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Consideracions a nivell tècnic:  

Emmarcament de l’elaboració del  pla en el  seu context local  i  en el  marc teòric i

normatiu de les polítiques de joventut.

El PLJ de Vilafant per als anys 2016-2019  serà l’eina que ens permetrà desenvolupar les

Polítiques de joventut en els nostres municipis durant els propers 4 anys.

A Catalunya existeixen dos documents que marquen la ruta del què han de ser i com s’han 

de desplegar les polítiques de joventut. Aquests dos documents són la Llei 33/2010 de 

Polítiques de Joventut de Catalunya1 i el Pla Nacional de Catalunya 2010 – 2020 (PNJCat)2.

A l’hora d’elaborar i desenvolupar aquest PLJ, hem tingut en compte el PNJCat com a base

de treball dels continguts d’aquest document. 

L’Ajuntament  de  Vilafant  aposta  per  promocionar  polítiques  de  joventut  de  qualitat  al

municipi  i  a  tal  efecte  compta  amb la  tasca  professional  d’una  tècnica  de  joventut  del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà que avala el disseny i l’execució d’aquestes polítiques i

que serà l’encarregada de donar forma a aquest document.

L’àrea de joventut del CCAE porta més de 10 anys treballant de manera mancomunada les

polítiques de joventut a través de les tècniques de joventut “compartides” als municipis més

petits de la comarca. Amb tot aquest temps s’ha anat modelant una manera de treballar que

ha desembocat a ser una metodologia de treball compartida. Aquest sistema de treball ha

permès que les polítiques realitzades en els municipis petits derivessin en la redefinició del

servei comarcal de joventut com a oficina jove i alhora ha permès exportar els programes de

més  envergadura  de  l’oficina  jove  cap  als  municipis  petits  que  s’hi  han  pogut  adherir.

Aquesta  metodologia  de  treball  fa  que  aquest  document  estigui  elaborat  de  forma

mancomunada  amb  l’equip  de  tècniques  de  joventut  compartides,  valorant  de  forma

conjunta  aquells  elements  coincidents  a  la  totalitat  dels  municipis  en  els  quals  hi  som

presents, així com consensuant unes estratègies d’intervenció comunes.

1 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=559012&language=ca_ES

2 http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/Pla_Nacional_Joventut_Catalunya_PNJCat2020.pdf 
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Vilafant porta treballant activament amb les polítiques de joventut des de l'any 2002 i  des

del 2010 que forma part del projecte tècnic compartit de joventut i compta amb el suport

professional d'una tècnica de joventut compartida.

Descripció global del procés d’elaboració del pla.

El perfil de joves destinataris d’aquest PLJ venia essent els joves d’entre 15 i 29 anys, o fins

i  tot  35  anys  en  funció  de  l’àmbit  treballat.  Degut  a  les  noves  polítiques  d’educació

actualment es treballa amb joves a partir de la seva incorporació a l’ESO, o sigui a partir

dels 12 anys, tot i que en cada programa es defineixi l’edat dels destinataris.

Per racionalitzar i fer eficaç la feina de la tècnica que porta 6 municipis, treballar de forma

mancomunada ens permet ser eficients i eficaces alhora que realistes en la implementació

de les polítiques de joventut. Hem de ser conscients que els recursos humans són els què

són i s’optimitzen al màxim independentment dels recursos econòmics i materials que hi

pugui  haver  a  cada  municipi,  al  qual  cada  tècnica  s’adaptarà  alhora  d’elaborar  i

desenvolupar aquest PLJ.

El PLJ serà vigent els propers 4 anys. D’aquest PLJ se'n derivaran projectes anuals amb els

seus programes corresponents, la temporalitat dels quals quedarà especificada en la seva

descripció.

Aquest  document consta de diferents apartats diferenciats:  una diagnosi  amb la que es

pretén concretar i prioritzar quines són les necessitats dels joves del municipi, el disseny del

pla en el que es defineixen les accions o programes que serviran per a donar resposta a les

necessitats, i l’avaluació del pla que ha de permetre que aquest, com a eina vàlida que ha

de ser durant els quatre anys, pugui ser adaptat a les necessitats emergents i millorat en

tots els aspectes que convingui.

El present Pla Local de Joventut ha estat elaborat des d’una perspectiva de treball basada

en la participació (tant dels joves com dels diferents agents socials que treballen al territori,

així com des de les diferents àrees de l’ajuntament) i la integralitat, pretenent fer una eina de

qualitat  i  transformadora,  aportant  aquells  canvis  que  es  considerin  necessaris  per  a

desenvolupar amb garanties de qualitat les polítiques de joventut al municipi.
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2- LA MISSIÓ

El Pla Local de Joventut serà l’eina que ens permetrà des de l’Ajuntament treballar les

polítiques de joventut durant els propers quatre anys de mandat. Aquesta eina ens ha de

dirigir a fer possible que els joves del municipi tinguin un accés universal i normalitzat a la

condició de plena ciutadania.

 

Per  això  cal  esforçar-nos per  a  crear  polítiques de joventut  que  fomentin  la  creació  i

consolidació de tots aquells serveis i recursos (materials i humans) que incideixin de forma

efectiva en la vida dels joves i que els facilitin l'acompliment de les seves necessitats i

inquietuds, de manera que puguin triar i escollir lliurement i en igualtat de

condicions, el seu projecte de vida.

 

2.1. ELS OBJECTIUS GENERALS DEL PLA

 

1.  Garantir  la  igualtat  d’oportunitats  dels  joves  en  l’accés  als  recursos socials,

polítics, econòmics i culturals necessaris per exercir la ciutadania.

2.  Fomentar  la  participació dels  joves  en  la  construcció  de  projectes  col·lectius

mitjançant una política activa de dinamització que, a més de facilitar la seva presència

en  la  vida  pública  del  municipi,  generi  espais  de  relació  i  intercanvi  en  la  gestió

quotidiana dels interessos juvenils.

3.   Donar  resposta a les necessitats específiques dels nois i noies, facilitant la seva

autonomia per tal que es puguin emancipar en les millors condicions.

 

2.2. ELS PRINCIPIS RECTORS DEL PLA I CRITERIS METODOLÒGICS

 

Aquest Pla Local de Joventut s’ha treballat a partir d’uns determinats criteris metodològics

que s’articulen tenint en compte aquests quatre principis rectors:

·    Participació

·    Transformació

·    Integralitat

·    Qualitat
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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.

 

Creiem convenient treballar per als joves però molt més amb els joves, per això el nostre

treball ha començat amb la participació dels joves en les diferents fases d’elaboració del

PLJ i serà present en les Fases d’execució i valoració del PLJ i projectes.

 

En la  primera fase del PLJ, a l’anàlisi de la realitat els joves hi han pres part a partir de

diferents  trobades i  assemblees  de joves,  enquestes3 i  entrevistes,  dinamització  a  les

xarxes4 i dinàmiques a l'espai jove i a l'Institut que han servit, juntament amb altres dades

(recollides a través de diferents eines de les xarxes socials) per a elaborar les conclusions

del diagnòstic.

        Dinàmica a l'INS Vilafant

A partir del diagnòstic s’han  redactat uns objectius els quals han permès establir un ordre

de prioritats. En la priorització també han pres part els joves els quals han fet propostes

d’actuació, que serviran per definir els projectes.

 

3 Enquesta majors de 18 anys: http://goo.gl/forms/ZNSiAdxEAie1VMPw1

Enquesta a joves de 13 a 18 anys: http://goo.gl/forms/vIAhnK1R3OYTQnxG3

4 #SocJoveaVilafant  #SocIngredient  #CitaJove  #EspaiJoveVilafant
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La  segona  fase és  la  implementació  del  PLJ.  Es  té  previst  treballar  amb valoracions

progressives del PLJ a partir de fer assemblees de joves al començament de la segona

fase  del  PLJ  per  tal  de  fer  una  devolució  i  presentació  del  mateix  i  dels  projectes  i

programes,  així  com  establir  un  calendari  de  trobades  amb  el  grup  de  treball  i  de

seguiment del PLJ que es realitzarà periòdicament amb la tècnica de joventut.

 

La tècnica de joventut facilitarà 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...

 

El  que  sí  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 iintentarà lluitar

contra les desigualtats socials del municipi sempre tenint en compte les especificitats de

cada jove.
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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 tots 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.  Aquest  PLJ  s’ha

treballat a partir de la  interdepartamentalitat,  que ja es donava al municipi donades les

característiques pròpies d’un municipi petit. I es té previst continuar treballant en aquest

sentit en el moment d’executar els programes. Per tal de desenvolupar un projecte integral

de joventut cal tenir en compte tots els àmbits de la vida del jove, per tant des de totes les

àrees de l’Ajuntament caldrà treballar de manera transversal. De la mateixa manera i amb

el mateix objectiu es treballa de manera transversal dins l’equip de tècniques de joventut

compartides com a estratègia de treball.

 

En aquest PLJ és bàsic el treball  interinstitucional  (govern  multinivell)   entre  les

diferents administracions públiques: es mantenen reunions de treball amb altres tècnics de

joventut  de  la  comarca,  ja  sigui  a  través  de  la  taula  comarcal  de  joventut  o  a  nivell

individual cada municipi, amb altres departaments del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,

reunions amb altres agents de joventut vinculats a administracions (impulsores de garantia

juvenil, educadors o acompanyants de programes formatius, monitors i dinamitzadors...),

amb altres institucions o administracions (Ajuntament de Figueres, departament de Treball

de la Generalitat de Catalunya…), entitats i es mantenen trobades periòdiques de xarxa de

professionals de joventut a través de la Direcció General de Joventut de la  Generalitat de

Catalunya (Serveis Territorials de Girona).

Amb l’execució dels programes es continuarà mantenint el criteri d’interinstitucionalitat, ja

que es preveuen realitzar actuacions comunes al territori, amb la voluntat de coordinació

amb altres  ajuntaments  per  tal  de  mancomunar  serveis  i  unir  esforços  en  matèria  de

joventut,  programes  en  els  quals  hi  estaran  implicats  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt

Empordà, la Direcció General de Joventut i la Diputació de Girona.
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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.  Per  aquest  motiu  donem  molta  importància  a

l’elaboració  dels programes amb la participació dels  joves des  de la seva realitat   i

prioritzem aquelles iniciatives sorgides dels joves.

 

S’ha  de  tenir  un  coneixement  pròxim  i  directe  del  territori  a  l’hora  de  dissenyar  i

implantar les polítiques de joventut de qualitat. El treball de la figura professional de la

tècnica de joventut garanteix aquesta proximitat. Així mateix, donades les característiques

de  municipi  petit  els  membres  del  govern  sempre  estan  a  disposició  dels  veïns  del

municipi.

 

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.

 

 

Espais de treball per articular el Pla Local de Joventut

 La manera de treballar aquest PLJ i les accions que se’n deriven està basada en els

valors que es desprenen dels principis rectors descrits.  Aquesta metodologia de treball

s’ha dut a terme de la següent manera i amb les següents eines metodològiques.
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Pel que fa a la participació, aquesta es dóna de manera transversal en tot el procés de la

redacció del pla local de joventut: anàlisi, diagnosi, disseny, execució i avaluació.

 

La participació s'ha donat en diferents espais creats per a intercanviar impressions, fer

aportacions, treballar projectes, prioritzar actuacions, prendre decisions...:

 Trobades i assemblees amb joves 

 Grups de discussió

 Comunicacions i  obtenció d’informació a la  xarxa social  a  través de les

eines i  dinàmiques creades per a l'obtenció d'informació i  la  generació de debat

online.

 Reunions amb regidors/es

 DAFOs i diagnòstics cooperatius

 Reunions  amb  Experts  i  Grups  de  discussió  (educadora  social,  AMPA,

associacions, mestres, IES, pediatres, dinamitzadors...)

 Enquestes i entrevistes a joves i a agents socials

 Tallers de participació i dinàmiques

 Observació  participant  en  diferents

activitats programades des de l'Àrea de Joventut.

 

En  relació  a  tenir  en  compte  la  transformació en

l’elaboració   d’aquest   Pla  Local  de  Joventut  s’han

utilitzat les diferents eines:

❏ Generació  de  debats  a  partir  de  convocatòria

d'assemblees i també a partir  d'alguna circumstància5,

situació o xerrada informativa sobre algun tema.

❏ Convocatòries  generals  a  trobades  per  a  la

diagnosi

❏ Entrevistes amb profunditat

❏ Tallers de participació i Observació participant

❏ Comunicacions i obtenció d’informació a través de diferents xarxes socials i eines

2.0.
❏ ...

5 Per exemple, sobre Gènere s'ha anat treballant de forma transversal i en xarxa a iniciativa de l'Espai Jove.
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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  (educadora social,  ADL,  professors  de

l'Institut...)

 Trobades  amb  regidors  de  les  diferents  àrees  (joventut,  cultura i

educació, festes, esports, benestar social...)

 Treball interinstitucional:

◆ Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà:  Cultura,  Ensenyament,

Benestar  Social,  Turisme,  Medi  Ambient,  Promoció  econòmica,  tècnics

d’altres programes de l’oficina jove: Garantia juvenil, Buc d’assaig, Agent de

salut…

◆ Diputació   de  Girona   i  Dipsalut,   Esports,   Acció   social,

Participació, Cultura…

◆ Direcció General de Joventut: Serveis Territorials

◆ Generalitat  de  Catalunya:  departament  d’Empresa  i

Coneixement (SOC, pla d’ocupació, garantia juvenil), departament de Salut,

departament  de Cultura,  departament  de Treball,  Afers Socials  i  Famílies,

departament d’Ensenyament, departament de Justícia …

◆ Entre diferents ajuntaments...

 Reunions  de  coordinació   amb  els   diferents   tècnics   de  joventut,

tècnics comarcals i altres agents relacionats amb la joventut. 

La presència de la pròpia tècnica 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.

 Destacar que en aquests moments, en els quals es disposa de pocs recursos econòmics,

encara té mes valor la creativitat i la innovació en la portada a terme de les polítiques de

joventut.  Per  això  ressaltar  la  importància  que  han  tingut  els  grups  de  discussió  i

l’estratègia de treball en equip entre les tècniques de joventut compartides.
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3. DIAGNOSI

3.1 Plantejament

3. 2 Anàlisi: Visualització i Anàlisi de la realitat (quantitativa i qualitativa)

3.3 Conclusions i orientacions

3.1 PLANTEJAMENT

 

El coneixement de la realitat juvenil és un element imprescindible per a poder adequar les

polítiques de joventut a les necessitats reals  dels  joves. Amb aquesta diagnosi pretenem

saber com és la realitat juvenil del municipi.

 

Donat l’escenari social actual generat per la crisi econòmica d’aquests darrers anys que

afecta a tots els àmbits (crisi de valors, canvi en les prioritats, canvis socials, estructurals i

familiars...) que també té repercussió en la vida dels joves, ens plantegem dirigir la nostra

atenció a aquelles situacions que poden influenciar, en positiu o en negatiu, directament a

la vida dels joves per tal  de millorar-les,  contenir-les o impedir-les.  En aquest  moment

creiem que hem d’enfocar les nostres accions tenint present la influència dels aspectes

anteriors en la vida dels joves. Per tant volem prioritzar la investigació sobre aquells àmbits

que  puguin  repercutir  en  millorar  la  vida  dels  joves  del  nostre  municipi  en  diferents

aspectes útils de la seva vida diària:

❖ formació i ocupació com a elements bàsics per a l’emancipació de les

persones,

❖ benestar  emocional  (motivació,  autoestima,  habilitats  per  la  vida…),

inclòs a l'àmbit de la salut entesa com a salut holística i integral en tots els àmbits

de benestar de la persona,

❖ vida social com a element cohesionador i facilitador de la  participació

social.
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Seguint la metodologia de treball proposada per l’Observatori Català de la Joventut6 per a

la  realització  de  plans  locals  de  joventut,  en  aquest  estudi  s’ha  realitzat  primer  una

visualització de les polítiques de joventut que s’estan duent a terme al poble, i una anàlisi

de les dades referents a la població juvenil del municipi. Amb aquest recull d’informació es

portarà  a  terme  un  diagnòstic  que  servirà  per  marcar  els  objectius  del  Pla  Local  de

Joventut.

 

L’anàlisi  de  la  realitat  juvenil  ha  estat  realitzada  utilitzant  tècniques  quantitatives  i

qualitatives. Si bé la primera permet veure, a través de l’estudi de les dades, quina és la

situació dels joves del municipi, la segona servirà per detectar com ho viuen els joves en

primera  persona.  En  el  recull  de  dades  qualitatives  també  tenim  en  compte  les

aportacions de tots els agents del territori que puguin donar-nos alguna informació sobre

els nostres joves.

 

L’anàlisi quantitativa de la realitat juvenil s’ha realitzat per mitjà de dades obtingudes a

partir de fonts secundàries.  Ens trobem que algunes de les dades recollides a tal efecte

són antigues, per tant l’anàlisi quantitatiu no pot mostrar, en molts casos una  realitat  que

ha  canviat  de  forma  rotunda  en  els  darrers  anys.  Aquestes  dades s’anotaran i es

contrastaran amb les dades recollides a traves de tècniques qualitatives per tal d’adequar-

les al màxim a la realitat actual.

 

Per a la realització de la diagnosi a cadascun dels municipis que comparteixen tècnica de

joventut,  s’ha  seguit  un  procediment  paral·lel  a  cadascun  dels  pobles,  en  el  qual  han

participat,  a  part  dels  joves i  membres del  consistori  de  cada localitat,  agents socials  i

professionals  vinculats  als  municipis  en  qüestió.  Per  aquest  motiu,  els  elements  de

visualització emprats, com grups de discussió o entrevistes realitzades a alguns d’aquests

experts, s’han realitzat globalment. És a dir, tot i tenir present en tot moment cada municipi i

les  seves  peculiaritats,  alguns  dels  eixos  s’han  discutit  a  nivell  general,  ja  que  les

necessitats i problemàtiques dels joves, són en alguns casos les mateixes. Per aquest motiu

en aquest PLJ i en els PLJ dels municipis que comparteixen algunes tècniques de joventut,

trobareu alguns elements de diagnosi que coincidiran.

No obstant, adjuntem a l'Annex 17 un document amb el  buidatge de les aportacions dels

joves obtingudes a partir de diferents tècniques de recollida d'informació com: 

- dinàmiques DAFO amb joves 12-15 anys,

- enquestes per majors i menors d'edat,

6 http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/orientacions_elaboracio_pla_local_joventut.pdf 

7 Annex 1: Buidatge de les aportacions dels joves de Vilafant 2015-2016
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- dinàmiques de recollida d'informació a l'Institut a partir de diferents tècniques,

- grups de discussió amb majors d'edat

- observació participant en algunes activitats de l'Espai Jove

- Reunions amb els delegats i delegades de classe de l'INS Vilafant

 

Des d’aquí volem aprofitar per agrair als joves que han participat de les trobades i reunions

la seva implicació, així com mostrar el nostre agraïment a totes aquelles persones que han

col·laborat amb les seves aportacions.

3.2. ANÀLISI

3.2.1 VISUALITZACIÓ

La diagnosi serà la conclusió d’una anàlisi de la realitat juvenil que ha de permetre conèixer

la  situació  de partida  dels  i  les  joves i  les  polítiques que els  afecten amb l’objectiu  de

planificar, de manera més fonamentada, les polítiques de joventut que es duran a terme

durant la vigència del present Pla Local de Joventut.

És també una constatació de si s’estan aplicant polítiques juvenils actualment, la qual cosa

ens permet saber què està passant, per què passa i amb què comptem per tal de resoldre la

situació.

Per  tal  de tenir  un coneixement  més complert  de la  realitat  en la  que intervenim s’han

utilitzat  de  manera  complementària  tant  tècniques  qualitatives  (que  ens  permeten  un

coneixement  més  profund  d’una  situació  i  copsar  els  aspectes  més  subjectius),  com

quantitatives (que ens permeten obtenir una visió més general i dades més objectives per

poder extrapolar resultats).

