realitat i proximitat).
⇒ Impacte: inclusió, universalisme i lluita contra les desigualtats socials. Caldrà saber quins
efectes han tingut les polítiques de joventut desenvolupades en aquest temps, sabent si
s’han generat oportunitats socials pel desenvolupament socials i col·lectiu i si s’han
desenvolupat accions que permetin disminuir els aspectes diferencials dels joves.
⇒ Percentatge de la població a la que s’ha arribat. Caldrà preguntar-nos si hem arribat a tots
els joves del municipi, o les nostres polítiques s’han centrat en una part d’aquests.
⇒ Ús dels recursos. Caldrà saber si hem utilitzat bé els recursos de què disposàvem, tant pel
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que fa a recursos humans, com pel que fa a recursos econòmics, materials i estructurals. En
aquest punt també caldrà debatre el funcionament de la interdepartamentalitat, és a dir, si
hem treballat conjuntament amb la resta de professionals per unificar esforços i estalviar
recursos. (Governança democràtica i corresponsabilitat)
⇒ Innovació i creativa. Es valorarà si hem estat capaços de donar respostes creatives a les
problemàtiques en l’actual context de crisi econòmica. I si hem estat prou flexibles per
adequar-nos a la realitat canviant.
•

Metodologia d’avaluació:

Volem avaluar: el diagnòstic, el disseny i l’execució de manera qualitativa i quantitativa i des de les
perspectives dels diferents membres del consistori, els professionals de joventut, els propis joves i
els agents que han participat en algun procés del PLJ.
La metodologia que utilitzarem són tècniques de dinamització participativa, i es tindrà en compte
l’opinió de tothom, i es portaran a terme en:
- Reunions del grup de seguiment del PLJ i trobades amb tots els joves i les valoracions que ens
facin i a partir de les seves demandes i propostes.
- Una valoració anual del PLJ per part dels joves i per part de l’Ajuntament.
- Trobades d’intercanvi on els joves i l’Ajuntament també puguin avaluar el PLJ i els projectes i
programes que se’n desprenen.
•

Eines d’avaluació:

Cada programa disposarà de les seves eines d’avaluació, segons com estigui definit el programa o el
projecte del qual forma part. A cada eina s’especificarà quins són els elements que cal avaluar.
Algunes de les eines que farem servir són:
1. Quantitativa:
◦ Registres d’assistència i participació en les activitats, xerrades, accions...
◦ Valoracions quantitatives dels joves sobre cada programa.
◦ Pressupost gastat.
◦ Subvencions rebudes.
2. Qualitativa:
◦ Enquestes i/o qüestionaris.
◦ Bústia de suggeriments, propostes... (via correu electrònic o bústia
convencional).
◦ Trobades amb els joves (recull de la informació i les valoracions fetes, tècniques
dinàmiques d’avaluació).
◦ Trobades amb membres del consistori (recull de valoracions).
◦ Trobades amb altres agents vinculats al PLJ (recull de valoracions).
◦ Reunions del grup de seguiment del PLJ.
◦ Reunions amb l’àrea de joventut.
◦ Reunions amb l’equip de tècnics de joventut del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i amb el tècnic comarcal de joventut.
◦ Reunions amb l’equip de la Coordinació Territorial de Joventut a Girona.
◦ ...
d) Agents avaluadors:
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- Joves
- Tècnica de joventut compartida amb els
diferents municipis.
- Àrea de Joventut de l’Ajuntament (regidoria
de joventut, tècnica de joventut compartida,
tècnic municipal, dinamitzadora, agents
implicats).
- Associacions.
- Membres del consistori (regidors i
personal).

- Equip de tècnics de joventut del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
- Taula comarcal de joventut.
- Tècnic comarcal del CCAE i Conseller
Comarcal de Joventut.
- Membres de la Coordinació Territorial de
Girona.
- Altres agents socials del territori.
- Pares i mares dels adolescents i joves.
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