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Benvolguts i benvolgudes,
El document que us presentem és el Pla Local de Joventut 2020-2024.
Aquest, és un document clau que defineix les polítiques de joventut que
s’aniran desenvolupant al llarg dels propers quatre anys al nostre municipi.
Les polítiques de joventut que s’han definit són transversals per tal que,
en la mesura del possible, tots els joves es sentin representats. El nostre
compromís és escoltar les necessitats i demandes dels nostres joves, i
sempre que es pugui, donar-hi resposta.
Per elaborar-lo, s’ha partit de les propostes que varen fer els propis joves del
municipi en un fòrum de participació que es va dur a terme el passat mes
de febrer. La definició de les actuacions descrites en el pla ha estat fruit del
treball conjunt entre els joves, la tècnica de joventut i l’Ajuntament.
La Vall de Bianya és un municipi amb tres nuclis de població definits i amb
moltes masies disperses al llarg del territori. Aquesta particularitat, afegida
a que no es compta amb una escola al poble, fa que el projecte Brigades
Joves i el Grup de Joves de Bianya tinguin una gran rellevància. Aquests
dos grups permeten als joves interessats, trobar un espai de coneixença i
participació amb els altres joves del municipi. Les Brigades Joves, moltes
vegades, són el primer espai de coneixença entre els joves del municipi i el
repte és que s’animin i involucrin en el Grup de Joves de Bianya.
El Grup de Joves fa molts anys que funciona i es va adaptant a les necessitats
i demandes dels membres que en formen part en cada moment.
Com a ex membre d’aquest grup, puc afirmar que tenir el suport de
l’ajuntament i del poble quan es plantegen necessitats i demandes és clau
per tirar endavant els diferents projectes que es plantegen. Per això, ara com
a regidora del municipi, intentem continuar donant suport a les iniciatives
que es proposen i escoltar-los sempre que sigui necessari.

Davínia Grabulosa i Ferrer
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Regidora d’Educació, Joventut i Lleure

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

Presentació.

Entenem la diagnosi com a
un apartat clau del Pla local
de joventut (d’ara endavant
PLJ), una eina útil perquè es
disposarà d’una imatge el
màxim d’ajustada possible de
la realitat del col•lectiu jove, i
perquè serà la base del disseny
d’aquest PLJ.
És un document elaborat
de
manera
curosa
que
pretén donar resposta a les
necessitats
i
expectatives
tant de la regidoria de
Joventut, i les diferents àrees
de l’Ajuntament, com del
col•lectiu jove del municipi, i
d’on s’extrauran els objectius
i accions que donaran sentit
a les polítiques de joventut
del municipi per als propers
quatre anys.

S’ha dividit en quatre grans
parts:
- Context.
- La realitat juvenil del
municipi: recull de dades
qualitatives, quantitatives a
través d’enquestes, grups de
discussió, fòrums, memòries...
- Les polítiques de joventut
del municipi; Visualització de
les polítiques actives, teixit
associatiu, com treballem i
com ens organitzem...
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- Recursos humans,
estructurals i econòmics
Per poder elaborar aquesta
diagnosi,
s’han
utilitzat
diferents tècniques i eines
d’anàlisi amb la intenció de
tenir una visió més àmplia i
completa de la realitat tant
juvenil com de les polítiques
que es duen a terme: enquestes
en línia, entrevistes, tallers i
fòrums participatius, lectura de
dades... Amb aquestes dades
podem
descriure
aquella
realitat que percep el jovent
de la Vall de Bianya i per
extensió, les persones joves de
la comarca.
Cal dir que estem fent tot aquest
procés des de finals del 2019,
amb l’objectiu d’arribar a tanta
població com sigui possible,
és un procés lent i que exigeix
diferents metodologies. Per
aquest motiu, algunes dades
són d’abans que comencés la
crisi sanitària per a la COVID-19,
amb la qual cosa, totes les
propostes, els programes i les
actuacions
plantejades
en
aquest PLJ es desenvoluparan
adaptant-se en funció de com
avanci la situació.

Context.
La Garrotxa

La Vall de Bianya

Població: 57.590 habitants

Població: 1.264 habitants

La Garrotxa representa un 7,47% de
la població de la província de Girona
(771.044) i representa un 0,82% de la
població de Catalunya (7.619.494)

Sexe: Homes: 639
Dones: 625

Sexe: Homes: 49,96%
Dones: 50,03%

59,49 % Població en nucli urbà
(752 habitants). Repartits en
3 nuclis: la Canya (489 hab),
Llocalou (164 hab) i Hostalnou
(99 hab)

Edat: Menors de 20 anys: 2,5%
De 20 a 29 anys: 12,9%

Superfície (km2) 93,62

40,50 % Població en nucli
disseminat (512 habitants)

DIAGNOSI

DIAGNOSI

Diagnosi.

Evolució i estructura de la població a la Vall de Bianya
A nivell de tota la població, les principals nacionalitats són:

Homes

Dones

Naturalesa de la població (cohesió social i immigració)

33,93%

53,79%

nascuts al mateix
municipi

nascuts
a Catalunya

5,37%

6,88%

68 habitants

87 habitants

nascuts altra comunitat
autònoma

nascuts
a l’estranger

429 habitants
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680 habitants

111,11

15,65

Índex d’envelliment

Índex
de sobreenvelliment

La realitat juvenil
de la Vall de Bianya
Conèixer la realitat de les persones joves de la Vall de Bianya és
un primer pas imprescindible a l’hora d’abordar eficaçment els
problemes i les necessitats dels joves del municipi. En aquest apartat
es recullen algunes dades demogràfiques, socials i econòmiques
que ens ajudaran a comprendre les característiques generals de la
població jove del municipi.
Per tal d’enquadrar aquesta anàlisi en el seu entorn més immediat,
també hi hem incorporat informació de la comarca de la Garrotxa, de
les comarques gironines i del conjunt de Catalunya, sempre que ho
hem considerat rellevant i oportú. Aquesta comparativa ens permetrà
tenir referències per definir d’una manera acurada la imatge de la
realitat juvenil del poble.
La majoria de dades quantitatives que s’ofereixen en aquesta anàlisi
corresponen a l’any 2019, si no s’indica el contrari.
Així doncs, us presentem les principals dades del treball de camp que
hem dut a terme. És un apartat clau del PLJ, perquè de tots els reptes
aquí plantejats s’han creat, justament els objectius i accions que
donaran sentit a les polítiques de joventut dels propers quatre anys.

DIAGNOSI

DIAGNOSI

Gàmbia (14), Romania (11), Hondures (11), Colòmbia (10)

Els joves de la Vall de Bianya en xifres

Evolució i
estructura de la
població jove al
municipi

18,82%

238 joves de 12 a 30 anys
de tota la població

7,14%

17 joves nacionalitat estrangera
(del total de joves)

Població jove a la Vall de Bianya per trams d’edat
De 12 a 17

De 18 a 23

De 24 a 30

Sobre el total de joves

36,55%

26,05%

37,39%

Sobre el total de la població

6,88%

4,90%

7,04%

Població jove a la Vall de Bianya per sexe (12-30 anys)

TOTAL 12-30 ANYS

NOIS

NOIES

TOTAL

%NOIS

%NOIES

134

104

238

56,30%

43,69%

Població jove per nacionalitat i sexe (12 – 30 anys)
NACIONALITAT

NOIS

NOIES

TOTAL

%NOIS

%NOIES

123

98

221

51,68%

41,17%

EUROPA

2

1

3

0,89%

0,42%

ÀFRICA

4

1

5

1,68%

0,42%

AMÈRICA DEL
NORD I CENTRAL

2

2

4

0,84%

0,84%

AMÈRICA DEL
SUD

0

0

0

0%

0%

ÀSIA I OCEANIA

3

2

5

1,26%

0,84%

134

104

238

56,30%

43,69%

ESTAT

TOTAL
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Educació, formació i lleure
La formació és percebuda com una alternativa a l’atur per
posicionar-se més bé en el mercat laboral.
En quan a l’educació formal hem de destacar que la Vall de Bianya no
disposa d’escola de primària ni d’institut d’educació secundària, fet que
suposa que els nois i noies a partir de 3 anys marxin de dilluns a divendres
i durant moltes hores del poble, provocant el conseqüent desarrelament i
buit juvenil al poble. Aquestes etapes d’educació primària i secundària les
han de fer a Olot i per etapes post obligatòries (alguns cicles formatius o
carreres universitàries) han de marxar de la comarca.
L’opció majoritària després de l’etapa obligatòria, és el batxillerat, però
cada vegada agafa més protagonisme la formació professional. Cal tenir
en compte, també, que hi ha una dada preocupant, que és el nombre de
joves que abandonen el sistema educatiu en l’impàs d’educació obligatòria
a post-obligatòria. Tot i haver-hi recursos per aquests joves, la dispersió
de serveis, la dificultat de fer arribar la informació i la manca de serveis
d’orientació fan que sovint els joves amb dificultats no facin una bona
transició de la formació al treball i acabin voltant de servei en servei sense
un bon itinerari personal definit.
Pel que fa a l’etapa universitària, són molts els joves que durant la setmana
estudien en universitats catalanes (1.161 alumnes matriculats al curs
2019-2020, d’aquestes el 59,86% són nois i el 40,14% noies). Si bé durant
pràcticament 5 anys seguits el grau d’Administració i Direcció d’Empreses
ha estat el més estudiat pels universitaris de la Garrotxa, tot i que continua
sent una de les opcions més escollides enguany, els graus que apleguen
més alumnes són els d’Educació infantil i Educació Primària (98 en total).

DIAGNOSI

DIAGNOSI

% Dels joves per edats

Una tendència que es manté invariable al llarg dels anys és l’elecció del
centre on estudiar. La Universitat de Girona continua aplegant bona part
dels universitaris provinents de la Garrotxa i pel curs 2019-20 són 412,
xifra que representa prop d’un 36% del total d’estudiants de la comarca.
La segueixen la Universitat de Barcelona, amb 162 alumnes, la Universitat
Oberta de Catalunya, que amb 132 alumnes continua representant la tercera
opció, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 125 alumnes.