El poble

El municipi de Vilafant es troba quasi en el centre geogràfic de la comarca de l'Alt Empordà.

El terme municipal, d'una extensió de 8,37 Km2, està situat a tocar la capital de comarca al

sud-oest de Figueres. També limita amb els termes de Santa Llogaia d'Àlguema al sud, de

Borrassà al sud-oest i d'Avinyonet de Puigventós al nord-oest.

Vilafant és un poble en continu creixement:
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1998: 3.636 habitants

2005: 4.852 habitants

2010: 5.429 habitants

2015: 5.543 habitants

Vilafant  ha experimentat  durant  la  última dècada  un  creixement  continuat que a  trets

genèrics  podríem  dir  que  ha  estat  per  la  construcció  la  dècada  anterior  de  noves

urbanitzacions al sector de llevant, al llindar de la capital, Figueres, que migren al municipi

per millorar la seva qualitat de vida. 

La  població  de  Vilafant  viu  distribuïda  en  el  territori  formant  tres  nuclis  de  població

diferenciats:

• Nucli antic: Aquest està format per les restes de l'antic poble medieval

i els eixamples que es van construir posteriorment. Aquesta 

denominació també abasta El Parc de Vilafant, la continuació 

urbanística més nova del nucli antic.

• Les Forques: Aquesta urbanització es va iniciar l'any 1962, al sud-est 

del municipi, vorejant el terme municipal de Figueres.

• El Camp dels Enginyers, Les Closes d'en Clarà i Les Arengades. 

Aquestes urbanitzacions situades al nord-est i també properes a 

Figueres, van iniciar la seva construcció a principis dels anys 60..
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La tècnica de joventut compartida en relació als municipis veïns.

L’actual equip de govern, davant la necessitat de mantenir i  consolidar les polítiques de

joventut al municipi que es venen desenvolupant des del 2002 manté el conveni amb el

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, viu des del 2010, per tal de treballar-les amb el suport i

assessorament d'una tècnica de joventut compartida amb altres municipis amb la finalitat

d’escoltar als joves i detectar les seves necessitats, queixes i demandes.

S’inicia així el període per a elaborar i executar l’eina que ha de marcar-nos el camí durant

els propers 4 anys de mandat pel que fa a polítiques de joventut, el present Pla Local de

Joventut de 2016-2019. Aquest s’elabora des de la regidoria de Joventut, que comparteix la

figura professional tècnica amb els pobles de l'Armentera, Ventalló, Sant Miquel de Fluvià,

Saus-Camallera-Llampaies  i  El  Far  d'Empordà,  els  quals  també  estan  en  procés

d’elaboració de PLJ.

Malgrat  que  aquests  municipis  no  tinguin  massa  relació  amb  Vilafant  pel  que  fa  a  la

distribució  territorial,  l'equip  de  tècniques  compartides  que  treballen  conjuntament  tenen

presencia també als municipis de Navata i d'Avinyonet de Puigventós pel que algunes de

les necessitats dels joves poden ser compartides. 

A nivell de coordinació cal dir que la dinamitzadora juvenil municipal també forma part de la

Taula de dinamització de la comarca la qual li permet establir llaços i mantenir contacte amb

la resta de municipis de la comarca amb polítiques de joventut actives. No cal dir que la

proximitat  de  Figueres  ofereix  la  possibilitat  permanent  d'accedir  als  serveis  i  als

professionals i programes de l'Oficina Jove comarcal, que es troba ubicada a uns minuts de

l'Espai Jove de Vilafant.

El punt de partida pel desenvolupament del Pla Local de Joventut 2016-2019 serà conèixer

la realitat que viuen els joves de Vilafant, per això ens fixarem en com és el seu entorn,

què els ofereix, com ho viuen, què necessiten i quines inquietuds tenen. Començarem per

veure  com  és  la  seva  realitat  i  quines  polítiques  de  joventut  s'estan  desenvolupant

actualment.
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L’Ajuntament i les institucions

 

L’Ajuntament de Vilafant està format per vàries àrees que treballen força transversalment, ja

que degut al funcionament d’un ajuntament petit, es dóna el criteri d’interdepartamentalitat

de forma automàtica. A més a més, aquest nou consistori ha iniciat el seu mandat amb la

voluntat de treballar conjuntament des de totes les àrees que formen l’ajuntament.

Composició del Ple municipal

Alcaldia

Alcaldessa
Consol Cantenys i Arbolí

Regidors de govern     Regidoria de proximitat

1r Tinent d'Alcaldia
Francesc Gaspar i López
Àrees d'Hisenda, Cultura i Promoció

2a Tinenta d'Alcaldia
Marissa Resta i Buxeda
Àrees d'Educació i Benestar social i Salut.

3r Tinent d'Alcaldia
Fco. J. Marín i Estany 
Àrees de Via Pública i Festes populars.

Regidor
Xavier García i Rodríguez
Àrees de Medi Ambient i Patrimoni cultural i natural i Seguretat ciutadana i protecció civil.

Regidor
Cèsar González i Crespo
Àrees de Joventut, Esports, Noves tecnologies i Comunicació.

Cadascun  d'aquests  regidors  a  més,  el  el  referent  polític  de  cada  barri  o  veïnat  que
conforma Vilafant. En la següent il·lustració se'n pot veure la distribució:

          

Regidors a l'oposició

Regidor
Sergi Palomeras i Ferran

Regidora
Maria Vidal i Hurtós
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Regidora
Anna Pastoret i Martín 

Regidora
Montse Ricart i Solé

Regidor
Cristian Ceballos i López

Regidora
Roser Sendra i Grau

Regidor
J. Fco. Parra i Gallardo

Recursos humans:

 L'Ajuntament de Vilafant compta amb un tècnic propi que porta les àrees de medi ambient,

cultura i joventut juntament amb la tècnica de joventut compartida amb altres municipis i  la

dinamitzadora juvenil, que juntament amb el regidor de joventut formen l'Àrea de joventut de

l'Ajuntament. Des d'aquí es treballa de forma coordinada amb diferents regidories, sobretot

amb la d'Ensenyament i Cultura i la de Festes. Des de fa alguns anys la tècnica de joventut

treballa coordinadament amb la figura professional de la dinamitzadora juvenil, que esdevé

la professional de referència ja que executa en l'atenció directa i periòdica els programes i

accions dels projectes de Joventut. El treball de l'Àrea de joventut és cooperatiu entre els

tècnica, dinamitzadora i regidor fet que enriqueix molt les accions que es duen a terme:

 

Organigrama de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament  

19

Consol Cantenys
Alcaldessa

César Gonzalez
Regidor de Joventut

Altres regidories

Francesc Jiménez
Tècnic propi

Anna Amer Serra
Tècnica de Joventut compartidaMaria Blanco

Dinamitzadora juvenil



Com podem apreciar a l’organigrama a l'Ajuntament de Vilafant la transversalitat es dóna

de forma molt funcional:   és  la manera més eficaç de treballar, de forma coordinada.

Quan parlem de joventut no només es treballa des de la pròpia regidoria sinó també des

d'aquelles  que  comparteixen  o  haurien  de  compartir  la  preocupació  pels  joves  amb

d’altres àrees de treball. Per tant, la de joventut 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, genera una oportunitat de coordinació entre diferents regidories. 

D’altra  banda,  la  interinstitucionalitat  al  municipi,  en  matèria  de  joventut  la  trobem

representada  en  part,  a  través  de  la  tècnica  de  joventut  compartida  que  afavoreix  la

coordinació amb:

 

-  El  Consell Comarcal de l’Alt Empordà  a partir de:

❏ Equip de tècniques de joventut compartides

❏ Personal de l’Àrea de Joventut: garantia juvenil, buc d’assaig, agent de salut...

❏ Taula  Comarcal  de  Joventut  (altres  tècnics/ques  de  joventut  municipals  i

dinamitzadors/es)

❏ Taula Comarcal de Formació i Ocupació

❏ Taula Comarcal de Salut

❏ Consell Esportiu de l’Alt Empordà

❏ Àrees  de  Serveis  Socials,  Cultura,  Ensenyament,  Turisme,  Promoció

econòmica... del CCAE

- També comptem amb el treball de coordinació realitzat amb els Serveis Territorials de

Joventut de Girona i amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya.

La participació

Els joves són els protagonistes d’aquest Pla Local i per aquest motiu a mesura que s’ha anat

elaborant aquest, en tot moment s’ha intentat que els joves prenguessin part en cadascun

dels apartats del pla. Per aquest motiu s’han anat realitzant trobades amb ells, d’anàlisi de la

realitat, de diagnosi, de propostes i de devolució.
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S'ha treballat  directament  amb les entitats juvenils,  amb joves que formen part  d'entitats

culturals i esportives, amb joves no associats , adolescents de l'institut i joves vinculats a

l'Espai Jove.

Al  municipi existeixen multitud d'entitats, algunes merament juvenils, altres amb vinculació

de joves i altres veïnals, educatives, de gent gran... És un municipi en el que la participació

organitzada és molt potent tot i que darrerament s'ha vist perjudicada per interessos entre les

entitats fet que marca un trencament i una descohesió entre elles que ja s'arrossega de fa

anys tal i com es reflexionava en l'anterior pla local de joventut.

En el següent quadre podem observar la quantitat d'entitats que existeixen al municipi. Les

entitats marcades en groc són les integrades per joves o que treballen directament per als

joves.
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Entitat o Servei amb vinculació de joves Finalitat
AEiG El Cau de Vilafant Lleure
Associació Esportiva Hajime Lleure i esport
Judo Club Nakama Vialfant Esportiva  amb  infants  i

joves
Associació Juvenil Espada sin nombre Jocs on line i jocs de rol
La Totxana - Activitats Cultural Juvenil cultural
AMPA IES Vilafant Associació de mares i 

pares de l'institut
Associació Animalets busken kasa Protecció animals
Amics del Manol i Palol Sabaldòria Protecció espai natural
Associació Cultural Fotogràfica de l'Alt Empordà - ACFAE Fotografia
AECC Catalunya contra el càncer Suport contra el càncer
Associació Canaricultora de Vilafant Canaris
Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafant Protecció civil
AMPA CEIP Les Mèlies

AMPA CEIP Sol i Vent

AMPA CEE Mare de Déu del Mont 

Associació de mares i 

pares d'escoles 

Associació de Veïns d’El Camp dels Enginyers i rodalies

Associació de Veïns de Les Forques i entorns

Associacions de veins

Club d'handbol de Vilafant

Club esportiu Judo Vilafant

Club esportiu TAE-Sport Vilafant

Club esportiu Tramuntana X-TREM

Club Esportiu Vilafant – Bàsquet

Club Voleibol Vilafant

Futbol Sala Vilafant "Naturophatic"

Vilafant Atlètic Club

Vilafant Futbol Club

Club 4x4

Associació Catalana de Quads 

Associació Club de petanca de Vilafant 

esportives

Colla gegantera i grallera "Els Rajolers” Cultural tradicional
Centre de cultura i esbarjo Cultura i esbarjo
Associació Clau de Sol Gent gran

22



Festes i esdeveniments periòdics

Només assenyalarem aquelles en les que els joves hi tenen representació o cabuda, sense

tenir en compte la programació estable de l'Espai Jove, amb les seves activitats, concursos,

premis...

Les activitats d’oci o de festes locals que hi ha en el municipi i de les que deriven algunes

activitats d’oci de les quals els joves també en prenen part són les següents:
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Gener Cavalcada de reis 
Ajuntament i entitats

Repartiment de joguines
Espai Jove

Febrer Curs de l'Aula de Cuina de Vilafant
Març
2n o 3r dissabte 

Trobada «Vilafant vila educadora»
Ajuntament, escoles, Institut, Ampes, Espai Jove.

Abril
Primer diumenge d'abril

Fira del conill i l'artesania
Ajuntament i entitats
Concurs de fotografia "Vilafant segle XXI"

Juny Revetlla de Sant Joan
Associació veïns

Juliol Vespres musicals
Ajuntament
Festa del Carme

Ajuntament de Vilafant, Espai Jove i entitats

Festa del barri de Les Forques i entorns

Associació de Veïns Les Forques
Agost
Primer dissabte d'agost

Festa d'El Camp dels Enginyers i rodalies

Associació de Veïns d'El Camp dels Enginyers
Setembre

Festa Major

Monstruari de Rock i Mini-monster

Ajuntament de Vilafant i Espai Jove

Festa Major

Ajuntament de Vilafant

Baixada de carretons

Ajuntament de Vilafant
Octubre
1r o 2n cap de setmana 

d'octubre

Octubre

Exposició ornitològica de Vilafant

Associació de Canaricultura de Vilafant
Novembre Recollida solidària de joguines

Ajuntament de Vilafant amb Creu Roja i Espai Jove

mitjans de novembre a mitjans de desembre
Desembre
Darrer diumenge del mes 

de desembre

Recollida de cartes del patge reial i festa infantil

Ajuntament de Vilafant, Centre cívic Les Mèlies
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Recursos materials

 

Serveis i equipaments

A continuació es presenta una relació dels diferents serveis i equipaments destinats a joves

(exclusivament o no) que existeixen al municipi de Vilafant:

• Espai Jove

• Skate Park

• piscina municipal

• Centre Cívic Les Mèlies: sala polivalent amb escenari

• Centre Social Les Forques

• Institut de Secundària

• Pistes de  bàsquet, futbet, tenis taula, petanca, pàdel

• Poliesportiu amb programació d'activitats esportives tot l'any

• Vial de vianants i bicicletes que enllacen els diferents nuclis i veïnats.

• Rutes del BTT de la zona Salines Bassegoda

• Parcs de salut i itineraris de salut,

Programes o accions

Tot seguit volem fer una visualització dels programes o accions en matèria de joventut que

s'estan portat a terme a Vilafant en aquest moment:
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FORMACIÓ i OCUPACIÓ

Àrea de Joventut de l’Ajuntament

Programa de formació i ocupació:

★ Zones destinades a formació per a joves a

l’Espai  Jove::  Aula,  zona  ordinadors,  sala

d’entitats / estudi.
★ Pràctiques  de  monitors  i  directors  en

l’àmbit del lleure

★ Priorització en la contractació de joves del

municipi
★ Derivació  i  acompanyament  al  servei  de

Garantia Juvenil

Programa d’assessorament i d’informació

★ Activitats,  xerrades,  orientació,

exposicions ... per a joves
★ Assessorament  a  joves  sobre  estudis  i

possibilitats de formació
★ Informació i orientació laboral
★ Ofertes laborals actualitzades 
★ Derivació i acompanyament
★ Xerrades  i  assessorament  mitjançant  les

impulsores de Garantia Juvenil
★ Tallers d’orientació laboral i recerca de feina
★ Accés a internet gratuït
★ Orientacions  formatives  als  joves  i  a  les

famílies
★ Ús de les TIC i eines 2.0
★ Coordinació amb l'Institut  i  l'AMPA de l'IES

per a tallers i xerrades a joves i famílies

Programa de dinamització:

★ activitats, cursos i tallers
★ suport a les tasques escolars
★ Tallers de recerca de feina

Programa d’activitats juvenils mancomunades:

★ Funció satèl·lit Oficina Jove
★ Programa comarcal #FemComarca
○Activitats descentralitzades
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Altres àrees de l’Ajuntament8

Contractació de joves

Casal Jove, curs de premonitors, casal infantil

Projecte Singular amb l'Institut. Altres coordinacions 

amb l’Institut.

Jornades Vilafant Vila educadora

Realització de cursos i tallers

Plans d'ocupació

Llar d’Infants

Club de la Feina

Espais culturals i centres cívics.

Altres administracions

CCAE, 

Generalitat de Catalunya...

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Joventut/ Oficina Jove comarcal:

- Okup’alt
- Taula comarcal de formació i ocupació 

juvenil
- Pràctiques  de monitors  i  directors  en

l’àmbit del lleure
- Pràctiques professionals d’estudiants
- Formació per associacions i entitats
- Seguiment dels joves en pràctiques
- Garantia Juvenil i programes que se’n

desprenen
- Formació permanent per a monitors i

directors de lleure
- Mobilitat europea
- Curs  d’agent  jove  de  salut  dirigit  a

joves  de  14  a  17  anys  (programa  per

facilitar eines i estratègies als propis joves

per  informar  i  sensibilitzar  al  seu  entorn

sobre  la  prevenció  de  conductes  de  risc

entre  iguals).Comunicació  i  sensibilització

vers les polítiques de joventut  (difusió, pla

de comunicació...).
- Projecte  d'espai  jove  musical,  per  a

educar a través de la música:  Construcció i

dinamització  del  buc  d'assaig  a  l'Oficina  de

Joventut  de  l'Alt  Empordà  (organització  de

classes,  tallers  de  música,  masterclass,

8 http://www.vilafant.com/vilaeducadora.php
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assessorament a grups i bossa de músics).  

- Xerrades i tallers diversos.

Serveis Socials:

- Motxilla pedagògica
- Seguiment  de les educadores socials

de casos concrets.
- Programa  de  prevenció  i  atenció  de

l’exclusió social: ofertes de feina.

Promoció econòmica:

- Suport a emprenedors i a l’ocupació
- Club de la Feina

Ensenyament:

- Difusió  dels  cursos  de  menjador  i

transport escolar.
- Saló de l’ensenyament
-

Generalitat de Catalunya

Direcció General de Joventut

- Portal: jove.cat
- treball
- educació i formació

Departament Empresa i Coneixement

- Suport a l’emprenedoria
- SOC

Diputació de Girona

- Servei local d’orientació familiar

Entitats locals i 

participació jove

-Espais  de recerca de feina gestionats  per  l'entitat

territorial MIFAS establerta a Vilafant.

- Contractació de joves del municipi per les tasques

de  monitors  en  els  casals  d’estiu  per  l'empresa

concessionària del Casal.

- Tallers i xerrades formatives.

- AMPA escola i institut: activitats extraescolars per a

nens i joves. Coordinació amb l'area de joventut per

a xerrades i  tallers
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OCI i CULTURA

Àrea de Joventut de l’Ajuntament

Programa de participació:

★ Suport als actes culturals i lúdics

que sorgeixin com a iniciatives dels joves

Programa  d’assessorament  i

d’informació

★ Informació  de  diverses  accions

culturals i lúdiques
★ Ús de les TIC i eines 2.0

Programa de dinamització:

★ Programació  d’activitats,  cursos  i

tallers a l'Espai Jove
★ Equipaments  dedicats  a  l’oci  i/o

cultura per a joves
★ Programació d’estiu

Programa  d’activitats  juvenils

mancomunades:

★ Funció satèl·lit Oficina Jove
★ Programa comarcal#FemComarca
○ Activitats descentralitzades

Altres àrees de l’Ajuntament

• Extensa programació d'actes 

culturals i lúdics durant tot l'any. Es 

pot consultar l'agenda a la web de 

l'Ajuntament.9

• Escola de música

• Agermanament amb Rovetta

Altres administracions

CCAE, 

Generalitat de Catalunya,

Diputació...

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Joventut/ Oficina Jove comarcal:

- Fira comarcal d’entitats
- Activitats  conjuntes  entre

municipis

9http://www.vilafant.com/agenda.php 
http://www.vilafant.com/cultura.php
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- Espai  jove  creatiu:  buc,

dansa, teatre, exposicions…
- Activitats, tallers...

Cultura:

- Agenda cultural

Generalitat de Catalunya

Direcció General de Joventut

- Portal: jove.cat
- Suport i línees de subvenció

a les entitats juvenils
- Programes  específics  de

suport a la creació artística

Departament de cultura

- Subvencions

Secretaria General de l’Esport

- Subvencions

Diputació de Girona

- Programes  de  suport  a  la

cultura
- Catàleg Escènics
- Subvencions

Entitats locals i 

participació jove

Activitats organitzades per associacions 

culturals i de lleure...