Segons l’informe EPA del 2019 de l’Observatori Català de la Joventut, la
crisi econòmica va impulsar un augment de la població jove que estudia: la
formació és percebuda com una alternativa a l’atur i com una estratègia a
mitjà-llarg termini per posicionar-se més bé en el mercat laboral. Aquesta
tendència s’ha estabilitzat a partir del període post crisi. Tot i això, ha anat
augmentant lleugerament i se situa al 51%. Més de la meitat de les persones
de 16 a 29 anys estan estudiant.
Alumnes residents i llocs d’estudi localitzats per nivell d’estudis.
Ensenyaments no universitaris. La Vall de Bianya. Curs 2018-2019

51% Batxillerat
34% Cicles formatius de
grau mitjà
3,6% Repetidors ESO
6,2% Pla de transició al
treball (PFI)
4,7% Desconegut

Acreditació
a 4t ESO.
86,19% Garrotxa
88,8% Catalunya

Matrícula de
batxillerat per sexe
61% Dones
39% Homes

Cicles formatius
a la Garrotxa.

Matrícules curs 2017-18
EDUCACIÓ
INFANTIL
2N CICLE

ALUMNES
RESIDENTS
QUE ESTUDIEN
FORA DEL
MUNIPICI

25

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

85

ESO

50

BATXILLERAT

20

CICLES
FORMATIUS
DE GRAU
MITJÀ

10

CICLES
FORMATIUS
DE GRAU
SUPERIOR

10

11% Arts
42% Humanitats i
ciències socials
47% Ciències i
Tecnologia

Resultats proves d’accés
a la universitat juny
2018
Garrotxa:
Nota mitjana 6,93
100% Aprovats/ades

Catalunya:
Nota mitjana 6,63
97,5% Aprovats/ades

Estudis Universitaris.
Matrícules curs 2018-19

Ciències Socials i Jurídiques 646 (55,6%)
TOTAL

200

Font: Idescat, extret de les dades de la matrícula del Departament d’Educació
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Modalitats de
batxillerat a la
Garrotxa

Grau mitjà

Ciències de la Salut 136 (11,7%)

574 matrícules

Enginyeria i Arquitectura 163 (14%)

Grau superior

Ciències 103 (9,3%)

700 matrícules

Arts i Humanitats 108 (9,3%)

Per sexe

Per sexes.

43% dones, 57% homes.

59,8% dones matriculades
40,14% homes matriculats

DIAGNOSI

DIAGNOSI

En referència als últims anys, molts estudiants de la Vall de Bianya que
estan matriculats a Girona o Barcelona, escollien l’opció de viure en un pis
compartit a la mateixa ciutat, però en aquests moments degut a la crisi
de la COVID-19 i a la reestructuració de les formacions, molts estudiants
combinen opció presencial i opció a distància. Per aquest motiu, un gran
volum de joves fa el trajecte diàriament a través de transport públic o cotxes
compartits. A aquest fet també cal incloure-hi l’augment del preu dels
lloguers de pisos que en els últims anys s’han incrementat.

Trajectòria després de
l’ESO. Curs 2018-19

A banda de l’oferta formativa en l’àmbit formal, cal destacar també la
importància de les activitats d’educació no formal, com poden ser entitats
de lleure, extraescolars... A la comarca n’hi ha un gran ventall, tant durant el
curs escolar com durant l’estiu. Cal destacar que aquests entorns de lleure
i oci són necessaris per als joves, ja que tenen un component educatiu
important per al seu desenvolupament com a persones i com a ciutadans,
així com també per a la socialització, l’adquisició de valors socials, i el
desenvolupament d’habilitats.

De l’enquesta feta pel Servei de Joventut- Garrotxajove
(956 respostes) en destaquem:

63,4

8,3

%

dels joves participen en
algun club esportiu, entitat
o associació

formen part de la junta
organitzadora

i d’aquests

Pel que fa a la dedicació del temps lliure, els joves enquestats
responen:

77,3%

55%

a estar amb els amics

a fer esport

40,6%
a estudiar
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38,8%
a navegar per internet.

A banda dels específics de la formació reglada:

-

-

I-Punt.
Escola Oficial d’Idiomes, Centre de Formació d’Adults de
la Garrotxa, Consorci per a la Normalització Lingüística-		
Servei de Català d’Olot-la Garrotxa, Fundació d’Estudis 		
Superiors.
Promoció i suport als cursos de premonitors, monitors i 		
directors de lleure.
Subvencions per a entitats i grups no formals
(geganters, comissions de festes, grup de joves...).
Cessió d’espais per a joves.
Estaciona’t.
L’Ideal- Oficina Jove de la Garrotxa.
Projecte Rossinyol (UdG).
Activitats esportives.
Servei de Joventut – CCG
(suport sol•licitud beques, orientació postobligatoris, oferta
d’extraescolars al municipi...).

Els joves diuen...
... ens falta assessorament en opcions a postobligatori.
... cada vegada és més difícil tenir una plaça de cicles formatius a
la comarca.
...el procediment per sol·licitar les beques d’estudis és una odissea.

DIAGNOSI

DIAGNOSI

%

Serveis per a joves:

Treball i ocupació.
La població juvenil, un dels col•lectius més perjudicats en
ocupació per l’anterior crisi econòmica, i de nou pels efectes de la
COVID-19

Algunes dades (prèvies a la pandèmia)

69,5%

7,6%

taxa d’ocupació Garrotxa

taxa d’atur Garrotxa

15,4%

19%

taxa d’atur juvenil Garrotxa

taxa d’atur juvenil Catalunya

A l’Enquesta Jove de Garrotxa Jove es van recollir un total de 569 respostes
de joves de més de 16 anys, és a dir, en edat legal per treballar, i algunes de
les dades més rellevants quant a ocupació són les següents:

23%
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20%

treballa a temps
complet

treballa a temps
parcial

treballa en època de
vacances

30%

38%

61,4%

a l’atur, buscant feina
o no fa res Garrotxa

També cal destacar que la taxa d’atur presenta diferències dins el mateix
col•lectiu, i que afecta molt més els joves de 16 a 24 que els majors de 25, i
es pronuncia encara més específicament entre els joves de 16 a 19 anys.
Aquestes dificultats augmenten en funció del nivell d’instrucció. Per tant, el
perfil de persona jove sense estudis o amb estudis primaris se situaria en un

23%
treballa a Olot

64,6% 63,3%

li agradaria emprendre

vol treballar a l’estranger

treballa a la resta de pobles
o fora de la comarca

DIAGNOSI

DIAGNOSI

Les persones joves són un dels col•lectius que més pateix les conseqüències
d’una crisi econòmica en termes laborals. En el moment més àlgid de
l’anterior crisi la taxa d’atur juvenil va superar el 50%, i ara es preveu que
la pandèmia provocada per la COVID-19 torni a repercutir en l’àmbit de
l’ocupació tant de la població en general, com entre la població juvenil. ( i
que es preveu molt més significativa). Aquests efectes encara no es poden
reflectir en el PLJ, però les dades recents ja evidencien les conseqüències,
com ara la destrucció de més de 80.000 llocs de treball ocupats per joves
segons el que reflecteixen els primers registres, i caldrà tenir-les en compte
a l’hora de definir les polítiques de joventut per als propers anys.

nivell més alt de vulnerabilitat. L’atur continua afectant més els homes que
les dones, els joves sense estudis post obligatoris i els joves estrangers.
La recuperació econòmica havia suposat una creació important d’ocupació
a la Garrotxa, concretament la creació d’ocupació juvenil estava creixent a
ritmes superiors. I s’observava un elevat dinamisme en els sectors serveis i
indústria. Aquesta dada posava de manifest la manca de perfils de mitjana i
alta qualificació en el sector de la indústria, i la necessitat de dissenyar unes
polítiques d’ocupació juvenils integrals, que prioritzessin l’orientació en la
definició del projecte vital i professional des de tots els àmbits.
També s’observa un augment de la precarietat en la contractació: més
temporal, de menor durada i mitjançant contractació indirecta a través
d’empreses de treball temporal. A la Garrotxa, un 82,3% dels contractes són
temporals.

Habitatge.
La Vall de Bianya presenta una taxa d’atur d’un 7,74% el segon trimestre
del 2020, amb un nombre de 50 persones aturades, cosa que significa
un increment de gairebé 13 persones aturades més des del mes de gener
anterior. Un nombre significatiu si tenim en compte el nombre total de
població.
Al municipi, el sector de la indústria i el de serveis són els més sòlids i els
que més llocs de treball ofereixen. Cal també tenir en compte que hi ha 145
persones en règim d’autònom entre els sectors de l’agricultura, la indústria,
la construcció i serveis.

-

Àrea d’Ocupació Mas les Mates- Dinàmig.
Oficina de Treball de la Generalitat, d’Olot.
Referent d’Ocupació Juvenil de la Garrotxa.
L’Ideal - Oficina Jove de la Garrotxa.
Servei de Joventut – CCG.