Entitats esportives

Comissió de festes

Fira Conill

Diferents festes, concursos... organitzats a 

iniciativa ciutadana.
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SALUT

Àrea de Joventut de l’Ajuntament

Programa d’assessorament i d’informació

★ Informació i foment de la cultura de la

salut
★ Consultes  i  suport  personalitzat  i

confidencial de la tècnica de joventut
★ Ús de les TIC i eines 2.0

Programa de dinamització:

★ Programació d’activitats, cursos i tallers

d’oci sa
★ Sensibilització i informació
★ Prevenció  a  través  de  diferents

accions: exposicions, activitats...

Programa  d’activitats  juvenils

mancomunades:

★ Funció satèl·lit Oficina Jove
★ Agent comarcal de Salut Juvenil

Espais esportius: pistes esportives,  skatepark,

piscina...

Altres àrees de l’Ajuntament

Dispensari municipal

Parc de salut

Pavelló municipal

Equipaments esportius

Activitats esportives

Altres administracions

CCAE, 

Generalitat de Catalunya,

Diputació...

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Joventut/ Oficina Jove comarcal:

- Campanya d’Alimentació Jove
- Taula comarcal de Salut
- Curs d’agent jove de salut dirigit

a joves de 14 a 19 anys (programa per

facilitar  eines  i  estratègies  als  propis

joves per informar i sensibilitzar al seu

entorn  sobre  la  prevenció  de

conductes de risc entre iguals).
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- Activitats  de  salut,  esportives,

preventives...

Serveis Socials:

- PDS
- Programes de prevenció MONEO
- Motxilla pedagògica
- Mesures  d’educació  alternatives

a la sanció administrativa per consum

de tòxics a la via pública.

Consell Esportiu de l’Alt Empordà

- Activitats físico-esportives

Generalitat de Catalunya

Direcció General de Joventut

- Diferents  recursos,  programes  i

serveis de suport a tècnics de joventut,

a municipis i a joves.
- Exposicions  itinerants  i

assessorament  on-line  sobre

drogodependències.
- Portal jove.cat

- esports
- salut

Departament de salut

- Facilitador de material

Diputació de Girona 

- Dinamització dels parcs de salut
- Subvencions 
- Programa Salut i Crisi

Entitats locals i 

participació jove

Creu Roja Joventut

- Programa Som.nit (amb el suport

de la Generalitat de Catalunya)

Associacions esportives

AMPA

- Tallers, xerrades sobre hàbits 

saludables...
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PARTICIPACIÓ 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament

Programa d’assessorament i d’informació

★ Informació  vària  sobre  participació  a

joves, famílies i ajuntament.
★ Assessorament  a  les  associacions:

constitució, subvencions…
★ Ús de les TIC i eines 2.0

Programa de dinamització:

★ Programació d’activitats, cursos i tallers

d’oci sa
★ Creació  d’espais  participatius  (joves  -

ajuntament i entre els propis joves).
★ Reunions  amb  tècnics  i  experts  de

joventut
★ Suport  a les iniciatives juvenils
★ Suport a les entitats a nivell de material,

cessió d’espais...
★ Facilitar  la  col·laboració  i  coordinació

entre les entitats
★ Suport a les entitats a nivell de recursos

humans, logístics…
★ Ús de les TIC i eines 2.0

Programa  d’activitats  juvenils

mancomunades:

★ Funció satèl·lit Oficina Jove
★ Programa #FemComarca

Altres àrees de l’Ajuntament

Taules de participació entre entitats.

Cessió d’espais i equipaments municipals per a 

la realització d’activitats

Suport a les entitats locals

Coordinació a  través de la Comissió de festes.

Altres administracions

CCAE, 

Generalitat de Catalunya,

Diputació...

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Joventut/ Oficina Jove comarcal:

- Formació per associacions
- Xerrades d’associacions solidàries
- Fira comarcal d’entitats

36



- Facilitar la xarxa entre entitats
- Alberg d’entitats
- Catàleg d’entitats
- Activitats mancomunades
- Activitats #FemComarca

Serveis Socials:

- Servei d’inclusió social i ciutadania

Generalitat de Catalunya

Direcció General de Joventut

- Formació per a entitats
- Subvencions per a entitats juvenils
- Portal jove.cat

- participació  i

solidaritat

Diputació de Girona 

- Àrea de participació
- Àrea d’Acció Social

Entitats locals i 

participació jove

Accions portades a terme per les entitats del 

municipi
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HABITATGE

Àrea de Joventut de l’Ajuntament

Programa  d’assessorament  i

d’informació

★ Informació sobre recursos i ajudes
★ Ús de les TIC i eines 2.0

Altres àrees de l’Ajuntament Urbanisme

Altres administracions

CCAE, 

Generalitat de Catalunya,

Diputació...

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Joventut/ Oficina Jove comarcal:

- Taulell d’anuncis
- Informació

Habitatge:

- Línia d’ajudes per al lloguer

Generalitat de Catalunya

Direcció General de Joventut

- Portal jove.cat
- guia d’ajut i recursos
- allotjament per estudiants
- model  alternatius  d’accés  a

l’habitatge
- Assessoria en línia

Entitats locals i 

participació jove

Fundació Ser.gi (Girona)

Programa Hàbitat
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3.2.2. ANÀLISI DE LA REALITAT

S’ha recollit i analitzat informació que ens aproxima a les circumstàncies que determinen

des d’un punt de vista integral la realitat dels joves del municipi, les seves condicions de

vida, els seus problemes, necessitats...

Aquesta  informació  s’ha  obtingut  de  manera  complementària  utilitzant  tant  tècniques

quantitatives com qualitatives, així com amb el mètode de l’observació participant que es

dóna per se amb la presència i  actuació de la dinamitzadora i la tècnica de joventut al

municipi. 

Les  dades  quantitatives es  presenten  amb estadístiques  bàsiques  de  diferents  grups

d’edats sobre el municipi, la comarca i Catalunya. Les principals fonts d’on s’han extret són

d’estadístiques  bàsiques  obtingudes  a  través  de  l’IDESCAT  (Institut  d’Estadística  de

Catalunya), el programa Xifra (Diputació de Girona), del padró municipal, del Departament

de Treball i de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Les dades qualitatives s’han obtingut de converses, entrevistes i reunions amb diferents

professionals i experts del municipi, amb persones del poble vinculades al teixit associatiu o

la vida social del poble, amb grups de joves i amb personal i polítics de l’Ajuntament i amb

els joves.

EQUILIBRI TERRITORIAL I COHESIÓ SOCIAL

POBLACIÓ

A Vilafant hi ha un equilibri en el nombre de nois i  noies però també entre les franges

d'edat.

VILAFANT  (dades Idescat 2015)

POBLACIÓ TOTAL 5.543 habitants Homes Dones Total

POBLACIÓ JOVE PER

FRANGES D’EDAT

de 10 a 14 anys 158 174 332

de 15 a 19 anys 148 124 272

de 20 a 24 anys 156 162 318

de 25 a 29 anys 157 152 309

TOTAL JOVES 619 612 1.231
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Si observem la gràfica següent observem que el gruix de la població es dóna entre els 35 i

els  59  anys  davallant  després  gradualment.  De  les  joves  generacions  es  manté  un

creixement equilibrat en nombre d'homes i de dones però no en comparació a les franges

d'edat, pel que fa que la piràmide d'edats sigui més estreta per la base, amb menys nombre

de persones. Significatiu el grup de 15 a 19 anys, més reduït que la resta.
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El percentatge de joves a cadascun dels veïnats de Vilafant es manté també equilibrada en

un 17% a cada zona:

Hab. per zones
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

%

Arengades i
Camp dels Enginyers

136 132 155 143 164 430 2512 17,12

Nucli antic 73 74 75 85 98 234 1330 17,59

Les Forques 118 93 98 114 135 305 1792 17,02
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Taula 1: Dades del Padró municipal 2012

MIGRACIÓ

Pel que fa a la procedència dels habitants de Vilafant no trobem diferències amb les

darreres dades recollides al darrer Pla Local de Joventut:

Procedeixen  de  la  resta  de  l'Estat  Espanyol,  procedents  de  la  primera  onada

migratòria que durant la dècada dels setanta s’instal·laren a Vilafant buscant millors

condicions de vida que al sud peninsular, un 21,04% de la població Vilafranca.

La  major  part  d’aquestes  persones  provenen  principalment  d’Andalusia,

d’Extremadura i de Castella-Lleó. 

Les onades d’immigració procedents d’altres països no ha aportat  tanta població

com en  altres  zones  de  la  mateixa  comarca.  El  2,79% 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’Àfrica i Amèrica del Sud. En un segon pla es

troben  els  immigrants  procedents   d’Amèrica  del  Nord  i  Central,  de  la  resta

d’Europa, i finalment d’Àsia i Oceania. 
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FORMACIÓ I EDUCACIÓ

Des de fa només 5 cursos que Vilafant compta amb un institut de secundària.

Amb aquestes dades ja podem observar que malgrat hi hagi algun estudiant dels municipis

del voltant, la majoria són joves empadronats a Vilafant. A Primer i Segon d'ESO trobem que

no hi ha massa diferencia en quant a nombre entre nois i noies. A Tercer d'ESO hi ha una

diferència de 10 noies per sobre de nois però que a Quart d'ESO es compensa essent

superior el nombre de noies que de nois.

On si hi ha un salt important és a Batxillerat on observem bastant més nombre de nois que

de noies. Pel que fa al cicle, està més o menys equilibrat. 

Nombre de nois i noies de 1r,2n,3r,4t i batxillerat matriculats a l'institut: 374

ALUMNES A L'INSTITUT DE VILAFANT. Curs 2015-2016

Nois Noies Total Vilafantencs

1eso 38 41 71 79

2eso 41 44 85 70

3 eso 42 33 75 67

4t eso 37 51 88 77

1BAT 22 9 31

CF 9 7 16
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Aquestes són les úniques dades quantitatives actualitzades que hem obtingut,  tot  i  que

poden no ser significatives ja que tradicionalment i fins el curs passat, els joves de Vilafant

han estudiat Batxillerat als instituts de Figueres,pel que pensem que segons el  tipus de

batxillerat que hagin escollit estaran cursant en algun altre centre de secundària.

Per a completar l’elaboració de l’anàlisi  quantitativa de l’àmbit  de la formació i  educació

juvenil s’han consultat també les dades estadístiques d’aquest municipi a l’Idescat, a l’INE, a

la Diputació de Girona. 

Les dades quantitatives d'aquestes organitzacions pertanyen les més recents a l’any 2001 a

l’Idescat. A la Diputació, a través del programa Xifra, trobem dades més recents, del 2014,

però són dades que no ens aporten informació vàlida per a analitzar quantitativament la

situació dels joves en matèria d’educació, ja que les dades fan referència al nombre de

centres,  professors… Les  dades  de  l’INE  no  fan  referència  als  municipis  petits  de  les

nostres comarques. 

Per  tant,  la  nostra  anàlisi  serà  a  partir  de  les  dades  extretes  de  l'Institut  de  Vilafant,

l’observació subjectiva, les entrevistes a experts i professors, la percepció que puguin tenir

els  mateixos  joves  pel  que  fa  a  la  seva  situació  extreta  de  les  entrevistes  i  grups  de

discussió creats per debatre sobre la realitat juvenil a Vilafant.

Compararem la informació obtinguda amb les dades que ens aporta l’Informe del Sistema

d'indicadors  sobre  la  joventut  a  Catalunya elaborat  per  l’Observatori  Català  de  la

Joventut  el  2014 i  les dades estadístiques publicades el  Departament d'Ensenyament,

Servei d'Indicadors i Estadística, Estadística de l'Ensenyament referents al curs 2014-

2015 i que fan referència als municipis que disposen de centres d’educació secundària, i

dades comarcals.

L’Informe ens aporta dues conclusions que passarem a analitzar i que ens emmarquen en la

realitat  juvenil  del  nostre  territori,  ja  que  les  dades  objectives  i  subjectives  de  les  que

disposem  ens  corroboren  les  dades  analitzades  a  nivell  de  comarca  i  de  Catalunya.

Aquestes conclusions són que:

1) Hi ha joves que abandonen prematurament els estudis
2) Hi  ha  hagut  un  canvi  de  model  formatiu  dirigit  decantar-se  cap  a

itineraris acadèmics professionals

Joves que abandonen prematurament els estudis, un 24,7% a Catalunya l’any 2013. 
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Es tracta d’una de les problemàtiques que ha generat  més alarma social  i  preocupació

institucional.  Aquest  abandonament  prematur  ha  estat  assenyalat  especialment  des

d’institucions  europees,  ja  que aquesta xifra,  en els  seus màxims,  gairebé duplicava la

proporció europea (els màxims es van donar el 2003 amb un 34,3% d’abandonament, que

ha arribat al 42% en el cas dels nois i 26,2% en el cas de les noies, mentre que a Europa la

taxa era del 16,6%). 

 Al municipi de Vilafant la sensació que es recull és que darrerament no hi ha

hagut un nombre important de joves que han abandonat els estudis de forma

prematura, tot i que si hi ha joves majors d'edat que en el seu moment van

decidir no continuar estudiant.



Tot i això, és clar que la crisi econòmica ha tingut un impacte directe en les estratègies

educatives  de  les  persones  joves  i  les  seves  famílies:  davant  les  dificultats  d’accés  al

mercat de treball i l’evidència que la formació facilita la inserció laboral, molts joves que en

el  passat  haurien optat  per  deixar  els  estudis  han apostat  per  continuar  la  seva etapa

formativa, i d’altres joves que havien deixat d’estudiar han tornat a fer-ho.

 Corroborem aquesta anàlisi doncs veiem que al municipi de Vilafant alguns

joves que havien abandonat els estudis els han reemprès o s’han matriculat a

programes formatius alternatius a l’educació convencional.
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 S'ha manifestat que hi ha casos d'abandonament escolar a l'hora d'iniciar la

inscripció al programa de Garantia Juvenil. 

Aquests solen ser joves de més de 20 anys que no van acabar els estudis en el seu moment.

Segons  les  dades  recollides  des  del  programa  de  Garantia  Juvenil  de  l'Oficina  Jove  Alt

Empordà  dels  15  joves  inscrits  al  programa   a  principis  d'any  2016,  9  han  iniciat  una

formació proposada des del mateix programa.

Relacionat amb la intenció de continuar estudiant més enllà de l'educació obligatòria veiem

que ha crescut el nombre (20%) de joves de més de 17 anys a Catalunya que decideixen

continuar estudiant i no abandonar els estudis, com podia passar anys enrere. 

 Al municipi de Vilafant trobem que la majoria de joves als 17 anys continuen

estudiant.

La reducció de l’abandonament prematur dels estudis es reflecteix en l’evolució de la taxa

d’escolarització als 17 anys. Aquest indicador assenyala la voluntat de la població juvenil de

continuar estudiant més enllà de les etapes obligatòries. Cal destacar que l’augment de la

taxa d’escolarització havia començat força abans de la crisi: de fet, en els darrers 12 anys,

l’escolarització als 17 anys ha crescut 20 punts percentuals.
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També cal esmentar que, tot i que persisteixen les diferències de gènere (a favor de les

noies), podem destacar positivament la tendència a reduir aquesta desigualtat, de manera

que en els darrers anys s’està assolint més paritat en la decisió de continuar els estudis.

Mentre que per al curs 2001/02 les diferències en escolarització als 17 anys entre nois i

noies eren de gairebé 12 punts (56,9% els nois i  68,8% les noies), en la dada del curs

2012/13 aquesta diferència s’ha reduït fins als 4 punts (81,3% i 84,7%, respectivament).

 Al municipi  de Vilafant la sensació dels joves i  les dades sobre les cursos

anteriors que tenim a través de l’Institut  és que nois i noies estudien per igual.

Pel  que  fa  a  la  comarca,  les  dades  que  tenim  del  curs  2014-15  (Font:  Departament

d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament. Curs 2014-

2015)  ens  diuen  que  la  majoria  d’alumnes  matriculats  a  4t  d’ESO  obtenen  el  graduat.

Destaca un altre cop que siguin els nois en majoria percentual els que tinguin més dificultats

per obtenir la graduació. A Vilafant no podem generalitzar en aquesta dada.
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Comparativa dades Departament d'Ensenyament i Institut de Vilafant.

Avaluació dels alumnes de quart d'ESO (curs anterior). Total.

Alumnat

avaluat

Han

obtingut  el

graduat  al

juny

Han

obtingut  el

graduat  al

setembre

S'ha expedit

el certificat

Hauran  de

repetir

Catalunya 64.067 42.850 12.691 3.564 4.962

Alt

Empordà 1.150 783 184 85 98

Vilafant 74 55 11 5

A final  de  curs  3  alumnes  van  abandonar  els  estudis  sense  haver

superat la ESO

Taula 2: Graduats en ESO a la comarca el curs 2014-15

Fonts:

Departament  d'Ensenyament.  Servei  d'Indicadors  i  Estadística.  Estadística  de

l'Ensenyament i Institut de Vilafant.
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Canvi de model formatiu: més de la meitat dels joves i les joves es decanten per 

itineraris acadèmics professionals

Davant la polarització dels nivells educatius de la joventut catalana i de l’allunyament del 

sistema educatiu respecte de l’estructura productiva del país, les institucions públiques 

educatives han fet un esforç considerable per promoure i posar en valor l’ensenyament en 

estudis tècnics i professionals. Al llarg d’aquests últims anys, s’ha ampliat i diversificat 

l’oferta disponible dels cicles formatius i s’està treballant per desenvolupar un model de 

formació professional dual, on la formació no sols s’imparteixi als centres sinó que també es

proporcioni a l’àmbit de l’empresa, seguint l’exemple d’altres models educatius europeus. 

L’evolució de les dades ha estat positiva, amb un creixement ininterromput de les 

matriculacions en ensenyaments professionals. 

A la comarca de l’Alt Empordà els darrers anys també s’ha vist augmentat el nombre de 

joves que es decideixen a estudiar un cicle formatiu. La demanda s’ha vist reflectida amb la 

varietat de Cicles formatius de Grau Mig i de Grau Superior que s’han anat implantant a la 

comarca. En els darrers anys hem vist ampliada l’oferta de formació professional en tots els 

instituts de secundària que fins fa poc oferien ESO i Batxillerat solament. Podem dir que al 

curs actual la quasi totalitat d’Instituts estan oferint com a mínim una opció de formació 

professional, la majoria de vegades donant resposta a una demanda laboral de l’entorn 

immediat.

 La majoria de joves de Vilafant aposten per continuar estudiant el Batxillerat o 

algun cicle formatiu.

Pel que fa a les opcions que tenen els alumnes de Vilafant quan acaben Quart d'ESO ens 

comenten que, la majoria continua al centre estudiant batxillerat i alguns opten per fer algun 

cicle. Val a dir que quest any és el primer que l'Institut de Vilafant gaudeix d'un cicle de 

formació de Grau Mig, tot i que això no vol dir que tots els estudiants que opten per a 

continuar els estudis amb un cicle es quedin a l'institut.

Els nois i noies que no acrediten l'ESO i han aprovat la prova d'accés a cicles, van a fer el 

cicle.  Els que no han aprovat se'ls orienta a fer un PFI o a fer el curs d'accés a cicles. La 

minoria es planteja buscar feina.

 Pel que fa a la nostra zona trobem que a l’Institut de Vilafant el curs 2015-16 

s’ha començat a ofertar el Cicle formatiu d'Activitats Comercials.
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També  com  a  nova  oferta  formativa  trobem  que  a  l'’Escala  s'oferta  el  CF  Gestió

Administrativa de grau mitjà , a Castelló el CGGM Manteniment Electromecànic de Vaixells

d'Esbarjo i  a  l'Institut  Cendrassos  de  Figueres   els  CFGM  i  S  Gestió

Administrativa/Informàtica

Així,  veiem com en els  darrers 12 anys,  a Catalunya,  la  matriculació en ensenyaments

professionals ha passat del 36,7% el curs 2001/02 al 55,2% el 2012/13.