Els joves diuen...
... amb feines precàries o més d’una feina de mitja jornada, al final
tampoc tens temps.
... falta més conciliació per viure a la ciutat i les activitats que s’hi fan.
... cal pensar en la franja de joves de 25 a 30, universitaris que
tornen en acabar la carrera i que tornen a viure i intentar treballar a
Olot.
... és molt difícil buscar feina si tens 16 anys.
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L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes per a la gran majoria
de joves. Són moltes les causes, però principalment hi ha un desajustament
entre els sous i els preus per accedir a un habitatge.
Existeix una estreta relació entre l’àmbit de l’ocupació i l’índex d’emancipació,
així doncs si l’ocupació juvenil es veu afectada pels efectes de la COVID-19, es
veurà afectat d’igual manera l’índex d’emancipació per la qual cosa els joves
tindran més problemes per accedir a un habitatge i emancipar-se. Caldrà
veure quins són els registres d’aquests efectes, i com caldria tenir-los en
compte a l’hora de definir les polítiques de joventut en aquest àmbit.
És important, també, tenir en compte el poc marge d’actuació que tenen
les polítiques de municipis petits, que es veuen mancats d’eines per
intervenir-hi, o bé es queden fora d’algunes polítiques perquè no s’ajusten
a la seva realitat. A l’Administració s’observa, en general, que hi ha una
manca estratègica de polítiques d’habitatge jove (descens d’habitatge de
protecció oficial, eliminació de certes ajudes específiques...)
Els joves són conscients de les dificultats d’accedir a un habitatge en
propietat. La majoria opten pel lloguer, però, tot i així, la dificultat d’accés
continua sent alta, perquè els preus dels lloguers no s’adapten a la realitat dels sous de les persones joves.

73%

dels joves opten
pel lloguer

14%

dels joves opten
per compra

Un altre problema amb què es troben els joves a l’hora d’accedir al lloguer
és la discriminació moltes vegades pel simple fet de ser joves, i que s’agreuja
si són d’origen estranger, segons l’aspecte estètic que projecten, si són
estudiants...
Tot i que existeixen altres models d’accés i de tinença més assequibles
econòmicament i ajustat a les necessitats de les persones joves (cooperativa
d’habitatge, masoveria urbana...), no són comuns al nostre municipi ni
a la comarca en general. Però sí que podrien ser una realitat si es facilités
el coneixement i l’aplicació d’aquestes formes d’accés més flexibles a la
població jove.

DIAGNOSI

DIAGNOSI

Serveis per a joves:

La precarietat dels joves allarga l’edat d’emancipació

Salut.
Serveis per a joves:
-

Sexualitat, afectivitat i emocions, una demanda reiterada

Servei d’Habitatge Ajuntament d’Olot
Oficina Comarcal d’Habitatge de la Garrotxa
Servei de Joventut – CCG.

Els joves diuen...
... l’emancipació cada vegada és més tardana i més complicada per
... no hi ha una oferta de lloguer d’habitatges adaptada a les
nostres necessitats.
... l’habitatge jove és un dels temes que caldria prioritzar des de
l’Ajuntament.
... volem més atenció i facilitat per part de les immobiliàries i els
propietaris, i que ens tractin de la mateixa manera que als adults.

Segons Idescat-Registre de Mortalitat del Departament de Salut, a Catalunya
el suïcidi és la 1a causa de mort entre la població de 15 a 34 anys. El total de
morts per suïcidi representa el doble que les morts per accident de trànsit.
A través de dues enquestes fetes a la comarca (una a 2.119 alumnes de
secundària i post obligatori sobre conductes addictives, i l’altra que és
l’enquesta de Garrotxa Jove a 955 joves de 12 a 30 anys de la comarca) i els
serveis de salut per a joves (Tarda Jove, Salut i Escola...) s’observa el següent:
El jovent de la Garrotxa té conductes més saludables i menys arriscades
i consumeix menys tabac, alcohol o altres drogues que fa 10 anys. Cada
vegada té un coneixement i una percepció del risc més ajustada a la realitat.
Aquestes dades no disten gaire de les fetes a Catalunya o a l’Estat espanyol.

53,4%
dels enquestats considera que no té prou
informació sobre salut.

Els preocupa l’abús de consum d’alcohol i tabac i, en menor grau, el consum
d’altres drogues. El 80,8% dels joves consideren l’alcohol i el tabac un
problema per a la joventut. I el 87,64% consideren que tenen un accés fàcil
a les drogues.

9 | PLA LOCAL DE JOVENTUT

DIAGNOSI

DIAGNOSI

la situació laboral que vivim els joves.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com “l’estat
complet de benestar físic, mental i social, i no tan sols l’absència d’afeccions
o malalties”. Aquesta definició de salut, que sobrepassa l’enfocament
purament biomèdic, té conseqüències importants en la definició de les
polítiques de salut ja que atorga un caràcter multidimensional (salut física,
mental i social) a l’estat de salut i, per tant, a allò que es pot definir com a
saludable o no.

Participació i associacionisme.
En el cas de l’ús de pantalles, l’ OMS estableix com a exposició màxima diària
dues hores.

70%

dels joves en fan
un ús superior

Els temes més demanats pels joves tenen a veure sobretot amb la sexualitat
i afectivitat, el benestar emocional, l’alimentació i la nutrició.

48,8

26,6%

30,7%

DIAGNOSI

recorre als amics per a informació

fa la consulta a especialistes

%

ho consulta a internet

ho consulta a la família

Serveis per a joves:

-

Tarda Jove.
Programa Salut i Escola.
Servei de Joventut – CCG.

-

CAS Jove.
Taula jove.

La participació o implicació ciutadana és la incorporació, de forma transparent
i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques,
per tal d’empoderar les persones. Així doncs, entendrem la participació com
a qualsevol activitat adreçada a influir directament o indirectament en les
polítiques (Joan Font i Ismael Blanco).
Tal i com expliquen Xavier Amor i Manel Brinquis, segurament els joves, atès
el seu vitalisme, són molt més crítics que els adults, veuen les coses d’una
altra manera, a vegades, fins i tot sembla que passin d’allò que els envolta,
però fan preguntes de les coses que no entenen i de les coses que no els
expliquen, i volen respostes. I s’impliquen, molt més del que pensem, en la
vida del seu barri, poble o ciutat.
Si volem que els joves participin és perquè volem reconèixer als joves la seva
condició de ciutadans de ple dret. Perquè no pretenem convertir-los en
adults, sinó assumir les característiques de la seva pròpia condició juvenil.
En aquest sentit, es defineixen quatre graus d’intensitat de participació, que són:

Informació
Canal unidireccional
Ciutadania -> Administració
Administració -> Ciutadania

Consulta
Busca conèixer l’opinió de la
ciutadania.

Els joves diuen...
... m’agradaria que es parlés més de l’autoestima i els problemes
mentals.
... els serveis especialitzats ens queden lluny o no els coneixem
tots. Quan tinc dubtes, en parlo amb els amics.
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Concertació
Implica intervenció de la
ciutadania en l’elaboració d’una
decisió.

Presa de decisions
La ciutadania pren la decisió en lloc de
l’Administració o conjuntament.

DIAGNOSI

52,5

%

Els joves participen i s’impliquen, en diferents graus, més del que
pensem

Cultura.
Serveis per a joves:
-

Fem poble (voluntariat juvenil a diferents
activitats municipals)
Servei integral de suport a l’associacionisme (SISA)
Brigades joves d’estiu
Grup de joves
Ideal – OJG
I-punt!
Xarxa Comarcal de Joventut
Servei de Joventut – CCG

Els joves diuen...
... penso que la participació és un element primordial, per tal que
les joves ens sentim escoltades.
... hi ha moltes activitats que s’organitzen arreu de la Garrotxa,
però que, per una mala difusió, no arriben a gaire gent. Animo
a crear una xarxa de referència (si és que no existeix; Si ja està
creada, no la conec) on es pengin totes les activitats que es fan a i
des de la Garrotxa.
... les activitats estan molt centralitzades a Olot i els que som
d’altres pobles no tenim prou transport públic per arribar-hi.

Les innovacions en les tecnologies, l’arribada de nous col•lectius de persones
immigrades, la consolidació de certs patrons culturals i l’eclosió de nous
mitjans de comunicació i formats audiovisuals són alguns dels canvis que, de
manera accelerada, estan modificant les pràctiques i els hàbits de consum
cultural dels joves.
En parlar de joves, cal diferenciar dues franges d’edat, identificades pels
analistes com a Generació Y i Generació Z. La Generació Y o Millennials
està formada pels nascuts entre principis dels anys vuitanta i principis
dels anys noranta del segle passat. Els integrants d’aquesta generació són
nadius digitals, una generació hiperconnectada. Aquesta circumstància
determina tant els seus gustos i interessos, com la manera d’accedir i
consumir productes i serveis culturals i d’entreteniment. Els Millennials són
oberts, innovadors, nascuts en una època de prosperitat econòmica i amb
un nivell de formació elevat.
La Generació Z o Postmillennials, està integrada pels nascuts entre principis
dels noranta del segle passat i primers anys del segle actual. Aquest grup
es diferencia del predecessor, entre d’altres coses, pel fet d’haver nascut i
crescut en una època de recessió econòmica, la qual cosa ha contribuït a
conformar la seva personalitat: són més solidaris i altruistes, interessats
en la cultura col•laborativa o el consum responsable, acostumats a les
relacions socials a través d’internet.
L’edat, el sexe, el nivell d’estudis, el lloc de residència, la dimensió del
municipi o el nivell d’ingressos del nucli familiar són factors que poden
explicar les diferències en el comportament de la població pel que fa a les
seves pràctiques culturals. La majoria d’autors coincideixen en el fet que
el nivell d’estudis, en primer lloc, i l’edat, en segona posició, són les dues
variables que més diferencien els hàbits culturals de la població d’un territori.
La joventut és sinònim de sortir de casa, compartir amb amics i amigues,
formar-se una identitat —en molts casos, diferenciada de la dels progenitors—
i disposar de rendes més escasses que altres grups de la població.
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DIAGNOSI

DIAGNOSI

-

En els últims anys, a causa de a les innovacions en les tecnologies,
s’estan modificant les pràctiques i els hàbits de consum cultural
dels joves

Seguint un estudi del CONCA del 2020, a nivell de Catalunya, els
principals factors que el jovent diu que dificulten el consum cultural són:

75%

42,1%

21,2%

El preu

Manca de temps

Manca d’interès

15,5%

12,4%

12%

Oferta pròxima

Oferta pròxima interessant

Manca d’oferta

Manca d’informació adequada, llunyania, dificultats
de mobilitat i/o acompanyament, entre d’altres.

Tenint en compte aquest anàlisi, el nostre objectiu principal és treballar amb
els joves la cultura a través de tres punts de vista. Com a espectadors, com a
gestors d’activitats i com a creadors o actors, és a dir, com a consumidors de
cultura però també i sobretot les vessants més participatives.

Serveis per a joves:
- Fires, festes i activitats culturals
(Bianyal, fira del farro...)
- Carnet Cooltura Jove
- Festival MOT
-Servei de Joventut – CCG

- Campus Garrotxa
- Els Grans Interrogants de la Ciència
- Agenda cultural de la Garrotxa
(www.turismegarrotxa.com)

Els joves diuen...
... el carnet Cooltura Jove s’acaba abans dels 30 anys, quan
justament és a partir dels 25 anys que es comença a tenir una mica
més de capacitat adquisitiva.
... als pobles no tenim una oferta cultural per a nosaltres.
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El transport públic, una demanda històrica a la comarca.
La mobilitat és possiblement un dels factors més diferenciadors entre
les persones joves d’una gran ciutat i el jovent de comarques petites i
municipis disseminats. En el cas de la Garrotxa, la manca d’una bona xarxa
de transport públic que connecti les poblacions de la comarca entre si i
també amb la resta de comarques, limita l’accés a molts serveis. No existeix
una xarxa de transport que cobreixi les necessitats reals dels joves, i això
genera una forta dependència dels vehicles privats.

<20%

Dels joves utilitzen
el transport públic

Els joves de pobles de la Garrotxa han de desplaçar-se obligatòriament a
altres poblacions per cursar els estudis de secundària, majoritàriament a Olot,
i, en el cas de la Vall de Bianya, això passa inclús a primària, ja que no compta
amb escola. I per cursar estudis universitaris s’han de desplaçar a Girona,
Barcelona o Vic. Això també condiciona la relació del dia a dia amb el seu
municipi, ja que marxen a primera hora del matí i tornen al vespre, o en el cas
dels universitaris, marxen el dilluns i tornen els divendres (un 20% dels joves
de la comarca). Per aquest motiu pensem que la mobilitat és una condició
essencial per al desenvolupament del projecte vital dels joves.

La mobilitat internacional, una opció cada vegada més present.
Pel que fa a la mobilitat internacional, la Garrotxa i el Gironès són les dues
comarques de la demarcació de Girona on més han crescut els emigrants en
els últims anys, en concret 1.749 garrotxins estan registrats com a residents
a l’estranger (403 d’aquests són joves de 15 a 29 anys). El grup dels menors
de 16 anys ha passat del 16% de 2009 al 22% a 2019, fet que sembla indicar
que la instal•lació fora de Catalunya afecta, cada cop més, famílies senceres.
A aquests nombres, caldria afegir-hi els que no estan inscrits als consolats
(que representen un 15% sobre els inscrits). Això elevaria els residents a
l’exterior en unes 380.867 persones de Catalunya i en 2.011 persones de la
Garrotxa.
La majoria dels catalans registrats són a Europa, i la xifra d’inscrits és
probablement molt inferior a la real, atès que el lliure moviment de persones
a l’espai de la Unió Europea fa que no s’inscriguin.

DIAGNOSI

DIAGNOSI

18%

Mobilitat.

Diversitat, equitat i cohesió social.
Els països amb més inscrits de la Garrotxa són per aquest ordre:

392

297

212

108

97

77

Argentina

Estats Units

Bèlgica

França

Regne Unit

Alemanya

53,8%

dels joves els agradaria estudiar
o treballar fora del país.

Serveis per a joves:
-

Punt Eurodesk (mobilitat internacional).
Programes Erasmus +
Servei de Joventut – CCG

Igual com en el conjunt de la societat catalana, no podem considerar el
col•lectiu juvenil de la Garrotxa com un grup homogeni, sinó que presenta
una realitat molt diversa en funció del gènere, de l’origen, dels factors
socioeconòmics, culturals o religiosos, etc.
Davant d’aquesta diversitat és inevitable parlar de desigualtats quan
s’intenta analitzar i detectar les necessitats de les persones joves del
nostre territori i donar resposta a les dificultats amb què es troben en el
desenvolupament de la seva trajectòria personal.
Algunes dades de les problemàtiques socials a la Garrotxa detectades pel
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa durant el 2019:

17%

de la població
beneficiària d’atenció
social bàsica.

105

persones demandants
d’asil.

Els joves diuen...
... el preu del transport públic és molt elevat i els horaris no
encaixen amb les necessitats dels joves.
... l’experiència d’un voluntariat a l’estranger et fa créixer i aprendre
coses que t’hauries imaginat mai.
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302

infants i adolescents
han necessitat
acompanyament
socioeducatiu.

267

Dones que s’han informat,
assessorat i/o rebut suport
psicològic.

20

persones ateses pel Servei
d’atenció a la diversitat
sexual, afectiva i de gènere.

16

mesures de protecció
a la dona.

La diversitat influeix en tots els àmbits: centres educatius, espais públics,
espais socioeducatius, etc. i en alguns casos pot generar situacions de
desigualtat, i que es detecten en els diferents escenaris de la vida diària de
la població jove: Algunes de les conseqüències de les desigualtats que es
detecten són: major índex d’abandonament dels estudis obligatoris, creació
de col•lectius atomitzats i de guetos entre les persones joves d’origen
estranger, que tenen poca relació o no tenen relació amb la població
d’origen, major dificultat d’accés als diferents recursos i serveis juvenils, etc.

DIAGNOSI

DIAGNOSI

Pel que fa als joves enquestats a la Garrotxa:

La igualtat de gènere és un dels principals temes que cal treballar
amb els joves.

Com a factors a tenir en compte, i segons l’Estudi de la cohesió social a la
Garrotxa, realitzat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa el 2017, a la
Garrotxa la població estrangera es va multiplicar gairebé per quatre entre
el 2000 i el 2017, i va passar del 3,5% al 13,4%. A més, en els darrers anys ha
augmentat el nombre de nacionalitzacions de persones d’origen estranger.

Els joves diuen...
... veig que hi ha serveis com el SAI que trobo interessants i que
desconeixia.
... als pobles hi ha molts prejudicis i etiquetes que fan que ens

30

Nacionalitats a
la Vall de Bianya.

Pel que fa a la temàtica relacionada amb la igualtat de gènere (sexisme,
violència, discriminació salarial, etc.) a la pregunta realitzada a l’Enquesta
Jove de la Garrotxa sobre quins temes hauria de prioritzar el seu ajuntament,
els joves expressen que és una de les qüestions que més els preocupa,
juntament amb el tema mediambiental.
En aquest sentit, la tendència general de la societat pel que fa a sensibilitat
sobre aquest tema també es reflecteix entre el col•lectiu. I sembla que de mica
en mica va arribant també al nivell polític, tal com ho demostra l’augment
en la demanda d’organització d’accions de sensibilització i prevenció de les
violències de gènere, com la campanya Retalla les violències, enganxa les
cures, entre els ajuntaments de la comarca.

Serveis per a joves:
-

Servei d’atenció integral (SAI)
Servei d’Atenció i Informació a les Dones (SIAD)
Servei d’Atenció a la Comunitat
Servei d’Acollida per a Joves
Programa Connectem?
Servei de Joventut – CCG
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sentim diferents dels altres joves.
...no tots els joves tenim les mateixes oportunitats.
... en general només et relaciones amb els que són com tu.

DIAGNOSI

DIAGNOSI

La
principal
característica
de
la població de la Garrotxa és la
diversitat, donat que trobem un total
de 91 nacionalitats i ètnies diferents.

Recursos.

L’Ajuntament de la Vall de Bianya forma part del Servei de Joventut del
Consell Comarcal de la Garrotxa, a través d’un conveni de delegació de
competències per disposar d’una tècnica compartida, per a la prestació de
serveis en matèria de joventut.
En aquest sentit, es té com a objectiu donar suport als municipis per
dissenyar, desenvolupar i executar projectes juvenils i programes adreçats
als joves, seguint les línies del Pla comarcal de joventut.
Formar part d’aquesta estructura permet a l’Ajuntament treballar en un
model de treball conjunt entre tot l’equip tècnic del Servei que ha aportat
una visió cada cop més supramunicipal de la dinamització de les polítiques
de joventut. Aquesta dinàmica permet tractar les polítiques de joventut
amb una visió territorial de comarca sense oblidar les singularitats de la Vall
de Bianya.

Regidoria de joventut:

A banda de l’organització interna de l’Ajuntament, existeixen diferents
marcs de referència (Pla nacional de joventut, els diferents estudis de
joves realitzats), la relació amb altres ens i organismes, el treball en xarxa,
els diferents recursos socials de la comarca i l’experiència acumulada que
determinen aquesta manera de treballar coordinada i amb una visió àmplia
de la joventut:

-

Direcció General de Joventut
Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa
Ideal – Oficina Jove de la Garrotxa
Xarxa Comarcal de Joventut
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)
Entitats municipals
Altres àrees de l’Ajuntament

Humans

L’equip de govern de la Vall de Bianya es compon de l’alcalde i un equip de
regidors. Entre tot aquest equip es reparteixen les regidories.
En el cas de la regidoria de joventut, la responsable és una regidora que ha
estat sempre vinculada amb la joventut i que ha format part dels diferents
grups de joves que han existit al municipi, el que li dóna una visió molt
realista i propera de les necessitats dels joves.
Tot i això, totes les actuacions que es fan en polítiques juvenils s’aproven per
consens de la junta de govern, la qual cosa potencia el treball transversal i
la coordinació amb totes les àrees de l’Ajuntament.
A banda de treballar tots els temes de joventut amb la regidora, l’alcalde
també hi juga un paper molt important pel que fa a la interlocució, cosa
que permet que els aspectes tractats puguin ser ponderats des d’una visió
molt més àmplia i general pel que fa al conjunt del municipi, i fet que també
permet treballar des d’una òptica molt més transversal, interdepartamental
i coordinada.