A nivell de comarca veiem que hem passat de tenir al curs 2001/02 4 centres que oferien

cicles formatius de grau mig amb 295 alumnes matriculats i 2 centres que impartien cicles

formatius de grau superior amb 44 alumnes matriculats a les dades del curs 2014/15 que

ens indiquen aquest augment en l’oferta professional juntament amb l’augment d’alumnes

matriculats:  12  centres  amb  833  alumnes  que  cursen  un  CFGM i  4  centres  amb  283

alumnes matriculats a un CFGS. (Font:Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i

Estadística. Estadística de l'Ensenyament. Curs 2014-2015)

Aquesta tendència a l’augment s’ha donat en ambdós sexes, tot i que les diferències en

clau de gènere persisteixen, de manera que les noies són les qui opten majoritàriament per

itineraris acadèmics. 

Parlant amb els joves i amb experts d’educació a la comarca la sensació és la mateixa que

es mostra a l’estudi: les noies són les qui més opten a seguir estudiant itineraris acadèmics i

els nois es decanten més per itineraris professionals. 
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A Vilafant  no es  té  aquesta  sensació  tot  i  que  dades  d'anys  anteriors  manifestaven  la

incorporació de les noies a tercers cicles i a carreres universitàries anava en augment i

s'havia  superat  en  l’àmbit  de  l’educació  postobligatòria  respecte  els  nois  triant  sovint

itineraris acadèmics més llargs.

 Aposta per l'educació

Abans  de  tenir  un  institut  de  secundària  Vilafant  ja  destaca  pel  seu  compromís  amb

l'educació  desenvolupant actes i jornades educatives. Enguany s'ha celebrat la 6a  edició de

la Jornada sobre educació  “Vilafant, 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...)

Els joves solen tenir un paper destacat en aquestes jornades demostrant les seves aptituds

com a alumnes però també des l'àmbit de l'educació no formal.

També cal destacar les Beques a l'Excel·lència que es donen a alumnes de Quart d'ESO

que destaquen per la seva trajectòria.
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OCUPACIÓ

Analitzarem diferents dades a nivell quantitatiu referents a l’ocupació al municipi, extretes

de l’Observatori d’Empresa i Ocupació i de l’Idescat. 

Com a introducció, presentem una gràfica de la situació actual de contractació, de la que

destaquem com, durant l’any 2015, els contractes a nivell de l’estat espanyol han estat la

gran majoria temporals,  quedant  reflectida d’aquesta manera,  a nivell  general,  l’elevada

inestabilitat laboral actual:

Taxa d’atur registral

El primer dels criteris quantitatius que analitzarem en relació al municipi és la taxa d’atur

registral.

L’atur registrat està format pels demandants d’ocupació inscrits a les oficines del Servei

d’Ocupació  de  Catalunya  (OSOC)  pendents  de  cobrir  l’últim  dia  de  cada  mes  que

compleixen els requisits establerts en l’Ordre ministerial d’11 de març de 1985 (BOE de 14

de març de 1985). Les dades han estat extretes de l’’Àrea de Desenvolupament Econòmic

Local (ADEL) de la Diputació de Barcelona i la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament

Econòmic Local (XODEL), que han adoptat el mètode de càlcul de la taxa d’atur registral

del Departament d’Empresa i Ocupació (DEMO), que publica les taxes d’atur registral amb

una periodicitat trimestral.

52



 Baixa el percentatge d'aturats durant el 2015 a Vilafant.

A les següents gràfica i taula podem observar una comparativa d’aquest índex entre els

diferents trimestres dels anys 2014 i 2015 en la que observem que, en percentatge, durant

l'últim any ha baixat l'atur a Vilafant.

       

taxa d'atur registral 

VILAFANT
any 

2014

any 2015

març (1r trimestre) 11,35%
juny (2n trimestre) 11,38% 9,84%
setembre (3r trimestre) 11,53% 9,69%
desembre (4rt 

trimestre)

11,69% 10,23%

53



A nivell qualitatiu, l’opinió dels diferents agents del municipi i dels propis joves respecte la

tendència de l’atur al poble durant els darrers anys és de que si que ha baixat una mica

l'atur però que les feines que es troben són en precari.

 Les  feines a les que accedeixen els joves continuen essent en precari

Comparativa de l’atur per edats en dos períodes (Idescat)

Ara analitzarem l’evolució de l’atur a les diferents franges d’edat al municipi, comparant el

nivell d’atur a cada grup durant el mes de febrer de 2012 i el nivell atur al mateix mes de

l’any 2016.

       

Podem observar que en general l'atur ha baixat en totes les franges d'edat fins a 44 anys

fet que ens  indica que a partir dels 45 anys es comença a complicar trobar feina i que a

partir de la franja dels 50 l'atur no baixa sinó que puja.

 L'atur juvenil a Vilafant ha baixat els darrers 4 anys.

Atur per edats i sexe l’any 2015 (Idescat)

Per la següent gràfica podem conèixer la situació d’atur en la que es troba la població de

Vilafant segons sexe i per franges d’edat:  

     

Observem que en realitat l'atur era més elevat en franges d'edat més enllà de la joventut,

arribant al seu màxim a l'edat de 55-59 anys.  En la taula que segueix desglossem els

percentatges d'atur en nois i noies i granges d'edat.

Pel que fa als joves l'index d'atur volta entre el 17 i el 20% essent els nois qui tenen una

taxa d'atur una mica més alta:
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Atur registrat. Per sexe i edat Vilafant. 2015
Sexe

Edat Homes Dones Total
De 16 a 19 
anys

2,3 0,9 3,2

De 20 a 24 
anys

11,3 5,7 17

De 25 a 29 
anys

10,6 10,3 20,9

De 30 a 34 
anys

8,1 11,8 19,9
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Taula 3: Font: Idescat, a partir de les dades de l'Observatori d'Empresa i Educació. 2015.

Pel que fa a les dades obtingudes a partir de les trobades amb joves i de les enquestes

obtenim la següent informació subjectiva:

Hi ha la sensació que si un jove te ganes de treballar troba feina, però que aquesta és 

precària i amb condicions no massa bones. Per aquest motiu pensen que hi ha atur juvenil, 

perquè els joves no poden treballar del que han estudiat o del que els agradaria treballar. Hi 

ha un sentiment generalitzat de frustració. Creuen que aquest sentiment l'han de superar i 

que l'emprenedoria és una bona solució però els cal recolzament econòmic i suport de 

l'administració, que no és fàcil d'obtenir. 

També manifesten que a nivell local potser no es donen prou oportunitats per a 

desenvolupar-se laboralment els joves del municipi.  

Dels joves enquestats que treballen la majoria ho fa en el sector serveis. Un en l'àmbit de 

l'agricultura.

La percepció majoritària respecte a la situació laboral dels joves és bastant pessimista. Són 

conscients de la precarietat laboral, veuen el futur bastant incert i saben que tenir una feina 

qualificada els requerirà molt d'esforç. Tots esmenten la poca estabilitat laboral entre els 

joves i sous baixos

Un 57% coneix serveis d'orientació professional i un 33% coneix el programa de la Garantia 

Juvenil.

 Precarietat laboral, sous baixos i poca estabilitat

 Sentiment de frustració al no poder accedir a la feina per la qual s'han 

preparat.

 Reclamen més oportunitats de desenvolupar-se professionalment al municipi.

 La Garantia Juvenil no és prou coneguda.

Pel que fa a les noves oportunitats que ha donat el Programa de Garantia Juvenil podem 

recordar la taula esmentada a l'apartat anterior en la que es veia que a Vilafant dels 15 

inscrits al programa 1 està treballant (9 formant-se). De la resta que han iniciat el procés 

d'inscripció al programa n'hi ha 4 que no l'acaben ja que en el procés 3 han trobat feina i 1 

ha decidit reprendre els estudis.
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OCI, CULTURA i LLEURE    -    PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

L'oci i la cultura estan molt relacionats a Vilafant amb la tasca que es realitza des de les

entitats socioculturals  i  esportives.   Com s'ha vist  a  l'apartat  3.2.1 de visualització,  les

entitats marquen profundament el dia  a dia cultural, esportiu i de lleure de  Vilafant.

A dia d'avui hi ha registrades al municipi 31 entitats, la majoria actives, tot i que darrerament

algunes d'elles s'han transformat o estan inactives. En l'àmbit de la cultura destaquen les

entitats teatral, de geganters ...

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,  associacions dedicades a les arts marcials  i  entitats socials que dintre de les

seves prestacions realitzen algunes accions culturals.

Les  dades que obtenim són del registre de les entitats de Vilafant, les dades qualitatives

obtingudes a través dels grups de discussió amb entitats juvenils del poble i les recollides a

través d'enquestes.

Trobem a més de les entitats una escola de música, l'espai jove en funcionament tot l'any,

el  casal  infantil  i   juvenil  amb  concessió  a  una  empres  a  externa,  el  pavelló  esportiu

gestionat també per una empresa externa, Ràdio Vilafant i la Revista Veïns com a eines de

difusió cultural i participativa.

 Molts joves participen en les entitats.

 Un nombre important de joves es defineix com a consumidor d'oci, lleure i 
cultura i no proposa ni s'implica en l'organització d'actes i activitats

 Els joves han de ser i volen ser consultats sobre els temes que els interessen i
sobre el que els preocupa.

 La participació dels joves en la vida pública afavoreix la seva presa de 
decisions en temes que els afecten directament.

 La iniciativa de crear una comissió de festes i d'activitats no està funcionant
com es desitjava per aquest motiu les entitats socioculturals  i esportives amb
vinculació  de  joves  estan  deixant  de  participar  o  d'implicar-se  com  era
esperable.

 Riquesa associativa amb descohesió social
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 Duplicitat de tipologia d'entitats socioculturals, educatives i esportives.

Cultura i oci

- La majoria de joves pensen que al poble hi ha oferta cultural i d'oci sovint o te tant en tant, 

i es refereixen a l'existència de bars, exposicions, actes culturals.

- La majoria dels joves enquestats manifesten que han participat en major o menor mesura 

a actes culturals proposats. El 26% diu que mai o quasi mai hi participa o assisteix.

- La majoria desconeixen si al poble hi ha artistes. Un 33%  coneix algú que es dedica a l'art

o música.

- En el debat de què s'ha de tenir en compte per a potenciar l'activitat d'oci i cultural al 

municipi  sorgeixen les idees de fer activitats més atractives als joves, millorar-ne la difusió, 

fer més nombre d'activitats d'oci/culturals.

- Majoritàriament els joves manifesten que durant el seu temps lliure descansen o queden

amb els amics. Alguns dediquen el  seu temps lliure a les pròpies aficions i  altres a les

xarxes socials-jocs online. Només un 13% manifesta que va d'excursió, o al teatre-cine.

Participació i Cohesió social

- A l'Institut s'està creant un Sindicat d'estudiants que compta amb el suport dels professors i

de l'Ajuntament.

- El 70% dels joves coneixen entitats juvenils o grups de joves que fan coses pel poble. Un 

20% no en té coneixement.

- Entre els joves coneixen alguns joves amb talent, que es dediquen al teatre o cinema, la 

música, el ball i a les arts marcials. No destaca cap disciplina en concret.

- Dels joves enquestats, un 60% dels majors de 18 anys i un 70% dels menors d'edat 

manifesten que són membres d'alguna associació o entitat. Dels menors d'edat més de la 

meitat dels que responen se senten vinculats a l'Espai Jove com a col:lectiu.
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-  Gairebé tots els enquestats majors d'edat pensen que els joves participen. Esmenten que 

les vies que utilitzen són: l'espai jove, associacions, locals d'esbarjo, noves tecnologies.

- Durant el temps lliure la majoria de nois i noies adolescents queden amb els seus amics, 

un 10% diu estudiar més, un 10% diu estar amb la família i un 20% volta pel poble.

- El 25% dels majors d'edat  i la meitat dels menors són conscients que se'ls ha demanat la 

seva participació i opinió respecte a la programació de la festa major. A la meitat dels 

enquestats menors d'edat els és indiferent si es compta amb les seves aportacions.

En aquest sentit, quan se'ls demana obertament què proposarien als menors d'edat, la 

meitat no contesten i l'altra meitat no concreten res. Més de la meitat de les persones 

majors d'edat en canvi, els agradaria que se'ls demanés d'aportar les seves propostes a la 

festa. 5 resten indiferents.

- La meitat de joves majors d'edat i el 100% dels menors d'edat estan interessats en 

implicar-se en la presa de decisions, en l'organització o en la gestió d'activitats per a joves al

municipi.

- Els joves majors d'edat manifesten que alguns han perdut el contacte amb joves de la 

seva edat del poble però que si hi ha voluntat es pot quedar i que les TIC ajuden.

- Tots es joves utilitzen les xarxes socials per a comunicar-se. Les més utilitzades són 

Instagram i Snapchat, i en segon lloc queda el Facebook.

- Hi ha malentesos entre les entitats, algunes d'elles formades per joves.

- 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  que cal donar-los la  

confiança que reclamen i els espais de interlocució amb els polítics que valoren positius, tot 

i que al principi es mostren desconfiats.

L'ESPAI JOVE

- A la pregunta de si coneixen l'Espai Jove del poble la resposta sempre és positiva i està 

molt ben valorat. La majoria valora que que hauria de ser una espai més gran, i altres diuen 

que milloraria amb més material: futbolí ping-pong, màquina expenedora, millors ordinadors 

i impressora, projector i altaveus... També creuen convenient adaptar un espai per estudiar i 

fer les tasques escolars.

- La majoria diu que en pot fer us 2 tardes a a setmana.

- El 70% dels joves menors d'edat coneixen l'espai jove i l'identifiquen com a espai 

generador d'activitats dirigides als joves. També anomenen el Cau.

- Alguns pensen que la dinamitzadora és la que ha de proposar les activitats però la majoria 

són del parer que qui ha de proposar les activitats són els mateixos joves.

- La majoria ha participat en alguna activitat. La meitat manifesten que han proposat 

activitats.
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- Malgrat ser usuaris de l'Espai Jove i per tant conèixer la dinamitzadora juvenil i la tècnica 

de joventut quan se'ls pregunta per quins recursos pot oferir l'àrea de joventut de 

l'ajuntament només el 30% reconeixen conèixer-los. Això ens fa pensar en que veuen 

“l'ajuntament” lluny i no identifiquen les polítiques de joventut que vehiculen dels de l'espai 

jove com a tals i provinents de l'ajuntament.

- Creuen que és necessari que els adolescents i joves se sentin vinculats al poble i donen 

importància a fer coses al poble per a vincular-se.

ACCÉS I ÚS A LES TIC

Una altra forma de relacionar-se amb els joves i entre ells són les noves tecnologies que a

través de les xarxes socials ens donen l'oportunitat també de participar socialment encara

que sigui de forma virtual.

Les xarxes més utilitzades pels joves són les que permeten una interacció entre ells. 

Entre els joves majors de 20 anys Facebook és la xarxa més utilitzada seguida d'Instagram

i Twitter per aquells joves més propers a la trentena.

Els adolescents es mouen a través de la xarxa  amb l'Instagram i l'Snapchat.

En ambdós franges d'edat els grups de Whatsapp són molt utilitzats, arribant a ser una eina

per a prendre decisions en grup quan no s'està  present.

SALUT

Per obtenir dades de l'àmbit de la salut s'han mantingut converses amb la llevadora de la

zona, l'educadora social, tècnics de l'ajuntament, professors i la dinamitzadora juvenil de

Vilafant. L'aportació dels joves ha estat mitjançant les enquestes i grups de discussió, dues

sessions sobre gènere,  unes sessions sobre emocions...

Aquest àmbit inclou la seguretat i la sensació de seguretat, la salut emocional, la pobresa,

la pressió de grup, el bullying, la violència de gènere, nutrició... a banda dels tradicionals

temes sobre sexualitat, consum de tòxics,  trastorns de la conducta alimentària...

- Dels joves ningú relaciona l'oci amb el consum de tòxics però quasi un 80% manifesten 

que coneixen algú amb problemes d'alcohol o drogodependències.

- La meitat coneixen casos de persones amb problemes de trastorns alimentaris.

- La meitat relacionen conductes de risc en relació a la conducció
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- Un 60% manifesta que creu que els joves prenen precaucions per evitar MTS i també 

pensen que tot i estar informats s'ha abaixat la guàrdia i que cal fer quelcom més per a 

prendre consciència dels riscos

- Un 40% coneixen casos d'embarassos entre adolescents.

-  Molts dels enquestats saben que al municipi es fan xerrades i tallers en relació a la salut, 

ja sigui a l'Institut o a l'Espai Jove. També creuen que s'hauria d'incidir més en la prevenció 

a nivell presencial, amb més xerrades o tallers, i també xerrades adreçades a les famílies.

Pel que fa a menors d'edat:

- Solen solucionar els seus dubtes de salut amb el pare o la mare un 50%, un 30% al CAP i

un 20% a l'infermer de l'institut.

- Els temes que els preocupen més són drogues i accidents, violència de gènere, en els dos

primers llocs.  La resta de temes que preocupen són:  autoestima, alcohol,  alimentació i

sexualitat.

- Els joves davant de dubtes o problemes parlen amb la família, amb personal del CAP de

Vilafant, i amb la infermera que acudeix periòdicament a l'institut.
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 Es donen espontàniament  conductes masclistes entre els joves i fins i tot entre

les noies. Els micromasclismes estan molt instaurats entre les noves generacions de joves

sobretot i no en són molt conscients.

 Els nois  i  noies adolescents se senten preocupats per  la  seva  imatge  i  per la

nutrició  i  pensem  que  pot  portar  a  desenvolupar  conductes  properes  a  trastorns

alimentaris. Els joves més grans vinculats a entitats juvenils i esportives també ho posen

de manifest i proposen pensar en alguna actuació conjunta.

 També es mostra preocupació pel bullying i la pressió de grup.

 No hi ha massa adolescents que fumin tabac. El consum de drogues no és habitual

entre els joves participants i els adolescents tot i que se sap de casos on s'ha començat a

experimentar amb substàncies. Alguns s'han iniciat en el consum festiu d'alcohol. 
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 Els  joves  majors  d'edat  pensen  que  si  que  hi  ha  consum  d'alcohol/drogues   i

excessos,  però  no  problemes  en  el  seu  entorn  immediat.  Cal  fer  més  prevenció  i

campanyes més llargues.

 Trobem, en la informació recollida, casos en que el benestar emocional del jove o de

la jove és molt limitat. S'han derivat casos a psicòleg i a educadora social i s'ha establert

una coordinació amb l'institut des de l'Espai Jove.  Els joves se senten motivats a treballar

les emocions a través de diferents propostes d'activitats.

 No hi ha molta consciència pel que fa a la vulnerabilitat en matèria de malalties de

transmissió sexual.
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HABITATGE

L'habitatge és el camp que entra directament  dins l'àmbit temàtic de l'emancipació que al

mateix  temps  també  fa  referència  a  totes  aquelles  actuacions  en  matèria  d'educació,

ocupació,  i  alguns aspectes de salut.  Són doncs,  totes aquelles  mesures que pretenen

afavorir  el  desenvolupament  dels  projectes  vitals  de  les  persones  joves  en  condicions

d'autonomia. Per a fer una anàlisi de la realitat juvenil sobre aquest àmbit de l'habitatge ens

basarem amb  les conclusions fetes per l'Observatori Català de Joventut , algunes dades

quantitatives que hem pogut extreure de l'Àrea d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt

Empordà i dades qualitatives recollides a partir de les sensacions, experiències i necessitats

expressades pel mateix col·lectiu de joves a través de les enquestes i els grups de discussió

celebrats. 

  A Vilafant  com  a  la  resta  de  Catalunya  l'Emancipació  completa  és  difícil

d'aconseguir i s'ha convertit en un projecte familiar.