Tècnica de Joventut:
Funcions:
- Disseny, planificació, execució i avaluació de projectes i serveis de
joventut al municipi.
- Responsable de l’execució i avaluació del Pla local de joventut i els
projectes de joventut que se deriven.
- Coordinació amb les diferents àrees de l’Ajuntament i altres
administracions.
- Enllaç amb el Servei de Joventut Comarcal.
- Dedicació compartida amb altres municipis de la comarca i amb
projectes comarcals.

15 | PLA LOCAL DE JOVENTUT

DIAGNOSI

DIAGNOSI

Les polítiques de joventut
de la Vall de Bianya.

Estructurals.
Actualment la Vall de Bianya compta amb diversos equipaments
culturals, esportius i socials, oberts a tota la població:

Espai Jove de Llocalou

Espai Jove Cal Dragonet
Ubicat al local de les antigues escoles, a la zona de Ca l’Enric, al
2011 i 2012 els joves van rehabilitar la sala de la planta baixa i els
exteriors d’aquest espai i el van adequar per fer-hi trobades joves
i activitats autogestionades pel grup, sobretot durant l’estiu ja
que no disposa de calefacció. També serveix de magatzem del
material del grup de joves.

Instal·lacions esportives
Ubicat a l’Hostalnou, les instal•lacions consten d’una pista
poliesportiva, un camp de futbol i un gran aparcament. També
disposa de vestidors i dutxes. Apart de ser utilitzat per activitats
esportives, la seva ubicació i dimensió fa que sigui un espai de
referència també per organitzar-hi activitats de tot caire.

16 | PLA LOCAL DE JOVENTUT

Sala polivalent situada al costat de l’Ajuntament. És un espai
molt ampli amb escenari i amb moltíssimes possibilitats per a
realitzar-hi segons quin tipus d’activitats, fet que comporta que
tothom qui fa alguna cosa pel municipi pensi en ell com a espai.
Els joves hi desenvolupen moltes activitats que es fan adreçades
a la ciutadania. Inclús a l’estiu, es converteix amb la seu del casal
d’estiu que s’ofereix al municipi.

DIAGNOSI

DIAGNOSI

Ubicat al nucli més cèntric i de pas del municipi, és l’espai de
referència pels joves del municipi, la seu on s’hi fan les reunions
del grup de joves, les brigades joves de l’estiu... L’espai compta
amb 3 sales diferenciades que permet dur-hi a terme activitats
paral•leles. Aquest espai també és el que utilitzen les diferents
entitats del municipi per fer-hi reunions i activitats de tot tipus.

Centre cívic

Conclusions.
Econòmics.
El recursos financers en què es recolza l’aposta d’aquest Pla local són de
8.281,10 € (incloses depeses del capítol 1 personal dedicat a joventut,
capítol 2 despeses de funcionament de joventut i capítol 4 transferències
corrents/activitats de joventut).
En aquest cas, no s’hi inclouen despeses de manteniment de les diferents
instal•lacions municipals, i algunes de les inversions i projectes que es
destinen a àmbits que incideixen directament o indirectament en la vida
de les persones joves com ara habitatge, educació, salut...

DIAGNOSI

2020
CAPÍTOL 1

3.781,10 €

CAPÍTOL 2 i 4

4.500 €

TOTAL

8.281,10 €

PRESSUPOST TOTAL CONSISTORI

1.337.390 €

Es preveu per a la resta d’anys del PLJ un manteniment del pressupost
amb un augment sostingut de la despesa, segons l’IPC.
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àmbits inclús fins a 35 anys; cal
estar oberts i pensar com fer
front a les diferents necessitats,
interessos i gustos dels joves.
Un cop analitzada tota la
informació (les necessitats i
dificultats
expressades
pels
joves, l’anàlisi des de l’àmbit
tècnic i l’àmbit polític, les
dades sociodemogràfiques i
l’avaluació de les polítiques de
joventut), n’hem extret unes
conclusions que es materialitzen
en la proposta de diferents
programes i projectes que es
treballaran des de la regidoria en
els propers quatre anys i que es
transformaran en els reptes que
caldrà treballar.
Tot seguit es presenten les
conclusions extretes a partir de la
diagnosi:

CONCLUSIONS

Cal destacar que a part de les despeses contemplades en aquest Pla local,
l’Ajuntament destina molts altres recursos econòmics repartits entre les
diferents partides econòmiques i que repercuteixen de forma transversal en
els joves.

L’etapa de la joventut porta
associada la paraula canvis: en la
construcció de la pròpia identitat,
la definició de la personalitat,
els interessos, les inquietuds i
rutines... El procés es caracteritza
pel dinamisme i el canvi constant
i, en molts casos és determinant
per al futur i el desenvolupament
de la persona. Conscients de
la importància d’acompanyar
els joves en tot aquest procés,
l’Ajuntament de la Vall de Bianya
vetlla per oferir a aquest públic
tota mena d’activitats, recursos
i assessorament a través de
diferents iniciatives.
Són moltes les dades rellevants
que fan referència als joves i que
cal tenir en compte a l’hora de
plantejar aquestes polítiques de
joventut. Entenem joves com
aquells ciutadans compresos
entre 12 i 30 anys, i en alguns

El municipi

Habitatge

- La Vall de Bianya té un entorn natural privilegiat que cal preservar i
vetllar perquè es conservi. Cal fer propostes i projectes educatius a diferents
col•lectius per tal que en puguin conèixer i la riquesa natural i respectar-la.

- És una preocupació prioritària per a les persones joves de més de 20 anys.

- La Vall de Bianya és un dels municipis més extensos de la comarca i amb
molta població disseminada, i per tant, el sentiment de pertinença a la Vall
a vegades queda diluït i es polaritza al sentiment del seu nucli (La Canya,
Hostalnou o Llocalou) o inclús els municipis veïns (Olot o Sant Joan les
Fonts).

- Hi ha molta diversitat de sortides educatives després de l’ ESO, però
també hi ha un nombre preocupant de joves que abandonen el sistema
educatiu en l’impàs d’educació obligatòria a post-obligatòria. Per això, és
importantíssim donar una resposta integral a tots els joves que no acaben
amb èxit l’etapa d’ESO.
- Calen programes de suport educatiu per atendre els joves amb algun tipus
de mancança, que potenciïn un entorn segur i de confiança on adquirir
hàbits, tenir referents positius, motivar el seu procés d’aprenentatge i
definir la seva trajectòria educativa.
- El lleure educatiu i l’educació no formal són elements essencials per al
creixement de la persona. Generalment aquest tipus d’activitats s’ofereixen
en vacances escolars, per tant, cal oferir, promocionar i facilitar que es facin
activitats de lleure educatiu al municipi durant tot l’any, i vetllar perquè
tothom hi pugui tenir accés.

Treball i ocupació
- El col•lectiu jove és un dels que pateix més directament els efectes de les
crisis econòmiques en termes laborals. En els propers anys caldrà destinar
molts esforços des de les polítiques de joventut per pal•liar els efectes de la
pandèmia de la Covid-19 en el futur laboral de les persones joves del poble.
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- Els lloguers són molt alts i inaccessibles per a la població jove i l’habitatge
d’ús turístic comença a anar a l’alça. Caldria trobar facilitats pel lloguer o
bé incidir en nous models d’ús de l’habitatge (cooperatives, masoveries
urbanes...).
- Existeix un problema de discriminació en l’accés al lloguer per joves. Cal
campanyes de conscienciació en torn a la imatge positiva del jove.
- El problema d’accés a l’habitatge s’ha d’entendre com un problema general
de tot el territori. Cal treballar de manera conjunta amb tota l’Administració
i apostar per una bona política d’habitatge a tot Catalunya, liderada per la
Generalitat.

Salut
- Des de diferents àmbits de treball amb joves i des del mateix col•lectiu es
manifesta una preocupació sobre la gestió de les emocions entre els joves,
sobretot pel que afecta l’autoestima i la frustració.
- Els joves recorren principalment al grup d’iguals i a internet per trobar
informació sobre diferents aspectes de la salut. S’en desprèn d’això que
és necessari esmerçar esforços per facilitar que els joves disposin de la
informació vàlida i el coneixement dels canals, serveis i recursos existents.

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

Educació, formació i lleure

- Existeix poca oferta immobiliària al municipi i en el conjunt del territori
que estigui en condicions per viure-hi. Tot plegat endarrereix el procés
emancipador dels joves.

Participació i associacionisme

Diversitat, equitat i cohesió social

- Les entitats són un motor molt fort en la vida dels municipis i afavoreixen
el dinamisme, la cohesió social i la participació ciutadana. Per això cal
reforçar-ne el vincle i també potenciar i facilitar que les persones joves en
formin part.

- A la Vall de Bianya hi ha una àmplia diversitat de famílies: diferents
orígens i cultures, nivell socioeconòmic... i, per tant, cal vetllar per la igualtat
d’oportunitats en tots els sentits (educatives, laborals, culturals, de mobilitat,
d’habitatge, etc.).

- La participació és un element essencial per tal que les persones joves
puguin influir en la vida del municipi. Cal crear espais on empoderar-los, ser
crítics i viure com a ciutadans de ple dret. Per això, cal que l’Administració faci
un esforç important per implicar a la joventut en les polítiques municipals,
trencant barreres i essent propers i amb ofertes que els siguin atractives.

- Totes les accions, de manera transversal en cada un dels grans àmbits, han
de tenir en compte la diversitat, la igualtat i la cohesió social, i han d’incidir
en aquells factors estructurals que generen desigualtats entre els joves
per raó de sexe, gènere, edat, origen cultural, classe social o territori. Alhora,
els objectius s’han de plantejar des de la intenció de generar oportunitats
per al desenvolupament personal i de les persones joves.