“Els  conjunt  de  fenòmens  sociològics  als  quals  fem  referència  quan  parlem  dels

processosd’emancipació en la joventut tenen una naturalesa complexa, que resulta difícil

capturar a través del concepte d’emancipació. Referir les transicions que tenen lloc durant

la joventut com un procés d’emancipació resulta equívoc, o directament esbiaixat, degut als

canvis  que  s’han  produït  en  les  famílies.  Emancipar-se  significa,  segons  el  diccionari,

alliberar-se d’un poder,  d’una autoritat,  de la  tutela d’algú o de qualsevol  altre tipus de

subordinació o dependència. Una persona no emancipada seria, des d’aquest punt de vista,

una persona sense autonomia, sotmesa a l’arbitri d’un superior que constreny les seves

llibertats.  Avui  en  dia,  una  persona  jove  no  emancipada  no  encaixa  gaire  en  aquesta

tipologia  d’individu.  Amb  això  no  volem dir  que  els  escenaris  que  descriu  el  concepte

d’emancipació no evoquin realitats lligades als processos de transició a la vida adulta. ...

Però,  com  sap  tothom,  les  famílies  han  deixat  de  ser  el  que  havien  estat.  Com  a

conseqüència de transformacions d’enorme significació, operades tant dins les famílies com

en els seus entorns socials,  els vincles entre sexes i  generacions es fonamenten sobre

noves bases normatives i axiològiques, que eixamplen de manera considerable els marges

d’elecció i d’autonomia de tots els seus membres, començant pels més joves.(...)
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Certament, l’autonomia de les persones joves no emancipades és incompleta. Viuen

en  habitatges  dels  quals  no  són  titulars,  i  depenen  per  a  la  seva  subsistència  i

consum dels recursos econòmics que aporten els seus progenitors. A la majoria de

les  llars  on viuen joves  amb els  seus progenitors,  aquests  últims  són la  principal  font

d’ingressos  i,  per  regla  general,  mantenen  un  elevat  control  sobre  la  despesa  que  es

realitza. Una situació com aquesta podria conduir potencialment a la utilització d’aquests

recursos com un mecanisme per assegurar la submissió; però la realitat és ben diferent.

L’evidència acumulada per la recerca en els últims anys posa de manifest que a la majoria

de  les  llars  catalanes  on  viuen  persones  joves  no  emancipades  les  relacions

intergeneracionals tendeixen a ser democràtiques i horitzontals. Les persones joves

gaudeixen d’amples oportunitats per fer ús lliure dels seus espais a la llar, del seu temps, i

fins i tot dels recursos econòmics que generen (a través de feines, d’ajuts públics, etc.). La

capacitat electiva de les persones joves s’expressa de forma rotunda en la configuració

dels seus projectes biogràfics personals. 

Els progenitors han perdut capacitat d’influir en les grans decisions en què es determina el

perfil dels itineraris dels seus fills/filles: els estudis que trien (o si trien estudiar després de

l’etapa obligatòria), la dedicació professional, el matrimoni, etc.  Els joves i les joves són

els  grans  protagonistes  d’un  procés  que  sacsejà  en  les  darreres  dècades  les

societats postindustrials: el que es coneix com a individualització (Beck, 1986 i Meil,

1999). pàg. 226

En aquest context, seria francament distorsionador presentar el procés d’emancipació com

un  procés  d’alliberament  de  la  tutela  parental.  El  que  ens  diu  la  recerca  és  que  els

progenitors  sovint  participen  activament  en  la  planificació,  la  preparació  i  el

sosteniment  de  l’emancipació,  procés  que  es  pot  perllongar  durant  molts  anys.

L’emancipació dels fills/filles és, en molts sentits, un projecte familiar, del qual els adults són

i se’n senten corresponsables.(...)”

A partir  de les dades de l'Observatori  Català de Joventut,  Enquesta Joventut Catalunya

201210,  tenint en compte diferents dades com; la composició de les llars, l'emancipació dels

joves i adults observem que fins als 25 anys la tendència d'emancipació no comença a ser

significativa.  Segons manifesten els autors d'aquest  estudi,  els joves travessen diverses

situacions en els seus processos de transició a la vida adulta que condicionen el tipus de

convivència i l'estructura de la llar a què pertanyen. Amb el pas dels anys, augmenten tant

els  desitjos  com  la  probabilitat  d'assolir  la  independència  econòmica  necessària  per

10 Marí-Klose, P.; Julià, A. i  Marí-Klose, Enquesta Joventut a M. Emancipació domiciliària i família.  Joves i  família en els

processos de transició a la vida adulta:teixint nous lligams. V. 1 pàg.241
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emancipar-se i formar la pròpia família. D'aquest estudi també es desprèn que la població

nascuda fora de l'Estat inicia els processos d'emancipació molt abans11.

Taxa d'emancipació segons grup d'edat, per sexe. Joves de 15 a 34 anys. 

Catalunya, 2012. Percentatge

Il·lustració 1: Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (Direcció General de Joventut)

  La  franja  d'edat  en  el  que  la  majoria  dels  joves  de  Vilafant  fan  el  pas

d'emancipar-se és la dels 25 a 29 anys, a l'igual que la resta del territori.

11 Marí-Klose, P.; Julià, A. i Marí-Klose, Enquesta Joventut a M. Emancipació domiciliària i família. Joves i família en els 

processos de transició a la vida adulta:teixint nous lligams. V. 1 pàg.235
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Les  dades de  la  gràfica  són a  nivell  de  la  població  general  a  Catalunya  però  estarien

estretament lligades a la situació laboral i al nivell de tinença econòmica dels joves al nostre

municipi. La situació laboral precària dels joves fa que no puguin accedir a un habitatge i

tinguin l'oportunitat d'emancipar-se abans.

Les aspiracions d’aquests joves han variat significativament en els darrers anys: el pes que

tenia l’habitatge de compra nova s’ha vist substituït pel pes del lloguer a causa de la manca

d’estalvis per fer front al 20% del preu total de l’entrada i a les despeses inicials de gestió

derivades de la compra. Igualment per als lloguers cal destacar també la necessitat de l’ajut

econòmic i familiar per tal que els joves puguin accedir a l’habitatge. En aquest factor caldria

afegir la poca oferta de lloguer que hi ha en els municipis petits, i també a vegades el preu

inaccessible per a aquest col·lectiu amb sous precaris. És per aquest motiu que, dins aquest

col·lectiu, també destaquen la necessitat d’altres formes d’accés a l’habitatge com els pisos

compartits.

 Els joves de Vilafant opten per l'habitatge de lloguer abans que el de compra

tot i que la majoria preferiria optar per la compra si en tinguessin la possibilitat.

 Normalment els joves tenen més opcions de lloguer a Figueres que al mateix

municipi.

Cens d'habitatges 2011. 

Habitatges principals segons el règim de tinença per municipis.
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Font: Elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat a partir de les dades de l'Idescat (Cens 

de població i habitatges de l'INE)



Podem observar a la següent imatge que hi ha més habitatges en  règim de lloguer que de

compra, tant a Vilafant com a Figueres i la resta de municipis.

 Aquest any 2016 s'han fet 66 contractes de lloguer a Vilafant.
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A nivell  qualitatiu,  després de recollir informació entre joves i ajuntament, obtenim les altres

informacions en relació a l'habitatge i l'emancipació:

 Hi  ha  poc  habitatge  de  lloguer  al  poble  i  és  habitual  que  la  gent  jove  es

desplaci a Figueres on hi ha més oferta de lloguer.

 A Vilafant actualment hi ha pocs habitatges en construcció.

 La  llar d'infant que afavoreix que parelles joves no marxin del poble o se n'hi

instal·lin de noves.

 Des de fa pocs dies se sap que a Vilafant estaran habitatges socials a iniciativa

del Bisbat. 

 Fa un parell de legislatures es van construir cases de protecció oficial, unes

quantes destinades a joves.

 La  relació  entre  la  situació  de  precarietat  laboral  influeix  en  les  poques

possibilitats d'accedir a un habitatge i d'emancipar-se.

 Molts de joves de 20-24 anys viuen fora de Vilafant mentre duren els estudis

 Sentiment de poble arrelat entre els joves enquestats

 Reclamen més facilitat i esmenten que caldrien pisos de protecció socials per 

a joves.
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3.3. CONCLUSIONS I ORIENTACIONS

Mitjançant  les  dades obtingudes i  que acabem d’exposar,  fem un estudi  de totes dues

fases,  anàlisi  de  la  realitat  i  visualització,  per  tal  d’extreure  conclusions  i  detectar

necessitats, problemes i oportunitats d’intervenció. 

Aquestes conclusions les dividim en quatre apartats utilitzant la tècnica DAFO, sigles que

fan referència a les Debilitats i Fortaleses com a possibilitats de present i a les Amenaces i

Oportunitats en referència al futur.

Així  doncs,  a través de la informació obtinguda per cada eix s’han estudiat  i  dividit  les

conclusions per arribar a crear un bon diagnòstic que ens permeti redactar uns objectius

coherents amb la realitat del municipi per tal de millorar la situació actual. La importància de

fer un bon diagnòstic és bàsica perquè és d’aquest d’on derivem els objectius a complir en

el període que contempla el present PLJ (2016-2019) i és des d’aquests objectius que, un

cop analitzats, creem els programes necessaris per tal d’assolir-los.

A continuació trobem les anàlisi DAFO per àmbits:

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

PRESENT

Debilitats

• Cal  un  desplaçament  per  estudiar  estudis  superiors  a  altres  municipis  que,  de

vegades, inclou la possibilitat de viure fora del municipi durant la setmana.

• Hi ha certa sensació que es dóna algun grau de fracàs escolar. Les dades 

estadístiques ens diuen que alguns alumnes de secundària no es graduen en ESO 

(4%)

• Es donen casos de joves de més de 20 anys poc formats o sense la ESO 

• No hi ha aula d’estudi. L'espai jove s'utilitza com a espai  per a estudiar però no és 

suficient ni adequat per a joves més enllà de la ESO.

• Algunes famílies desorientades sobre les opcions d’estudi que hi ha actualment, 

sobretot pel que fa a formacions no reglades i més encarades a la professionalitat.

Fortaleses
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• Vilafant disposa d'un institut d'educació secundaria amb oferta d'ESO i Batxillerat i

des de fa un curs un cicle formatiu de grau mig.

• Els programes de suport a la Formació que s’ofereixen des de l’àrea de Joventut:

orientacions acadèmiques, informació i assessorament, programes formatius, tallers,

programes de formació professionalitzadora, projectes educatius del programa de

Garantia Juvenil.

• Nivell d’instrucció generalment bo. 

• Suport i recolzament a la formació des de l’Ajuntament: reconeixements als mèrits 

amb les beques a l'excel·lència, el suport amb material i espais (telecentre-espai 

jove),  internet gratuït.

• La majoria de joves manifesten que volen continuar estudiant batxillerat amb la 

intenció de fer estudis universitaris o cicles de grau superior.

• Foment de l'educació i la formació des de l'Espai Jove, Ajuntament, Ampa...

• Organització de les Jornades  Vilafant Vila Educadora

• Bona predisposició per a coordinar-se l’Àrea de Joventut amb l’AMPA de l’Institut per

a l'organització d'activitats.

• Bona coordinació amb l'Institut a l'hora de treballar i intervenir amb joves.

• L’AMPA fa activitats educatives complementàries.

• Escola de música

• Vilafant aposta per l'educació: jornades, tallers i  xerrades, foment actes culturals,

formacions i classes de temes variats, conferències...

• La proximitat a municipis amb més recursos educatius fa que els joves se’n puguin

beneficiar.

FUTUR

Amenaces

• Alguns joves que abandonen els estudis prematurament.

• La falta de formació bàsica que pot portar dificultats a l’hora de trobar una primera

ocupació.

Oportunitats

• El canvi de model formatiu dirigit decantar-se cap a itineraris acadèmics més 

professionals  dóna més possibilitats de formar-se als joves.

• El nou CFGM de l'Institut de Vilafant dóna noves oportunitats dins el mateix municipi
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• Els nous cicles de la comarca augmenten les possibilitats de formació més 

adaptades als gustos i inquietuds dels joves.

• Els nous cicles de formació responen a les demandes de treball de la comarca 

poden possibilitar més llocs reals de treball.

• Programes municipals, comarcals i europeus de suport a la formació i ocupació.

• L’orientació i l’acompanyament en la recerca de la formació adequada per part de la 

tècnica de joventut-dinamitzadora o altres professionals i recursos.

• Formació per a entitats

• Espai Jove amb ordinadors connectats a internet.   

• Bones  relacions  i  col·laboracions  entre   institut,  AMPA i  ajuntament  i  àrea  de

Joventut.

• Els joves poden participar en el projecte Okup’Alt.

• Els joves tenen l'accés més fàcil i proper al programa de Garantia juvenil.

• El suport  de la tècnica de joventut a través del Projecte de Joventut, els programes

que se’n deriven i els recursos a qui derivar o acompanyar.

• Interès dels joves per a formar-se en àmbits en els que de forma pràctica puguin

desenvolupar al seu entorn (com a educadors en el lleure, agents joves de salut…)

• Taula comarcal de Formació i Ocupació.

• Alguns dels joves que han abandonat els estudis els han reprès o s’han matriculat a

programes formatius alternatius a l’educació convencional.

Propostes

• Programes de suport a la formació municipals i comarcals.
• Informació i apropament als programes de joventut comarcals i europeus
• Servei d’informació i assessorament en aquest àmbit
• Activitats de lleure educatiu
• Ús extensiu de les TIC com a recurs 
• Adaptar un espai per a l'estudi
• Mantenir  les  propostes  formatives  actuals  adaptant-les  a les  necessitats

reals dels joves.
• Suport a l'aposta municipal per a l'educació.
• Establir llaços entre institut i ampa per tal de col·laborar i coordinar accions i

intervencions educatives.
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OCUPACIÓ

PRESENT

Debilitats

• Dificultat per trobar feina al municipi.

• Precarietat laboral i sous baixos.

• L’atur, la precarietat laboral i la temporalitat dels contractes produeixen inestabilitat 

en molts aspectes de la vida dels joves.

Fortaleses

• Baixa el percentatge general d'aturats els últims anys.

• L'atur juvenil també ha baixat els darrers 4 anys

• La creació de Plans d’ocupació al municipi i a la comarca.

• Programes de suport a l'ocupació  i de formació professionalitzadora.

• Difusió de la formació laboral, els serveis comarcals i les ajudes públiques de suport

a l’ocupació.

• Possibilitat  als  joves de treballar  com a monitors de temps lliure al  casal  infantil

d’estiu.

• Tècnica  de  joventut  (informació  i  acompanyament  a  recursos,  derivació  als

programes  de  Garantia  Juvenil,  suport  a  la  formació,  programes  comarcals

d’ocupació…)

• Contacte directe i continu amb les impulsores de Garantia Juvenil que permet un

seguiment dels joves.

• Ús de les noves tecnologies.

 

FUTUR

Amenaces

• Pessimisme a l'hora de mirar al futur pel que fa a la feina.

• Veuen poques possibilitats de desenvolupar una feina que els agradi fet  que pot

portar a que es conformin amb una feina poc qualificada o que no s'esforcin a buscar

feina.

• La feina és vista com a eina per a la supervivència i no com a eina de realització

personal.
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• La  manca  d’expectatives  de  trobar  una  feina  relacionada  amb  els

interessos/formació pot afectar l’autoestima.

• Degut a la falta d’informació i formació els joves poden perdre possibilitats de millora

de feina.

• Tot i treballar, els sous són tan precaris, que es poden donar situacions de pobresa.

• Fugida dels joves a la recerca de feines fora del municipi, de la comarca i del país

que s’adeqüi a la seva formació.

• La situació econòmica actual dificulta la creació de feina estable.

• La manca d’ingressos pot generar situacions de pobresa.

Oportunitats

• El programa de garantia juvenil ofereix noves oportunitats de formació per millorar
l'accés a la feina i també ofertes de feina adaptades als perfils dels joves.

• Programes  de  suport  a  la  inserció  laboral  que  permeten  a  les  empreses  que

contractin joves obtenir bonificacions de la seguretat social

• Facilitar la possibilitat que joves del poble treballin a activitats de lleure que es portin

a terme al municipi.

• L’aproximació de les ofertes de feina, recursos laborals a través de la tècnica de

joventut.

• El suport del Projecte de Joventut.

• Escola bressol municipal pot ajudar a la conciliació laboral-familiar d’algunes 

famílies.

• Facilitar informació sobre la transició de la formació al treball per part de la tècnica 

de joventut.

• L’existència de diferents recursos comarcals als que podem derivar els joves

• Joves amb projectes d’autoocupació.

• Proximitat geogràfica amb Figueres aporta més oportunitats de trobar feina a prop

de casa.

Propostes

• Informació, assessorament i acompanyament o derivació a recursos.
• Suport directe al municipi en la recerca de feina.
• Mantenir  les  col·laboracions  i  coordinacions  amb  tots  els  agents

dinamitzadors de l’ocupació. 
• Programes ocupacionals.
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OCI, CULTURA i LLEURE

PRESENT

Debilitats

• Consum de tòxics relacionats amb l’oci i el temps lliure.

• No hi ha massa oferta d'oci nocturn.

• Joves només consumidors d'oci i cultural

• Joves que no s'impliquen ni participen

• Competència entre entitats

• La comissió no de festes no funciona amb el model proposat des de l'ajuntament

Fortaleses

• Nombroses entitats culturals

• Gran oferta activitats de lleure educatiu, culturals...

• Programació cultural rica, variada i periòdica

• Escola de música i entitats de teatre, de cultura tradicional...

• Existència de talent jove i joves artistes

• Implicació d’alguns joves en l’organització d’activitats.

• Activitats organitzades des de l'Àrea de Joventut.

• La dinamitzadora juvenil i la tècnica de joventut ofereixen suport als joves que volen

organitzar accions al municipi.

• Recolzament i suport de l’ajuntament a aquestes propostes juvenils.

• Oferta de la programació comarcal de l’Oficina Jove.

FUTUR

Amenaces

• L'excés d’oci virtual pot portar al sedentarisme i oci individual.

• La relació que estableixen alguns joves entre oci i tòxics.

• Haver de cercar les ofertes d’oci nocturn fora de la població pot facilitar que hi hagi

risc d’accidents de cotxe o moto, sobretot si no es controlen les conductes de risc. 
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Oportunitats

• Ràdio Vilafant com a possibilitat d'introduir-se al mon periòdistic i participatiu.

• La necessitat de cohesionar les entitats pot fer aflorar un nou model de participació

• El suport del Projecte de Joventut

• Els joves que participen de l’organització d’activitats.

• Donar als joves representativitat en les activitats culturals que s’ofereixen al poble

potencia la participació i genera més accions culturals.

• Multitud  d'espais  i  equipaments  municipals  per  a  realitzar  activitats  culturals,

artístiques, de lleure...

• Xarxes socials com a eines de difusió de cultura i d’actes culturals, d’oci i lleure.

Propostes

.1 Programes de suport  a les associacions que generin activitats d'oci,

cultura i lleure.
.2 Serveis i programes d’activitats culturals comarcals.
.3 Descentralització de l’oficina jove
.4 Informació i assessorament 
.5 Promoció i suport de les accions culturals, d'oci i lleure juvenils des de

l'Espai Jove.
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PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

PRESENT

Debilitats

• Descohesió i competitivitat entre entitats.

• Els joves viuen en la immediatesa i la cultura del dit i fet, que dificulta el 

desenvolupament d’hàbits de planificació.

Fortaleses

• Suport de l’Ajuntament i d’altres organismes a l’associacionisme i a la participació.

• Ric teixit associatiu

• Joves vinculats a entitats i joves amb ganes de participar

• Hi ha  entitats juvenils al municipi.

• Creació d'un Sindicat d'estudiants

• L'espai jove potencia la participació i la cohesió

• Grup de joves adolescents amb ganes de participar i implicar-se 

• Grup de joves adolescents consolidat i promocionat pel programa de dinamització 

• Bona predisposició i assistència a les activitats proposades. 

• Els programes de suport a la participació: subvencions, recolzament humà i logístic...

• Els joves valoren molt positivament la figura de la dinamitzadora i  que es 

desenvolupin polítiques de joventut al municipi.

• Autogestió d’algunes activitats per part dels joves

FUTUR

Amenaces

• Hi ha joves de les urbanitzacions que no se senten de Vilafant i manifesten ser de

Figueres: poca identificació amb el poble

• La falta d’implicació d’alguns joves

• La immediatesa de la societat d’avui els empeny a exigir que les seves propostes es 

facin de forma ràpida, o que tinguin una resposta ràpida per part de l’ajuntament. 

Perill de crear expectatives que no es compleixin, o bé, perill de deixar passar una 

oportunitat per a la participació si no s’actua amb rapidesa.

• Riscos en les relacions i l’ús de les xarxes socials, per mal ús.

78



Oportunitats

• Les TiC com a oportunitat per a dinamitzar la participació,  agilitzar  l'organització,

motivar nous joves...

• Ràdio Vilafant  i el projecte ràdio jove com a escola de participaciói de generació de

projectes comuns.

• Els joves volen ser consultats i reclamen un espai d'interlocució amb l'ajuntament.

• La participació a la vida pública i en l'organització d'activitats els fa ser més visibles,

més implicats, amb més autoestima, amb noves habilitats organitzatives...

• Els joves creuen necessari la vinculació i identificació amb el poble

• El suport del Projecte de Joventut

• Els joves del municipi amb ganes d’organitzar accions.

• El  suport  de  l’ajuntament  en l’organització  d’activitats,  a  l'associacionisme i  a  la

participació

• Mantenir la credibilitat i confiança generada als joves.

• Programa d’Activitats Juvenils Mancomunades

• Potenciar l’esport com a forma de participació en totes les edats.

Propostes    

• Programa de dinamització anual i l'Espai Jove com a activitats que actuïn a

tot el municipi i donin respostes a les necessitats reals dels joves, adequant-

se  a  la  seva  realitat,  des  de  la  proximitat  que  suposarà  tenir  a  l’abast

personal professional, i un projecte innovador i creatiu.

• Establir  un  espai  de  relació  amb  l’Ajuntament  que  fomenti  formes  de

democràcia directes/semidirectes i que permeti la corresponsabilitat en les

accions  a  portar  a  terme  amb  els  joves:  Consolidar  els  espais  de

comunicació amb l’ajuntament: donar resposta ràpida a les demandes dels

joves...

• Donar  suport  a  les  iniciatives  i  propostes  juvenils,  sobretot  aquelles  que

beneficiïn a tota la població i donin igualtat d’oportunitats a tots els joves. 

• Creació de projectes juvenils que aglutinin els joves adolescents i  els faci

visibles.
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SALUT

PRESENT

Debilitats

• Alguns joves associen oci i activitats poc saludables. Inici en l'experimentació amb 

substàncies.

• Joves amb sensació d’invulnerabilitat.

• Es coneixen casos de joves amb problemes d'abús d'alcohol 

• Es coneixen casos d'embarassos entre adolescents.

• Els pares es troben desorientats.

• Programa de salut comarcal. En aquests moments la figura de l'agent de salut com a

figura especialitzada de referència  a la comarca, no existeix.

• Casos  en el que perilla la salut emocional del jove.

Fortaleses

• Entitats esportives del municipi que promouen un oci sa.

• Espai  jove  i  el  programa  de  dinamització  (activitats  d’oci  i  tallers  d’informació  i

sensibilització) com a preventiu de conductes de risc

• Programació de xerrades i activitats d’orientació per a pares i mares.

• Fàcil accés dels joves a la informació sobre salut.

• Possibilitat dels joves a anar al consultori del municipi i fàcil accés a la infermera de 

l'institut.

• Col·laboracions Institut-Ampa-Àrea de joventut per a la realització de tallers per a 

joves a l'institut i xerrades per famílies.

• Xerrades sobre drogues i sexualitat a l'Institut

• Joves sensibilitzats sobre el bullying.

• Zones esportives i parc de salut.

FUTUR

Amenaces

• Detecció de conductes de risc i hàbits no saludables entre els joves
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• Conductes masclistes tan en noies com en nois. Micro-masclismes instaurats i 

normalitzats.

• Ús de vehicles per accedir a l’oci, pot comportar perill d’accidents.

• Sensació d’invulnerabilitat.

• Excessiva preocupació per la imatge i per la dieta tan en nois com en noies.

• S'ha abaixat la guàrdia en temes de malalties de transmissió sexual

• Possibilitats  que es generin de situacions de pobresa donats els casos d'atur de

llarga durada de persones de més de 40 anys amb infants, adolescents i joves a

càrrec.

Oportunitats

• El suport del Projecte de Joventut on la salut és un àmbit transversal que es treballa 

des de tots els programes.

• L'Espai Jove com a espai de promoció de la salut i de prevenció de conductes de 

risc.

• Els tallers organitzats des de l'Àrea de joventut a l'Institut creen debat social i reflexió

i arriben a més joves.

• Aprofitament dels recursos que ofereixen altres institucions com la Direcció General 

de Joventut o el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

• Dinàmiques, tallers i/o activitats que es puguin engegar des de l’ajuntament o des de

les associacions del poble.

• Informació en temes de salut a través de les noves tecnologies.

• Aprofitar l’espai Jove per a detectar possibles problemes de salut.  Informació i 

sensibilització i alhora com a espai d’oci alternatiu i com a prevenció de conductes 

no desitjades.

• Pares i mares d’adolescents preocupats significa que estan oberts a propostes des 

del projecte de joventut.

• Les  entitats  proposen  treballar  en  un  protocol  d'actuació  en  detectar  hàbits  i

conductes alimentaries poc saludables.
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Propostes

.1 Prevenció i  informació (projecte d’activitats  de joventut:  l'àmbit  de la

Salut s'ha de treballar transversalment des de tots els programes)

.2 Promoció, accés i dinamització d’espais que afavoreixin la realització

d’activitats d’oci sa.

.3 Suport a les entitats juvenil que promoguin la salut i l'oci sa.

.4 Creació del protocol de salut entitats-ajuntament.

.5 Crear un espai d’intercanvi i formació de pares i mares.

.6 Treball coordinat Ampa-Institut-Àrea de joventut.

.7 Propostes d'accions i programes des de l'Oficina Jove comarcal.
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HABITATGE

PRESENT

Debilitats

• Dificultats per emancipar-se.

• Els preus de compra i lloguer continuen essent  bastant inaccessibles.

• Els sous baixos, l’atur i la situació laboral precària no ajuden a l’emancipació.

• Manca d’habitatge de protecció oficial per joves.

• Els joves continuen preferint comprar habitatge abans de llogar-lo.

• Molts joves han tornat a la llar familiar després dels estudis perquè no tenen opcions 

d'emancipar-se.

Fortaleses

• El programa d’informació.

• Voluntat manifesta dels joves de quedar-se al municipi.

• Sentiment de poble arrelat en alguns joves.

FUTUR

Amenaces

• Els joves troben més possibilitats de lloguer  a poblacions més grans.

• La proximitat a Figueres tot i permetre estar a prop del municipi pot ajudar a 

desvincular-se del poble.

La situació econòmica i el preu de l'habitatge tant de lloguer com de compra 

complica la possibilitat d’emancipació dels joves que ho volen fer.

• Els joves cada vegada es poden emancipar més tard.

• La situació econòmica actual.

• Envelliment de la població.

Oportunitats

• El suport del Projecte de Joventut (informació, suport i assessorament)

• A Vilafant hi ha habitatge de lloguer.

• La llar d'infants facilita que les famílies joves vulguin quedar-se a viure al

municipi.
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• En els propers anys el Bisbat oferirà habitatges socials.

• El treball interdepartemental amb l’àrea d’habitatge del CCAE.

• Aprofitament de recursos de la Fundació Ser-gi.

Propostes

 Informar sobre borses d’habitatge, compartir pis, ajuts al lloguer...
 Prendre  part  d'una  comissió  per  l'elaboració  de  les  bases  per  a

l'habitatge social per a assegurar-nos que hi haurà habitatge per a joves.
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4. DISSENY

4.1 OBJECTIUS per ÀMBITS
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EDUCACIÓ I FORMACIÓ

Objectiu general:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ EN ELS

JOVES  FACILITANT-LOS  INFORMACIÓ  I  RECURSOS  DE  CAIRE  EDUCATIU  I

FORMATIU

Resultat Procés

Oferir  mecanismes per  disminuir  el  fracàs

escolar  i/o  per  complementar  la  formació

dels joves.

Oferir informació sobre recursos i programes

de suport i de retorn al sistema educatiu.

Derivar als programes de Garantia Juvenil.

Dissenyar  i  executar programes de formació

(agent de salut, APS, Okup’alt, formació en el

lleure…)

Augmentar  el  coneixement  a  les  famílies

sobre recursos educatius.

Informar  als  pares  i  mares  sobre  recursos,

serveis i circuits del sistema educatiu.

Establir una coordinació amb l'AMPA i l'institut

per  a  la  realització  de  tallers  i  xerrades

informatives.

Fomentar  la  reflexió  i  trobada  dels  diferents

agents de la comunitat educativa

Augmentar el coneixement als joves sobre

recursos educatius.

Informar  als  joves  sobre  recursos,  serveis  i

circuits del sistema educatiu.

Facilitar espais i mitjans de suport a l’estudi i a

la formació dels jovers.

Incentivar als joves per a què es formin.
Oferir suport a la formació

Donar reconeixement dels mèrits

Detectar  les  situacions  que  impedeixen

desenvolupar-se normalment en els estudis.

Establir una coordinació amb els professionals

que intervenen amb els joves (dinamitzadors,

educadora social, professors…)

Derivar  o  acompanyar  quan  esdevingui

necessari.
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OCUPACIÓ

Objectiu general:  FACILITAR LA POSSIBILITAT DE TROBAR FEINA I DE MILLORAR LA

SITUACIÓ LABORAL DELS JOVES DEL MUNICIPI

Resultat Procés

Detectar  les  situacions  que  impedeixen

desenvolupar-se  normalment  en  l’àmbit

laboral.

Establir una coordinació amb els professionals

que intervenen amb els joves (dinamitzadors,

educadora social, professors…).

Derivar  o  acompanyar  quan  esdevingui

necessari.

Ajudar  al  jove  a  identificar  les  seves

competències i habilitats laborals.

Facilitar  eines  als  joves  per  desenvolupar

competències o habilitats laborals.

Establir  coordinació  amb  els  serveis  socials

de la zona.

Facilitar la creació de llocs de treball.

Incloure a les concessions de serveis com

ara  el  del  casal  d’estiu,  la  recomanació  de

contractació de joves del municipi.

Aconseguir  que  tots  els  joves  tinguin  a

l’abast  tota  la  informació,  formació  i

habilitats  possibles  per  trobar  feina  i/o

millorar-la.

Realitzar orientacions laborals.

Oferir informació al jove sobre ofertes de feina

(a través de les TIC,...)

Ajudar  al  jove  a  identificar  les  seves

competències i habilitats laborals.

Facilitar  eines  als  joves  per  desenvolupar

competències o habilitats laborals.

Dissenyar  i  executar  programes de suport  a

l’ocupació (Okup'Alt, garantia juvenil…)

Aconseguir  que  aquells  joves  amb

iniciatives  laborals  tinguin  els   mitjans

necessaris  per  engegar  el  seu  projecte

d’autoocupació.

Establir  mecanismes  de  suport  als  joves

emprenedors.

Aportar al municipi el suport necessari per Assessorar  a  l’Ajuntament  en  la  recerca  i
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millorar la situació laboral dels joves.

creació d’ocupació per joves

Establir  mecanismes de coordinació amb els

regidors i treballadors de l’Ajuntament.

OCI, CULTURA i LLEURE

Objectiu general:  FACILITAR L’ACCÉS A LA CULTURA I PROMOURE LES ACTIVITATS

D’OCI I LLEURE.

Resultat Procés

Disminuir les conductes de risc associades

a l’oci.

Promoure l’organització d’oci sa.

Organitzar activitats i tallers.

Formar  als  joves per  a esdevenir  promotors

de l’oci sa.

Aprofitar els recursos existents en matèria de

prevenció en conductes de risc.

Augmentar  el  vincle  dels  joves  amb  la

generació d’oferta cultural, d’oci i lleure.

Implicar els joves en la definició i organització

d’activitats.

Aprofitar les seves propostes.

Fomentar  les  iniciatives  juvenils  i  tenir  en

compte les seves opinions.

Suport en la creació del seu propi oci.

Oferir els seus propis espais de trobada.

Possibilitar  la  cogestió  d’actes  festius,  de

lleure,  socials i culturals.

Ampliar l’oferta lúdica, cultural i de lleure.

Organitzar  activitats  específiques  per  joves

dins les programacions estables del poble.

Acostar ofertes d’oci,  cultura i  lleure a nivell

comarcal, provincial...

Oferir una oferta de lleure per a adolescents

a l’estiu i a l'hivern.

Traslladar les activitats de l’Oficina Jove.
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PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME i COHESIÓ SOCIAL

Objectiu general:  FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ ENTRE ELS JOVES DEL MUNICIPI.

Resultat Procés

Millorar les polítiques de joventut en relació

amb la participació.

Vetllar perquè els joves estiguin representats

en  les  decisions  que  es  prenguin  des  de

l’Ajuntament i els afectin.

Mantenir i millorar el programa de suport a la

participació (subvencions, assessorament…)

Consolidar un grup de treball i seguiment del

PLJ.

Possibilitar llocs de trobada i de interrelació en

espais i equipaments municipals.

Mantenir un programa de dinamització donant

resposta  a  les  necessitats  de  participació

reals dels joves.

Augmentar l’index de participació dels joves

del municipi

Aprofitar la potencialitat ja creada.

Fomentar les iniciatives juvenils

Aprofitar els canals establerts.

Establir les xarxes 2.0 com a eina de foment

de la participació.

Afavorir  la  corresponsabilitat  en  la  presa de

decisions i en l’organització d’activitats.

Millorar la comunicació i les relacions amb

l’Ajuntament.

Enfortir els  espais  de  comunicació  i  diàleg

establerts.

Tenir en compte l’opinió dels joves.

Facilitar el suport a les associacions.

Promocionar  el  programa  de  subvencions

municipals a les associacions juvenils.

Informació i assessorament a les associacions

Facilitar recursos infraestructurals

Taula i trobada d’entitats comarcals

Afavorir  la  igualtat  d’oportunitats  a  la Programar  activitats  en  les  quals  pugui
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inclusió social.

accedir tothom.

Facilitar les iniciatives que beneficiïn a tota la

població i  donin igualtat  d'oportunitats a tots

els joves.

Facilitar l’accés universal i lliure a internet.

Afavorir i potenciar la vida social al municipi.

Promoure  els  grups  de  joves  que  s’han

generat en els espais joves o altres espais de

cohesió establerts.

Aprofitar  les  activitats  esportives,  culturals  i

lúdiques existents per generar cohesió social

Donar  suport  als  projectes  juvenils  que

aglutinin  els  joves  adolescents  i  els  faci

visibles.
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SALUT

Objectiu general:  PROMOURE HÀBITS I ESTILS DE VIDA SALUDABLES.

Resultat Procés

Prevenir conductes de risc

Establir línies d’informació.

Promoure activitats d'oci nocturn alternatives .

Promoure un ús adequat i responsable de les

xarxes socials.

Informar dels riscos.

Mantenir  un  programa  d’activitats  juvenils

municipal.

Fomentar la cultura de la salut

Donar una perspectiva de prevenció en salut.

Promoure alternatives al sedentarisme.

Fomentar la pràctica de l’esport.

Fomentar  les  iniciatives  juvenils  d’oci

saludable

Apropar  els  recursos  i  activitats  de  l’oficina

jove: agent de salut...

Donar  eines  als  joves  per  a  que  siguin

promotors de la salut entre iguals.

Potenciar les entitats que promoguin la 
salut i el benestar.

Aprofitar el capital humà de les associacions i

les possibilitats que ofereixen les entitats en

quant  a  detecció  de  necessitats  i

problemàtiques...

Donar suport a les entitats que promoguin la

salut i l'oci sa.

Prevenir  les  situacions  de  violència  de

gènere

Programar  accions  de  sensibilització  al

respecte

Integrar la perspectiva de gènere a totes les

activitats que realitzem.

Treballar  per afavorir  que la  població jove

gaudeixi  d’una  situació  emocional

satisfactòria.

Incloure en les nostres accions la  prevenció

del bullying, inseguretat, pobresa...
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Orientar a les famílies en temes de salut en

relació als seus fills.

Oferir xerrades i formacions a les famílies

Apropar recursos existents a les famílies.

Establir estratègies d'intervenció amb l'institut

i amb serveis socials.

Establir coordinació amb l'Ampa i l'institut per

a la realització de tallers i xerrades de salut i

benestar.

Esdevenir referents dels joves a qui dirigir-

se davant de dubtes, problemes...

Proporcionar la confidencialitat necessària.

Proporcionar  acompanyament  i  suport  i/o

derivació.

Coordinació amb la dinamitzadora.
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HABITATGE

Objectiu general:  FACILITAR L’ACCÉS A L’HABITATGE.

Resultat Procés

Apropar als joves informació que afavoreixi

el seu accés a l’habitatge.

Coordinació  amb  àrees  d’habitatge  (CCAE,

Generalitat,  associacions…)  per  obtenir

informació sobre possibles ajuts, subvencions,

orientació  i  assessorament,  processos

d’adquisició...

Crear un espai d’informació efectiu  i  establir

els mecanismes necessaris per tal de facilitar-

la (espai físic, xarxes socials…)

Impulsar accions que facilitin l'accés dels 
joves a l'habitatge.

Vetllar per a que els joves es tinguin en 
compte en les polítiques de promoció de 
l'accés a l'habitatge.

Assessorar o derivar per a obtenir 
assessorament a qui vulgui fer més 
accessible l'habitatge als joves.

Orientar  als  joves  que  es  trobin  en

problemàtiques  relacionades  amb

l’habitatge:  pobresa  energètica,

desnonaments...

Fer derivacions cap a entitats que els puguin

donar suport.

Fomentar  el  coneixement  d’experiències

alternatives a l’habitatge.

Donar  a  conèixer  mètodes  alternatius

d’habitatge  com  ara  els  co-housing,

comunitats, masoveria urbana...
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4.2. LÍNIES D’ACTUACIÓ I/O PROGRAMES

Donades les necessitats detectades al municipi de Vilafant, es portaran a terme durant els

anys  2016  –  2019  les  següents  actuacions,  que  es  concretaran  amb  més  detall  als

corresponents projectes anuals.

PLA LOCAL
PROJECTE

D’ACTIVITATS
ACTUACIONS

PLA LOCAL DE

JOVENTUT DE

VILAFANT,

2016-2019

PROJECTE DE

JOVENTUT DE

VILAFANT

(previsió anual)

Programa Formació i Educació

Programa d’Ocupació

Programa de Dinamització Jove

Programa de Participació i Associacionisme
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Enfocarem el nostre treball en aquests programes prioritaris: el Programa de Formació i

Educació,  el  programa d’Ocupació,  el  Programa de Dinamització Jove i  el  programa de

Participació i Associacionisme. 

El Programa d’Activitats Juvenils Mancomunades, present  en anteriors Projectes anuals,

desapareix perquè la relació entre els municipis i la comarca que les tècniques de joventut

establim als nostres municipis, amb el pas del temps ha esdevingut mètode de treball. Les

accions que definien aquest programa passen a englobar-se dins altres programes segons

l’àmbit d’actuació al qual pertanyin, mentre que el treball d’assessorament i informació és

transversal a tots ells i el seu contingut i motiu de ser ha passat a ser una metodologia de

treball pròpia de l’equip de tècniques de joventut.

Transportem (i  executem) als  municipis  les  propostes  treballades amb l'equip  de l'OJ a

través dels propis programes municipals.

De manera transversal a tots els programes oferirem:

1. Suport informatiu i assessorament, tant a l’ajuntament com en la portada a terme

de les polítiques de joventut del municipi, com als joves del municipi, i  les seves

famílies,  en tots els àmbits,  o bé els derivarem cap a serveis  professionals  més

específics que els puguin oferir una ajuda més concreta:

 Facilitar que els joves rebin la informació sobre els diferents àmbits que

composen el PLJ per qualsevol mitjà.