- Hi ha necessitat de promoure la cultura des de diferents vessants (música,
teatre, expressió gràfica, etc.) i fer-la arribar als diferents col•lectius de joves i
a tota la població en general.
• Hi ha moltes activitats culturals organitzades des de l’Ajuntament o les
diferents entitats, però cal treballar per convertir-lo i adaptar-lo en un
atractiu per al col•lectiu jove.

Mobilitat
- Els municipis de la Garrotxa tenen una necessitat molt alta de mobilitat
amb vehicle privat perquè l’oferta de transport públic no s’ajusta a les
necessitats de la població i els preus són elevats.
- Cada vegada hi ha més interès pels programes de mobilitat internacional,
ja sigui per necessitat o per viure una experiència internacional, tot i que hi ha
una manca d’informació sobre les diferents possibilitats a l’abast dels joves.
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- Cal oferir activitats i propostes diversificades al municipi com a punts
d’acostament entre els diferents col•lectius joves, per tal de potenciar la
socialització de persones amb orígens diversos.
- És necessari posar especial èmfasi a implementar unes polítiques de
joventut que incloguin polítiques de gènere, i que aquestes treballin per
aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones en tots els àmbits de
la vida: social, econòmic, laboral, polític... tenint en compte la joventut com
un període molt sensible i clau en la definició del projecte de vida personal.
- És necessari més sensibilització i corresponsabilitat per erradicar
qualsevol tipus de violència que pateixen les persones joves: assetjament
escolar, violència contra les dones, lgtbifòbia, xenofòbia, etc.

Transversal
- Cal redefinir un pla de comunicació adaptat als nous llenguatges juvenils
i que vehiculi no només el fet d’informar els joves, sinó també planificar
continguts, fer acompanyament vital, generar alfabetització digital
saludable, i comunicar tots els projectes de forma eficient. També cal que
aquest pla de comunicació tingui en compte les realitats dels diferents joves
i que reculli totes les activitats i propostes que es duen a terme al municipi
i la comarca.

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

Cultura

Objectius.
- S’han d’aprofitar tots els canals i xarxes socials (oficials) del municipi i de
la comarca per acostar la informació al col•lectiu jove.
- S’han d’aprofitar i apropar tots els recursos i agents que s’ofereixen des
de la comarca per treballar les polítiques juvenils del municipi amb la idea
d’optimitzar aquests recursos en benefici de les persones joves.

Cal tenir en compte que moltes de les trobades i assemblees
joves es van dur a terme abans de l’inici de la crisi sanitària
originada per la COVID-19 i, per tant, algunes de les necessitats
plantejades poden haver canviat i molt probablement variaran
al llarg d’aquest 2020 i durant els següents anys, perquè fem
front a una situació totalment nova i plena d’incerteses. Així
doncs tant, algunes dades poden estar esbiaixades i les haurem
d’anar adaptant a la realitat dels propers anys.
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Derivats dels resultats de la
diagnosi i tenint en compte
la visió del municipi, establim
els objectius que orientaran
el disseny i la concreció dels
programes. Atès que aquest

Pla local s’emmarca en els
valors i principis generals de
les polítiques de joventut
regulades dins el PNJCat 2020,
es parteix dels set grans reptes
que plantegen:

OBJECTIUS

CONCLUSIONS

D’aquestes conclusions se’n derivaran programes i accions per executar els
propers anys. Malgrat tot, cal ser conscients que hi ha àmbits que excedeixen
la capacitat de gestió de la regidoria de Joventut, atès que depenen d’altres
organismes que en tenen la competència directa (transport, habitatge o
treball, entre d’altres).

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut.
- Afavorir una educació de qualitat, garantint la igualtat d’oportunitats i
reduint les desigualtats.
- Promoure la inclusió social en qualsevol àmbit educatiu entenent l’educació
com a element generador d’oportunitats socials.

Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la
participació en allò col•lectiu.
- Oferir un espai de lleure educatiu dins del municipi durant l’estiu.
- Fomentar l’educació no formal com a eina de cohesió social.
- Oferir un punt d’informació per a joves, centres educatius i treballadors de
joventut en temes de mobilitat internacional.

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut.
- Oferir projectes de mobilitat per a joves de la comarca.

-Treballar les competències transversals dels joves per garantir l’èxit en la
recerca de feina.

- Oferir una oferta d’activitats de forma mancomunada.
- Potenciar la interrelació dels joves de diferents municipis.
- Fomentar valors que potenciïn el treball en equip, el compromís i la
responsabilitat.

Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de la joventut.
- Afavorir les condicions perquè les persones joves arrelin al municipi.
- Millorar les oportunitats de les persones joves per accedir a un habitatge
digne.

- Promoure el sentiment de pertinença al poble a través de la participació i
la cohesió social.
- Donar suport a les entitats del municipi.
- Fomentar la cogestió de les activitats del municipi entre ajuntament i
grups de joves no formals.

Repte 4. Promoure la vida saludable en la joventut.
- Oferir a les persones joves les eines necessàries per cuidar-se i que puguin
aportar respostes entre el grup d’iguals.
- Promoure els hàbits saludables entre les persones joves per reduir les
conductes de risc.

Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant
perquè l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment
cohesionadors.
- Promoure polítiques per acostar la cultura a les persones joves.
- Incentivar la creació cultural per part de les persones joves.
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OBJECTIUS

OBJECTIUS

-Assessorar i orientar els joves en la recerca de feina i derivar-los als serveis
especialitzats del territori.

Objectius de desenvolupament
sostenible.

- Promoure polítiques participatives directes per incrementar la participació
social i juvenil.

Per assolir-los, és molt important que cadascú en sigui corresponsable: els
governs, el sector privat, la societat civil organitzada i la ciutadania.

- Garantir la igualtat d’oportunitats.

Adoptant el comprimís de contribuir amb als ODS, el Servei de Joventut
Comarcal té la intenció d’integrar-los progressivament en les polítiques
d’intervenció i en l’impuls dels programes que generin. Atès que l’Ajuntament
de la Vall de Bianya forma part de l’estructura d’aquest Servei, ens unim a
aquest compromís per, en la mesura que sigui possible, anar incloent els
ODS en les polítiques de joventut municipals.

OBJECTIUS

- Facilitar als habitants del municipi l’accés a un espai social, cultural i de
lleure, per al desenvolupament de les seves pròpies iniciatives i inquietuds.

- Aconseguir un arrelament al municipi per disminuir la fugida de joves del
municipi.
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OBJECTIUS

- Fomentar el teixit social i sentiment de pertinença al municipi.

Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) són un conjunt
d’objectius globals, fixats per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, que
tenen com a finalitat construir un futur inclusiu, sostenible i resilient per a les
persones i el planeta. Cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de
la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat,
pau i aliances. I es pretén abordar grans reptes globals com són la salut i el
benestar de les persones, la reducció de desigualtats, l’educació de qualitat
o les ciutats sostenibles.

Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada,
vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes
d’organització col•lectiva.
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PROGRAMES

PROGRAMES

Programes.

EIX

Educació, formació i lleure.
Participació i associacionisme.
Diversitat, equitat i cohesió social.

REPTE

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col•lectiu.

OBJECTIUS

Oferir un espai de lleure educatiu dins del municipi durant l’estiu.
Fomentar l’educació no formal com a eina de cohesió social.

DESCRIPCIÓ

Casal d’estiu amb programació d’activitats d’educació en el lleure.

ACCIONS

Activitats de lleure (sortides, tallers, gimcanes...)

DESTINATARIS

Infants de 3 a 13 anys.

AGENTS

Ajuntament (regidoria d’Educació i Lleure)
Empresa organitzadora.
Servei de Joventut-CCG.

CALENDARI

De juny a setembre.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Grau de satisfacció dels agents implicats (participants, famílies, monitoratge, Ajuntament...)
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PROGRAMES

PROGRAMES

Casal d’estiu.

EIX

Educació, formació i lleure.
Participació i associacionisme.
Diversitat, equitat i cohesió social.

REPTE

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col•lectiu.

OBJECTIUS

Oferir als municipis una programació d’activitats de lleure adreçada als joves economitzant recursos
Potenciar la interrelació dels joves de diferents municipis.

DESCRIPCIÓ

Organització i realització de tres sortides anuals per als diferents municipis de la comarca escollides pels joves a través d’una
enquesta en línia.

ACCIONS

Organització i gestió de les 3 activitats, des de la configuració de les propostes i les inscripcions, al desenvolupament de la
sortida i fins a l’avaluació de l’activitat en la qual s’analitza el nombre de sortides fetes, el nombre de participants i el grau de
satisfacció.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 25 anys.

AGENTS

Ajuntament (regidoria de Joventut)
Servei de Joventut – CCG

CALENDARI

De gener a juliol.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Nombre de sortides fetes.
Nombre de participants
Grau de satisfacció dels participants

25 | PLA LOCAL DE JOVENTUT

PROGRAMES

PROGRAMES

Estaciona’t.

EIX

Educació, formació i lleure.
Participació i associacionisme.
Treball i ocupació.

REPTE

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col•lectiu.

OBJECTIUS

Fomentar valors que potenciïn el treball en equip, el compromís i la responsabilitat.
Promoure el sentiment de pertinença al poble a través de la participació i la cohesió social.
Conèixer la riquesa de l’entorn natural del municipi i potenciar que la població jove el cuidi i l’estimi.

DESCRIPCIÓ

Servei de voluntariat en el qual les persones joves fan tasques de manteniment i cura de l’entorn.

ACCIONS

Tasques de rehabilitació de mobiliari urbà.
Tasques de neteja d’espais municipals: riu, parcs, zones verdes...
Activitats de coneixença del municipi: visites a projectes, tallers...
Realització d’activitats i suport al casal d’estiu o llar d’infants municipal.

DESTINATARIS

Joves de 13 a 16 anys.

AGENTS

Ajuntament (totes les regidories).
Serveis municipals (llar d’infants, brigada...).
Servei de Joventut-CCG.