 Aconseguir  que la informació es difongui el  màxim possible a través de

diferents  mitjans  com  les  TIC  (mails,  SMS,  facebook,  twitter,  Instagram,

Whatsapp…), cartes, cartells... 

 Facilitar que les famílies que ho sol·liciten rebin la informació requerida. 

 Informar i acompanyar al consistori en l’implementació de les polítiques de

joventut.

 Assessorar als joves i associacions de joves en la redacció i tramitació de

projectes i també en la planificació, organització i execució d’actes i activitats.

 Consolidar un punt de referència en temes d’informació juvenil.
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2. També treballarem de manera transversal a tots els programes el foment de la cohesió

social entre els joves del municipi, entre la població general i els joves del municipi i

entre els joves dels municipis propers i de la comarca:

 Oferir suport, informar i atendre les demandes d’assessorament a l’àrea de

joventut  municipal  sobre  la  portada  a  terme de  les  seves  polítiques  de  joventut

adaptades al municipi. 

 Implicar als joves en la definició, organització i participació d’activitats amb

diferents grups de joves i fomentar i recolzar les iniciatives joves.

 Incentivar i facilitar la relació entre diferents grups de joves (del municipi:

autòctons i nouvinguts, i també amb joves de municipis propers).

 Facilitar la realització d’activitats mancomunades amb altres municipis de la

comarca.

3. Aprofitarem al màxim els avantatges que ens ofereixen les TIC pel que fa al contacte amb

els joves, la seva participació i el desenvolupament dels programes. 

 Oferir suport a l’àrea de joventut municipal sobre la portada a terme de les

seves polítiques de joventut adaptades al municipi. 

 Informar  i  atendre  les  demandes d’assessorament  de l’àrea de joventut

municipal.

 Apropar als joves la informació mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

 Crear un espai de consulta al municipi amb ordinadors amb accés gratuït a

internet.

 Potenciar  la  comunicació municipal  cap els  joves i  la  difusió  d’activitats

juvenils del municipi i comarca a través de les noves tecnologies, per exemple amb

la creació d’un compte de facebook.

4. El fet de treballar en equip a l’Oficina Jove permet establir sinergies entre les tècniques

de joventut i la resta de professionals de l’oficina que possibiliten l’elaboració i disseny de

projectes mancomunats o comarcals així com la seva execució.

 Fer difusió i seguiment de les activitats comarcals als municipis.

 Liderar alguna de les accions o dels programes comarcals.

 Tramitar inscripcions dels participants.

 Potenciar la cohesió social entre els joves de diferents municipis.
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 Promoure  la  interrelació  i  el  coneixements  dels  joves  dels  diferents

municipis.

 Fomentar l’eficiència i l’eficàcia en l’execució dels PLJ.

 Possibilitar  que  municipis  petits  programin  o  accedeixin  a  una  oferta

cultural, formativa o de lleure important.

 Descentralitzar l'Oficina Jove als municipis amb Tècnica Compartida amb el

programa #Fem Comarca.

 Detectar les necessitats als municipis i derivar a accions comarcals.

 Apropar al municipi la possibilitat d’accedir a programes comarcals fent que

tan joves i consistori se’ls considerin propis: #Programes OJ.

 Com  a  tècniques  de  joventut  servir  d’enllaç  dels  programes  i  serveis

vinculats a l’Oficina Jove com Garantia Juvenil, formacions… #Satèl·lit OJ i #Serveis

OJ.
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Programa d’Educació i Formació

Programa destinat a facilitar l’accés dels joves a la formació formal i no formal.

Objectius

L'Objectiu general d'aquest pla local és Millorar la qualitat de l'educació i la formació en els

joves facilitant-los informació i recursos de caire educatiu i formatiu. 

A través d'aquestes haurem de veure si aconseguim assolir els objectius de resultat i de

procés que ens proposem en aquest Pla Local de quatre anys: 
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Objectius estratègics Objectius operatius

A
Oferir  mecanismes  per  complementar

la formació dels joves.

A.1
Oferir  informació  sobre  recursos  i

programes de suport.

A.2
Derivar  als  programes  de  Garantia

Juvenil.

A.3

Dissenyar  i  executar  programes  de

formació  complementària  (agent  de

salut,  APS,  Okup’Alt,  formació  en  el

lleure, classes de suport…)

A.4
Adaptar un espai de suport a les tasques

escolars i a la formació.

A.5

Facilitar,  quan sigui  necessari,   l’accés

als  joves  a  la  formació  reglada  i  no

reglada

A.6

Donar oportunitats a joves que volen i/o

necessiten  fer  les  seves  pràctiques

formatives.

A.7
Informar  als  joves  per  escollir  els  seu

futur formatiu i professional.

B
Augmentar  el  coneixement  a  les

famílies sobre recursos educatius.

B.1

Informar  als  pares  i  mares  sobre

recursos,  serveis  i  circuits  del  sistema

educatiu.

B.2
Augmentar  el  coneixement  als  joves

sobre recursos educatius.

B.3
Informar  als  joves  sobre  recursos,

serveis i circuits del sistema educatiu.

B.4
Facilitar  espais  i  mitjans  de  suport  a

l’estudi i a la formació dels joves.

B.5

Establir  una  coordinació  amb  l'AMPA i

l'institut  per  a  la  realització  de tallers  i

xerrades informatives.

B.6

Fomentar  la  reflexió  i  trobada  desl

diferents  agents  de  la  comunicació

educativa. 

C
Incentivar  als  joves  per  a  què  es

formin.

C.1 Donar reconeixement dels mèrits

C.2 Oferir suport a la formació

D

Detectar,  si  n'hi  hagués,  les

situacions  que  impedeixen

desenvolupar-se normalment en els

estudis o en la formació

D.1
Establir  coordinació  amb  professionals

que intervenen amb els joves.

D.2
Oferir  recursos  per  a  joves  que  ni

estudien ni treballen.
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Projectes i Accions

 Orientacions formatives als joves i a les famílies.

 Taula comarcal de formació i ocupació juvenil.

 Suport o organització de formació segons demanda

 Creació d’aules de suport a la formació.

 Organització de Grups de Suport a l'obtenció de l'ESO localitzats en varis

municipis si hi ha demanda.

 Informar sobre agents d’assessorament més específics.

 Cooperació amb l'Institut: Punt d’Informació a l’Institut, tallers i xerrades a

alumnes a l'institut.

 Divulgació sobre temes d’educació (suport a l'organització i participació de

les jornades vila educadora) i coordinació amb la regidoria d'Educació.

 Beques a l'Excel·lència

 Coordinació i cooperació amb l'Ampa de l'Institut per a la realització dels

tallers per a joves i les xerrades informatives i formatives per a famílies.

 Activitats de lleure educatiu

 Suport a les entitats educatives 

 #Programes OJ

○ Okup’alt

○ Curs d’Agent Jove de Salut

○ Cursos d’educadors en el lleure

○ Formació per a entitats

 #Satèl·lit OJ

○ Derivació a Programes formatius de la Garantia Juvenil.

○ Suport a la Mobilitat a Europa: Atendre i impulsar la mobilitat

internacional  des  dels  serveis  d’informació  i  orientació  juvenil.  Liderar

projectes de mobilitat per a joves, associacions i/o professionals de joventut

de manera conjunta.

○ Taula comarcal de formació i ocupació juvenil

 #Serveis OJ

○ Pràctiques de monitors i directors en l’àmbit del lleure

○ Pràctiques  professionals  d’estudiants  (PQPI,  CFGM,  CFGS,

Graus universitaris)
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○ SVE:  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  com  a  entitat

d’enviament de joves voluntaris a Europa dins el programa Erasmus +. Joves

de 18 a 30 anys

Metodologia

 informar a una part  important de la població jove a través de les noves

tecnologies:  whatsapp,  facebook,  mail,  twitter,  instagram…  I  també  mitjançant

aquestes eines comunicar i resoldre alguns dubtes.

 Comunicar i informar mitjançant cartes personalitzades dels projectes que

es realitzen al municipi i també d’aquells projectes comarcals als quals els joves del

nostre municipi hi poden participar.

 Fer  difusió de tots  els  cursos,  programes que es realitzen al  municipi  i

comarca.

 Assessorar i acompanyar en la recerca i realització de pràctiques, tant de

monitors i directors de lleure com de pràctiques professionals. 

 Esdevenir  punt  de  suport  per  als  joves  i  famílies  en  les  orientacions  i

assessoraments específics.

 Analitzar  i  donar  resposta  a  les  necessitats  i  demandes  formatives  i

educatives del municipi.

 Coordinació  amb  els  polítics  responsables  d’aquesta  àrea  i  amb  altres

institucions.

 Cercar professionals externs per a la realització de cursos i formacions.

 Coordinar, organitzar i executar cadascun dels projectes i accions que es

realitzen al municipi.

 Coordinació amb els centres educatius.

 Coordinació Ampa.

Temporització

La temporalització es desenvolupa a cadascun dels projectes de joventut anuals, però de

forma genèrica les accions d’aquest programa se solen concentrar durant el curs escolar.

Recursos humans, infraestructurals i econòmics

Humans:

❏ Tècnica de joventut

❏ Dinamitzadora Juvenil

❏ Impulsores de garantia juvenil
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❏ Orientadors dels programes relacionats amb la formació

❏ Experts en la matèria

❏ Formadors i professors

❏ Joves

❏ Personal de l’ajuntament

❏ Regidories del consistori

❏ Serveis socials

❏ Consell Comarcal de l’Alt Empordà

❏ Centres educatius

Infraestructurals:

❏ Material per a la difusió

❏ Material específic per a cada formació

❏ Material específic per a l’assessorament formatiu

❏ Material específic per al seguiment de pràctiques

❏ Panells informatius

❏ Espais

❏ Ordinadors, Mòbil amb accés a internet.

❏ Internet, Xarxes socials

Econòmics:

Els recursos econòmics s’especificaran a cadascun dels projectes de joventut anuals, ja que

és del tot impossible fer una previsió per als propers 4 anys.
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Programa d’Ocupació

Programa destinat a facilitar l’accés dels joves a l’ocupació i emprenedoria. 

Aprofitem tots els recursos als que tenim accés des de Joventut per apropar els joves del

municipi  a  les  oportunitats  de F i  O que s'ofereixen a nivell  comarcal,  cercant  el  millor

programa adequat per a cada perfil de jove.

S'oferiran  informació  i  inscripcions  de  programes  al  municipi,  i  derivacions  i

acompanyaments quan calgui.

Aquest  programa  també  apropa  al  consistori  la  possibilitat  de  participar  en  programes

formatius i ocupacionals.

Es donarà orientació personalitzada sobre circuits formatius més adequats per a la millor

transició al mercat laboral en relació a les inquietuds de cada jove

Objectius

L'Objectiu general d'aquest Pla Local és  facilitar als joves la possibilitat de millorar la seva

situació laboral i/o de trobar feina quan calgui, per tant facilitar l’accés a l’ocupació i l'accés

a l'emprenedoria 

Per això els nostres objectius per aquest programa són els mateixos que els propis del pla

local a quatre anys vista.
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Objectius estratègics Objectius operatius

A

Detectar les situacions que impedeixen

desenvolupar-se òptimament en l’àmbit

laboral.

A.1
Derivar o acompanyar quan esdevingui

necessari al recurs que convingui.

A.2
Ajudar  al  jove  a  identificar  les  seves

competències i habilitats laborals.

A.3

Facilitar  eines  als  joves  per

desenvolupar  competències  o habilitats

laborals.

A.4

Establir coordinació amb els agents que

intervenen  amb  joves  (dinamitzadora,

educadora social, professors...)

B Facilitar la creació de llocs de treball.

B.1

Incloure a les concessions de servies la

recomanació  de  contractació  de  joves

del municipi.

B.2
Contractar  els  joves  del  municipi  per

serveis municipals.

C

Aconseguir que tots els joves tinguin a

l’abast  tota  la  informació,  formació  i

habilitats possibles per trobar feina i/o

millorar-la.

C.1 Realitzar orientacions laborals.

C.2
Oferir informació al jove sobre ofertes de

feina (potenciar les TIC,...)

C.3
Ajudar  al  jove  a  identificar  les  seves

competències i habilitats laborals.

C.4

Facilitar  eines  als  joves  per

desenvolupar  competències  o habilitats

laborals.

C.5

Dissenyar  i  executar  programes  de

suport  a  l'ocupació  (Okup'Alt,  els

derivats de Garantia Juvenil...)

D

Aconseguir  que  aquells  joves  amb

iniciatives laborals tinguin els  mitjans

necessaris per engegar el seu projecte

d’autoocupació.

D.1
Establir mecanismes de suport als joves

emprenedors.

E

Aportar al municipi el suport necessari

per  a  millorar  la  situació  laboral  dels

joves

E.1
Assessorar a l'Ajuntament en la recerca i

la creació d'ocupació de joves
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Projectes i accions

 Acollida dels joves al programa de Garantia Juvenil

 Orientacions laborals

 Difusió d’ofertes de feina 

 Facilitar la contractació de joves en plans d’ocupació i als casals i activitats

de lleure municipals.

 #Programes OJ

○ Okup’alt

○ Derivació als programes de Garantia Juvenil.

 #Satèl·lit OJ

○ Garantia Juvenil.

○ Taula comarcal de formació i ocupació juvenil.

 #Serveis OJ

○ Garantia Juvenil

○ Programes derivats de Garantia Juvenil

○ Pràctiques de monitors i directors en l’àmbit del lleure

○ Pràctiques  professionals  d’estudiants  (PQPI,  CFGM,  CFGS,

Graus universitaris)

○ Borsa de monitors, directors de lleure i d’empreses de lleure.

Metodologia

 Informar a una part  important de la població jove a través de les noves

tecnologies: whatsapp, facebook, mail, twitter, instagram… 

 Comunicar i informar mitjançant cartes personalitzades dels projectes que

es realitzen al municipi i també d’aquells projectes comarcals als quals els joves del

municipi hi poden participar.

 Derivar els joves als programes de Garantia Juvenil i fer un seguiment.

 Fer  difusió  de  les  ofertes  laborals  a  través  de  cartelleres  informatives,

noves tecnologies...

 Assessorar i acompanyar en la recerca de feina. 

 Coordinació amb les impulsores de Garantia Juvenil, reunions setmanals.

 Fer difusió, suport logístic i organitzatiu dels programes comarcals.
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 Tramitar  inscripcions  i  fer  seguiment  dels  joves  participants  en  els

programes comarcals.

 Coordinació  amb  els  polítics  responsables  d’aquesta  àrea  i  amb  altres

institucions.

 Coordinar,  organitzar  i  executar  els  tallers,  xerrades,  cursos...  que  es

realitzen al municipi des de l'àrea de joventut.

 Mantenir  les  col·laboracions  i  coordinacions  amb  tots  els  agents

dinamitzadors de l'Ocupació.

 Apropament els joves a les empreses del municipi i comarca.

Temporització

La temporalització es desenvolupa a cadascun dels projectes de joventut anuals, però de

forma genèrica aquest programa té un pic en els mesos previs a l’estiu.

Recursos humans, infraestructurals i econòmics

Humans:

❏ Tècnica de joventut

❏ Dinamitzadora juvenil 

❏ Joves

❏ Impulsores de Garantia Juvenil

❏ Personal de programes ocupacionals

❏ Prospector d’empreses

❏ Orientador

❏ Personal de l’ajuntament

❏ Regidories del consistori

❏ Serveis socials

❏ Consell Comarcal de l’Alt Empordà

❏ SOC

Infraestructurals:

❏ Material per a la difusió

❏ Material específic per a l’assessorament laboral

❏ Panells informatius

❏ Espais
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❏ Ordinadors

❏ Internet

❏ Xarxes socials

❏ Mòbil

Econòmics:

Els recursos econòmics s’especificaran a cadascun dels projectes de joventut anuals, ja que

és del tot impossible fer una previsió per als propers 4 anys.
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Programa de Dinamització Jove

Programa de tallers, sortides, activitats destinades a joves de diferents franges d’edat durant

tot l’any i de forma periòdica durant 2 o 4 dies a la setmana. Per a l’execució d’aquest 

programa és indispensable la figura de la figura professional de la dinamitzadora juvenil.  

Des d'aquest programa, tant la tècnica de joventut com la dinamitzadora juvenil treballen 

transversalment tots els eixos: cultura, participació, cohesió social, salut, igualtat, vincle... i 

és per tant prioritari a desenvolupar a Vilafant..

Aquest programa inclou la dinamització de l’espai jove sense oblidar altres espais 

municipals freqüentats pels joves a més d'ocupar-se de la dinamització de la informació, ja 

sigui per la xarxa social com per mitjà d'activitats, la dinamització de les activitats comarcals 

en les que participin els joves de Vilafant i les pròpies de la Taula de dinamització de l'Alt 

Empordà. També inclou una part important de dinamització dins l'Institut de secundària de 

Vilafant.

La dinamització juvenil l'enfoquem com a:

 preventiva de situacions de risc, 

 promotora d'hàbits i estils de vida saludables.

 promotora de la participació, 

 generadora d'activitats d'oci i també de lleure educatiu

 promotora d'hàbits saludables i generadora de benestar emocional

 generadora d'igualtat d'oportunitats, 

 promotora de la cultura i facilitadora de l'accés a ella

 afavoridora de vincles i d'arrelament i identificació amb el municipi

 porta d'entrada a la resta de serveis dirigits a joves, 

 acompanyament dels joves en els seus processos i projectes

 ...

per aquesta multitud de factors ens proposem assolir un nombre elevat d'objectius.

Objectius
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Objectius estratègics Objectius operatius

A

Dinamitzar  les   activitats  i  les

accions ja existents en matèria de

joventut  per  tal  que  esdevinguin

veritables polítiques de joventut.

A.1

Desenvolupar  noves  propostes

d'activitats  en  relació  a  les  demandes  i

iniciatives dels joves

A.2

Mantenir  l'espai  de  dinamització  amb  les

accions  i  propostes  que  estan  en

funcionament.

A.3
Dinamitzar  els  joves  per  a  fer-los

protagonistes de les seves experiències

A.4
Utilitzar  la  dinamització  com  a  estratègia

d'intervenció educativa i de prevenció.

A.5

Utilitzar  les  accions  de  dinamització  per

reduir les possibles  desigualtats  i aportar

igualtat d'oportunitats entre els joves.

B

Dinamitzar la informació per tal que

sigui  eficaç  i  de  fàcil  accés  pels

joves.

B.1
Utilitzar  la  dinamització  com  a  eina  de

difusió.

B.2

Utilitzar  l’espai  jove  i  el  programa  de

dinamització com a espai de difusió, com a

punt d’informació juvenil.

C

Millorar la cohesió social entre els

joves aportant igualtat oportunitats

per tota la població juvenil.

C.1

Promoure la participació juvenil a través de

la dinamitzadora juvenil  i  de l'espai  jove i

les seves propostes.

C.2
Potenciar espais de relació i cohesió entre

els joves del municipi i comarca.

C.3

Incrementar la participació dels joves a

través  de  les  seves  propostes  i  en  les

activitats  impulsades  des  de  la  Regidoria

de Joventut.

C.4

Utilitzar  la  dinamització  per  a  acostar

joves  de  diferents  procedències  i

diversitats.

D

Esdevenir  referents  dels  joves  a

qui  dirigir-se  davant  de  dubtes,

problemes...

D.1 Proporcionar la confidencialitat necessària.

D.2
Proporcionar  acompanyament  i  suport  i/o

derivació.
E Ampliar l’oferta lúdica, cultural i de

lleure.
E.1

Organitzar activitats específiques per joves

dins les programacions estables del poble.

E.2
Acostar ofertes d’oci, cultura i lleure a nivell

comarcal, provincial...
E.3 Oferir una oferta de lleure a l’estiu
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E.4 Traslladar les activitats de l’Oficina Jove.