CALENDARI

Juny i juliol.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Tasques realitzades, nivell de satisfacció dels participants i valoració final.
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PROGRAMES

PROGRAMES

Brigada jove.

Pla jove i treball.
EIX

Treball i ocupació.

REPTE

Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut.

OBJECTIUS

Assessorar i orientar els joves en la recerca de feina i derivar-los als serveis especialitzats del territori
Treballar les competències transversals dels joves per garantir l’èxit en la recerca de feina.

DESCRIPCIÓ

Conjunt d’accions transversals adreçades a facilitar informació, assessorament, i accés als recursos especialitzats del territori en
matèria de recerca de feina, millora de l’ocupabilitat de les persones joves a través dels recursos formatius i polítiques d’ocupació
actives.
Recursos educatius: “I a partir d’ara què”, “La feina de buscar feina”, tallers d’orientació laboral i treball de les competències
transversals.

ACCIONS

Programa referent d’ocupació juvenil (Acció del Programa de garantia juvenil del SOC i Fons Social Europeu): atenció
individualitzada en orientació laboral a joves, especialment en la transició del sistema educatiu al món laboral, i treball en xarxa
amb els diferents agents del territori d’educació, salut i serveis socials.
Programa Joves en pràctiques (Acció del Programa de garantia juvenil del SOC i Fons Social Europeu): contractació en la
modalitat de pràctiques laborals remunerades durant 6 mesos a jornada completa de persones joves.

DESTINATARIS

Persones joves de 16 a 30 anys.

AGENTS

Departament de Treball
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
Àrea d’ocupació Mas les Mates - Dinàmig
Servei de Joventut-CCG

CALENDARI

Anual.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Nombre de recursos educatius sol•licitats, nombre de contractacions durant la campanya d’estiu, taxa d’atur juvenil, Programes
de garantia juvenil executats.
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PROGRAMES

PROGRAMES

Monitoratge casals i brigades d’estiu: gran nombre de llocs de treball a la comarca durant els mesos d’estiu.

EIX

Habitatge.

REPTE

Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves.

OBJECTIUS

Afavorir les condicions perquè les persones joves arrelin al municipi.
Millorar les oportunitats de les persones joves per accedir a un habitatge digne.

DESCRIPCIÓ

Pla d’actuació perquè les persones joves arrelin al municipi i coneguin les oportunitats d’accés a l’habitatge.

ACCIONS

Informació i assessorament sobre alternatives en l’accés de l’habitatge (cooperatives, cohabitatge, masoveria urbana, cessió d’ús,
propietat compartida...).

DESTINATARIS

Joves de 18 a 35 anys.

AGENTS

Ajuntament (regidoria de Joventut, Urbanisme)
Oficina d’Habitatge Comarcal
Servei de Joventut-CCG

CALENDARI

Anual

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Nombre d’assessoraments, informacions o derivacions i grau de satisfacció.
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PROGRAMES

PROGRAMES

Pla jove i habitatge.

Fem salut.
EIX

Salut.

REPTE

Promoure la vida saludable en la joventut.

OBJECTIUS

Oferir a les persones joves les eines necessàries per cuidar-se i que puguin aportar respostes entre el grup d’iguals.
Promoure els hàbits saludables entre les persones joves per reduir les conductes de risc.

DESCRIPCIÓ

Conjunt d’accions, dins l’espai d’educació formal i no formal, que promou hàbits de vida saludable entre els joves, de manera
integral i per aconseguir que puguin esdevenir referents en el grup d’iguals.

ACCIONS

Formació d’agents de salut jove: formació de 24h on els joves tracten temes de promoció de salut amb l’objectiu que
esdevinguin referents dins el grup d’iguals.
Campanyes de prevenció, sensibilització... : “Retalla les violències, enganxa les cures”.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 30 anys.
Centres educatius de secundària de la comarca.

AGENTS

Tosca.
IME.
SAI.
SIAD.
Tarda jove de l’Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa.
Servei de Joventut - CCG.
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

CALENDARI

Anual.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Nombre de joves participants en les formacions i nombre d’agendes entregades.
Nombre de participants o materials repartits en les campanyes.
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PROGRAMES

PROGRAMES

Inserció de frases del mes, de promoció de la salut, a les agendes escolars de secundària de la comarca.

EIX

Participació i associacionisme.
Cultura.

REPTE

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col•lectiu.

OBJECTIUS

Donar suport a les entitats del municipi.
Fomentar la cogestió de les activitats del municipi entre ajuntament i grups de joves no formals.

DESCRIPCIÓ

L’ajuntament ofereix suport a les entitats i a joves que estiguin interessats a dur a terme activitats dins del municipi.

ACCIONS

Dotació econòmica (subvenció a entitats).
Suport en les despeses d’activitats dels grups no formals.
Acompanyament i orientació en temes legals de les entitats.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 30 anys.

AGENTS

Ajuntament (totes les regidories).
Entitats i grups no formals.
Servei de joventut - CCG.
Servei integral de suport a l’associacionisme (SISA).

CALENDARI

Anual.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Nombre d’entitats del municipi i activitats dutes a terme, nombre de consultes, nombre d’ajuts atorgats.
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PROGRAMES

PROGRAMES

Suport entitats i grups no formals.

EIX

Participació i associacionisme.
Cultura

REPTE

Avançar cap a un nou model de país i societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes
d’organització col•lectiva.

OBJECTIUS

Promoure polítiques participatives directes per incrementar la participació social i juvenil.
Garantir la igualtat d’oportunitats.
Aconseguir un arrelament al municipi per disminuir la fugida de joves del municipi.

DESCRIPCIÓ

Creació d’espais perquè les persones joves puguin prendre decisions a través dels diferents nivells de participació.
Recull d’activitats pensades i gestionades per les persones joves i/o conjuntament amb altres agents del municipi.

ACCIONS

Assemblees i trobades joves.
Fòrum jove.
Organització i difusió d’activitats (activitats infantils, programació estiu, Festa de Halloween, activitats de Nadal, col•laboració
activitats festes majors, Cavalcada Reis, Fira del farro, Romanic Extrem...).
I-punt.
Oficina Jove de la Garrotxa-l’Ideal.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 30 anys.

AGENTS

Ajuntament (totes les regidories).
Servei de joventut - CCG.
Entitats i grups no formals del municipi.

CALENDARI

Anual.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Nombre de trobades amb joves, nombre d’activitats i valoració conjunta de les activitats realitzades.
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PROGRAMES

PROGRAMES

Fem poble.

Espais per a joves.
EIX

Participació i associacionisme.
Educació, formació i lleure.
Diversitat, equitat i cohesió social.

REPTE

Avançar cap a un nou model de país i societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes
d’organització col•lectiva.

OBJECTIUS

Facilitar als habitants del municipi l’accés a un espai social, cultural i de lleure, per al desenvolupament de les seves pròpies
iniciatives i inquietuds.
Fomentar el teixit social i sentiment de pertinença al municipi.

L’Espai jove de Llocalou és un centre de referència per a qualsevol jove, entitat juvenil o grup no formal que tingui la intenció de
generar activitats o participar-hi, ja que en poden disposar de les diferents sales i materials.

ACCIONS

Reunions vàries (de joves, entitats, grups no formals...).
Cursos i tallers.
Programació d’activitats.
Punt d’informació juvenil.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 30 anys.

AGENTS

Ajuntament (totes les regidories).
Entitats i grups no formals.
Servei de Joventut - CCG.

CALENDARI

Anual.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Nombre d’activitats, nombre de reunions, nombre d’usuaris i grau de satisfacció de tots els agents.
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PROGRAMES

PROGRAMES

DESCRIPCIÓ

Al municipi hi ha dos espais com a espais de trobada per a joves, l’Espai Jove de Llocalou i el de Cal Dragonet. El primer, que
tradicionalment ofereix una programació d’activitats i on el grup de joves actualment s’hi ha habilitat una sala com a magatzem
i punt de trobada (ja que era una demanda del fòrum jove). I Cal Dragonet, que els joves s’han anat arreglant i s’autogestionen i
utilitzen sobretot a l’estiu (ja que no disposa de calefacció).

EIX

Mobilitat internacional.

REPTE

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col•lectiu.

OBJECTIUS

Oferir un punt d’informació per a joves, centres educatius i treballadors de joventut en temes de mobilitat internacional.
Oferir projectes de mobilitat per a joves de la comarca.

DESCRIPCIÓ

Punt d’informació referent en temes de mobilitat internacional i redacció de projectes per als joves, centres educatius,
treballadors de joventut ...
Manteniment de contactes a través de la xarxa Eurodesk i elaboració de contingut i resposta de consultes del Portal Europeu de
la Joventut.

ACCIONS

Intercanvis juvenils internacionals.
Recursos educatius: mobilitats i oportunitats per a joves i Passaparaula de la UE.
Entitat d’enviament SVE / CES.
Assessorament, informació i orientació a joves, centres educatius, entitats,...
Xarxa Eurodesk (consultes, portal europeu, xarxa contactes, formacions...)
Tramitació subvencions Erasmus+

DESTINATARIS

Joves de 12 a 30 anys.

AGENTS

Ajuntament (totes les regidories).
Europe Direct Girona.
Eurodesk - Garrotxa.
Entitats col•laboradores.
Servei de Joventut - CCG.

CALENDARI

Anual.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Nombre de joves participants, nombre de consultes realitzades, nombre de recursos educatius, grau de satisfacció del implicats.
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PROGRAMES

PROGRAMES

Mobilitat internacional - Eurodesk.

Metodologia de treball.

Calendari d’actuacions.
A continuació es planteja un calendari marc, però al llarg dels 4 anys pot
patir alguna modificació i pot ser que es facin més programes. Caldrà veure
com evoluciona tota la situació arran de la COVID-19 i com s’adapta la nova
realitat al municipi.

EIX

PROGRAMA

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Casal d’estiu
Estaciona’t
Brigada Jove
TREBALL I
OCUPACIÓ

Pla jove i treball

HABITATGE

Pla jove i habitatge

SALUT

Fem salut
Suport entitats i
grups no formals

PARTICIPACIÓ I

ASSOCIACIONISME

Fem poble
Espais per a joves

MOBILITAT
INTERNACIONAL

Mobilitat internacional
(Eurodesk)
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Com a municipi ja fa uns anys
que es treballen les polítiques de
joventut intentant englobar-hi els
diferents àmbits d’una persona
jove. Arran del treball continuat
amb els joves i amb la resta de
població del municipi, s’han

anat definint les prioritats, i es
preveu que totes les polítiques
de joventut per als propers
quatre anys vagin enfocades a
aquestes 5 perspectives:

METODOLOGIA DE TREBALL

CALENDARI D’ACTUACIONS

EDUCACIÓ,
FORMACIÓ
I LLEURE

METODOLOGIA DE TREBALL

Perspectiva comunitària i
de transformació social:

Promoure la cohesió social
a tots nivells i des de totes
les accions aprofitant la gran
riquesa cultural del municipi.

Fer de la participació social
i comunitària una eina clau
per a la transformació i la
resiliència del territori.

Perspectiva de cicles de
vida:

Perspectiva de qualitat:

Les iniciatives que es generin
han de tenir en compte les
particularitats de la joventut
com a etapa vital canviant
que presenta necessitats
específiques diferents en
funció del moment, i evitar
l’homogeneïtat.

Donar resposta real a les
necessitats de les persones
joves, garantint un constant i
estret canal de comunicació
amb el col•lectiu, amb
l’objectiu d’aconseguir una
repercussió eficaç i eficient
en la vida dels joves.

-

Perspectiva d’integralitat:
Entendre les polítiques de joventut des d’una visió integral i no
de manera aïllada, és a dir, dissenyant estratègies d’actuació
que tinguin en compte de manera transversal tots el àmbits que
intervenen en el desenvolupament de la vida de les persones
joves i com estan tots interrelacionats entre si.
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-

Direcció General de Joventut i Servei de Coordinació 		
Territorial de Joventut de Girona.
Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa.
L’Ideal – Oficina Jove de la Garrotxa.
Xarxa Comarcal de Joventut : taula política, taula tècnica i
taula jove.
Treball conjunt entre els municipis que disposen de TCJ:
accions mancomunades.
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG).
Dinàmig – SOIL Mas les Mates.
IMEJO.
Hospital d’Olot Comarcal- Tarda Jove.
Altres àrees de l’ajuntament.

METODOLOGIA DE TREBALL

Perspectiva d’inclusió i
interseccionalitat:

Per altra banda, per dur a terme unes bones polítiques de joventut
municipals, inclusives i transformadores, i que esdevinguin motor de canvi,
es treballarà a partir de tres fonaments bàsics: les diferents maneres de
participació dels joves, la coordinació i el treball en xarxa, tant amb les
diferents àrees i regidories de l’ajuntament com amb les entitats i agents
del municipi i del territori.
Aquest treball és indispensable per articular i coordinar tots els agents
i organismes implicats amb els joves, ja que només es pot fer una bona
política de joventut si es té en compte que treballem de forma transversal.
Cal fer veure a totes les altres àrees i agents que la condició jove és una de
determinada i que s’ha de tenir en compte quan fan els seus programes i
accions.
El marc de referència d’aquest Pla local és el Pla nacional de joventut de
Catalunya 2010 - 2020, i s’hi han tingut en compte les línies estratègiques i els
objectius marcats pel Pla nacional, però també existeixen altres documents,
relacions i recursos que determinen aquesta manera de treballar coordinada
i amb una visió àmplia de la joventut:

Aquesta metodologia de treball ens porta a entendre la comarca de la
Garrotxa com a un únic territori, disposant d’un gran equip de professionals
que treballen els temes adreçats a joves de forma unificada, sense que el
fet de viure en un municipi o un altre suposi cap tipus de distinció a l’hora
d’accedir als diferents recursos, amb una visió política d’àmbit comarcal.

1.396

1.223

seguidors a Facebook
Ideal –
Oficina Jove de la Garrotxa

seguidors a Facebook
garrotxajove

Volem destacar la importància de la participació jove i les diferents maneres
de participar. En aquest sentit, l’estratègia de comunicació descrita i la
nostra presència a les xarxes per fer possible aquest model participatiu
es a duu a terme a través de diferents canals, aplicacions i xarxes socials.
L’objectiu és el d’arribar al major nombre de públic possible, i per aquest
motiu, s’intensificarà la presència a: facebook, instagram, youtube, whatsapp
i twitter.
Les xarxes en números:

973

1.086

seguidors a Instagram
@garrotxajove

seguidors a Instagram
@lidealojg

623

289

seguidors a Instagram
@aj_valldebianya

seguidors a Instagram
@jovesdebianya
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2.821
seguidors a Facebook
Vall de Bianya

2.301
seguidors a Twitter
@Vall de Bianya

640
seguidors a Twitter
@lidealojg

400
membres al servei d’avisos de
WhatsApp de la Vall de Bianya

En totes i cadascuna de les accions de comunicació es potencia l’etiqueta
#somjovesgarrotxa amb l’objectiu de crear una marca que permeti a les
persones joves identificar-s’hi: que sigui la identitat dels joves i serveixi de
drecera per accedir a qualsevol tipus d’informació, projecte o servei que
necessitin.
El col•lectiu jove és absolutament ric en diversitat, des de les diferents franges
d’edat, passant per les diferents realitats, identitats i interessos. Per arribar-hi de
manera efectiva, és necessària una coordinació en la comunicació de tots els
agents implicats i a través de tots els canals possibles i disponibles: Garrotxa
Jove, l’Ideal - Oficina Jove de la Garrotxa. Perquè, al cap i a la fi, tots som un
i entre tots arribem a tothom.

METODOLOGIA DE TREBALL

METODOLOGIA DE TREBALL

Comunicació i difusió: presència a les xarxes.

Per fer l’avaluació del Pla local de
joventut, s’han previst diversos
espais d’avaluació i seguiment
amb l’objectiu de garantir que
el Pla es desenvolupa segons
els criteris previstos i s’adapta,
es redefineix i es consolida en
funció de les necessitats i el
moment.
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Totes
les
activitats
van
acompanyades d’una avaluació,
i es compta amb la participació
de tots els professionals, agents
i joves que hagin tingut un
paper destacable.
Se seguiran i es tindran
en compte diferents tipus
d’avaluació i es garantirà
diversos espais d’avaluació i
seguiment.

Avaluació inicial

Avaluació contínua

Punt de partida i
plantejament de què es
vol avaluar, a través de
de diferents indicadors
d’avaluació i, segons el
tipus de programa o agents
implicats.

Recollida de valoracions
tècniques i de participants.
S’analitzarà si en l’actuació
que s’està desplegant
cal introduir-hi canvis,
ajustaments o millores.

Avaluació anual

Avaluació final

Anàlisi del disseny i la
implementació. Valoració
de l’impacte que ha tingut
en l’entorn. Plantejament
de l’eficàcia i eficiència
dels programes del PLJ, de
l’adequació dels objectius,
si l’impacte és el previst, si la
cobertura i accessibilitat és
per a tots els perfils de joves,
i si ha estat visible per al
conjunt de la població.

Es realitzarà al finalitzar el
període de vigència del PLJ.
Es valorarà tot el
desplegament dels
programes i les actuacions
incloses dins d’aquest Pla,
així com el grau d’assoliment.
Es tindran en compte les
avaluacions que s’hagin
anat duent a terme al llarg
d’aquests quatre anys, i
serà el punt de partida per
enfocar el nou PLJ.

AVALUACIÓ

AVALUACIÓ

Avaluació.

Fonts consultades.
A nivell de Catalunya
Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut de Catalunya.
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020.

IDESCAT. Institut d’Estadística de Catalunya.

Observatori Català de la Joventut: Situació laboral de les persones joves (Informes EPA).
CONCA. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

A nivell comarcal i municipal
L’observatori per al desenvolupament sostenible de la Garrotxa 2020.
Enquesta Garrotxa Jove (març 2020). Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Estudi de la cohesió social de la Garrotxa. (2017) Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

El mercat de treball a la Garrotxa (2017) Dinàmig, Ajuntament d’Olot i Consell Comarcal de la Garrotxa.

Jovent, educació i salut. Enquesta conductes addictives (2017) Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot.
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FONTS CONSULTADES

FONTS CONSULTADES

XIFRA. Informació estadística local. Diputació de Girona.

Dades de contacte.
Ajuntament
de la Vall de Bianya
Adreça

Ctra de Camprodón, 2 (17813)

Telèfon

972 29 09 33

Correu electrònic

Adreça

Av. Onze de Setembre, nº22

Telèfon

972 27 52 42

Web

www.garrotxajove.cat

Correu electrònic

joventut@garrotxa.cat

www.ajuntament.valldebianya.org
info@valldebianya.cat
Xarxes

Alcalde

@garrotxajove

Santi Reixach

Garrotxajove - Servei de
Joventut

Regidora d’Educació,
Joventut i Lleure
Tècnica de Joventut

Ajuntament

Davínia Grabulosa

Cristina Riera
criera@garrotxa.cat
618 50 90 99
@aj_valldebianya
Vall de Bianya
@DeBianya

Oficina Jove de la Garrotxa
L’Ideal
Adreça

Plaça Clarà, nº6. 2n pis

Telèfon

972 28 01 44
627 534 145

Web

lideal.garrotxa.cat

Correu electrònic

lideal@olot.cat

Xarxes

@lidealojg
Dinamitzadors Ideal - OJG

@lidealojg

39 | PLA LOCAL DE JOVENTUT

DADES DE CONTACTE

DADES DE CONTACTE

Web

Servei de Joventut
Consell Comarcal de la Garrotxa

Dissenyat per
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