F
Promoure  les  activitats  culturals  i

de lleure existents

F.1
Crear una estratègia per a promocionar la

cultura i el lleure d'entitats municipals.

F.2
Arribar a perfils  de joves que normalment

no s'arriba a través de l'espai jove.

G
Prevenir conductes de risc

G.1
Establir  línies  d’informació  I  Informar  dels

riscos.

G.2 Promoure alternatives a l’oci nocturn.

G.3
Promoure un ús adequat i responsable de

les xarxes socials.

G.4

Mantenir  un  programa  d’activitats  juvenils

municipal com a estratègia interventiva de

prevenció des de l'Espai Jove.

G.5

Aprofitar els recursos existents en matèria

de  prevenció  en  conductes  de  risc  i

coordinar-s'hi.

G.6

Promoure l’organització d’oci sa: activitats i

tallers  alternatius,  per  a  disminuir  les

conductes de risc associades a l'oci

G.7 Ús de l'espai jove com a espai de prevenció

G.8 Dinamitzar tallers de prevenció a l'Institut

H Fomentar la cultura de la salut

H.1
Donar  una  perspectiva  de  prevenció  en

salut

H.2 Promoure alternatives al sedentarisme

H.3 Fomentar la pràctica de l’esport.

H.4
Fomentar  les  iniciatives  juvenils  d’oci

saludable

H.5
Apropar els recursos i activitats de l’oficina

jove: agent de salut...

H.6
Donar  eines  als  joves  per  a  que  siguin

promotors de la salut entre iguals.

H.7
Donar  una  perspectiva  de  prevenció  en

salut

I

Prevenir les situacions de violència

de  gènere  i  de  desigualtats  per

gènere

I.1
Programar  accions  de  sensibilització  al

respecte

I.2
Integrar  la  perspectiva  de  gènere  a  totes

les activitats que realitzem.
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J

Treballar  per  afavorir  que  la

població  jove  gaudeixi  d’una

situació emocional satisfactòria.

J.1
Incloure en les nostres accions la prevenció

del bullying, inseguretat, pobresa...

H
Orientar a les famílies en temes de

salut en relació als seus fills.

H.1 Oferir xerrades i formacions a les famílies

H.2 Apropar recursos existents a les famílies.
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Projectes i accions

 Dinamització  de  la  informació  (també a  l'institut  per  mitjà  de  les  trobades  amb els

delegats i  delegades, a través de Ràdio Vilafant  i  de les noves tecnologies, a part  dels

mètodes tradicionals)

 Activitats de sensibilització, prevenció i tallers informatius.

 Dinamització de l'Espai Jove.

 Actuacions a l'institut. 

 Activitats de lleure a l'estiu.

 Dinamització d’algunes de les activitats municipals: culturals, festives i esportives.

 Dinamització en diferents espais públics.

 Recolzament i suport a les iniciatives juvenils.

 Altres sortides i activitats lúdiques a proposta dels joves.

 Activitats culturals

 Suport al talent jove creatiu.

 #Fem Comarca:

○ Dinamització de les activitats comarcals

○ Programació comarcal  de l’Oficina Jove amb oferta d'activitats de dinamització i

informatives periòdiques i sortides lúdico-culturals: Esquiada a Vallter 2000, sortida a

Port Aventura, activitat esportiva…

○ Programació de tallers amb l'Agent de salut Jove itinerant.

○ Tallers de sexualitat mitjançant l’”Agent de Salut”

 #Programes OJ

○ Casal Jove d'estiu intermunicipal

○ Presència del servei SOM.NIT a les festes joves dels pobles, per tal de sensibilitzar-

los en temes de salut.

○ Projecte Espai jove creatiu a l'Oficina Jove de l'Alt Empordà: 

■ buc  d'assaig  (organització  de  classes,  tallers  de  música,  masterclass,

assessorament a grups i bossa de músics...)

■ Companyia jove de teatre

■ Companyia de dansa Jove

Metodologia

• Detectar necessitats del col·lectiu jove.

• Programar,  executar  i  dinamitzar  cursos,  tallers,  activitats  esportives,  activitats

lúdiques, activitats culturals...
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• Contractació de la dinamitzadora juvenil.

• Dinamitzar la informació.

• Dinamitzar els programes, accions i espais. 

• Dinamitzar diversos espais municipals.

• Dinamització de diferents grups de joves i la seva participació.

• Apropar  al  municipi  la  possibilitat  de  participar  a  les  activitats  i  serveis  que  es

proposen a l'OJ.

• Crear  activitats  conjuntament  Oficina  Jove comarcal-Espai  Jove,  i  a  través d  ela

Taula de dinamització comarcal.

• Descentralitzar  activitats  (a  través  del  programa  Fem  Comarca,  Programes  OJ,

Satèl·lit OJ, Serveis OJ).

• Possibilitar que els joves del municipi tinguin accés a activitats de més envergadura. 

• Estalviar  compartint  despeses  i  recursos  amb  la  realització  d’activitats  entre

municipis.

• Afavorir les relacions entre joves de diferents pobles.

• Dinamitzar activitats relacionades amb la promoció de la salut.

• Participar a la taula de dinamització.

• Dinamitzar les xarxes socials i a través d’elles.

• Implicar el teixit social en la gestió d’activitats.

Temporització

La temporització es desenvolupa a cadascun dels projectes de joventut anuals.

Recursos humans, infraestructurals i econòmics

Humans:

❏ Tècnica de joventut

❏ Dinamitzadora juvenil

❏ Regidor/a joventut

❏ Joves

❏ entitats juvenils

❏ altres entitats

❏ talleristes

❏ Personal de l’ajuntament

❏ Regidories del consistori

❏ Consell Comarcal de l’Alt Empordà
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❏ Monitors

❏ Informadors

❏ Experts i/o conferenciants

Infraestructurals:

❏ Material per a la difusió

❏ Material específic per a l’execució

❏ Espais

❏ Ordinadors

❏ Internet

❏ Xarxes socials

❏ Mòbil amb accés a internet.

Econòmics:

Els recursos econòmics s’especificaran a cadascun dels projectes de joventut anuals, ja que

és del tot impossible fer una previsió per als propers 4 anys.

117



Programa de Participació i Associacionisme

Es tracta d’implicar als joves en les preses de decisions i responsabilitat a l‘hora de prendre 
part en tots els àmbits que els puguin afectar.

Aquest programa és prioritari juntament amb el de dinamització amb qui es complementa.

Objectius
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Objectius estratègics Objectius operatius

A  Fomentar la participació juvenil 

A.1 Donar suport a l'associacionisme actual.

A.2
Donar  suport  a  les  iniciatives  de joves

agrupats per projectes.

A.3
Donar  suport  a  les  persones  que  es

vulguin constituir com a associació.

B
Afavorir la cultura participativa dels i de

les joves

B.1
Adquirir eines i habilitats per participar i

per organitzar-se

B.2
Aprofitar  i  promoure les propostes dels

joves.

B.3
Fomentar les iniciatives juvenils i tenir en

compte les seves opinions.

B.4 Suport en la creació del seu propi oci.

B.5 Oferir els seus propis espais de trobada

B.6 .Possibilitar la cogestió d’actes festius

D
Impulsar  de  nou  les  polítiques  de

joventut en relació amb la participació.

D.1

Vetllar  perquè  els  joves  estiguin

representats  en  les  decisions  que  es

prenguin  des  de  l’Ajuntament  i  els

afectin.

D.2
Mantenir  un  programa  de  suport  a  la

participació 

D.3
Crear un nou grup de treball i seguiment

del PLJ (presencial i per xarxa)

D.4
Possibilitar  llocs  de  trobada  i  de

interrelació

E
Augmentar l’índex de participació dels

joves del municipi

E.1 Aprofitar la potencialitat ja creada.

E.2 Fomentar les iniciatives juvenils.

E.3 Aprofitar els canals establerts.

E.4
Establir  les  xarxes  2.0  com  a  eina  de

foment de la participació.

E.5

Afavorir la corresponsabilitat en la presa

de  decisions  i  en  l’organització

d’activitats.

F
Millorar  la  comunicació  i  les relacions

amb l’Ajuntament.

F.1
Enfortir els  espais  de  comunicació  i

diàleg establerts.

F.2 Tenir en compte l’opinió dels joves.
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G Facilitar el suport a les associacions.

G.1
Facilitar  l'accés  a  les  subvencions

municipals a les associacions.

G.2
Informació  i  assessorament  a  les

associacions

G.3 Facilitar recursos infraestructurals.

G.4 Taula i trobada d’entitats comarcals.

H
Afavorir  la  igualtat  d’oportunitats  a  la

inclusió social.

H.1
Programar activitats en les quals pugui

accedir tothom.

H.2
Facilitar  l’accés  universal  i  lliure  a

internet.

I
Afavorir  i  potenciar  la  vida  social  al

municipi.

I.1

Promoure els grups de joves que s’han

generat a l'Espai Jove o altres espais de

cohesió establerts.

I.2

Accedir  a  joves  no  fidelitzats  a  l'Espai

Jove  o  a  joves  desvinculats  amb

propostes atraients.

I.3

Aprofitar  les  activitats  esportives,

culturals i lúdiques existents per generar

cohesió social

I.4

Donar suport als projectes juvenils que

aglutinin els joves adolescents i els faci

visibles.
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Projectes i accions

 Procés participatiu pel desenvolupament, seguiment i avaluació del PLJ i 

de projectes.
 Suport i acompanyament en els processos de disseny i d’elaboració de 

projectes juvenils.  
 Inclusió de les propostes juvenils a la programació municipal.
 Suport a les iniciatives juvenils.    
 Espais de diàleg joves – ajuntament.  
 Mostra de la participació juvenil a la Revista i a la ràdio
 Assemblees i trobades de joves
 Assessorament en la creació d’associacions.
 Servei de suport i assessorament a les associacions
 Activitats organitzades per les entitats juvenils
 # Fem Comarca

○ descentralitzar activitats d’associacions als municipis.
 # Programes OJ

○  d’entitats juvenils
○ Projecte comarcal de relacions entre entitats i de foment a 

l’associacionisme
○ Taula d’entitats juvenils
○ Formació per a entitats
○ Alberg d’entitats
○ Trobada de casals 

 # Satèl·lit OJ
○ Comunicació a les entitats de les accions comarcals 

 # Serveis OJ
○ catàleg d’entitats juvenils i dels serveis o accions que ofereixen

Metodologia

• Mostra de la participació juvenil a la Revista i a la ràdio

• Consolidant espais formals de participació.

• Consolidant  el  procés  participatiu  de  reflexió  i  proposta  on  els  joves  siguin  els

protagonistes de la seva pròpia intervenció amb l’objectiu de prioritzar les propostes

que sorgeixin en el poble.

• Promovent la participació juvenil  i  potenciar  espais de relació i  cohesió entre els

joves del municipi i comarca, i amb joves de municipis propers.

• Apropant al municipi oportunitats de participació per a les entitats

• Aportant els serveis de suport a la participació juvenil

• Informant, donant suport logístic i assessorament en la tramitació de subvencions i

en la gestió interna de les associacions.

• Consolidant formalment la participació a través de les xarxes socials 

• Afavorint el vincle entre joves a través de les propostes expresades a la xarxa social.

• Promovent les activitats dels joves no associats.
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• Facilitant que joves no associats participin d’iniciatives municipals i comarcals.

Temporització

La temporització es desenvolupa a cadascun dels projectes de joventut anuals.

Recursos humans, infraestructurals i econòmics

Humans:

❏ Tècnica de joventut

❏ Joves

❏ Dinamitzador/a de joventut

❏ Experts en associacionisme i participació

❏ Personal de l’ajuntament

❏ Regidor de joventut

❏ Regidories del consistori

❏ Àrea de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Infraestructurals:

❏ Material per a la difusió

❏ Material per a l’execució dels tallers participatius.

❏ Material específic de cada acció.

❏ Material específic per a l’assessorament en la creació d’associacions i 

altres gestions.

❏ Panells informatius

❏ Espais

❏ Ordinadors

❏ Internet

❏ Xarxes socials

❏ Mòbil

Econòmics:

Els recursos econòmics s’especificaran a cadascun dels projectes de joventut anuals, ja que

és del tot impossible fer una previsió per als propers 4 anys.
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5. EXECUCIÓ

5.1TEMPORITZACIÓ DEL PLJ

Els diferents programes es portaran a terme de manera continuada durant  els  anys de

vigència  del  present  Pla  Local,  des  de l’any 2016 al  2019,  en els  quals  es  continuarà

treballant per consolidar les polítiques de joventut iniciades.

Per tal de portar a terme els programes de forma eficient ens caldrà elaborar un calendari

per a l’execució de les accions esmentades.

Tot seguit presentem unes graelles en les que s’indica el moment d’inici de cada programa i

el moment d’execució de les propostes i les accions anuals més destacades. No cal dir que

el PLJ és una eina flexible, i que per tant, segons es vagin succeint els programes, i segons

com es valorin pels diferents agents, la temporització se’n pot veure ressentida i s’hauria de

modificar.
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5.2. RECURSOS DEL PLJ 

5.2.1. 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,  la  tècnica  de  joventut  el  tècnic  municipal  i  la

dinamitzadora de joventut. Existeix també una forta relació interdepartamental amb altres

regidories com les de cultura, ensenyament, esports, festes... Relació de coordinació amb

l'Institut  i  l'Ampa.  Relació  estreta  de  participació  amb  les  entitats  juvenils  i  els  joves

implicats.

Amb l’àrea de joventut  del  CCAE i  amb altres del  Consell  com la  de Benestar  Social,

Promoció  econòmica,  Ensenyament,  Cultura.  També  amb  el  Consell  Esportiu  de  l’Alt

Empordà

Tasques de cada recurs

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, el tècnic municipal i la dinamitzadora de joventut, i amb altres regidories

i agents implicats.

La tècnica de joventut tindrà les següents tasques:

 Concreció de les línies polítiques marcades a través de la formulació de

programes i  accions,  i  definint  marcs de treball  en relació al  Projecte d’Activitats

Juvenils  anual,  concreció  de  les  accions  establertes  segons  les  necessitats  i

objectius definits en aquest PLJ.

 Suport en la realització d’activitats al municipi.

 Transmissió  i  acompanyament  en  la  realització  d’aquelles  activitats

mancomunades en què, des del municipi, es decideixi participar.

 Informació i suport als joves.

 Elaboració de la documentació per rebre suport econòmic.
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 Avaluacions

 Coordinació amb el regidor de joventut, la dinamitzadora de joventut i altres

regidories i agents implicats.

La figura de la tècnica 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 entre els municipis que formen la seva àrea d’actuació.

 Ventalló,  Sant  Miquel  de  Fluvià,  Saus-Camallera-Llampaies,  El  Far  d'Empodà  i

L'Armentera.

 Atenció en diferit periòdicament a través de telèfon, internet.

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

 ser la figura referent per als joves

 coordinació amb la tècnica de joventut i amb el regidor de joventut i altres

regidories i agents implicats

 avaluacions

Categoria: monitor

Dedicació: Directament al municipi 35 hores setmanals. 

La presència de la dinamitzadora juvenil a l’Espai Jove és 3 dies a la setmana.

El cost de contractació de la dinamitzadora i  del  conveni amb la tècnica compartida de

joventut el podem veure a l’apartat següent de “Pla de finançament”.

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...)

 Espai Jove

 Ajuntament

 La Ràdio
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 Oficina Jove Alt Empordà

 Cartellera 

 Centre cívic Les Mèlies i centre social de Les Forques

 Pistes, pavelló poliesportiu, Skate Park...

 Piscina

 Altres espais públics municipals

Els recursos materials que es faran servir s’especifiquen a cada programa.

5.2.2. RECURSOS INFRAESTRUCTURALS

Equipaments municipals destinats exclusivament a joves

 Espai Jove 
 Skatepark
 Pistes poliesportives 

Altres equipaments i serveis municipals

Els  joves  de  Vilafant  també  utilitzen  equipaments  i  serveis  que  no  estan  pensats

específicament per ells en la seva condició de joves. Tot i  així, alguns d’aquests serveis

municipals que s’adrecen amb caràcter general al conjunt dels ciutadans, tenen un interès

especial per als joves en la mesura que s’hi poden adreçar per obtenir informació o per fer

alguna activitat en concret que pot ser del seu interès.

5.2.3 RECURSOS FINANCERS. 

El pressupost de la Regidoria de Joventut per al projecte de joventut de l’any 2016 és de

24.901 €.

Cal també considerar que els costos d’algunes de les propostes estan incloses en projectes

d’abast  més  ampli,  per  la  qual  cosa  serien  imputables  només  en  la  part  proporcional

corresponent.

PRESSUPOST I PLA DE FINANÇAMENT
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Podem fer una previsió del pressupost anual del projecte de joventut però no cal dir que

amb les valoracions anuals  dels  programes i  projectes aquest  pressupost  es pot  veure

modificat.

2016

Cost anual per municipi de la figura 
tècnica de joventut 2.000€

Cost de la figura dinamitzadora juvenil 9.901€

Cost mitjà anual de 
cada programa

FORMACIÓ I EDUCACIÓ
-

DINAMITZACIÓ JUVENIL
4.500€

PARTICIPACIÓ I 
ASSOCIACIONISME

8.500€

OCUPACIÓ -

TOTAL 24.901€

L’ajuntament té la intenció, en la mesura del possible, d’anar ajustant aquest pressupost en

funció de la situació econòmica de la institució però mai en detriment de la qualitat de les

polítiques de joventut.

No cal dir que tal com ja s’ha esmentat reiteradament el PLJ no és una eina estàtica sinó tot

el  contrari  que ha de ser dinàmic i  flexible i,  per tant,  el  pressupost  que presentem és

només per aquest any 2016 ja que pels propers anys es pot veure modificat d’acord amb

les necessitats del moment.
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6. MODEL D’AVALUACIÓ

El sistema d’avaluació que es farà servir 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 que volem intervenir?

 Què és el que 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?

El PLJ 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 PLJ 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.

Per tal d’avaluar el PLJ del municipi tindrem en compte diferents aspectes:

a) Fases de l’avaluació:

L’avaluació es dóna en vàries fases del PLJ:

1a: en la fase d’elaboració amb l’anàlisi de la realitat i el diagnòstic.

2a:  en  la  fase  d’execució  del  PLJ  amb  una  valoració  continuada  i  reorientadora  dels

projectes.

3a: en la fase final amb la valoració final del PLJ.

D’altra banda, cada un dels programes i projectes tindrà la seva pròpia avaluació, tal i com

es preveu en el seu disseny.

L’avaluació  sobre  l’assoliment  dels  objectius  s’anirà  fent  a  mesura  que  es  vagin

desenvolupament els programes i projecte.
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I, a finals de cada 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

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.
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b) 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.

c) 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:

 Quantitativa:  

○ Registres d’assistència i participació en les activitats, xerrades,
accions...

○ Valoracions quantitatives dels joves sobre cada programa.

○ Pressupost gastat.

○ Subvencions rebudes.

 Qualitativa:

○ Enquestes i/o qüestionaris. Eines 2.0 

○ Fitxa de valoració d’activitats

○ Bústia  de  suggeriments,  propostes...  (via  correu  electrònic,
eines 2.0).
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○ 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:

 Joves

 Tècnica de joventut compartida amb els diferents municipis.

 Àrea de Joventut de l’Ajuntament (regidoria  de  joventut,  tècnica  de  joventut,

agents implicats).

 Membres del consistori

 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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7. DADES DE CONTACTE:

Adreça de l’ajuntament: Plaça de l'Ajuntament, 1

Codi Postal: 17740

Comarca: Alt Empordà

Telèfon: 972 54 60 20

Adreça electrònica: ajuntament@vilafant.com

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9h a 14h

Alcaldessa: Consol Cantenys

Regidor de Joventut:  Cèsar González 

Tècnics de Joventut: Anna Amer i Francesc Jiménez

136


	Alcaldia
	Regidors de govern Regidoria de proximitat
	Hab. per zones

	b) Metodologia d’avaluació:
	c) Eines d’avaluació:

