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1 PRESENTACIÓ
L'any 2005 la Vall d'en Bas va elaborar i aprovar en sessió plenària el primer Pla Local de Joventut 20052007, eina bàsica que ens va permetre desenvolupar durant tot aquest temps unes polítiques de joventut
realistes i ben planificades. Per primera vegada, tot l'Ajuntament en pes s'involucrava en l'exercici de
comprometre's a dur a terme un pla mitjançant un procés participatiu on agents, actors socials i el col·lectiu
jove hi formaven part.
L'any anterior, la Vall d’en Bas va apostar per la figura d’un Tècnic de Joventut, acollint-se al projecte de
Tècnics Compartits del Consell Comarcal de la Garrotxa. Així completava una estructura política i tècnica,
esdevenint una àrea de referència per als joves del municipi.
En tot aquest temps s'ha pogut evidenciar l'aposta forta que ha fet l'Ajuntament en matèria de joventut. En
aquests gairebé dotze anys la voluntat política ha estat i continua essent la de construir polítiques de
joventut de manera transversals i des de la proximitat, oferint serveis integrals des de molts dels àmbits de
gestió municipal i empoderant als joves en la organització i execució dels diferents projectes que s'oferixen.
Aquesta voluntat política es tradueix en un augment de recursos humans, materials i pressupostaris que
evidencien el canvi i l'aposta de l'Ajuntament. Això dóna compte de que en cap moment els esforços han
davallat, sinó tot al contrari: hi ha hagut una creixent motivació i una major conscienciació pel què fa en
l’àmbit juvenil, tant per part de l’ajuntament com dels joves, el qual ha permès a l’Ajuntament continuar
potenciant una política activa de joventut per tal d’aconseguir donar una resposta a les necessitats reals
dels joves del municipi.
Podríem dir, també, que hi ha hagut una diferència significativa amb l’entrada del Tècnic de Joventut
respecte amb la creació de nous serveis i en el fet de que ha estat clau per afavorir una certa cohesió entre
els joves, per activar determinades accions i polítiques i, sobretot, per donar una veu als joves per tal de
que siguin protagonistes en el seu propi municipi.
Enguany es presenta un Pla Local de Joventut on, novament, l’Ajuntament torna a destinar esforços,
prenent un compromís per tal de millorar la qualitat de vida dels joves. I altra vegada, aquest Pla Local de
Joventut es caracteritza per ser:
•

Participatiu, on els joves han tingut un paper molt important a l’hora de prendre part en el disseny
de les polítiques destinades al seu propi col·lectiu i, sobretot, en la elaboració d’aquest Pla Local de
Joventut a partir de diferents propostes que han anat fent al llarg de tot l’any i a través de tallers,
taules, assemblees i de la Taula Jove Municipal.

•

Integral, on es té en compte tots els àmbits de la vida del jove (l’habitatge, el treball, l’educació, la
cultura, la salut i la participació), i el qual estan estretament relacionades entre sí.

•

Transversal, on queda palès un treball coordinat entre les diferents àrees i serveis de tant de
l’ajuntament com del propi municipi, dels professionals que l’integren i del treball en xarxa
intermunicipal.

•

Pròxim, on els joves tenen accés directe a aquestes polítiques i, al mateix temps, les institucions
s’apropen a ells.

En definitiva, els joves són, en la seva totalitat, la veu i els protagonistes de les polítiques de joventut de la
Vall d’en Bas, alhora que són fonamentals en el procés de construcció d’aquestes polítiques.
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L’elaboració d’aquest nou Pla s’ha realitzat i consensuat a través de diferents processos participatius.
Agents, joves, entitats, dinamitzadors i tècnica de joventut han tingut, en tot moment, la capacitat d’incidir
en el procés de presa de decisions i en la construcció d’aquestes polítiques.
Per tant, altre cop podem dir que el Pla Local de Joventut de la Vall d'en Bas esdevé l’eina de referència pel
que fa a la gestió i execució de les polítiques de joventut del municipi, a l'hora que ens permetrà fer
polítiques de joventut des de la proximitat.
Aquest Pla Local de Joventut 2016-2019 ha estat aprovat per junta de govern en data 20 de juliol de 2016 a
ratificar pel proper ple ordinari que es celebrarà el 6 de setembre.
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2 ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL
2.1 DADES DEMOGRÀFIQUES
Segons l'Observatori Econòmic Social i Mediambiental de la Garrotxa del 2015, la Garrotxa és de les
comarques catalanes que menys creixement poblacional ha registrat els darrers anys. L'estructura per edats
mostra un buit generacional en el tram de 20 a 35 anys, que a la llarga pot tenir efectes negatius en l'oferta
de mà d'obra. També presenta una població més envellida que la del conjunt de Catalunya (20% respecte
d'una mitjana del 17%) i una tendència al sobreenvelliment més intensa, fonamentalment en les dones. Cal
tenir en compte que les pensions que perceben aquestes últimes són les més baixes de Catalunya, fruit de
la cotització majoritària a la indústria tèxtil, amb uns salaris notablement baixos.
El terme municipal de la Vall d'en Bas té una extensió de 90,5 Km2 i rondeja els 500 metres d'alçada sobre
el nivell del mar. Es va crear l'any 1968 per la fusió dels antics municipis de Sant Esteve d'en Bas, Sant Privat
d'en Bas, Joanetes i la Pinya. Amb la unificació es recuperava part de l'estructura de l'antic vescomtat de
Bas, i es convertia en un dels municipis més grans de la comarca de la Garrotxa.
La concentració de terres agràries entre els pagesos de la vall -concentració parcel·lària- i la creació de la
cooperativa d'agricultors, a principis dels anys 70, van donar un notable impuls a l'activitat agrícola de la
zona, i van dibuixar l'actual traçat de carreteres que comuniquen els diversos nuclis de població i veïnats.
Pel que fa a l’estructura de la població, la Vall d'en Bas compta amb 3026 habitants, dels quals 1525 són
homes i 1501 dones. La població es troba dispersada en diferents nuclis i veïnats: Sant Esteve d’en Bas, Sant
Privat d’en Bas, El Mallol, Hostalets, Joanetes, La Pinya i Puigpardines. El nucli de població més gran, però,
és el de Sant Esteve d’en Bas, amb una població aproximada de 2000 habitants.

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ 2016
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El municipi té una taxa d'envelliment del 18,96% i de sobre envelliment del 4,92%, amb 574 persones
majors de 65 anys i 179 persones de més de 85 anys, la qual cosa es converteix en un municipi envellit, amb
un 23,08 % del total.
Del total de la població, 326 són joves d’entre 16 i 29 anys, concretament 170 nois i 156 noies. L'índex de
joventut doncs, representa un 10,77% del total de la població.
Com que per a determinats programes l'edat dels destinataris pot variar a l'establerta, cal també nombrar
els adolescents de 14 a 15 anys que sumen un total de 54 joves, i els joves de 30 a 35 anys que són 63
joves més.
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2.2 DADES D'IMMIGRACIÓ
Continuant amb dades de l'Observatori Econòmic Social i Mediambiental de la Garrotxa del 2015, en el
darrer decenni es produeix un increment molt significatiu de la població de nacionalitat estrangera, que ha
representat la principal aportació al creixement demogràfic de la comarca (un de cada quatre joves és
nascut fora del país). Amb tot, en els darrers dos anys la població empadronada estrangera disminueix (per
nacionalitzacions i canvis en el fluxos migratoris deguts a la crisi). A la Garrotxa hi ha 93 nacionalitats
diferents que no segueixen el mateix patró que a Catalunya pel que fa als països d'origen. Les quatre
nacionalitats majoritàries són, per aquest ordre: índia, marroquina, xinesa, romanesa i gambiana.
Pel què fa a la Vall d'en Bas, la immigració externa és un fenomen pràcticament inapreciable i poc
important. Podríem parlar d’un incipient o tímid flux immigratori que va començar en el període 19972002, amb l’arribada de 23 immigrants adults. Actualment, hi ha 68 persones immigrants. D’aquests,
actualment 9 són joves, que representen el 2,76% respecta la població jove.
Aquest fluix és quasi imperceptible en relació als percentatges que es registren a la Garrotxa.
Per les persones joves estrangeres el fet d'incorporar-se a l'escola i a l'institut ha estat la manera d'integrarse al ritme de vida del municipi. Han après el català, i tenen amics i companys del territori, tot i això en el
seu temps lliure no sempre participen en activitats del poble.
Si tenim en compte l’estructura econòmica i productiva del municipi, sembla ser que l’índex d’immigració
no anirà en augment, ja que les vivendes són de preu inabastable, no hi ha gaires oportunitats laborals...
etc. Tanmateix, la població immigratòria tendeix a assentar-se a la capital de la comarca, Olot, i no tant en
aquest municipi petit.
Però, tot i aquestes expectatives, des de l’Ajuntament pensem que cal tenir present un canvi d’actuació en el
cas que la situació canviï. Per tant, ens hem avançat encetant línies d’actuació, buscant estratègies
d’acostament i d’intercanvi conjunt amb l’àrea del Pla de Ciutadania i Immigració de la Garrotxa.
Pel què fa a la Vall d'en Bas, la població immigratòria interna manté una tendència positiva i favorable. Això
és degut a la gran quantitat de segones residències, el qual la gran majoria dels seus habitants provenen de
Barcelona o rodalies. Aquest fet provoca que durant l’època de vacances la població jove augmenti, tot i que
solen ser joves que no es barregen gaire amb la població local. Aquesta immigració interna manté una
tendència positiva i favorable.
QUADRE RESUM
Total població

Joves de 16 a 29
anys

Índex de joventut

Índex de joves de
procedència estrangera

3026

326

10,77%

2,76%

Dades extretes el maig de 2016 del cens de l’Ajuntament de la Vall d'en Bas

2.3 DADES SOCIOECONÒMIQUES
2.3.1 EMANCIPACIÓ
Hem vist com la crisi econòmica ha tingut un impacte molt important en la relació de la joventut catalana
amb l’educació i el treball. El cas de l’habitatge i l’emancipació no n’és una excepció. Les dificultats
econòmiques s’han traduït en menys capacitat per construir un projecte domiciliar propi fora de la llar
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familiar d’origen. Si el 2007 la taxa d’emancipació va tocar sostre amb un 32,6%, després ha anat decreixent
fins al 24,5% de 2015. Això vol dir que només una quarta part de la joventut catalana està emancipada. Cal
tenir en compte, però, que el pes de la població jove de més edat (el segment proporcionalment més
emancipat) ha crescut en els darrers anys, per la qual cosa la caiguda de l’emancipació encara és més
destacada.
Pot semblar paradoxal que aquesta evolució coincideixi amb un descens sostingut de més d’un 40% dels
preus de l’habitatge, tant de compra com de lloguer, en el mateix període. Ambdós fets són conseqüència
de la crisi, però davant d’una situació vital de precarietat i sobretot d’incertes perspectives econòmiques
futures, les persones joves en molts casos no tenen opció d’emancipar-se o prefereixen posposar aquesta
decisió.
Un altre fenomen que ha comportat la crisi és la limitació de la capacitat pressupostària de les
administracions públiques. Abans de l’esclat de la bombolla immobiliària des dels poders públics es va veure
la necessitat d’engegar polítiques d’habitatge i emancipació destinades a intentar pal·liar els efectes de la
pròpia dinàmica alcista dels preus del mercat immobiliari.

Així doncs, podem dir que els joves de la comarca s’emancipen poc i tard, la majoria a partir dels 30 anys.
Comparativament, aquestes taxes s’inscriuen dins la tendència catalana però s’allunyen molt de les mitjanes
d’altres països de la Unió Europea, on els graus d’emancipació juvenil són molt més alts.
La gran majoria dels joves de 15 a 29 anys viuen amb els pares o bé amb algun dels progenitors o bé en una
llar on conviuen diferents. Trobem un percentatge molt poc significatiu de joves que viuen sols o amb
parella. Evidentment, l’edat és un factor explicatiu clau a l’hora de valorar aquest procés d’emancipació. Tal
com mostra la taula, s’estableix una relació directa entre l’edat i la decisió d’independitzar-se, decisió que es
pren força tardanament.
La perspectiva de gènere no determina grans diferències pel que fa al grau d’emancipació. Amb tot, malgrat
que les diferències siguin poc rellevants, la tendència és que les noies s’emancipin més que els nois.
Les causes que dificulten el procés d’emancipació dels joves són molt diverses:
• La primera és l’allargament del període formatiu.
• La segona causa és la dificultat d’accedir a un habitatge. Qüestions com ara el preu de l’habitatge,
que afecten tota la població, de vegades arriben a ser obstacles que impedeixen o dificulten molt el
fet de prendre la decisió de deixar la llar d’origen.
• El tercer motiu de la no emancipació és l’opció estrictament personal. En aquest sentit, hi ha joves
que viuen amb els pares perquè ho prefereixen per comoditat. D'altres no s’independitzen per
raons laborals, bé sigui perquè no tenen feina o perquè es troben afectats per situacions de
precarietat laboral.
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Segons l'Observatori Català de la Joventut, en l'Informe elaborat a partir de les darreres dades de l'Enquesta
de Població Activa, del 1 r trimestre 2016, la taxa d’emancipació de les persones joves d’entre 16 i 29 anys és
del 24%.
Pel què fa al cas de les ajudes directes destinades a joves a l’adquisició d’habitatges protegits i de segona
mà, la proporció era molt elevada durant els anys de la bombolla immobiliària, probablement perquè es
comptabilitzaven joves fins als 34 anys i perquè aquest segment corresponia amb el gruix de persones que
demandaven els ajuts i en complien les condicions. A partir de l’inici de la crisi, les ajudes probablement
cauen en volum i davant les dificultats econòmiques del col·lectiu jove es diversifica el perfil dels
compradors d’habitatge i dels sol·licitants d’ajudes.

2.3.2 FORMACIÓ
L’educació té una rellevància clau en la vida de les persones joves i en les seves expectatives. Hi ha una
relació molt estreta entre la formació, l’accés al mercat laboral i les condicions materials de vida i el
benestar. En aquest sentit Catalunya arrossega dades particularment negatives en comparació de les d’altres
països europeus, cosa que sovint ha situat el sistema educatiu en el punt de mira del debat social en els
darrers anys. Tot i això, diversos indicadors mostren que la tendència és positiva.
Una de les qüestions clau en aquest àmbit és la sortida de l’etapa formativa de forma prematura, cosa que
dificulta l’accés al mercat laboral amb recursos educatius i oportunitats. Si observem la taxa d’escolarització
als 17 anys, veiem que la proporció de joves que decideixen seguir estudiant més enllà del llindar de
l’escolarització obligatòria és cada cop més gran. Des del curs 2001-2002 ha crescut més de trenta punts, i
se situa ja el curs 2013-2014 en un 85,5%.

Segons l'Observatori Econòmic Social i Mediambiental de la Garrotxa del 2015, la comarca de la Garrotxa
mostra un alt percentatge d'alumnes que acrediten l'ESO (94,9%) i aquest percentatge ha anat augmentant
de manera progressiva durant els últims 5 anys. Pel que fa a les notes de les proves d'accés universitari
(PAU) de la Garrotxa (6,7) coincideixen amb la mitjana catalana.
La tendència majoritària dels alumnes que acrediten l'ESO és cursar batxillerat (57%) i de la resta de joves,
un 28% cursa cicles formatius de grau mitjà, un 6% desconegut, un 5% són repetidors de l'ESO i el 4% fa un
pla de transició al treball.
La taxa d'escolarització dels infants de 0 a 3 anys és òptima (49,7%), però és necessari esmerçar esforços per
tal que aquesta etapa sigui concebuda com a plenament educativa i hi tinguin accés els infants que s'han
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d'incorporar a l'escola l'any següent, ja que, fruit de la crisi, moltes persones han renunciat a aquesta etapa
educativa.
Si ens centren en els estudis universitaris, durant el curs 2015-2016 un total de 1.197 estudiants de la
comarca de la Garrotxa cursen un grau universitari. El 38% ho fan a la Universitat de Girona, el 12% a la UB,
l'11% a la UOC (universitat que només ofereix estudis a distància), el 10% a la UAB, i la resta, als altres
centres universitaris catalans (Uvic, UPF, UPC, UNED, URL, UDL, URV, ESDAP, UIC i UAO).
Un any més, la balança continua decantant-se cap a la branca de ciències socials i jurídiques, i, a diferència
de l'any passat, que suposava un 41% dels estudiants, enguany ocupa més de la meitat dels graus estudiats
(53,4%). un 16,2% són d'enginyeria i arquitectura. I els graus de ciències de la salut han passat de ser el
20,1% el curs 2014-2015, a un 13,5% aquest curs. L'opció de graus de ciències ha augmentat (6,6% al 9,1%),
mentre que la d'arts i humanitats s'ha reduït del 12,8% al 7,8%).
La Garrotxa és la cinquena comarca catalana amb universitaris orientats a carreres cientificotècniques, tot i
que manca analitzar quin percentatge d'aquest talent es retorna posteriorment al territori. El 47,3% de la
població garrotxina en edat de treballar té estudis postobligatoris (batxillerat, ciles formatius i/o graus
universitaris), el 34,4% té estudis professionalitzadors (cicles formatius i/o graus universitaris) i el 18,3% té
estudis universitaris, per sota de la mitjana de la demarcació (18,7%) i la mitjana catalana (23,6%), i ocupa la
21a posició en el rànquing comarcal.
Si ens fixem en quines són les famílies professionals que acullen més joves de la comarca, observem que
parlant de CFGM o CFAM (cicles formatius de grau mitjà o cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau
mitjà), sanitat és la que acull més alumnes. Per altra banda, si ens fixem en els estudis de CFGS o CFAS
(cicles formatius de grau superior o cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior), veurem
que aquesta tendència canvia i la família professional que acull més joves és la d'arts plàstiques i disseny.
El nivell d’estudis dels joves de la Garrotxa és francament elevat, però l’estructura econòmica i productiva
de la comarca no està preparada per absorbir amb celeritat joves amb nivell d’instrucció elevat i per tant,
massa sovint, es produeix una fuga de capital humà preparat que, si es quedés a la comarca, probablement
contribuiria d’una manera important no només al desenvolupament econòmic sinó també al cultural i al
social.
Pel que fa a la comarca de la Garrotxa, Olot exerceix una marcada funció de capitalitat educativa ja que
concentra tota l’oferta privada i pública d’ensenyament secundari obligatori, batxillerats i cicles formatius, a
la vegada que s’hi localitzen tots els centres concertats d’educació infantil i primària de la comarca,
exceptuant els joves de Sant Feliu de Pallerols i de les Planes d'Hostoles que es desplacen a la comarca de la
Selva per anar a l'Institut d'Amer.
L’oferta educativa formal de la Vall d'en Bas, per tant, només engloba l’educació infantil i primària.
A partir dels 12 anys els joves del municipi marxen cap a Olot a cursar els estudis de secundària i aquesta
situació remet que, ja en la primera etapa de joventut, aquest col·lectiu comenci a desenvolupar les
activitats d’oci fora del municipi, i que la majoria d’ells creïn i adeqüin els seus llocs de trobada amb els
amics en la població on van a estudiar. A més, cal afegir que molts d’aquests joves troben una oferta de
recursos de tot tipus –culturals, socials, educatius, esportius...- que complementen les seves necessitats
juvenils com a tal. Per tot plegat, es produeix un buit juvenil visible i patent en el poble durant la
setmana.
És a partir dels 18 anys que els joves s’han de desplaçar fora de la comarca (preferiblement a Girona o
Barcelona) a cursar-los. Cal destacar un nombre considerable de joves que assoleixen estudis universitaris
(majoritàriament realitzats a la UDG).
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2.3.3 ECONOMIA
Segons l'Observatori Econòmic Social i Mediambiental de la Garrotxa del 2015, l a Garrotxa és una de les
comarques catalanes que genera més riquesa per habitant, i ocupa la 10 a posició en el rànquing comarcal
del 2013 (41 comarques). No obstant això, l'evolució de l'economia comarcal, tant en l'etapa expansiva
anterior com en la recessiva posterior, ha estat més aviat discreta (s'ha situat en la mitjana catalana i en una
posició intermèdia en relació a la resta de comarques catalanes). En aquests moments es pot afirmar que
s'està sortint de la recessió, ja que en l´últim trimestre de 2013 i durant el 2014 s'ha deixat de destruir
ocupació i teixit empresarial, i l'atur s'ha començat a reduir. Al mateix temps, la contractació s'intensifica.
La Garrotxa és la 9 a economia comarcal en què la indústria té més pes i la 1 a de la demarcació de Girona. La
indústria representa el 33,8% del valor afegit brut (VAT) comarcal, 13 punts per sobre de la mitjana catalana.
Amb tot, la indústria registra nivells de productivitat per treballador inferiors a la mitjana catalana, mentre
que els serveis representen una productivitat més elevada. És una de les economies comarcals menys
diversificades amb una concentració important de l'activitat al comerç (16,2% dels llocs de treball), la
indústria agroalimentària (14,4%) i la restauració (5,4%). El sector agroalimentari presenta un nivell
d'especialització molt alt, sis vegades superior a la mitjana catalana. Aquests tres motors de l'economia
comarcal durant el 2014 han iniciat un procés de recuperació important, situació que s'estén a la major part
d'activitats de l'economia. Per altra banda, la major part del teixit empresarial es concentra en el segment
de la microempresa (fins a 5 treballadors).
La Garrotxa al 2015 comptava amb un total de població de 56.063 habitants, 35.660 dels quals en edat de
treballar (entre 16 i 64 anys). Si ens fixem en els llocs de treball de les 24.020 persones ocupades al 2015, un
2,7% dels treballadors ho han fet al sector de l'agricultura, un 36,7% a la indústria, un 53,7% al sector
serveis i un 6,9% a la construcció. Centrant-nos en la població aturada (2.890 habitants), un 14,4% són joves
de 16 a 29 anys.
La Vall d’en Bas és el principal centre d’activitat agrícola i ramadera de la comarca (és el municipi amb més
pagesos sensats de la província de Girona). Tot i que compta amb sòl industrial, s’ha apostat clarament pel
manteniment i protecció del sector primari, que té un pes superior a la mitjana comarcal i també de
Catalunya. A la Vall d’en Bas s’hi localitza una de les empreses socials més importants de la Garrotxa, la
Cooperativa Agrícola SAT de la Vall d'en Bas, el qual hi juga un important paper cohesionador i
estructurador dels sector primari del municipi i de la comarca. Aquesta entitat, formada per pagesos i
ramaders, té com a màxima finalitat la millora de la rendibilitat econòmica del la pagesia i contribuir a
incrementar el nivell de benestar social de la població resident a la Vall i àrees d’influència.
Malgrat això, i analitzant la distribució dels llocs de treball que ofereix al municipi, el sector secundari és el
que té més importància. Pel què fa a serveis, la Vall d’en Bas segueix la tendència de la resta de municipis
de l’àrea urbana d’Olot i la comarca, amb una forta dependència cap a la capital de la Garrotxa.
Però, la veritat és que, pel que fa a joves amb estudis post-obligatoris són pocs els que han estudiat
branques relacionades amb la tipologia d’empreses que operen al municipi o bé a la comarca. Moltes
d’aquestes empreses requereixen majoritàriament mà d’obra no qualificada, molt probablement enmig
d’una cadena de muntatge, per la qual cosa no es fan gens atractives per als joves que han seguit una
formació específica universitària o de cicle de grau superior. La tendència de la Vall d'en Bas, en aquest
sentit, està en concòrdia amb la majoria de municipis de la comarca.
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2.4 CAPITALITAT
A la Vall d’en Bas existeixen dues tipologies de capitalitat:
Olot, capital de comarca.
El fet que els joves de la Vall han de desplaçar-se obligatòriament a Olot per cursar els estudis de
secundària, condiciona molt la relació del dia a dia amb el seu municipi: marxen cada dia ben d’hora al matí
i la majoria no tornen fins el vespre. Així, aprofiten l’ocasió per complementar la seva formació tant escolar
com extra escolar a la capital de la comarca, adequant-hi el seu context diari més immediat.
Amb tot, existeixen dos equipaments juvenils, un a Sant Esteve i l'altre a Sant Privat, amb un potencial de
recursos i serveis, que amb el temps han esdevingut un referent per als joves i han anat adequant aquests
espais com un lloc de trobada un cop acabades les classes de l’Institut, fet que ha ajudat molt el treball de
dinamització amb aquests joves.
Tanmateix, els esforços de l'Ajuntament de la Vall d’en Bas per posar a l'abast dels joves serveis específics,
Olot continua oferint una oferta d’activitats, recursos i equipaments que la Vall d’en Bas no pot assumir com
a municipi més petit que és, fet que continuï havent un buit generacional durant la setmana.
A més, molts joves del municipi no acaben d’estar satisfets amb l’oferta d’oci de la comarca. Per aquest
motiu, a partir dels 18 anys i superats els problemes de mobilitat, opten per a la recerca d’alternatives d’oci
durant el cap de setmana fora de la comarca.
Sant Esteve d’en Bas.
La Vall es troba dispersada en nuclis i veïnats. És Sant Esteve on hi trobem la major part de la població.
Aquest nucli aglutina la majoria de recursos, infraestructures i serveis del territori de la Vall: l'Ajuntament,
l'equipament de joves Can Tista, el pavelló municipal, CAP, etc.
Tot i que a cada municipi hi trobem un local social, gairebé totes les activitats s’organitzen a Sant Esteve d’en
Bas, essent aquest el municipi amb més habitants.
Així doncs, tot i que la Vall d’en Bas es veu polaritzada per Olot, Sant Esteve d’en Bas polaritza, alhora, la
resta dels seus nuclis.
La tendència, però, és anar descentralitzant alguns d’aquests recursos i activitats per anar-les obrint cap a la
resta d’espais que es troben als nuclis, amb la finalitat que tots els habitants puguin gaudir d’una sèrie de
serveis sense haver-se de desplaçar ni a Sant Esteve d’en Bas ni a Olot. I per tal d’acomplir aquestes
intencions, l'any passat es va obrir un nou equipament de joves a Sant Privat, i amb l'objectiu, a la llarga, de
dotar de serveis i recursos tots i cadascú dels nuclis de la Vall d’en Bas, prioritzant, per sobre de tot, la
població jove amb la finalitat de que tots ells tinguin la oportunitat de gaudir de tots aquests serveis, i
així buscar noves fórmules de participació.
En resum doncs, podem dir que la Vall d'en Bas està polaritzat per Olot i en segon lloc per Sant Esteve. Per
als joves, tenir 18 anys i obtenir el carnet de conduir els permet més llibertat i autonomia per tal de decidir
on i què volen fer amb el seu temps lliure. Els menors d’aquesta edat, requereixen sempre d’algú que els
traslladi, i per això durant els caps de setmana s’intenta oferir una programació d’activitats pels joves.

2.5 MOBILITAT
Sovint, els joves en les seves activitats habituals – com ara treballar, estudiar, comprar o divertir-senecessiten desplaçar-se. Per aquest motiu pensem que la mobilitat és una condició essencial per al
desenvolupament del projecte vital dels joves. L’accés als centres d’estudi, la interrelació amb joves d’altres
pobles, l’oci... són elements fonamentals per a la igualtat entre aquests col·lectiu.
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Històricament, les característiques geogràfiques de la Garrotxa han estat un factor que ha dificultat, i molt,
la mobilitat dels seus habitants. Amb tot, els últims anys s'han fet esforços per millorar la xarxa
d’infraestructures i del servei de transport públic: fa uns anys, l'empresa que gestiona el Bus Transversal de
la Garrotxa va ampliar el seus horaris i recorregut, unint horitzontalment la comarca, però quedant molts
pobles fora d'aquest recorregut. En aquesta nova millora, les Tècniques de Joventut varem tenir la
possibilitat de poder aportar opinions i recomanacions en l'ampliació d'aquest horari.
Tot i aquests esforços, la mobilitat continua essent una problemàtica pendent de millorar. A dia d'avui,
encara no existeix una xarxa de transport que cobreixi les necessitats reals dels joves, generant una forta
dependència als vehicles privats.
Com es desplacen els joves de la comarca?
Gairebé el 20% dels joves de la comarca no viu a la mateixa localitat durant tota la setmana. Aquesta dada
il·lustra, ja d’entrada, el pes que adquireix el tema de la mobilitat en la quotidianitat d’aquest col·lectiu. La
major part d’aquests joves o bé són estudiants que cursen els seus estudis fora de la comarca
-principalment a Girona o a Barcelona, on resideixen de dilluns a divendres – o bé són joves que treballen
lluny i opten per residir-hi els dies laborals.
Per altra banda, tots els infants i joves dels municipis de la comarca, excepte els d’Olot, a partir dels 12 anys
i mentre dura la seva etapa formativa es veuen en l’obligació de desplaçar-se diàriament per anar als
centres educatius, siguin de la comarca (centralitzats a Olot) o fora d’ella.
Així, si gairebé els joves de menys de 18 anys es formen a Olot, els joves de més de 18 anys es formen
majoritàriament fora de la comarca. I pel que a la mobilitat per motius laborals, gairebé el 70% dels joves
treballa a Olot i comarca, i la resta fora.
Finalment, i en temes d'oci, també hi ha bona part dels joves que acostumen a desplaçar-se a Olot o fora de
la comarca.

Anàlisis del transport públic a la Garrotxa
Una de les crítiques més freqüents entre els joves ha estat el transport públic de la comarca. Les crítiques es
dirigeixen tant al transport entre pobles com al transport des d’Olot cap a Girona o Barcelona, pel seu alt
preu i la poca freqüència de viatges. A més, cal tenir en compte que hi ha una manca de servei de
ferrocarril a Olot, fet que limita encara més les possibilitats d'una connexió supracomarcal.
Un altra crítica que ens han fet arribar és la velocitat dels trajectes. Els joves lamenten que la majoria dels
viatges des d’Olot s’aturen a molts pobles de la Garrotxa i els trajectes acaben essent extremadament lents.
També passa amb els viatges fora d'Olot cap a capitals de comarca.
Finalment, la darrera crítica dels joves als trajectes de transport públic de la comarca és l’elevat preu dels
bitllets. Darrerament s’ha introduït algun sistema d’abonaments, subvencionat per les administracions
públiques, però tot i això els preus de l’empresa que gestiona el transport de la comarca són força alts.
Per tot plegat, el fet que existeix un transport lent, car i poc freqüent dificulta la mobilitat, cosa que limita
els joves a utilitzar el vehicle privat. Per tant, els joves de la Vall d'en Bas que encara no disposen de
transport propi s’espavilen en aquest sentit com poden, compartint transport dels pares, de companys, fent
dit..., la qual cosa provoca que els seus desplaçaments no siguin fàcils ni freqüents. El tema de la mobilitat,
doncs, és un tema que preocupa i molt al consistori, ja que no es veu una solució fàcil ni ràpida en aquest
sentit.
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3 ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
3.1 CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS
3.1.1 RECURSOS HUMANS
REGIDORIA DE JOVENTUT
Des de la regidoria de Joventut es considera que tot el què fa referència als joves del municipi s'han de
treballar de manera transversal. En aquest sentit, la regidora de Joventut trasllada totes les actuacions a les
juntes de govern, potenciant la coordinació amb totes les àrees de l’Ajuntament.
L'equip de govern treballa per comissions i en el cas de les polítiques de joventut, queden englobades a la
Comissió d'Educació. És en aquest espai on es treballen de manera transversal tots els temes relacionats
amb educació, entenent també els de joventut. Es reuneixen un cop al mes i es prenen decisions de manera
conjunta.
La regidora de joventut té una dedicació plena dins la regidoria de Joventut, això vol dir que la seva
predisposició és total, fet que garanteix una molt bona coordinació alhora de treballar, planificar i
executar els projectes.
TÈCNICA DE JOVENTUT (COMPARTIDA)
L'ajuntament es va acollir al projecte de Tècnics de Joventut Compartit del Consell Comarcal de la Garrotxa
perquè es plantejava com a fet prioritari desenvolupar vertaderes polítiques locals de joventut, reals
efectives, properes als joves i dissenyades tant a partir dels ens locals com dels joves que integren el
municipi.
El model de «Tècnics Compartits de Joventut» de la Garrotxa es basa en el treball en equip, fent projectes
comarcals d'aplicació municipal. Per aquest motiu, no es diferencien hores presencials als municipis i
treball des del despatx*. Entenem que en tot moment les tècniques de joventut treballem per a tota la
comarca (en especial pels participants del projecte) i fins i tot quan es fa èmfasi en un projecte concret d'un
municipi, la feina que es fa, pot revertir en un altre. Les necessitats dels municipis de la Garrotxa, llevat
petits detalls, són comunes a tots.
En definitiva, el servei que s'ofereix no consisteix en unes hores de presència i dedicació a municipi, sinó
en entomar un encàrrec que és el de dinamitzar les polítiques de joventut de TOTA la comarca de la
Garrotxa.
Característiques laborals de la Tècnica de Joventut:
Col·lectiu professional: tècnica de joventut
Modalitat contractual: personal laboral fix, categoria A2
Jornada laboral: completa *
Formació: Diplomada en Educació Social
Funcions laborals de la tècnica:
• Elaborar el Pla Local de Joventut.
• Dissenyar i proposar les metodologies i estructures necessàries per poder realitzar les propostes
previstes en matèria de joventut.
• Desenvolupar totes les polítiques de joventut del municipi.
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•

•
•

Desplegar els serveis que s’ofereixen des d’altres administracions supramunicipals com ara: Servei
de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, Diputació de Girona...
Realitzar tasques d’informació juvenil.
Altres que tinguin relació en l’àmbit juvenil: dinamització del grup del Fòrum, etc.

DINAMITZADOR JUVENIL
A més de la tècnica, també es compta amb la figura d'un dinamitzador juvenil que treballa directament dins
l'equipament juvenil Can Tista.
És la figura clau per dinamitzar l'espai, per animar als joves a participar, col·laborar, intervenir en les
activitats, fer propostes... en resum, desenvolupar el projecte i buscant com a resultat uns ciutadans
participatius i constructors de la pròpia societat i sempre en coordinació amb la Tècnica de Joventut i la
regidora de joventut.
A més, el dinamitzador gestiona l'alberg de joventut, fet que comporta una coordinació directe amb els
projectes de joventut.
Característiques laborals del dinamitzador:
Col·lectiu professional: dinamitzador juvenil
Modalitat contractual: personal laboral fix, categoria A2
Durada: indefinida
Jornada laboral: complerta 40 hores setmanals
Formació: Diplomat en Educació Social
Funcions laborals del dinamitzador:
• Coordinar-se amb la Tècnica de Joventut per fer un seguiment directe del funcionament
l'equipament de joves Can Tista i Sant Privat
• Planificar i executar una programació d’activitats establerta
• Definir plans d’intervenció socioculturals
• Ser el responsable de l’ús correcte de l’espai i de vetllar perquè la resta d’usuaris també en siguin
responsables
• Treballar i implicar als joves els conceptes de l’autoorganització, la responsabilitat i el compromís de
treball
• Avaluar i fer el seguiment de l’evolució del projecte juntament amb la Tècnica de Joventut

Tots els serveis, accions i projectes es treballen de manera coordinada i transversal, amb la fi d'assolir tota
una sèrie d’objectius que cerquen tractar tots aquells temes que poden considerar-se importants en la vida
del jove. Al mateix temps, també garantim que els dos equipaments no desenvolupin accions aïllades, sinó
una continuïtat, un sentit i una coordinació de tot allò que es fa, marcant unes línies de treball reals i
coherents amb el territori.
A banda, totes les actuacions es coordinen i consensuen amb la regidora de joventut o el mateix alcalde.
Amb les accions que ho requereixen, es treballa amb la resta de l’equip de govern.

3.1.2 RECURSOS FINANCERS
En el cas del municipi de la Vall d'en Bas els recursos financers que recolzen l’aposta per potenciar i treballar
la temàtica joventut són de 39.808,28 € (incloses depeses del capítol 1 personal dedicat a joventut, capítol 2
despeses de funcionament de joventut i capítol 4 transferències corrents/activitats de joventut) el que
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representa un 1,15 % sobre el pressupost total de l’ens consistorial.
Per fer-ho més esquemàtic:

Capítol 1:
Capítol 2 i 4:
TOTAL
PRESSUPOST TOTAL
CONSISTORI

2016
31.333,89 €
8.474,39 €
39.808,28 €
3.432.397 €

2017

2018

2019

Es preveu per a la resta d'anys del PLJ un
manteniment del pressupost amb un augment
sostingut de la despesa, segons l'IPC.

La relació detallada de les despeses i ingressos previstos el trobarem a l’apartat del punt 5.7 d’aquest pla
(pressupost i pla de finançament).

3.1.3 RECURSOS FUNCIONALS
La Vall d’en Bas compta amb els següents espais i infraestructures municipals destinats als joves:

 EQUIPAMENT DE JOVES CAN TISTA

És un espai dinàmic, obert i participatiu, on els joves de la Vall poden desenvolupar les seves inquietuds i
projectes amb l’objectiu final de generar un augment de la participació juvenil.
En la mateixa línia, és un espai de referència per a les entitats juvenils o grups no formals que tenen la
intenció de realitzar qualsevol tipus d’activitats i propostes que fomentin el teixit social i el sentiment de
municipi global i d’identificació amb el poble.
Després de vuit anys en funcionament, podem dir que Can Tista s'ha consolidat com un espai de referència
tant de la política juvenil del municipi com per als joves de Sant Esteve d'en Bas (en conseqüència, per als
de la Vall) on integra en un mateix espai diferents serveis i recursos destinats al col·lectiu jove.
Les funcions d'aquest equipament venen determinades per la voluntat política de desenvolupar vertaderes
polítiques de joventut, integrals i transversals, de manera coordinada amb la resta d'organismes,
institucions i àrees de l'Ajuntament:
•

Espai de relació: és un espai de referència dels joves, un lloc de trobada natural que genera relació i
cohesió social, que dinamitza i que promou valors democràtics (respecte, igualtat de drets i
oportunitats, llibertat d'expressió...).

•

Espai de recursos: disposa d'eines i recursos (humans, materials i econòmics) que contribueixen a
donar oportunitats d'igualtat a tots els joves, mitjançant la informació, orientació i assessorament. Per
aquest motiu es treballa incidint en els diversos àmbits que afecten la vida del jove: l'educació,
l'ocupació, la salut, l'habitatge, la mobilitat, la cultura i el lleure.

•

Espai de participació: té caràcter de proximitat, que promou la cultura participativa i el diàleg. Per això
totes les accions que es fan dins l'equipament van encarades a fomentar la participació dels joves en
totes les seves formes (formal i no formal) així com canalitzar i donar suport a les iniciatives socials.

•

Espai d'interlocució: permet un espai de relació entre l'administració i el jove, creant canals estables
d'interlocució entre les dues parts. I també té la funció de ser un espai que potenciï la identificació i
implicació del jove cap a la comunitat, ja que com a col·lectiu implicat en una societat, té molt a dir, a
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aportar i a rebre.
Pel què fa als serveis, Can Tista ofereix diferents serveis encarats exclusivament al col·lectiu jove:
•

Accés a la informació: són totes aquelles accions adreçades a facilitar la igualtat d’accés a la informació
(tallers, xerrades...). També s'inclouen aquelles accions que tenen com a objectiu donar a conèixer
l’opinió dels i les joves, oferint canals que fomenten l’assoliment d’aquest objectiu (assemblees amb els
usuaris de l'espai, fòrums anuals, enquestes...).
Per a donar a conèixer la informació comptem amb suports informàtics (ordinadors d'autoconsulta),
suports en paper (fulletons i díptics), cartelleres, plafons, expositors i dues eines imprescindibles, el
Facebook i la pàgina web garrotxajove.cat, on s'hi pot trobar tot tipus d'informació de qualsevol àmbit.
A banda, també es fa ús d'altres links de caràcter juvenil.
El dinamitzador és la persona qui fa l'atenció als joves, però depenent del tipus de consulta o
assessorament, es traspassa a la tècnica de joventut. Per altra banda, també hi ha consultes que recau
una atenció molt més especialitzada (com ara, un voluntari europeu, un carnet ISIC, o un treball a
l'estranger...). Si és aquest el cas, la tècnica de joventut deriva el jove a l'àrea de joventut del Consell
Comarcal de la Garrotxa, atenent ella mateixa la persona i on es té el programa informàtic especialitzat
per aquest tipus de consulta. O bé, també es deriva al jove al departament especialitzat en l'àmbit
(Oficina d'Habitatge Jove d'Olot, SOC, Fundació Garrotxa Líder, Cas...)

•

Foment i suport a l’associacionisme jove: són les accions adreçades a donar resposta a les necessitats i
demandes de les associacions i grups juvenils, ja sigui a través d'un suport logístic i material (cessió i
lloguer de materials, d’espais...), així com fomentar la seva creació i/o consolidació.

•

Dinamització juvenil i intervenció comunitària: promovent totes aquelles accions que tenen per
finalitat la promoció dels joves a la vida comunitària, el suport a les iniciatives socials i culturals i la
millora de la seva qualitat de vida (espai de trobada, activitats de dinamització sociocultural juvenil,
participació del col·lectiu jove al calendari festiu del territori, espai multimèdia, activitats de promoció
de la salut, exposició informativa genèrica en temes juvenils...). Can Tista vol estar immers en la
dinàmica comunitària i això comporta treballar dins i fora de l’equipament

•

Accés a les Noves Tecnologies: facilitant l’accés al coneixement a partir de les noves tecnologies per tal
d’afavorir la igualtat d’oportunitats entre el col·lectiu jove, així com contribuir a la seva formació “no
formal” (cursos, tallers...).

 TELECENTRES
Ubicats a Can Tista i a Sant Privat, són espais equipats i oberts a tothom amb la fi de facilitar l’accés a les
noves tecnologies i promoure’n l’ús per evitar una fractura social en aquesta temàtica.
Tant es pot fer reserva prèvia d’ordinadors com de tot l’equipament, ja sigui per fer-hi xerrades
informatives com cursos, activitats... relacionades amb les noves tecnologies.
Els Telecentres disposen d’una persona per atendre els usuaris, solucionar els problemes tècnics que poden
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anar sorgint, fer el manteniment i l’actualització del programari i maquinari i organitzar una programació de
cursos i activitats. Tot i que el Telecentre agafa entitat pròpia i programa accions i activitats, no oblida que
la majoria els seus usuaris són gent jove i, per tant, cal treballar de manera coordinada amb la tècnica de
joventut i els dinamitzadors, essent un més dels recursos juvenils de la Vall.
El Telecentre ofereix els següents serveis:
• Formació
• Cessió de la sala i l’equipament a entitats i particulars
• Activitats relacionades amb les noves tecnologies
• Teletreball
• Connexió a Internet
• Ús dels ordinadors, a més de navegar per Internet, per: fer treballs, fer cartells, fulletons, fer el
currículum, cartes de presentació, etc. Ús de l’equipament: gravadores, escàners, impressores,
webcam...
A més, hi ha establert un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per tal de dinamitzar i assessorar
en tot el possible, oferint suport, formació, organització d’activitats i equipament de suport.

 PISCINA MUNICIPAL
És el punt de trobada habitual de molts joves durant els mesos d’estiu. A part d’oferir el servei de piscina
com a tal, s’hi realitzen les activitats juvenils en època d’estiu (tallers, cinemes a la fresca, concerts,
xerrades...)

 PAVELLÓ MUNICIPAL
El pavelló es va inaugurar l'any 2006 i ha esdevingut un espai on, des dels espais juvenils, s'hi programen
activitats, sobretot, de tipus saludables: tornejos de volei, de futbito... etc. Els joves fan ús d'aquest
equipament i, a més, és aquest mateix col·lectiu qui fa peticions per millorar les instal·lacions, com ara, la
instal·lació d'un rocòdrom que en breu es posarà a la paret del lateral d'aquest equipament.
 LOCALS SOCIALS
També hi podem trobar locals socials a cadascun dels nuclis. Aquests locals tant els poden fer servir les
entitats, joves o veïns en general. Existeix un projecte de descentralització, que té com a objectiu dotar de
serveis i recursos tots i cadascú dels nuclis de la Vall d’en Bas, prioritzant, per sobre de tot, la població jove
amb la finalitat de que tots ells tinguin la oportunitat de gaudir de tots aquests serveis, i així buscar noves
fórmules de participació. Es va començar rehabilitant l'espai social de Sant Privat, convertint-lo amb espai
per a joves. Poc a poc s'han anat adequant la resta de locals socials.
Aquests espais són molt òptims per a realitzar-hi segons quin tipus d’activitats, ja que són amplis i amb
moltíssimes possibilitats. Des de Joventut s'hi fan tallers de cuina (perquè la majoria d'aquests també hi
tenen cuina), sopars de joves, cursos informàtics... La intenció és poder descentralitzar les activitats cap a
altres nuclis.
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ALBERG JUVENIL

L’Alberg de la Vall d’en Bas entra en funcionament fa dos anys. Antiga caserna de la guardia civil i
rehabilitada com a alberg de joventut, posa els seus serveis tota mena de programes encarats a les famílies,
als joves, als escolars, al teixit associatiu i als joves. És aquest col·lectiu on, juntament amb el dinamitzador
juvenil, es treballen projectes per tal que els joves s’acostin, no només de fora sinó del propi municipi.
A tall d’exemple, l’alberg col·labora i participa amb el programa d’intercanvi amb altres albergs europeus, el
Hi Connect, un projecte de voluntariat internacional a albergs de joventut, per joves de 18 a 30 anys, d'una
durada a partir d’entre 15 dies i un mes. Hi participen 9 joves de la comarca.
D’altra banda, també ha estat un servei més de rebuda per als participants de les brigades joves d’estiu. I es
programen activitats juvenils dins l’alberg, amb la idea d’acostar l’alberg a la població de la Vall d’en Bas,
concretament als joves.

Alberg de Joventut de la Vall d’en Bas

Interior de l’alberg

3.1.4 SERVEIS DESTINATS A JOVES
Serveis municipals juvenils
Amb els anys s'està reafirmant i consolidant tot un seguit de serveis adreçats específicament als joves, a
banda dels que s'exporten des del Serveis de Joventut del Consell.
Un dels aspectes que es tenen en compte a l’hora de desplegar projectes al municipi és el fet de no repetir
els serveis creats que estan a disposició. L’objectiu és combinar-ho amb els serveis ja existents originats des
de l’Ajuntament per tal d’ampliar el ventall de recursos disponibles i ajudar a trobar les respostes que els
joves necessiten.
Finalment, tampoc es deixa de banda el fet d’anar creant serveis específics i inèdits a partir de les
necessitats detectades entre els joves del municipi.
Aquests serveis estan explicats al punt Programes.
Serveis del Consell Comarcal de la Garrotxa
L’evolució de les polítiques de Joventut a la comarca de la Garrotxa no ha estat homogènia a tots els
municipis, tant per les característiques pròpies de cadascun (generalment petits i amb pocs recursos
econòmics i humans) com per les de la mateixa comarca (Olot com a capital i pol d’atracció). Però tot i que
aquest fet va generar que la temàtica juvenil no s’incorporés amb la mateixa celeritat entre les prioritats
municipals, amb els anys hi ha hagut un canvi que evidencia l'aposta municipal cap a les polítiques de
joventut.
Des del Servei de Joventut es creen i es proposen recursos, projectes i accions comarcals d'aplicació
municipal. Aquesta manera de treballar no entorpeix en cap moment la feina que es realitza des del
municipi, més aviat al contrari, en alguns casos la complementa i en d’altres interacciona directament amb
els joves i/o entitats.
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El fet que existeixin aquests recursos a nivell comarcal ens permet poder destinar els nostres esforços a la
creació de serveis més de caire municipal, motiu pel qual creiem convenient que es continuïn oferint i es
vagin actualitzant tenint present aquesta visió comarcal.

3.1.5 TEIXIT ASSOCIATIU
La Garrotxa és una comarca que té un gran teixit associatiu. Són moltes les associacions actives que
existeixen i que a través del voluntariat i dels centenars de persones que en participen, dediquen molts
esforços a potenciar i donar vida a la comarca. La tradició associativa garrotxina és un fet innegable i és
gràcies a elles que moltes de les activitats es poden dur a terme: des d’activitats puntuals d’una única
associació fins a tota una programació de Festes del Tura.
Durant l'any 2015, des del CASG (Consorci d'Acció Social de la Garrotxa) s'ha fet un estudi exhaustiu del
teixit associatiu de la comarca amb la participació de 96 entitats, i és a partir del Panoràmic que podem fer
una radiografia de com està la participació a nivell de comarca.
La Garrotxa es caracteritza per comptar amb un teixit associatiu ric i divers, format majoritàriament per
entitats de grandària petita que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit local. S’estima que en total hi ha
actives entre 350 i 400 entitats. D’acord amb la població de la comarca, la densitat associativa se situa
aproximadament en 1 entitat per cada 150 habitants. Més del 80% de les entitats de la Garrotxa s’han
constituït després del 1980 i és la dècada dels anys 90 la que va viure un major naixement d’organitzacions.
Les entitats, en termes generals, s’adrecen a un àmbit prioritari d’actuació que es defineix a través de la
pròpia missió. El 30% de les entitats de la Garrotxa s’orienten a l’àmbit cultural que inclou tant la cultura
tradicional i popular com diferents formes d’expressió artística contemporànies. El 22% de les entitats
s’adrecen a l’acció social, és a dir, a col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social com poden
ser les persones amb discapacitat, la gent gran, la infància, etc. En paral·lel, el 21% d’entitats garrotxines
s’adrecen a l’àmbit comunitari i veïnal i, de fet, aquest grup està format majoritàriament per associacions de
veïns i veïnes. L’àmbit de la formació i educació, format bàsicament per AMIPA, aplega el 9% i l’esportiu el
7%. Altres àmbits com l’ambiental i el juvenil suposen el 3% de les entitats garrotxines i aquelles adreçades
a la cooperació i la pau, i als drets civils un 1% Associacions 92% Fundacions 3% Sense forma jurídica 2%
Altres 2% Cooperatives no lucratives 1% 15 respectivament. En conjunt, la diversitat d’àmbits representats
mostren la riquesa associativa de la comarca i els diferents interessos de la ciutadania.
A nivell de joves, cal dir que hi ha pocs joves associats i els que ho estan, sobretot es troben en associacions
esportives, culturals o de cooperació / voluntariat. D’altres tipus d’associacions, com ara les
d’excursionisme, les sindicals o les estudiantils, compten amb una participació més baixa, i aquesta encara
es redueix més en les associacions de veïns o ecologistes. Totes les associacions esmentades, es troben amb
l'inconvenient de trobar relleus que se’n vulguin fer càrrec.
Cal dir també que a part de tot el moviment associatiu una part dels joves (tant dels pobles com d’Olot)
formen part de “colles” més o menys estables amb objectius relativament concrets (sobretot de tipus
instrumental), cosa que els dóna una certa especificitat i identitat però que tenen una durada relativament
limitada. El grup, la “colla” o l’entitat informal comença i acaba amb els joves que l’han format i l’acabament
ve condicionat pel pas d’aquests joves a la vida adulta o bé per l’assumpció de responsabilitats en els
diversos camps que van integrant en la seva trajectòria de vida (treball...).
Podem considerar que la Vall d’en Bas té una vida cultural i associativa molt dinàmica, amb un bon
nombre d’associacions, algunes molt actives i amb una llarga tradició que apleguen ciutadans de totes les
edats (Els amics del Vescomtat de Bas, l''associació Musical de la Vall d'en Bas, l'associació d'Hostaleria, els
Amics del Tren d'Olot...). La vida esportiva també és molt intensa, amb clubs esportius que disposen del
pavelló municipal, pistes esportives i camp de futbol a cada nucli. Hi trobem els clubs de futbol de Sant
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Esteve, de Joanetes, de Sant Privat, el Club Ciclista Bas i la GECA.
Per altra banda, a cada nucli que configura el terme municipal de la Vall d'en Bas, hi ha les comissions de
festes i les associacions de veïns, el qual descentralitzen els actes culturals, lúdics i festius. Aquestes entitats
mantenen una forta identitat, alhora que atrauen els habitants de les poblacions veïnes i els visitants
ocasionals.
Com es pot veure, el teixit associatiu de la població és doncs molt ampli. Dins de cadascuna d'aquestes
entitats i associacions que acabem d'enumerar hi trobem joves que també hi formen part.

Però, a més, hi ha entitats que són formades exclusivament per a joves. Aquestes són:
• La Jovenalla: és una entitat que acull joves fins a 16 anys, més o menys, i que realitzen activitats
culturals. Puntualment, també col·laboren amb Joventut.
• GECA (Grup Excursionista, Cultural i Alpinista): Del total de membres de l’entitat, un 49% són joves.
L’entitat està constituïda per tres seccions: la secció «mainada» que està conduïda per joves però
encarant les activitats cap a les edats més petites; la secció «joves», autogestionada pels mateixos
joves; i la secció «adults». És la secció «jove» que treballa en coordinació amb els dinamitzadors i la
tècnica de joventut amb la fi de programar activitats enfocades cap a la resta de joves del municipi i
a qualsevol nivell (cultural, social, educatiu...).
• La comissió de festes de Sant Esteve d'en Bas: formada exclusivament per joves. Amb aquesta
entitat es treballa puntualment donant, sobretot, suport a la festa o bé en activitats que organitzin
esporàdicament durant l'any (quines...). Alhora, també s'impliquen amb les accions que surten des
de joventut.

3.2 METODOLOGIA DE TREBALL
3.2.1 ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE L'ÀREA DE JOVENTUT AL MUNICIPI
L'àrea de joventut de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas està composta per: la regidoria de joventut, la tècnica
de joventut i el dinamitzador.
A nivell municipal l'estructura de l’equip de govern està compost per set regidors i l’alcalde.
La regidoria de joventut està compartida amb altres àmbits d'atenció a les persones, fet que permet
coordinar amb una sola persona diferents projectes de joves.
A banda, l'equip de govern d'estructura per taules el qual facilita un treball transversal i coordinat entre
totes les àrees de l’ajuntament.
La tècnica de joventut es troba de forma periòdica i continuada amb la regidora de joventut per fer un
seguiment dels projectes que es realitzen. I quan convé es reuneix amb altres regidors o amb la resta de
l'equip per col·laborar o co-organitzar projectes comuns.
Més enllà del treball dins l'ajuntament es dóna molta importància al treball conjunt i coordinat entre tots
els organismes i altres agents, tant municipals com comarcals, per treballar de forma transversal i integral
les polítiques de joventut. Entenem que per executar un pla integral de joventut cal una estratègia de
disseny global, on és necessari que tots els agents implicats executin el disseny de forma plural i acordada
per tal que sigui coordinat i es pugui avaluar i adaptar permanentment.
Per aquest motiu ens basem amb tres criteris bàsics: interdepartamentalitat, interinstitucionalitat (govern
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multinivell) i participació de la gent jove, la qual cosa implica que aquest Pla Local estigui definit i impulsat
com a eix transversal de l’ens municipal.
Tenint en compte la perspectiva, hi actuen totes les institucions locals i comarcals, impulsant la participació
de la gent jove per aconseguir la corresponsabilitat en el disseny i execució de les actuacions.
En aquest sentit, també es treballa a partir d'una sèrie de valors metodològics, aplicant-los de manera
transversals en totes les accions i projectes que es desenvolupen: pròxims, de qualitat, transformatiu,
integrals, i participatius.
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
(Xarxa Comarcal de Joventut), 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
• Àrea de Joventut i Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa *
• Xarxa Comarcal de Joventut *
• Treball conjunt entre els municipis que disposen de TCJ
• Consorci d'Acció Social de la Garrotxa (CASG)
• Altres àrees de l'ajuntament
(*S'expliquen en el següent apartat).

 Direcció General de Joventut:
No podem oblidar que el gran marc referencial que alhora condiciona i marca les línies de l’àrea de joventut
és el que defineix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, tant per mitjà del Pla
Nacional de Joventut de Catalunya, com dels diferents documents de suport i consulta que s’elaboren. Així,
dins aquest Pla Local de Joventut hi ha accions que es plantegen per a la línia d’actuació que afavoreix
l’emancipació, d’altres que afavoreixen la participació i també d’altres que es poden ubicar en més d’un eix
o línia de treball alhora.
 Treball conjunt entre els municipis que disposen TCJ
Tots els municipis que tenen tècnic de joventut compartit poden gaudir d'un servei format per un equip de
tècnics que detecten, planifiquen, executen i avaluen programes i accions per a joves i amb els joves.
Aquests programes es dissenyen i plantegen de forma global per tots aquests municipis, intentant
optimitzar tot tipus de recursos. El programa que agrupa el conjunt d’aquestes accions i activitats que fem
entre tots els tècnics de joventut de la Garrotxa (Estaciona't, brigades de voluntaris d’estiu, etc.) és
l'anomenat “MancomunAcció”, que és el compendi d’accions mancomunades entre tots els municipis que
disposen de TCJ.
 Consorci d'Acció Social de la Garrotxa
La Tècnica de Joventut es troba regularment amb les educadores del Consorci amb l'objectiu de conèixer i
intercanviar l'explicació de projectes que es porten a terme i mirar com els joves que porten des de serveis
socials es poden anar integrant a la resta de programes sense cap tipus de discriminació per temes
econòmics. Per aquest motiu, el Consorci té un programa de beques que facilitat l'accés dels joves amb
necessitats a les activitats promogudes des de l'àrea de joventut. Igualment, es detecten necessitats al
poble i les possibles vies de solució.
Aquesta coordinació conjunta, a banda que ens aporta un coneixement i un compartiment d’experiències
en el mateix territori i amb els mateixos joves, ens permet donar un punt de vista molt més genèric i tenir
en compte molts més aspectes de la vida social dels joves, amb la qual cosa se’ns facilita la tasca de pensar i
planificar accions i serveis que siguin realment eficaços i d’acord amb la situació real que viuen aquests
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joves.

Tota aquesta coordinació de recursos humans implica una ordenació i optimització
tant de recursos financers com estructurals.

3.2.2 FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA
El Servei de Joventut esdevé un generador de recursos per a tots els municipis de la comarca, encara que
amb diferent intensitat en funció de si disposen de tècnic de joventut compartit, propi o no en disposin.
L'equip tècnic que genera aquests recursos és el personal del Servei de Joventut, compost per quatre
persones, que es reparteixen els municipis de la comarca i es converteixen en el seu referent, prestant-los
els recursos oferts des del Servei de Joventut.
Així doncs, les tècniques de joventut són la peça fonamental pel desplegament de les polítiques de joventut
a la comarca, ja que permet als ajuntaments amb pocs recursos optimitzar-los, compartint el cost que
suposa treballar de manera professional amb i per als joves.
Amb tot, i després de tots aquests anys d'experiència, des del Consell Comarcal de la Garrotxa s'ha
considerat que calia fer un canvi en el model organitzatiu del Servei de Joventut i de relació del projecte
Tècnics Compartits de Joventut. Entre altres raons, perquè ja fa molt de temps que a nivell conceptual hem
deixat de disposar d'un tècnic comarcal i tres tècnics compartits per passar a tenir un equip de quatre
tècnics on les diferències territorials (comarcal i municipals) en quan al disseny d'accions i/o serveis queden
desdibuixades ja que treballen una zona on els joves tenen majoritàriament les mateixes necessitats.
A més, el fet de generar projectes d'àmbit comarcal d'aplicació municipal comporta un ús de serveis
mancomunats i de treball en xarxa, que ens fa entendre l'optimització d'esforços i recursos.
Però per sobre de tot, perquè hi ha un encàrrec i una voluntat política de fusionar el Servei de Joventut i
Educació del Consell Comarcal amb l'Àrea d'Educació i Joventut de l'Ajuntament d'Olot (IMEJO). Aquesta
raó ha estat bàsica i essencial per poder iniciar el canvi, i la voluntat política legitima tot aquest canvi.
Tot plegat ens porta a entendre la comarca de la Garrotxa com a un únic territori, disposant d'un equip de
tècnics que treballin els temes adreçats a joves de forma unificada, sense fer cap tipus de distinció pel fet
de viure en un municipi o altre, amb una visualització política d'àmbit comarcal.
Així doncs, el Servei de Joventut inicia un període nou organitzatiu amb la voluntat de que tots els
municipis, fins i tot els més petits, tinguin accés a serveis específics per a Joventut, incrementant la
presència al municipi de tot un equip sencer especialitzat per àmbits la qual cosa comporta un millor
coneixement de cada tema i millor qualitat dels projectes en el territori, traduint-se, entre molts altres
valors, amb una organització millor, més eficaç i eficient. I evidentment, desenvolupant aquelles accions
que són pròpies de cada Ajuntament i que tenen relació amb el món juvenil.
Treball en xarxa – Xarxa Comarcal de Joventut
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D'altra banda, l'equip tècnic del Servei de Joventut també treballa en xarxa a nivell comarcal: la XARXA
COMARCAL DE JOVENTUT (XCJ). En aquest nivell trobem tres taules: la taula política, la taula tècnica i la
taula jove.
TAULA POLÍTICA
Formada per els 21 ajuntaments de la comarca.
La taula política serveix per definir unes línies bàsiques d'actuació que han de permetre impulsar de forma
conjunta programes d'interès comú amb els Ajuntaments que responguin a tots els eixos on pot arribar a
actuar joventut. Per aconseguir aquesta finalitat cal un procés perquè no podem dir que tots els
ajuntaments treballin les polítiques de joventut de la mateixa manera i intensitat, per això abans és del tot
necessari i imprescindible un treball de conscienciació.
Pensem que és vital l'assistència dels regidors de joventut i/o alcaldes a les convocatòries de la taula política
de la Xarxa, ja que permeten entrar en contacte amb diferents maneres de plantejar el treball amb joves i
també obren la porta al debat de temes que poden anar més enllà de les necessitats d'oci o programacions
d'educació no formal d'aquests.
Si bé existeix un protocol d'adhesió a la XCJ el qual hi ha 16 Ajuntaments adherits, creiem que cal arribar a
la resta dels municipis. Per aquest motiu, hi son tots convidats, tant si tenen formalitzat el protocol com si
no.
La Taula Política es reuneix un cop l'any i es fa una visita individualitzada a cada ajuntament de la comarca,
tinguin o no tècnic de joventut.
TAULA TÈCNICA
Formada per 8 tècnics de joventut
La taula tècnica va començar a reunir-se l'any 2004. Les primeres reunions van servir per conèixer les
maneres de fer a cada municipi (programacions, activitats, projectes...), però, sobretot, per tractar aquells
punts febles que dificulten el treball amb joves (manca de motivació, de participació, etc.). Actualment
serveix per treballar de manera conjunta temes de joventut que afecten a tota la comarca i per tirar
endavant projectes a nivell comarcals (per exemple, un intercanvi de joves de la comarca amb França).
TAULA JOVE
Formada per 22 joves
La taula jove es va crear l'any 2012 amb l'objectiu de posar en marxa un espai de participació, de debat i de
reflexió que estableixi un canal directe entre els joves de la comarca i les taules que composen la Xarxa
Comarcal de Joventut de la Garrotxa.
A més, la Taula jove es considera una molt bona oportunitat per comptar amb les aportacions dels propis
joves a l'hora de decidir sobre tot allò que els afecta en el desenvolupament del seu projecte de vida i de
l'entorn on viuen.
Amb la posada en marxa de la taula jove es tanca un cercle on tots els agents implicats tenen un espai de
diàleg, de treball, de cooperació i de coordinació, necessari a la nostra comarca per aconseguir donar una
resposta integral a la realització d'actuacions en matèria de joventut.
Objectius i indicadors d'avaluació

3.2.3 PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT
Els principis que regeixen la metodologia de treball a l’hora de dissenyar, executar i avaluar les intervencions
amb joves són:
Integralitat
Es treballa des d'una perspectiva integral de la persona jove, que interrelaciona els diversos àmbits de la
vida de les persones joves, entenent que la persona jove ha de poder trobar resposta o orientació respecte
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a tots els àmbits que afecten a la seva vida: habitatge, ocupació, educació, cultura, salut i participació, entre
altres. Així des de l'ajuntament es contempla poder actuar amb qualsevol d'aquests àmbits.
Govern mutinivell
Es dóna molta importància al treball conjunt i coordinat entre tots els òrgans tant a nivell intern com extern,
ja que sense aquests no hi hauria una bona política de joventut. Coordinació a dos nivells:
Una coordinació interna, entre regidories i multinivell entre tots els professionals, àrees, serveis i recursos
que tenim a l'abast, per tal de poder marcar unes línies de treball reals i coherents amb el territori. A l'hora
de planificar, executar i avaluar es tenen en compte tant la resta de personal de l'ajuntament com les altres
àrees o departaments de la comarca: Consorci de Benestar social, Institut Municipal d'educació, Institut
Municipal de Promoció de la ciutat d'Olot, el CAS, la Tarda Jove, etc.
I una coordinació externa amb diferents organismes o referents que també marcaran les línies de treball
amb joventut:
• el Pla Nacional de Joventut de la Direcció General de Joventut,
• els diferents estudis realitzats a la comarca pel que fa a joves (els quals ens aporten el coneixement
necessari per avaluar, planificar, reorientar,...)
• la Xarxa Comarcal de Joventut
• diferents recursos socials de la comarca
• la participació dels joves
Transversalitat
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. I es tracta de fer veure a totes les
altres àrees que la condició jove és una de determinada i que s'ha de tenir en compte quan fan els seus
programes i accions.

Treball en xarxa
Tots aquests principis es tradueixen en un treball en xarxa entre tècnics de joventut del mateix Servei del
consell comarcal, d'un treball en xarxa a nivell de tècnics de joventut de la comarca, i un treball en xarxa
amb tots els professionals dels diferents organismes citats.
D'aquesta manera quan volem fer un programa per a joves que té a veure per exemple amb treball primer
mirem què s'està fent, i ens asseiem per planificar l'acció amb els agents de treball de la comarca.
Atenció a la diversitat
Treballem perquè les polítiques de joventut siguin d'inclusió social i que lluitin contra les desigualtats de
gènere, econòmiques, socials i culturals facilitant així una transformació social i garantint una igualtat
d'oportunitats a tots els joves.
Participació dels joves
Un dels principis bàsics per treballar les polítiques de joventut és la participació dels joves. Fem polítiques
per als joves amb els joves, entenent que les persones joves són l’objecte i el subjecte de les polítiques de
joventut, i per tant, els i les joves també dissenyen i implementen polítiques de joventut des del mateix
teixit juvenil. En definitiva, es tracta d'una corresponsabilitat en les polítiques de joventut del municipi.
Així doncs, els impliquem en el disseny, la creació i l’avaluació d’aquestes polítiques ja que són ells qui,
realment, coneixen les seves problemàtiques i necessitats.
Els joves, per la seva part, en certs moments, també han mostrat interès en participar i ser protagonistes en
decisions que els hi afecten. No obstant, i depenent de la generació que hi ha hagut, ha costat molt
consolidar aquests mecanismes de participació i arribar a crear una cultura participativa i sòlida entre els
joves. Actualment sembla ser que hi ha un grup de joves amb moltes ganes de participar i fer coses i des de
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la regidoria de joventut s'està potenciant aquest el treball amb aquests joves.

3.2.4 PARTICIPACIÓ JOVE
La participació és la base per tirar endavant qualsevol política de joventut i la metodologia que utilitzem
per treballar aquestes polítiques. Cal fer polítiques per als joves amb els joves.
Les persones joves són l’objecte i el subjecte de les polítiques de joventut, els i les joves també dissenyen i
implementen polítiques de joventut des del mateix teixit juvenil, per tant es tracta d'una corresponsabilitat
en les polítiques de joventut del municipi.
Donada la importància de definir les polítiques de joventut que es duran a terme al municipi en els següents
anys, des de l’entrada de la figura de la Tècnica de Joventut es va tenir molt clar que cal la implicació dels
joves en el disseny, la creació i l’avaluació d’aquestes polítiques ja que són ells qui, realment, coneixen les
seves problemàtiques i necessitats.
Els joves, per la seva part, també han mostrat interès en participar i ser protagonistes en decisions que
afecten a les polítiques de joventut del municipi, i participen de forma activa en els programes o accions
que es promouen des de l'àrea de joventut.
No obstant, cal continuar treballant per consolidar aquests mecanismes de participació i arribar a crear una
cultura participativa i sòlida entre els joves. Per això, continuarem elaborant diferents processos de
participació per tal de que els joves siguin capaços d’organitzar-se i que siguin un suport en qualsevol de les
línies d’actuació en matèria de joventut.
Això ens permetrà tenir un primer contacte directe amb els joves i conèixer quines són les seves demandes,
inquietuds i necessitats reals, detectar les problemàtiques que cal treballar de manera més immediata, tant
aquelles detectades des de l’administració com aquelles explicitades pels propis joves, fomentar un espai de
participació democràtica, donant una oportunitat als joves en el fet de sentir-se escoltats i fer aportacions,
establir nous canals de participació entre els joves i l’administració, apropant-los cap a aquesta amb la fi de
donar-los suport i encetar una dinàmica conjunta de treball, potenciar la cohesió i el teixit social de tot el
territori.
PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ
Per tal que la influència dels joves en les polítiques municipals de joventut sigui part del mètode de treball
que es busca entre tècnic i joves, s’han d’encetar tota una sèrie de processos oberts i transparents que facin
agafar confiança a aquests joves en aquesta manera de funcionar. O sigui, el contacte ha de ser periòdic, tot
i que no necessàriament ha d’ésser presencial. Serà així, com es crearan les respostes i/o propostes
adequades a cada moment i situació.
A continuació detallem quins són aquests processos i tècniques que ens permeten fer un treball molt més
proper amb els joves:
• Taula Jove Comarcal
Fa 4 anys es va crear la taula jove comarcal, un nou espai de participació a nivell comarcal dels joves de
diferents municipis de la comarca. Hi participen dos joves de cada municipi que té tècnic de joventut, en
total 22 joves.
En aquesta taula es consensuen i es prioritzen els temes que més preocupen als joves, i per tant, que cal
treballar. Igualment, es consensua la organització d'una activitat a nivell comarcal. A partir d'aquí, la taula va
decidir crear un grup de whatsap per facilitar la comunicació i un calendari de trobades per anar treballant
les diferents propostes, amb una periodicitat de 2 ó 3 mesos cada trobada.
La funció que tenen els representants a la taula jove, és merament de portaveu dels joves del seu municipi.
Així, aquests representants, després de cada taula jove, convoquen una reunió amb els joves del seu
municipi per tal de tractar els temes i l'activitat proposada a la taula.
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• Reunions Juvenils
Es van realitzant trobades o reunions periòdicament amb els joves. El resultat ha estat el de poder fer una
diagnosi més acurada de la realitat juvenil municipal, saber el què volen i pensen els joves i així detectar les
problemàtiques i recollir les demandes dels joves de manera conjunta i consensuada.
Depenent de l'època de l'any, aquestes reunions canvien la seva periodicitat, ja que es té en compte la
flexibilitat que necessiten els joves segons les seves obligacions escolars i laborals o inclús la seva motivació.
Normalment, aquesta periodicitat la marquen els mateixos joves, ja que són ells els que decideixen a cada
reunió la data de la pròxima trobada.
I és aquí on sorgeixen propostes d'activitats, tant destinades als mateixos joves com a tota la població.
Tanmateix, aquestes trobades han permès crear un vincle de confiança entre els diferents grups de joves i
amb el mateix Ajuntament que ha provocat un arrelament i sentiment de pertinença al municipi.
• Trobada anual:
Un altre procés que es ve donant i que es considera molt bo en quant a resultat i aportacions al Pla Local és
la trobada anual que es realitza a l'espai jove un cop a l'any i que s’acompanya d’alguna activitat per incenti var la participació. En aquestes trobades es recullen les esmenes, modificacions i aportacions que es vulguin
fer pel què fa al Pla Local de Joventut (si s'escau) i es comenten les línies bàsiques de les programacions
d'activitats. També s'avaluen les actuacions fetes des de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament durant l'any i es
fan propostes de com millorar-les.
Aquest any s'ha complementat les aportacions amb una enquesta online, on els joves opinaven sobre diferents temàtiques d'interès juvenil. Els resultats de l'enquesta, que han servit per elaborar el Pla Local.
• Organització d'activitats:
La intenció és que els joves puguin gaudir de tot un seguit d’activitats triades i organitzades per ells
mateixos, tant de caire cultural, lúdic com educatiu. L’objectiu d’aquestes accions no és tant el resultat final,
sinó tot el procés d’organització i de gestió de treball previ a aquestes activitats.
A les diferents reunions amb joves, es treballen les propostes d'activitats que tenen per l'any, que es
vehiculen a través de la programació trimestral de Can Tista.
Depenent del tipus d’activitat, es fan comissions de treball per tal que siguin els propis joves que les pensin,
les proposin i les organitzin. És una manera més d’aconseguir que els joves es senten un grup actiu,
participatiu i cada vegada més vinculat a la vida del municipi. Així, també van fent xarxa amb altres agents i
entitats del municipi, aconseguint una visibilitat i valoració per part de la població.
• Xarxes Socials (web, facebook, blog, sms, mails,...)
El canviant món de les xarxes socials, ha marcat un punt d'inflexió, on han aparegut nous espais i formes de
participació. Cal tenir en compte que aquest, és un espai accessible a tots, i el seu gran valor és el de poder
aprofitar la col·lectivitat.
Així, des de l'Àrea de joventut, s'han anat creant perfils al facebook, blogs, ... I és des d'aquí on s'han obert
les noves fórmules: recollida d'informació i consulta amb enquestes a partir de la web, recollida de
propostes a partir dels blogs, convocatòries, informació juvenil a través d'esdeveniments i publicacions al
facebook, comunicació i interrelació a través de les diferents eines...
Cal destacar que aquestes són eines que ens permeten arribar a més gent, de manera ràpida i àgil. De totes
maneres, tenim clar que aquestes noves formes de participació, no poden funcionar sense que hi hagi el
vincle que et donen les trobades presencials, tot i que són un complement ideal per obtenir una resposta
ràpida.
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El més significatiu, però, és que la participació es converteixi en un model de referència a l’hora de
treballar polítiques de joventut, i anar ampliant les formes de participació i el ventall de joves als que
arribem i sobretot, dels que passin a implicar-se en la dinàmica ja iniciada de trobades i treball conjunt
entre joves, tècnica i ajuntament.
Des de l'Ajuntament, creiem que cal construir una cultura participativa, facilitar que els joves formin
part dels processos de presa de decisions, fomentant la corresponsabilitat i facilitant la interlocució
amb l'ajuntament.

3.2.5 TRANSFORMACIÓ I QUALITAT
Qualsevol de les accions que es duen a terme des de l'Àrea de Joventut porta cap a una transformació i de
qualitat. Així, que aquests conceptes són inherents a qualsevol plantejament que es faci en polítiques de
joventut, entenent que no hi ha un únic model de joventut i que les polítiques de joventut han de ser
d’inclusió social que treballin contra les desigualtats de gènere, econòmiques, socials i culturals, facilitant
així una transformació social, i garantint la igualtat d’oportunitats a tots els joves.
És per això que s'han creat diferents projectes i accions innovadores, de caràcter universal, inclusives i
adequades a la realitat dels joves del municipi:
Un exemple clar seria el projecte Brigades de voluntaris d'estiu: que és un servei de voluntariat, obert a
tots els joves de 14 i 15 anys, que es realitza durant els mesos d'estiu i on els joves fan tasques per al
municipi. Com a compensació, tenen una sortida conjunta de cap de setmana amb els joves participants als
diferents municipis de la comarca. Aquest és un projecte amb molt èxit, ja que apropa els joves als diferents
serveis municipals i per tant, a la vida quotidiana del municipi, creant vincles entre els diferents joves i
obrint el camí a que es vagin implicant a les reunions de joves i les activitats que es fan durant l'any.
Un altre exemple és el programa Estaciona't, que consisteix en una programació de tres activitats l'any, que
s'organitzen conjuntament amb altres municipis de la comarca, destinat a joves de 14 a 25 anys. Aquestes
sortides permeten als joves del municipi relacionar-se amb altres joves que tenen unes característiques
semblants a ells, ja que al ser també de pobles petits, acaben tenint les mateixes necessitats i interessos. En
alguns casos, i tenint en compte que els joves es financen les entrades a les activitats, si es detecta que
algun jove té problemes econòmics per participar, es fa un seguiment amb els educadors socials de zona i, si
ho veuen adequat, són el Consorci l'Acció Social de la Garrotxa qui assumeix les despeses. Així, es garanteix
que cap jove en quedi exclòs per tema econòmic.
Igualment, durant l'any hi ha la previsió de fer accions conjuntes amb el Consorci d'acció social, per tal
d'anar treballant hàbits i relacions entre iguals amb els joves. Això també permet poder treballar amb el
grup de joves del municipi habilitats i valors com l'empatia, la cooperació, l'autoestima... i aconseguir així,
que no hi hagi diferències ni estereotips entre els joves.
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4 DIAGNOSI
En aquesta diagnosis es fa un repàs dels diferents eixos que afecten a la vida del jove. El resultat d'aquesta
diagnosis és fruit de la participació de diferents sectors:
•

Ajuntaments: amb els quals hem parlat per conèixer com veuen la realitat juvenil, quina és la
situació de la població i de l'ajuntament i quins reptes i propostes poden dur a terme.

•

Joves: a través de trobades, fòrums, reunions amb grups de joves i una enquesta on-line. Així hem
pogut conèixer sobre on i què estudien, si treballen i si ho fan a la comarca, sobre temes
d'habitatge, salut i mobilitat, i sobre participació i interlocució amb l'ajuntament. A part de la
informació que n'hem extret, també han tingut el seu espai per proposar i marcar les línies del pla
local.

•

Agents del territori: hem contactat amb diferents àrees i departaments locals i comarcals que per
algun motiu treballen amb joves, per tal de conèixer des del seu àmbit quines mancances i
necessitats hi ha, i marcar les línies de treball pel pla local. Entre ells hi ha: Consorci d'Acció Social
(CASG), Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (IMPC), Institut Municipal d'Educació (IME),
Oficina d'Habitatge, Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot (ICCO), SOC.

•

Altres fonts: IDESGA, IDESCAT, diferents estudis i documents relacionats amb joventut.

4.1 ANÀLISI DE LA REALITAT
4.1.1 Habitatge
Com a la resta de la comarca i Catalunya, l’habitatge és un tema que preocupa molt tant als joves com a
l’Ajuntament. Les últimes promocions privades que es van fer d’habitatge són inabastables a la butxaca de
la gent jove, el qual es converteixen en el col·lectiu que pateix unes dificultats especials en l’accés a
l’habitatge, ateses les seves condicions laborals actuals, les dificultats per obtenir avals o crèdits bancaris i,
entre d’altres, la poca oferta d’habitatge de lloguer i els preus elevats dels lloguers.
El grau d’emancipació dels joves de la Garrotxa és bastant baix ja que gairebé un 70% viuen amb els pares.
Si no tenim en compte els joves que encara s’estan formant, el primer motiu per no emancipar-se és la
dificultat de trobar habitatge. Altres causes de la no emancipació són la precarietat laboral, raons de tipus
personal o la manca de feina. La comoditat de viure amb els pares és un motiu que en certes ocasions pot
amagar causes amb un rerefons econòmic. Tampoc es pot obviar l’estratègia adoptada per joves i parelles,
davant els elevats preus de l’habitatge, consistent a retardar l’emancipació per tal de poder estalviar.
És un fet sabut que en el nostre país la cultura de la propietat està molt arrelada i que aquest element
condiciona l’estil de vida dels joves emancipats. L’habitatge fins ara era vist com una inversió i, per aquest
motiu, predominava la compra per sobre el lloguer. El lloguer era una opció amb un caràcter més temporal,
que anava disminuint a mesura que augmentava l’edat dels joves i que aquests s'anaven establint.
Actualment, però, amb la situació de crisi actual, l'objectiu de la propietat queda més lluny, tot i que els
joves mostren la seva intenció d'aconseguir-lo, encara que sigui esperant més temps.
Així, el principal motiu pel qual els joves de la Garrotxa viuen de lloguer és perquè no han pogut accedir a la
compra d’un habitatge. D’altres perquè ho consideren una opció temporal per motius laborals o d’estudis i
la minoria afirma que viure de lloguer és el que vol fer. Així doncs, es posa en evidència la inexistent cultura
del lloguer entre els joves, que ho veuen com una opció vàlida temporalment però no com una opció
d’habitatge volguda. La cultura de la compra va lligada a la poca mobilitat que es dona en la trajectòria vital
de la majoria dels joves catalans.
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Amb tot, es pot veure que ha augmentat el percentatge de joves que viuen de lloguer. Alguns elements que
poden explicar l’augment dels lloguers són el fet que diversos joves queden exclosos del mercat de compra
pels elevats preus o falta de crèdit i han de recórrer forçosament al recurs del lloguer.
Un fet que també dificulta encara més l’accés a l’habitatge als joves de la Vall d’en Bas (però que també
es pot estendre a la resta de municipis de la comarca) és la compra de segones residències. S’ha vist que
els joves del municipi mostren interès a quedar-se a viure al seu poble però que ho tenen més difícil que
els d’Olot, ja que l’encariment de preus que suposa la compra de segones residències els exclou del
mercat, provocant que marxin del seu municipi per establir el lloc de residència.
En definitiva els joves viuen la qüestió de l’accés a l’habitatge com una gran problemàtica. Els preus elevats,
tant del lloguer com de la compra, retarden excessivament el seu procés d’emancipació i s’estableix una
dinàmica relacional amb la llar dels pares que no acaba de satisfer els joves. I la demanda dels joves en
aquest sentit és breu i concisa: es reclama que hi hagi més habitatge protegit i més ajudes específiques per
als joves.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas va aprovar el nou pla general (POUM), el full de ruta urbanístic del municipi
per als pròxims 20 anys, un període en què s'han de notar les conseqüències de la irrupció de l'eix viari VicOlot per Bracons. El fet de tenir Olot a tocar i que aviat et passi pel mig del municipi una via ràpida entre
Osona i la Garrotxa, ha convertit la Vall d'en Bas en un potencial escenari d'excessos urbanístics. No és
estrany, per tant, que el POUM aprovat s'hagi dissenyat per contenir el creixement, concentrant les noves
construccions als nuclis actuals.
Així doncs, per compensar aquesta limitació, es va permetre la conversió en habitatges d'edificis annexos a
les cases pagès, com ara les antigues cabanes.
En aquest sentit, paral·lelament al POUM es va redactar el catàleg de masies i cases rurals susceptibles de
reconstrucció o rehabilitació:el Departament d’Urbanisme va autoritzar que l’Ajuntament aprovés aquest
projecte per tal de facilitar la possibilitat de rehabilitar les cabanes tot fent un canvi d’ús per a vivendes.
D’aquesta manera es possibilita la divisió en propietat horitzontal. que ha permès documentar unes 560
construccions. La finalitat és garantir que els joves no marxin a viure fora del municipi per falta d'habitatges
a la Vall d’en Bas.
Per tal de seguir impulsant polítiques d’habitatge, un altre projecte que està en dansa és la construcció de
pisos de protecció oficial per a joves a Sant Privat d’en Bas. El primer pas és ultimar la compra per aquest
any de la finca on hi ha previst fer-hi els habitatges. Evidentment, els joves tindran un paper destacat en el
moment d’establir els criteris que hauran de regir l’adjudicació d’aquests habitatges.

4.1.2 Treball
Segons l'Observatori Econòmic Social i Mediambiental de la Garrotxa del 2016, la comarca té una vocació
clarament productiva (en equilibri amb la funció residencial) que es trasllada en taxes d'activitat i ocupació
superiors a la mitjana catalana, és a dir, en elevades oportunitats laborals, i en taxes d'atur inferiors (és la 6 a
amb més taxa d'ocupació amb un 67,4%, i la 8 a amb menys taxa d'atur amb un 10'7%). Tot i així, el saldo
entre població ocupada i llocs de treball és negatiu. En conseqüència, part de la població resident ha de
cercar ocupació en comarques de l'entorn. Durant l'etapa recessiva (de 2008 a finals 2013) la taxa d'atur
garrotxina es va anar incrementant, tot i que en menor mesura que la catalana. A partir del 2014, iniciat ja
un canvi de tendència, l'atur registrat s'ha anat reduint de forma significativa i de manera progressiva cada
any, així com els expedients de regulació d'ocupació. També destaca una major presència de treball
autònom en comparació amb la mitjana catalana i una menor temporalitat en la contractació.
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A la Garrotxa hi ha, actualment, 2.573 persones aturades segons dades de l'Idescat del primer trimestre de
l'any. Arribant, l'any 2013, a les xifres més altes en nombre d'aturats a la comarca amb 3.621 persones, les
dades dels anys posteriors indiquen que la taxa de contractació ha anat augmentant progressivament a la
Garrotxa, per damunt de la tendència de la mitja catalana reduint any a any aquesta xifra.
La taxa d'atur juvenil (joves d'entre 16 i 29 anys) es situa actualment a la comarca de la Garrotxa en un
14'4%, 2 punts per sota de la catalana. La crisi econòmica dels últims anys ha impactat de manera directa en
la joventut, augmentant la seva vulnerabilitat a causa de la destrucció d’ocupació juvenil, sent un dels
col·lectius que més s'ha vist afectat a nivell d'inserció laboral i, sobretot, quant a la tipologia dels contractes,
que es caracteritzen per la seva temporalitat, inestabilitat laboral, baixa remuneració... Tot i que s'observen
algunes millores en relació amb el mercat de treball; disminució del nombre d'aturats i de la taxa d'atur
juvenil, la precarietat laboral dels darrers anys a la nostra comarca, igual que a la resta de Catalunya i a
l'Estat Espanyol, han condicionat de manera significativa alguns dels eixos principals de la realitat de la
població juvenil, sobretot han tingut un impacte en les aspiracions emancipadores dels nostres joves:
precarietat laboral, dificultat d'accés a l'habitatge, etc.

La crisi econòmica ha provocat un augment de la població jove que estudia: la formació és percebuda com
una alternativa a l’atur i com una estratègia a mig-llarg termini per posicionar-se més bé en el mercat
laboral.
Des de l’inici de la crisi, l’atur ha afectat més a les persones joves amb menys estudis: la taxa entre els joves
que només tenen estudis obligatoris dobla la dels joves amb educació postobligatòria. L’educació és, doncs,
un element clau per tenir una posició relativament més segura al mercat laboral i els joves prenen com a
alternativa ampliar els seus estudis, buscar especialitzacions i formar-se de manera contínua mentre no
poden accedir al món laboral.
Proporció de joves que estudien (%). Catalunya, 2009-2016 (1r trimestre)
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Font: Enquesta de població activa (Idescat). Elaboració pròpia

La inserció al mercat de treball en al sector especialitzat és molt difícil, degut a que existeixen molt pocs
llocs de treball que donin cabuda a la formació adquirida pels joves universitaris. És curiós veure com, per
nivell d’instrucció, queda clar que els joves amb formació superior aconsegueixen treballar en feines més
relacionades amb la seva formació acadèmica que no pas els joves amb carreres universitàries. La meitat
d’aquests treballen fora de la comarca, i de cara al futur, tot fa pensar que aquesta tendència es mantindrà,
a no ser que es modifiqui l’estructura del mercat de treball. Davant d’aquest fet, els joves són conscients
d’aquesta incompatibilitat i saben que han de marxar fora del territori per tal de poder trobar un lloc de
treball que s’adapti a la seves expectatives formatives. En aquests darrers cinc anys s’ha accentuat la fugida
de joves amb estudis superiors a altres ciutats; una fugida que a vegades no s’arriba a produir perquè alguns
joves que estudien marxen amb 19 anys a estudiar a Girona o a Barcelona i ja no tornen més a la comarca,
excepte els caps de setmana.
A banda, també podem observar que al mateix temps que aquests joves han de marxar fora de la comarca,
aquesta no té prou capacitat per atraure joves amb estudis universitaris procedents d’altres comarques. Per
tant, la pèrdua de joves amb formació elevada afavoreix que, cada vegada més, hi hagi una descapitalització
de la mà d’obra qualificada.
Un altre fet diferencial és com la situació del mercat de treball nacional fa que molts joves tinguin poques
opcions de trobar una feina qualificada, amb un salari digne i amb una certa estabilitat. Aquest fet està
provocant un increment de demanda de persones joves que estan marxant a altres països europeus a
trobar un feina amb unes condicions que ara mateix es impossible trobar aquí.
Per tot plegat, l’Ajuntament i tots els agents econòmics i socials implicats de la comarca, concretament amb
l'Institut Municipal de Promoció Econòmica i el Servei d'Orientació i Informació Laboral d'Olot i comarca,
volen actuar en conseqüència i definir polítiques d’accés al món del treball d’acord amb la realitat del
territori.
Amb aquesta intenció es plantegen diferents accions que s'engloben dins un sol projecte, el Pack Treball,
amb la intenció d'assolir uns objectius que van encaminats tant a pal·liar la precarietat laboral com donar
una oportunitat als joves emprenedors.
Amb aquest projecte també es pretén apostar per fer polítiques d'ocupació en el sentit més ampli, així com
materialitzar i fer visible aquestes polítiques a través dels recursos i serveis que s'ofereix des del Servei de
Joventut del Consell Comarcal i que es fa extensible a tots els municipis que tenen tècnic de joventut
compartit, com des de la regidoria de joventut pròpiament de la Vall d'en Bas.

4.1.3 Educació
Parlem d’educació entenent-la com a un procés continu al llarg de la vida que permet el desenvolupament
integral de la persona (físic, psíquic i social), que incrementa la seva llibertat i responsabilitat.
L’educació i la formació en l'etapa de l’adolescència i la joventut són molt importants pel futur dels joves,
tant en l'àmbit professional i laboral com en l'àmbit més personal, pel seu creixement i desenvolupament.
EDUCACIÓ FORMAL:
En quan a l’educació formal hem de destacar que la Vall d'en Bas no disposa d’institut d’educació
secundària, fet que suposa que els nois i noies a partir de 12 anys marxin de dilluns a divendres i durant
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moltes hores del poble, provocant el conseqüent desarrelament i buit juvenil al poble. L’etapa d’ESO la
passen a Olot, en canvi, si continuen estudiant graus universitaris han de marxar fóra de la comarca.
Com podem veure en quadre següent a la Garrotxa hi ha 2.627 joves de 16 a 29 anys que estudien. Això
representa un 33,49%. La majoria (1.430) està cursant estudis de secundària obligatòria, batxillerat, cicles
formatius i per últim programes de garantia social.
En aquesta graella no estan comptats els joves que estan estudiant a la universitat, tot i que segons
l'Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa, 2016, 1.197 estudiants de la comarca de la
Garrotxa cursen un grau universitari i cal dir que les Universitats més sol·licitades pels joves de la comarca
són la universitat de Girona (38%), la de Barcelona (12%), la UOC (11%) i la universitat Autònoma de
Barcelona (10%).
ALUMNAT MATRICULAT PER NIVELLS EDUCATIUS. PÚBLIC I PRIVAT – 2014/2015
Ed.
infantil
Garrotxa
2.472
(Font: Idescat, 2016)

Ed.
primària

Ed.
especial

ESO

Batxillerat

CFGM

CFGS

PQPI

TOTAL

3.309

60

1.841

484

467

429

50

9.112

Respecte als cicles formatius de grau mitjà que es cursen a la nostra comarca, els més sol·licitats són els de
les branques de Sanitat i pel que fa a cicles formatius de grau superior, la família professional que acull més
joves és la d'arts plàstiques i disseny. També cal destacar que alguns joves han d'anar a cursar cicles
formatius fora de la comarca perquè l'oferta no es correspon amb la demanda.
A nivell de Catalunya les taxes de graduació en ESO al setembre del 2014 va ser de 92,2%, mentre que a la
Garrotxa la tasca és del 94,9%.
Una de les qüestions clau en aquest àmbit és la sortida de l’etapa formativa de forma prematura, cosa que
dificulta l’accés al mercat laboral amb recursos educatius i oportunitats. Si observem la taxa d’escolarització
als 17 anys, veiem que la proporció de joves que decideixen seguir estudiant més enllà del llindar de
l’escolarització obligatòria és cada cop més gran. Des del curs 2001-2002 ha crescut més de trenta punts, i
se situa ja el curs 2013-2014 en un 85,5%.
Gràfic. Taxa d’escolarització als 17 anys, per sexe. Catalunya, 2000-2014. Percentatge

Font: Sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya (Agència Catalana de la Joventut)
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L’indicador sobre l’abandonament prematur dels estudis, que calcula la proporció de la població de 18 a 24
anys que ja no estudia i té un nivell d’estudis inferior o igual als estudis obligatoris, va en la mateixa línia.
Amb un 22,2% és la dada més baixa des de l’any 2000 i manté la progressió a la baixa des que va començar
la crisi. De fet, des de 2008 ja ha baixat més de deu punts.
En quan al fracàs escolar, un dels objectius d'aquesta legislatura a nivell europeu és reduir-lo al 15%, i
l'objectiu pel 2020 al 10%.
El fracàs escolar afecta a sobretot a joves nouvinguts, joves autòctons de certes zones, joves provinents de
rendes baixes,... Si això hi sumem que tenim un sistema dèbil de beques i ajuts fa que el seu retorn al
sistema educatiu sigui molt més difícil. La mitjana europea de beques està al 3% i a Catalunya 0’6%.
Tot i que la situació actual de crisi econòmica fa que la gent es quedi a l’escola, hi ha una franja de la
població de 16 a 24 anys que ni estudia ni treballa (2010): 22.9%, d’aquests: un 20% són de 16-19 anys, i un
24.7% de 20 a 24 anys.
Un objectiu és aconseguir que aquests joves tornin a estudiar per encaminar el seu futur professional i per
això també cal ampliar l’oferta a cicles formatius, que no cobreix la demanda.
Un altre tema que cal abordar lligat amb la formació és l'orientació personal i professional. Els joves, a
través de la taula comarcal de joves, han fet notar que és una mancança que es troben, el fet que
l'orientació a l'hora de triar el camí professional no sigui prou personalitzada, i que s'han d'espavilar molt
ells sols per saber on han d'anar a estudiar depèn de quin curs, desconeixen les beques per estudiar, etc.
EDUCACIÓ NO FORMAL:
En quan a l’educació no formal, que és en la que des del municipi es pot incidir, veiem que la majoria de
joves durant la setmana estan moltes hores fora del municipi, ja sigui a l’institut, estudiant, o treballant. Des
de l'ajuntament es treballa perquè el poble estigui viu al llarg de tot l’any, per això des de les diferents
regidories, coordinades a través de reunions, s’ofereix una programació d’activitats, xerrades i cursets per
ampliar els coneixements i habilitats dels joves i la resta del municipi. Tot i això els joves es troben en una
dicotomia, ja que expressen a través de reunions amb el grup de seguiment que el poble a l'hivern està molt
mort i s'hi fan poques activitats, però alhora quan volen organitzar o proposen alguna cosa no s'apunta gent
o no troben un dia que vagi bé a tots.

4.1.4 Salut
La promoció de la salut és un eix el qual considerem que ha de ser present en el treball amb els joves, tant
des d’un punt de vista d’assessorament, de formació, d’informació i d’atenció especialitzada. I és que, quan
es parla de salut, si es té en compte una de les definicions més universals, com és la que va elaborar la
Conferència de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), s'entén per salut “l’estat de complet benestar físic,
mental i social, i no només en l’absència de malaltia”. Així doncs, es tracta d’una visió del comportament
humà, que ha de considerar el que som, el que sentim i el que fem, individualment i col·lectivament.
En el cas de la salut dels joves –on es veu que les principals causes de mortalitat i pèrdua de salut són
evitables i associades especialment a hàbits i comportaments de risc– l’enfocament multisectorial i propi de
la salut pública assumeix una importància cabdal. Analitzar les polítiques de salut en joves requereix la
valoració d’accions fonamentades en una orientació basada en la protecció, promoció i prevenció de la
salut, així com en el fet que la responsabilitat recau sobre diversos actors socials, i no només sobre
l’actuació directa dels serveis sanitaris.
A més, des de fa temps l'OMS recomana prioritzar les polítiques encaminades a evitar que les persones
emmalalteixin per davant de les polítiques encaminades al guariment, és a dir, a potenciar les intervencions
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sobre les causes abans que sobre les conseqüències dels processos de pèrdua de salut. Això implicaria una
aposta decidida per polítiques preventives i de promoció de la salut.
Per tot plegat, interpretem que l’estat de salut i la qualitat de vida dels joves és sobretot conseqüència de
les seves condicions de vida, dels seus comportaments i de les seves actituds.
A banda d'aquestes dades, en les diferents trobades i reunions amb joves, la Taula Jove Comarcal i les
enquestes que s'han fet amb els joves de tots els municipis 1, s'ha pogut constatar que la majoria de joves
perceben que tenen la informació necessària sobre tot allò referent a la seva salut, i que moltes de les
consultes les resolen amb el grup d'amics, per internet i en alguns casos, amb especialistes.
Però també manifesten que les temàtiques que menys treballen i que més necessitarien són les
relacionades amb l'afectivitat, l'autoestima i l'alimentació i nutrició. Així, es percep una demanda explícita
sobre habilitats per la vida, entenent-les com a les capacitats i competències que permeten afrontar les
exigències i desafiaments de la vida (habilitats interpersonals i de comunicació, habilitats de presa de
decisions i pensament crític i habilitats d'afrontament i gestió d'un mateix).
Així doncs, tenint en compte les necessitats expressades pels propis joves, les dades recollides a partir dels
diferents estudis, les opinions dels professionals que treballen en el sector, i el fet que durant molt de temps
a la comarca no hi ha hagut cap acció encaminada a treballar els hàbits de vida saludable,s’ha ideat una
acció més global que vol promoure hàbits de vida saludable entre els joves, en el sentit més integral. El
resultat és el Pack Salut té per objectiu d'adquirir o millorar les habilitats personals necessàries per
gestionar de manera raonable la salut.
Aquest projecte es coordina des de les tècniques de joventut de la comarca, amb col·laboració amb la Xarxa
Comarcal de Joventut, el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa i la intervenció de tots els agents socials
i de salut que operen a la comarca: els Centres d’Atenció Primària i la Tarda Jove de l’Hospital Comarcal de la
Garrotxa. Per completar aquesta coordinació, es forma part de la Taula de Referents de Salut de la província
de Girona.
La intenció és la de treballar de manera coordinada amb tots els recursos i canals comarcals per tal de
poder gestionar i organitzar actuacions en temes de salut, tot fent un treball ordenat i d’involucració.
El Pack Salut engloba, entra altres accions, el recurs educatiu Ep, salut! que s'ofereix als grups de 1 r d'ESO de
tots els instituts de secundària de la comarca i també als joves participants a la Taula Jove Comarcal i la
inserció de reflexions a les agendes de secundària de la comarca, un recull de publicacions que porta a la
reflexió sobre temes de salut en general.

4.1.5 Participació
Des de l’ajuntament creiem que cal construir una cultura participativa, facilitar que els joves formin part
dels processos de presa de decisions, i facilitar-los la interlocució amb l’ajuntament. Que s'han de crear
espais per treballar la corresponsabilitat i tenir la veu de tots els implicats en les diferents fases de la
política de joventut: diagnosi, disseny i planificació, implementació i gestió, i avaluació.
Per conèixer què s'està fent al municipi en quan a participació hem contactat amb els joves i amb
l'ajuntament. Amb els joves s'ha passat una enquesta online a través del facebook, i s'han fet diverses
reunions per grups d'edat, procés que ja es fa durant l'any.

1

Processos participatius elaborats entre el període del novembre de 2015 i abril del 2016
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• FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ:
Es fomenta la participació a través de reunions o trobades amb l'objectiu d'oferir diferents moments i
formes perquè els joves puguin opinar, participar, decidir i organitzar.
A nivell comarcal cal destacar que aquest any s'ha treballat per crear una taula de joves comarcal en la qual
hi participen dos joves de cada municipi que té tècnic de joventut, en total estem parlant de 22 joves que es
reuneix amb l'objectiu de tenir un espai de participació a nivell comarcal.
També s'estan obrint nous canals de participació a través de les xarxes socials, per tal d'arribar a un nombre
més nombrós de joves.
• INTERLOCUCIÓ
Hem pogut analitzar com es duu a terme la interlocució entre joves i ajuntament, i tots els joves diuen que
tenen fil directe amb l’alcalde i les regidores del poble. Això és degut perquè s'han obert nous canals i espais
de diàleg pels joves del municipi amb l'ajuntament, facilitant en reunions de pares, de joves, que vingui la
regidora i/o alcalde i pugui parlar directament amb els joves.
Continuem treballant per arribar a més joves, oferint espais per dialogar, recollir opinions i demandes i
donar forma a totes les propostes, així com també perquè la informació del consistori que pugui ser
d’interès als joves els arribi.
• ASSOCIACIONISME:
Catalunya es caracteritza per ser un país amb una llarga tradició associativa i la Garrotxa no és diferent. Als
pobles hi ha la presència de diferents entitats i els joves continuen associant-se o sobretot associant-se a
entitats ja creades.
El fet d’associar-se potencia la participació i la democratització de la societat, així entenem que les
associacions pròpiament de joves faciliten que aquests es capacitin i practiquin les primeres formes de
participació social i municipal.
Podem considerar que la Vall d’en Bas té una vida cultural i associativa molt dinàmica, amb un bon nombre
d’associacions, algunes molt actives i amb una llarga tradició que apleguen ciutadans de totes les edats (Els
amics del Vescomtat de Bas, l''associació Musical de la Vall d'en Bas, l'associació d'Hostaleria, els Amics del
Tren d'Olot...). La vida esportiva també és molt intensa, amb clubs esportius que disposen del pavelló
municipal, pistes esportives i camp de futbol a cada nucli. Hi trobem els clubs de futbol de Sant Esteve, de
Joanetes, de Sant Privat, el Club Ciclista Bas i la GECA.
Per altra banda, a cada nucli que configura el terme municipal de la Vall d'en Bas, hi ha les comissions de
festes i les associacions de veïns, el qual descentralitzen els actes culturals, lúdics i festius. Aquestes entitats
mantenen una forta identitat, alhora que atrauen els habitants de les poblacions veïnes i els visitants
ocasionals.
Com es pot veure, el teixit associatiu de la població és doncs molt ampli. Dins de cadascuna d'aquestes
entitats i associacions que acabem d'enumerar hi trobem joves que també hi formen part. Amb tot, també
hi ha entitats formades exclusivament per a joves, tot i que cal que comenci a haver-hi un canvi
generacional. Tanmateix, les brigades joves són un bon moment per introduir gent nova en aquest grup i
anar-los vinculant amb el municipi i sobretot, que tinguin el sentiment de pertinença en aquest grup.

4.1.6 Cohesió Social
Sovint, els joves en les seves activitats habituals – com ara treballar, estudiar, comprar o divertir-senecessiten desplaçar-se. Per aquest motiu pensem que la mobilitat és una condició essencial per al
desenvolupament del projecte vital dels/les joves. L’accés als centres d’estudi, la interrelació amb joves
d’altres pobles, l’oci... són elements fonamentals per a la igualtat entre aquests col·lectiu.
Històricament, les característiques geogràfiques de la Garrotxa han estat un factor que ha dificultat, i molt,
la mobilitat dels seus habitants. Amb tot, els últims anys s'han fet esforços per millorar la xarxa
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d’infraestructures i del servei de transport públic.
Malgrat aquests esforços, la mobilitat continua essent una problemàtica pendent de millorar, generant una
forta dependència als vehicles privats. Gairebé el 20% dels joves de la comarca no viu a la mateixa localitat
durant tota la setmana. Aquesta dada il·lustra, ja d’entrada, el pes que adquireix el tema de la mobilitat en
la quotidianitat d’aquest col·lectiu. La major part d’aquests joves o bé són estudiants que cursen els seus
estudis fora de la comarca -principalment a Girona o a Barcelona, on resideixen de dilluns a divendres – o
bé són joves que treballen lluny i opten per residir-hi els dies laborals.
Per altra banda, tots els infants i joves dels municipis de la comarca, excepte els d’Olot, a partir dels 12 anys
i mentre dura la seva etapa formativa es veuen en l’obligació de desplaçar-se diàriament per anar als
centres educatius, siguin de la comarca (centralitzats a Olot) o fora d’ella.
Així, si gairebé els joves de menys de 18 anys es formen a Olot, els joves de més de 18 anys es formen
majoritàriament fora de la comarca. I pel que a la mobilitat per motius laborals, gairebé el 70% dels joves
treballa a Olot i comarca, i la resta fora.
Finalment, i en temes d'oci, també hi ha bona part dels joves que acostumen a desplaçar-se a Olot o fora de
la comarca.
• Informació
Un accés a una informació de qualitat és un element clau en el procés del jovent cap a la seva autonomia
social i personal. Les polítiques d'informació juvenil han de garantir un accés universal de tots els joves a
una informació de qualitat i adaptada a les seves necessitats i interessos 2.
Considerem aquest apartat com a una eina bàsica per garantir aquesta igualtat d’accés a la informació,
assegurant uns continguts de qualitat, adaptats a la demanda dels joves i als canals més usats entre els
joves. La base és ensenyar els joves a cercar, triar i interpretar la informació amb la finalitat de facilitar la
seva autonomia personal, tot oferint una atenció integral i de qualitat.
També pretenem donar respostes adaptades a les necessitats especifiques de cada jove a través de la
informació i la orientació, facilitant-li eines i elements de reflexió i assessorant-lo per tal de que pugui
decidir en qualsevol aspectes de la seva vida que l’afecti com a tal.
Aquest procés es realitza a través dels diferents recursos, tant municipals com comarcals: punt d'informació
mòbil IPunt!, el portal d'informació juvenil Garrotxajove.cat i l'Oficina Jove de la Garrotxa - l'Ideal, el servei
de comunicació amb grups o individual via mail o whastapp, el blog del programa Estaciona't, la web
municipal, el perfils i pàgines a les xarxes socials, el facebook del Servei del garrotxa Jove les cartelleres
informatives i, sobretot, l'assessorament personalitzat per part de la tècnica de joventut en qualsevol cas.
• Mancomunació de serveis
És de vital importància el treball conjunt i coordinat entre tots els agents i òrgans tant a nivell interns com
externs, ja que entenem que sense aquestes no hi hauria una bona política de joventut, sigui municipal com
comarcal.
Així mateix, un dels nostres objectius és treballar conjuntament i coordinadament entre tots els ajuntament
que treballen les polítiques de joventut de manera professional, i és que tot i les particularitats i
circumstàncies del nostre municipi, moltes de les necessitats, demandes i problemàtiques amb les quals es
troben els nostres joves són comunes i extensibles a la resta del territori on ens trobem ubicats. Per aquest
motiu que pensem que és lògic de buscar-hi solucions mancomunades i coordinades amb la resta de
municipis.

2 La informació juvenil. Una aposta per la qualitat i el treball en xarxa. Xarxa de municipis.
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Un dels procediments que fem servir per tal de realitzar aquest treball mancomunat és a través de la Xarxa
Comarcal de Joventut. Però també existeix un altre treball en xarxa acotat als nou municipis que tenen
Tècnic de Joventut Compartit. I és aquesta metodologia el qual ens volem referir al programa
MancomunAcció.
Aquest fet ja queda corroborat en els mateixos Plans Locals de Joventut, ja que a l’hora de plantejar segons
quines accions, es dissenyen i plantegen de forma global entre aquests nou municipis, intentant optimitzar
tot tipus de recursos i serveis que hi podem trobar. I dins d’aquí trobem tot un seguit de programes i accions
que estant dissenyats, coordinats i gestionats per a les tècniques de joventut de la comarca.
Aquest treball és possible degut a les reunions de coordinació que es realitzen, compartint la informació
dels respectius municipis on treballen, intercanviant estratègies i recursos i buscant línies d’actuació
conjuntes.
Així doncs, dins aquest programa es recullen tota una sèrie d’accions i projectes mancomunats entre els
municipis que comparteixen tècnica de joventut, com ara: les brigades de voluntaris d’estiu (curs de
formació, compensació, transport...), el programa Estaciona't, el projecte de Casals d'Estiu mancomunats, el
Pack Salut, el Pack Treball i altres accions puntuals que es fan de manera mancomunada.

•

L'accés a les Noves Tecnologies

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s’han convertit en un element molt important
pel desenvolupament de les persones en diversos àmbits, i els joves es consideren un col·lectiu avantatjat
en la societat de la informació, ja que són usuaris habituals de les TIC i s’adapten amb rapidesa als canvis en
aquestes.
Tot i això és important tenir en compte l’ús que se’n fa de les tecnologies. D’una banda, es millora l’accés a
la informació per part dels joves, però d’altra banda sorgeixen perills pels mals usos que puguin fer-ne o pel
risc de fractura digital que pot excloure determinats col·lectius de joves.
Els aparells tecnològics són molt presents a la vida dels joves: un 92,27% té mòbil i un 96,71% té accés a un
ordinador, sigui propi o familiar. Es pot veure com hi ha més joves que no tenen mòbil que no pas que no
tenen ordinador.
Les TIC tenen més presència entre els joves de més edat que entre
els de menys: entre els joves de 16-18 anys, el 98,3% té mòbil i el
97,7% té disponibilitat d’ordinador; mentre que entre els joves d’1112 anys, el 80% té mòbil i el 93,6% té ordinador. En concret, es pot
veure com aquest augment és més significatiu en el cas del mòbil i
per tant, es podria dir que a secundària és quan s’acaba de
consolidar l’ús del telèfon mòbil entre els joves.
Pel què fa a la connexió a Internet, molts joves el consideren com quelcom imprescindible, ja que l’han
integrat plenament en la seva vida diària i l’utilitzen per realitzar múltiples activitats. Els usos més freqüents
d’Internet per part dels joves són visites a webs personals, la participació en xats, reproducció de música i
vídeos, xarxes socials i el correu electrònic. Així doncs, en primer lloc, Internet és per als joves un
mecanisme relacional i de comunicació.
La recerca d’informació també és un dels usos habituals d’Internet que fan els joves. Diversos professionals
que treballen amb joves han assenyalat que aquests tenen molta informació arrel a Internet, en temes dels
que abans no es tenia un coneixement gaire ampli, com sexualitat o trastorns alimentaris. Però també és
cert que cal gestionar molt i molt bé aquesta informació.
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5 DISSENY
5.1 OBJECTIUS
Presentem els objectius estratègics i els operatius, que seran el marc general del Pla Local 2016-2019. D'aquests
objectius en sorgeixen programes i accions explicats a l'apartat de Programes, que contenen els seus propis objectius i
indicadors d'avaluació d'acord amb les línies del Pla Local.
Objectius Estratègics

Objectius Operatius

1. Prestar recursos i serveis als joves que els 1.1 Oferir als joves les eines i recursos que els permetin participar en la
ajudin a desenvolupar les polítiques de construcció de projectes en els diferents àmbits juvenils (habitatge,
joventut municipals
treball, educació i cultura, salut, interlocució, associacionisme i foment
de la participació, cohesió social i equilibri territorial).
2. Apropar els serveis i recursos del Servei 2.1. Posar a l'abast dels joves aquests serveis i recursos i detectar
de Joventut del Consell Comarcal a tot el necessitats i demandes
municipi
3. Impulsar de forma conjunta programes 3.1. Desenvolupar els projectes nascuts a partir de d'aquesta Xarxa.
d'interès comú amb la Xarxa Comarcal de
3.2. Garantir la participació de joves del municipi a la Taula Comarcal
Joventut
de Joves per consolidar-la com a eina de participació.
4. Desenvolupar polítiques de joventut al 4.1. Executar projectes a nivell municipal però amb caràcter comarcal.
municipi unificant criteris d'actuació a nivell
4.2. Co-organitzar programes de joventut a nivell comarcal i
comarcal
mancomunats
5. Desenvolupar polítiques properes, 5.1. Disposar d'una estructura tècnica de joventut al municipi
realistes i de continuïtat al municipi
coordinada amb el Servei de Joventut del Consell Comarcal, i que
esdevingui un referent per als joves
6. Implicar a regidories, ens, agents socials i 6.1. Co-organitzar programes que ofereix la regidoria de joventut amb
joves en el desenvolupament i millora de les altres àrees i agents socials
polítiques de joventut del municipi
6.2. Participar en totes les taules municipals on els diferents ens
realitzen programes d'interès per joventut
6.3. Empoderar als joves en la organització i execució dels diferents
programes
7. Innovar i millorar la prestació de serveis i 7.1. Reformular les accions del pla local de joventut a partir de les
recursos de la regidoria de joventut de aportacions de tots els implicats
l'Ajuntament
7.2. Executar projectes innovadors que atenguin les demandes actuals
del col·lectiu jove.
8.
Potenciar
programes
per
al 8.1. Millorar les oportunitats per a l'accés a l'habitatge
desenvolupament i progrés del col·lectiu
8.2. Millorar l'ocupabilitat i l'accés al món laboral dels joves
jove
8.3. Facilitar l'accés a la informació dels programes europeus i
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internacionals en general
8.4. Facilitar eines i recursos per garantir una educació integral dels
joves
8.5. Promoure els hàbits saludables en els joves i donar als joves tota la
informació necessària perquè siguin ells mateixos qui fomentin la
pròpia salut.
8.6. Impulsar tècniques i processos de participació juvenil
8.7. Promocionar polítiques de joventut inclusives, transformadores i
que garanteixin la igualtat d'oportunitats a tots els joves
9. Millorar l'aprofitament dels serveis
proporcionats pel Servei Comarcal de
Joventut

9.1.Realitzar diferents accions que permetin als joves conèixer els
recursos municipals i/o comarcals on poden participar activament.

5.2 PROGRAMES
En aquest apartat s'expliquen tots els programes que es desplegaran al llarg d'aquest Pla local, i tenen un
marge prou gran com per poder adaptar-se a la realitat del moment i crear projectes nous i participats amb
els joves.
El PROJECTE JOVE VALL D'EN BAS és el projecte marc integral i de referència que ens permetrà impulsar i
desenvolupar tot un seguit d'accions a partir d'un treball coordinat i transversal amb totes les àrees,
serveis, entitats i administracions en general i d'acord amb els eixos que proposa el Pla Nacional de
Joventut.
Aquesta manera de treballar ens garanteix un tractament de les polítiques municipals de Joventut molt més
real i afectiu, que facilita l'emancipació i ajuda a promoure la participació dels joves del municipi en tots els
seus àmbits.
Així doncs, el PROJECTE JOVE VALL D'EN BAS engloba, entre d'altres, una sèrie d'accions que donen
resposta a una demanda sorgida des dels mateixos joves a partir de diferents processos participatius, d'una
diagnosi elaborada a partir d'aquest Pla Local i de les necessitats detectades des del propi tècnic. I que
tenen com a objectiu desenvolupar les polítiques de joventut del municipi.
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Programa
Tècnic de Joventut - Compartit
Acció
El projecte TCJ és una peça fonamental pel desplegament de les polítiques de joventut a la comarca, ja
que permet als ajuntaments amb pocs recursos optimitzar-los i compartir el cost que suposa treballar de
manera professional amb i per als joves.
Així mateix, aquest programa és imprescindible per poder tirar endavant el Pla Local de Joventut i fer
realitat que els municipis puguin plantejar i desenvolupar polítiques locals de Joventut reals, efectives,
properes als joves i dissenyades tant a partir dels ens locals com dels joves que integren el municipi.
Acollir-se al projecte Tècnics de Joventut Compartit suposa disposar d’una persona de referència i de tot
un equip multidisciplinar amb visió comarcal, presència a tota la comarca i especialitzat en diferents
àmbits i matèries de joventut, que dona suport als municipis als efectes de dissenyar, desenvolupar i
executar projectes juvenils i programes adreçats als joves.
Aquest equip tècnic participa en el disseny dels projectes i accions i cada un d'aquests es responsabilitza
d'estar al corrent de diferents àmbits de treball, mantenir els contactes amb els agents corresponents
(salut, habitatge, treball, participació...) i implementar aquests serveis i accions a cada municipi adherit al
Servei de Joventut del Consell.
Aquest equip multidisciplinar també és l’encarregat de dissenyar i proposar les metodologies i
estructures necessàries perquè cada municipi pugui tirar endavant les propostes previstes.
Les propostes presentades es coordinen amb el personal de l’Ajuntament a fi d’obtenir-ne el màxim
rendiment i responen a la consecució de:
a) Potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut dels municipis que se li han encomanat i
la creació de serveis municipals específics adreçats a la població juvenil.
b) Dinamitzar les accions ja existents en matèria de joventut als municipis per tal que esdevinguin
veritables polítiques.
c) Potenciar que els Ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis que s’ofereixen des del
Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa i la Direcció General de Joventut.
d) Apropar als joves dels municipis els serveis adreçats a ells i fer-los-en tant protagonistes com
sigui possible.
Paral·lelament, també es desenvolupen aquelles accions que són pròpies de cada Ajuntament i que tenen
relació amb el món juvenil, posant en marxa actuacions que configurin oportunitats i recursos a partir
dels quals les persones joves construeixen el seu propi projecte vital:
•
•
•
•
•
•
•

Elaborant un Pla local de Joventut dels municipis adjudicats.
Desenvolupant polítiques de joventut a cada municipi d’acord amb els regidors.
Desplegant a cadascun dels municipi els serveis que s’ofereixen des del Servei de Joventut del
Consell Comarcal de la Garrotxa i des de la Direcció General de Joventut.
Realitzant tasques d’informació juvenil.
Assistint a les reunions de coordinació.
Participant en la Xarxa Comarcal de Joventut.
Altres que tinguin relació amb el món juvenil.

Tot plegat esdevé un canvi conceptual i d'entendre el «model TCJ» que , mentre sigui necessari i calgui,
el tècnic de joventut compartit continuarà essent el referent del municipi, però amb la intenció d'anar
deixant pas, poc a poc, als tècnics especialistes.
Objectius
1. Potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut al municipi i la creació de serveis municipals
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

específics adreçats a la població juvenil.
Dinamitzar les accions ja existents en matèria de joventut al municipi per tal que esdevinguin
veritables polítiques.
Potenciar que s’aprofitin d’una manera òptima els serveis que s’ofereixen des de l’Àrea de Joventut i
Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa, com des de la Direcció General de Joventut.
Apropar els joves als serveis adreçats a ells i fer-los-en tant protagonistes com sigui possible.
Fomentar la participació dels joves en totes les accions que es duguin a terme, tant a partir de la
gestió com de l’execució.
Fer conèixer als joves l’existència d’aquesta figura en el seu Ajuntament.
Esdevenir ser considerat molt útil i, si pot ser, necessari per part del col·lectiu de joves del municipi.
Incentivar les relacions dels joves del municipi tant amb Ajuntament i la tècnica com amb la població
en general.

Responsable de gestió
Principal: Àrea de joventut
Coordinació: Totes les àrees de l’ajuntament
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Programa
Pla joves i habitatge
Acció
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas va aprovar el nou pla general (POUM), el full de ruta urbanístic del
municipi per als pròxims 20 anys, un període en què s'han de notar les conseqüències de la irrupció de
l'eix viari Vic-Olot per Bracons. El fet de tenir Olot a tocar i que aviat et passi pel mig del municipi una via
ràpida entre Osona i la Garrotxa, ha convertit la Vall d'en Bas en un potencial escenari d'excessos
urbanístics. No és estrany, per tant, que el POUM aprovat s'hagi dissenyat per contenir el creixement,
concentrant les noves construccions als nuclis actuals.
Així doncs, per compensar aquesta limitació, es va permetre la conversió en habitatges d'edificis annexos
a les cases pagès, com ara les antigues cabanes.
En aquest sentit, paral·lelament al POUM es va redactar el catàleg de masies i cases rurals susceptibles de
reconstrucció o rehabilitació:el Departament d’Urbanisme va autoritzar que l’Ajuntament aprovés aquest
projecte per tal de facilitar la possibilitat de rehabilitar les cabanes tot fent un canvi d’ús per a vivendes.
D’aquesta manera es possibilita la divisió en propietat horitzontal. La finalitat és garantir que els joves no
marxin a viure fora del municipi per falta d'habitatges a la Vall d’en Bas.
Per tal de seguir impulsant polítiques d’habitatge, un altre projecte que està en dansa és la construcció
de pisos de protecció oficial per a joves a Sant Privat d’en Bas. El primer pas és ultimar la compra per
aquest any de la finca on hi ha previst fer-hi els habitatges. Evidentment, els joves tindran un paper
destacat en el moment d’establir els criteris que hauran de regir l’adjudicació d’aquests habitatges.
A banda, es continuarà oferint informació als joves de les ajudes a l’habitatge que poden obtenir des de
l’Estat i la Generalitat i de l'existència del registre d'habitatge de protecció oficial, ubicat al Consell
Comarcal de la Garrotxa.
També es promourà i es donarà a conèixer la borsa de pisos per compartir del web garrotxajove.cat,
adreçada sobretot a joves que van a estudiar a fora.
Objectius
1. Fomentar les noves fórmules d’habitatge.
2. Informar al jove de tot el què fa referència a les ajudes en l'habitatge.
Responsable de gestió
Principal: Àrea de joventut
Coordinació: Àrea d’urbanisme
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Programa
Pla Joves i treball
Acció
Ens trobem dins un context socioeconòmic nou i a la vegada difícil. La conjuntura econòmica actual ha
repercutit notablement en el mercat laboral, en la mesura que cada cop les persones tenen més
complicat poder accedir-hi i, sobretot, mantenir-s’hi.
Els joves són un dels col·lectius més vulnerables davant aquesta situació, ja que han patit especialment la
destrucció de llocs de treball i l’increment de l’atur registrat en els darrers anys. La taxa d'atur juvenil va
arribar al seu límit més alt l'any 2013 superant el 40% entre els joves de 16 a 29 anys. Sembla que
aquesta tendència s'està invertint poc a poc en els darrers anys, amb més contractació i una disminució
de la taxa d'atur entre els joves. Tot i això, les conseqüències d'aquesta etapa encara s'arrossega, sobretot
entre els joves, que tenen moltes dificultats per trobar una feina estable i uns ingressos fixes.
Les dades indiquen que a la Garrotxa els de joves de fins a 29 anys representen un 14'4% la població
aturada, inferior a la taxa catalana, però tot i així prou significativa per prendre mesures i invertir-hi
esforços.
Malgrat que en el conjunt de la comarca existeixen nombrosos recursos per a la recerca de feina, cap
d'ells podríem dir que estava especialitzat en el col·lectiu de joves.
Per tot plegat, des del Servei de Joventut, i amb el coneixement tècnic que es té, treballem per oferir tot
un seguit d'accions transversals i específiques per als joves amb la finalitat d'obrir-se camí amb garanties
de futur, tot millorant la qualitat de l’ocupació dels joves, per així poder desenvolupar-se plenament dins
el mercat de treball.
Tanmateix, tenint en compte que la població jove és el principal motor productiu i de progrés d’aquesta
societat, pensem que la formació és l’eina clau per afrontar les dificultats actuals. Per aquest motiu,
considerem que aquestes accions no només han d'anar encaminades en l'àmbit del treball sinó que
també han d'estar estretament lligades amb la formació.
Totes aquestes accions s'emmarquen dins un sol projecte: el “Pack Treball”. La suma de totes plegades
posa de manifest els esforços que volem fer per millorar les polítiques d’ocupació així com els beneficis
d'un treball conjunt entre institucions de la comarca.
•
•
•
•
•

•

Assessorament i atenció individualitzada: s'orienta a qualsevol jove del municipi que tingui
dubtes sobre els temes relacionats amb la feina i el mercat laboral:
Guia laboral La feina de buscar feina: guia online amb recursos per buscar feina
Web Garrotxajove.cat: ampliació del portal de treball del web de joventut: enllaços relacionats
amb la recerca de feina
Apartat Eurodesk del web: Ventall d'opcions de cerca de feina a l'estranger
Recursos educatius per a la recerca de feina: oferta de tallers amb l'objectiu d'assessorar els
joves (sobretot aquells que s'insereixen al mercat laboral per primera vegada), sobre aquells
aspectes a tenir en compte per aconseguir el màxim d'èxit en la recerca de feina «I a partir d'ara,
què?» i «La feina de buscar feina».
Casal d'estiu i brigades de voluntaris d'estiu: acció que representa el primer lloc on trobar una
feina de temporada d'estiu.

A banda de les actuacions descrites, una altra de les accions més destacables que s'estan duent a terme
actualment a nivell comarcal és la implementació del Programa Garantia Juvenil.
Garantia Juvenil és un projecte del Fons Social Europeu, coordinat pel Ministerio de Empleo i el Servei
d'Ocupació de Catalunya, que s'impulsa des del Consell Comarcal de la Garrotxa a partir del juny del
2015. És una iniciativa europea amb la finalitat principal d'aconseguir la reducció de l'atur que afecta els
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joves amb edats compreses entre els 16 i 30 anys, sigui quina sigui la seva formació o trajectòria
professional.
La figura que gestiona aquest projecte és l'impulsor juvenil, que es coordina amb diferents agents del
territori per tal de donar atenció als joves tot treballant en xarxa. Les entitats de la comarca que cooperen
amb el projecte de la Garantia Juvenil són el Consell Comarcal de la Garrotxa, Oficina Jove L'Ideal, Servei
d'Ocupació de Catalunya, Servei d'Orientació i Inserció Laboral Mas les Mates, IMPO, PTT Garrotxa, CASG,
Cambra de Comerç, KREAS, Aula Forma't, Bressol d’Emprenedoria de Besalú i alguns instituts de
secundària.
Garantia Juvenil promou el desenvolupament de projectes que millorin l’ocupabilitat dels joves, és a dir,
projectes que tenen la finalitat d'oferir formació, experiència pràctica i/o una ocupació laboral. Amb el
suport del SOIL s'han definit 2 programes amb aquestes característiques, Joves per l'Ocupació i Fem
Ocupació per a Joves, que s'han posat durant el 2016.
L'anàlisi de les dades al maig 2016, després de 12 mesos de l'establiment del programa, indica que s'ha
informat uns 600 joves, dels quals 203 havien completat la seva inscripció a mes de maig. Un 28% dels
beneficiaris s'han inserit en el món laboral; tot i així, es continua fent un seguiment d'aquests 30 joves
per tal de garantir una bona atenció.
Un dels objectius destacables de Garantia Juvenil és l'apropament del programa als joves de tots els
pobles de la comarca. Durant l'any 2015 s'han iniciat diferents accions de difusió i d'informació a
diferents municipis donant a conèixer la figura de la impulsora i els diferents programes als quals
poden accedir.
Objectiu
1. Apostar per fer polítiques d'ocupació en el sentit més ampli, així com materialitzar i fer visible
aquestes polítiques a través dels recursos i serveis que oferim des del Servei de Joventut.
2. Donar a conèixer als Ajuntaments el treball que s'està fent des del Servei de Joventut en matèria
d'ocupabilitat, així com de les eines i recursos que disposem i oferim als joves.
3. Posar a l'abast dels joves un recull de les eines i recursos que disposem en matèria d'ocupabilitat
a través d'un flayer, garantint que tots els joves tinguin accés a la informació per tal de millorar
els mecanismes per a la inserció laboral.
4. Començar donar eines i recursos tant formatives com laborals als joves encarades cap a la
mobilitat internacional
5. Oferir un curs als joves estudiants per afavorir les relacions entre l’àmbit formatiu i el mercat de
treball.
6. Promoure la cultura emprenedora entre els joves, tot impulsant la generació d’idees perquè
puguin convertir-se en un producte o servei real i comercialitzable.
7. Utilitzar els recursos municipals per generar llocs de treball per joves, durant l’estiu
8. Potenciar les competències dels participants per esdevenir més autònoms en les seves decisions i
encerts
9. Treballar la orientació i motivació dels joves com a pas previ per encaminar la seva formació i
inserció laboral
Responsable de gestió
Principal: Servei de joventut
Coordinació: Departament de Treball i Ocupació de la Generalitat, Centre d'Empreses de Les Preses, IMPC
d'Olot i Fundació Garrotxa Líder.
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Programa
VallBas es Mou!
Acció
Vall Bas es Mou! és un recull d’activitats de qualsevol caire (socials, lúdiques, culturals, educatives, de
salut...), pensades i gestionades pels mateixos joves, ajuntament, dinamitzadors, tècnica de joventut i
fins i tot, col·laboradors esporàdics i entitats del municipi.
La idea és omplir de continguts les tardes de la setmana dels equipaments joves de Can Tista, i així,
evitar que els joves (i no tant joves) marxin a Olot a cobrir les seves necessitats d’oci. Així, la nostra
intenció és dinamitzar als joves a través de tallers, cursos, exhibicions, exposicions, concursos,
concerts... amb l’objectiu de frenar, dins la mesura possible, la fugida dels joves cap a municipis
veïns (preferiblement a la capital) per donar resposta a les seves necessitats formatives i lúdiques.
Objectius
1. Generar un augment de la participació social i juvenil.
2. Promoure una alternativa d’oci juvenil diferent a la realitat que estan acostumats els joves.
3. Fer una programació trimestral d’activitats conjuntament amb els joves.
6. Disminuir la percepció dels joves que no es fa res en aquest sentit al municipi.
7. Millorar la qualitat de l’oferta en programació d’activitats existent al municipi.
8. Dur a terme programacions d’activitats que els joves considerin necessàries o interessants.
Responsable de gestió
Principal: Àrea de joventut
Coordinació: Àrea de cultura i d’educació

Programa
Pla Joves i Salut
Acció
Arrel de detectar unes necessitats expressades per als mateixos joves, de les dades recollides a partir de
l’estudi de joves “Un cub de mil cares”, de l’estudi sobre les drogues i els joves realitzat pel Consorci
d'Acció Social i de les diferents opinions dels professionals que treballen en el sector, s’ha projectat el
Pack Salut, amb la intenció de promoure hàbits de vida saludable entre els joves, en el sentit més
integral. Aquest programa conté dues accions principals que s'han dissenyat amb la col·laboració de
l'Institut Municipal d'Educació, la Tarda Jove de l'Hospital Comarcal, la Càtedra de Salut de la universitat
de Girona.
•

•

Inserció de reflexions a les agendes escolars de secundària de la comarca: cada any s'edita una
agenda per als estudiants de secundària de tota la comarca. Es recopilen 10 frases de promoció
de la salut i s'insereixen a la primera pàgina de cada mes d'aquestes agendes.
Igualment, cada mes, també des del Servei de Joventut es pengen les frases a la web i a les xarxes
socials.
Creació del recurs educatiu “EP, Salut!” : dirigit als alumnes de 1r d'ESO de tots els Instituts de la
comarca, entenent que aquesta edat és un bon moment per començar a introduir hàbits i
actituds saludables amb ells mateixos, amb els altres i amb l’entorn.
Aquest recurs educatiu el poden sol·licitar els centres de secundària de la comarca que ho
desitgin a través de l'Institut Municipal d'Educació (IME). S'ofereixen tallers d'una hora de durada
i es treballen temes relacionats amb l'autoestima, afectivitat, pressió de grup... Es treballen a
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través de dinàmiques participatives i es debaten diferents temes que ajudin als joves a ser
coherents amb les seves decisions i conseqüències referents a salut.
Aquest recurs també s'ofereix als joves participants de la Taula Jove Comarcal, d'entre 15 i 25
anys.
Paral·lelament al Pack Salut, hi ha tot un seguit d’accions el qual ajudaran a complementar aquest
programa: estima(t), projecte màquina, SOM.NIT i CAS a pobles.
D'altra banda, l'Ajuntament promou els hàbits saludables a través d'activitats. En aquest sentit, la
programació trimestral que es genera de de Can Tista hi ha incloses activitats que promouen la salut
(xerrades, tallers, classes esportives, campanyes saludables...). Els joves hi tenen un paper ben destacat,
perquè a banda que també són participatius de les jornades, organitzen, conjuntament amb la regidoria
de joventut , les activitats.
Finalment comentar que l’Ajuntament des de fa uns quants anys tira endavant el programa de la
Diputació SLOF, un servei d'orientació per a famílies tant amb fills petits com joves.
Objectius
1. Donar als joves tota la informació necessària perquè siguin ells mateixos qui fomentin la pròpia salut.
2. Prevenir i assessorar al jove sobre els temes d’hàbits saludables alhora que coneguin tots els canals
d’informació.
3. Coordinar-se amb tots els agents implicats per la organització de les jornades de salut.
4. Prevenir les conductes de risc i promoure els hàbits saludables en els joves.
5. Aconseguir acostar als joves als Centres d’Atenció Primària de Salut i a altres recursos i agents que
poden trobar al municipi o comarca.
Responsable de gestió
Principal: Àrea de joventut
Coordinació: diferents agents de salut i entitats que treballen a la comarca

Programa
Brigada de Joves Voluntaris d'Estiu
Acció
Brigades de Joves Voluntaris d'Estiu, consisteix en un servei de voluntariat, on els joves participants es
comprometen a realitzar tasques a diferents serveis municipals, durant l'estiu. I com a compensació,
l'Ajuntament ofereix la possibilitat de participar en una sortida conjunta amb els participants dels
diferents municipis de la comarca.
Aquest projecte és una iniciativa que intenta omplir un buit existent des de fa molts anys a la nostra
comarca: la manca d’una oferta d’estiu formativa, lúdica i cultural per als joves d’entre 14 i 15 anys, el
qual ja són massa grans per apuntar-se a la majoria d’activitats d’estiu, però que encara no tenen l’edat
legal per poder treballar.
Als últims anys aquest projecte ha sigut un èxit i per tant, creiem que és completament necessari
continuar treballant propostes i iniciatives que es dirigeixin a pal·liar aquesta gran mancança existent a la
majoria (per no dir a tots) de municipis de la comarca. Així, doncs, en aquest cas plantegem la continuïtat
d'aquesta iniciativa, que es vincula amb diferents serveis i recursos del municipi (brigada municipal, casal
d’estiu, piscina municipal, llars d'infants i oficina municipal), obrint un espai de participació directe per
part d’aquests joves en la vida municipal i la possibilitat que les accions i dinàmiques que executin
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aquests joves siguin beneficioses pel municipi en general.
Com a millora introduïda aquest any és l’esforç de l’Ajuntament de destinar un monitor a conduir el grup,
la qual cosa, després de dur a terme aquest model de brigades i de l’experiència positiva que s’ha tret,
aglutina encara més el grup de joves.
Objectius
1. Oferir als joves una activitat dirigida a ocupar les vacances escolars d’estiu i que alhora sigui beneficiosa
pel municipi.
2. Desenvolupar en el joves valors com el voluntariat, treball en equip, el compromís i la responsabilitat
3. Desenvolupar en els joves el sentiment de pertinença comuna vers el mobiliari i serveis municipals
Responsable de gestió
Principal: Àrea de joventut
Coordinació: Àrea de promoció econòmica

Programa
Processos de participació juvenil
Acció
La participació és la base per tirar endavant qualsevol política de joventut.
El gran nombre de joves que any rere any participen tant a les trobades juvenils com en les activitats i
accions que s’organitzen des de la regidoria de joventut, o bé dins el teixit associatiu del municipi, ens
dóna compte de les ganes que tenen de col·laborar, de fer aportacions i, en definitiva, de participar
activament en el disseny i l’elaboració de les polítiques municipals.
Per tot plegat es continuarà treballant per consolidar aquests mecanismes de participació i arribar a crear
una cultura participativa i sòlida entre els joves, a través de les diferents tècniques i processos per tal de
que els joves siguin capaços d’organitzar-se i que siguin un suport fort en qualsevol de les línies d’actuació
en matèria de joventut.
Aquests processos es tradueixen en:
• Reunions Juvenils: Es van realitzant trobades o reunions periòdicament amb els joves. El resultat
és el de poder fer una diagnosi més acurada de la realitat juvenil municipal, saber el què volen i
pensen els joves i així detectar les problemàtiques i recollir les demandes dels joves de manera
conjunta i consensuada.
Depenent de l'època de l'any, aquestes reunions canvien la seva periodicitat, ja que es té en
compte la flexibilitat que necessiten els joves segons les seves obligacions escolars i laborals o
inclús la seva motivació. Normalment, aquesta periodicitat la marquen els mateixos joves, ja que
són ells els que decideixen a cada reunió la data de la pròxima trobada.
I és aquí on sorgeixen propostes d'activitats, tant destinades als mateixos joves com a tota la
població.
Tanmateix, aquestes trobades han permès crear un vincle de confiança entre els diferents grups
de joves i amb el mateix Ajuntament que ha provocat un arrelament i sentiment de pertinença al
municipi.
• Trobada anual: Un altre procés que es ve donant i que es considera molt bo en quant a resultat i
aportacions al Pla Local és la trobada anual que es realitza a l'espai jove un cop a l'any i que
s’acompanya d’alguna activitat per incentivar la participació. En aquestes trobades es recullen les
esmenes, modificacions i aportacions que es vulguin fer pel què fa al Pla Local de Joventut (si
s'escau) i es comenten les línies bàsiques de les programacions d'activitats. També s'avaluen les
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•

•

•

actuacions fetes des de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament durant l'any i es fan propostes de com
millorar-les.
Organització d'activitats: La intenció és que els joves puguin gaudir de tot un seguit d’activitats
triades i organitzades per ells mateixos, tant de caire cultural, lúdic com educatiu. L’objectiu
d’aquestes accions no és tant el resultat final, sinó tot el procés d’organització i de gestió de
treball previ a aquestes activitats.
A les diferents reunions amb joves, es treballen les propostes d'activitats que tenen per l'any, que
es vehiculen a través de la programació trimestral de Can Tista.
Depenent del tipus d’activitat, es fan comissions de treball per tal que siguin els propis joves que
les pensin, les proposin i les organitzin. És una manera més d’aconseguir que els joves es senten
un grup actiu, participatiu i cada vegada més vinculat a la vida del municipi. Així, també van fent
xarxa amb altres agents i entitats del municipi, aconseguint una visibilitat i valoració per part de
la població.
Xarxes socials (web, facebook, blog, sms, mails,...): El canviant món de les xarxes socials, ha
marcat un punt d'inflexió, on han aparegut nous espais i formes de participació. Cal tenir en
compte que aquest, és un espai accessible a tots, i el seu gran valor és el de poder aprofitar la
col·lectivitat.
Així, des de l'Àrea de joventut, s'han anat creant perfils al facebook, blogs, ... I és des d'aquí on
s'han obert les noves fórmules: recollida d'informació i consulta amb enquestes a partir de la
web, recollida de propostes a partir dels blogs, convocatòries, informació juvenil a través
d'esdeveniments i publicacions al facebook, comunicació i interrelació a través de les diferents
eines...
Cal destacar que aquestes són eines que ens permeten arribar a més gent, de manera ràpida i
àgil. De totes maneres, tenim clar que aquestes noves formes de participació, no poden
funcionar sense que hi hagi el vincle que et donen les trobades presencials, tot i que són un
complement ideal per obtenir una resposta ràpida.
Taula Jove Comarcal: Fa 4 anys es va crear la taula jove comarcal, un nou espai de participació a
nivell comarcal dels joves de diferents municipis de la comarca. Hi participen dos joves de cada
municipi que té tècnic de joventut, en total 22 joves.
En aquesta taula es consensuen i es prioritzen els temes que més preocupen als joves, i per tant,
que cal treballar. Igualment, es consensua la organització d'una activitat a nivell comarcal. A
partir d'aquí, la taula va decidir crear un grup de whatsap per facilitar la comunicació i un
calendari de trobades per anar treballant les diferents propostes, amb una periodicitat de 2 ó 3
mesos cada trobada.
La funció que tenen els representants a la taula jove, és merament de portaveu dels joves del seu
municipi. Així, aquests representants, després de cada taula jove, convoquen una reunió amb els
joves del seu municipi per tal de tractar els temes i l'activitat proposada a la taula.

Objectius
1. Trobar-se un cop al mes amb tots els joves.
2. Implicar el màxim de joves del municipi.
3. Fer que aquestes trobades formin part del diagnòstic per a futures elaboracions del Pla Local de
Joventut.
4. Fer veure als joves la importància de la seva implicació en les polítiques juvenils del municipi pel
propi esdevenir del poble.
5. Intentar que els processos i les tècniques de participació juvenil siguin proposades i, fins i tot,
dissenyades pels propis joves.
6. Dinamitzar el grup de joves, fer-los participar i col·laborar en un conjunt d’activitats i propostes de tot
tipus i en la elaboració de les polítiques de joventut del municipi.
7. Ajudar a créixer el grup de joves en general amb la fi de consolidar-se a partir d’objectius concrets,
així com a estructurar-se i a establir entre ells pactes de cooperació que es tradueixin en mecanismes
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de coordinació que configurin el teixit sociocultural.
8. Aconseguir que les futures generacions de joves s’impliquin en les trobades.
Responsable de gestió
Principal: Àrea de joventut
Coordinació: totes les àrees de l’ajuntament

Programa
Servei d'Informació Juvenil
Acció
Els Serveis d'Informació Juvenil en són el referent més important, la qual cosa es treballarà per tal que els
joves tinguin garantit l'accés a una informació de qualitat i universal, atès que considerem aquesta acció
com a una eina bàsica per garantir aquesta igualtat d’accés a la informació, assegurant uns continguts de
qualitat, adaptats a la demanda dels joves i als canals més usats entre els joves.
La base és ensenyar els joves a cercar, triar i interpretar la informació amb la finalitat de facilitar la seva
autonomia personal, tot oferint una atenció integral i de qualitat.
També pretenem donar respostes adaptades a les necessitats especifiques de cada jove a través de la
informació, orientació, facilitant-li eines i elements de reflexió i assessorant-lo per tal de que pugui
decidir en qualsevol aspectes de la seva vida que l’afecti com a tal. Aquest procés es realitzarà a través
dels diferents recursos, tant municipals com comarcals. En aquest sentit, l'Oficina Jove de la Garrotxa –
l'Ideal és la clau per dur a terme aquesta acció.
Tanmateix, una altra peça clau per donar accés a la informació és l'IPunt, el punt d'informació mòbil que
es desplaça per tots els instituts de la comarca quinzenalment.
A banda, les eines que també s’utilitzaran són:
• Punt d'informació de programes de mobilitat europea, EURODESK
• Portal d'informació juvenil Garrotxajove.cat
• Servei de comunicació via whatsapp
• Blog Comarcal del projecte Estaciona't
• La web municipal
• Perfils i pàgines a les xarxes socials (facebook)
• Cartelleres informatives
• Assessorament personalitzat per part de l'equip tècnic de joventut
Objectius
1. Garantir que tots els joves del municipi tinguin accés a la informació juvenil de manera
actualitzada i de qualitat.
2. Fer arribar la informació juvenil comarcal als joves del municipi.
3. Augmentar la quantitat d'informació juvenil que arriba als joves.
4. Agilitzar el sistema de comunicació entre l'Ajuntament i els joves.
5. Crear noves vies de comunicació entre la Tècnica de Joventut i els joves del municipi.
6. Augmentar el 10% el nombre de joves que participin a través d’aquests canals de comunicació.
7. Fer que els joves utilitzin aquests serveis d’informació juvenil com a recurs per trobar respostes a
les seves necessitats.
Responsable de gestió
Principal: Àrea de joventut
Coordinació: totes les àrees de l’ajuntament
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Programa
MancomunAcció
Acció
Acció
Un dels nostres objectius és treballar conjuntament i coordinadament entre tots els ajuntament que
treballen les polítiques de joventut de manera professional, i és que tot i les particularitats i
circumstàncies del nostre municipi, moltes de les necessitats, demandes i problemàtiques amb les
quals es troben els nostres joves són comunes i extensibles a la resta del territori on ens trobem
ubicats. Per aquest motiu que pensem que és lògic de buscar-hi solucions mancomunades i
coordinades amb la resta de municipis.
Un dels procediments que fem servir per tal de realitzar aquest treball mancomunat és a través de la
Xarxa Comarcal de Joventut. Però també existeix un altre treball en xarxa amb els municipis que tenen
Tècnic de Joventut Compartit. I és aquesta metodologia el qual ens volem referir al programa
MancomunAcció.
Aquest fet ja queda corroborat en els mateixos Plans Locals de Joventut, ja que a l’hora de plantejar
segons quines accions, es dissenyen i plantegen de forma global entre aquests municipis, intentant
optimitzar tot tipus de recursos i serveis que hi podem trobar. I dins d’aquí trobem tot un seguit de
programes i accions que estant dissenyats, coordinats i gestionats per a les tècniques de joventut de la
comarca.
Aquest treball és possible degut a les reunions de coordinació que es realitzen, compartint la
informació dels respectius municipis on treballen, intercanviant estratègies i recursos i buscant línies
d’actuació conjuntes.
Així doncs, dins aquest programa es recullen tota una sèrie d’accions i projectes mancomunats entre
els municipis que comparteixen tècnica de joventut, com ara: les brigades de voluntaris d’estiu (curs
de formació, compensació, transport...), el programa Estaciona't i altres accions puntuals que es fan
de manera mancomunada.
Les despeses d'aquest programa es gestionen a través d'un fons econòmic de joventut, on cada
municipi fa una aportació inicial i a finals d'any es regularitzen les despeses.
Objectius
1. Aconseguir unes polítiques de joventut eficients i realistes.
2. Impulsar i desenvolupar accions i projectes de forma coordinada amb els diferents ajuntaments que
tenen tècnica de joventut compartida.
3. Treballar en xarxa amb les tècniques de joventut compartides.
4. Fomentar la participació juvenil a nivell tant municipal com supramunicipal i que els joves es
coneguin entre ells.
5. Ser un espai d’intercanvi de coneixements, metodologies i maneres de fer.
6. Donar resposta a demandes i/o necessitats que difícilment es podrien trobar treballant només de
manera individual i aïllada.
7. Optimitzar els recursos i serveis existents.
Responsable de gestió
Principal: Àrea de joventut
Coordinació: Tècniques de Joventut Compartides
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Programa
Equipament Juvenil Can Tista
Acció
És un espai dinàmic, obert i participatiu, on els joves de la Vall poden desenvolupar les seves inquietuds i
projectes amb l’objectiu final de generar un augment de la participació juvenil.
En la mateixa línia, és un espai de referència per a les entitats juvenils o grups no formals que tenen la
intenció de realitzar qualsevol tipus d’activitats i propostes que fomentin el teixit social i el sentiment de
municipi global i d’identificació amb el poble.
Després de vuit anys en funcionament, podem dir que Can Tista s'ha consolidat com un espai de
referència tant de la política juvenil del municipi com per als joves de Sant Esteve d'en Bas (en
conseqüència, per als de la Vall) on integra en un mateix espai diferents serveis i recursos destinats al
col·lectiu jove.
Les funcions d'aquest equipament venen determinades per la voluntat política de desenvolupar
vertaderes polítiques de joventut, integrals i transversals, de manera coordinada amb la resta
d'organismes, institucions i àrees de l'Ajuntament:
•

Espai de relació: és un espai de referència dels joves, un lloc de trobada natural que genera relació i
cohesió social, que dinamitza i que promou valors democràtics (respecte, igualtat de drets i
oportunitats, llibertat d'expressió...).

•

Espai de recursos: disposa d'eines i recursos (humans, materials i econòmics) que contribueixen a
donar oportunitats d'igualtat a tots els joves, mitjançant la informació, orientació i assessorament.
Per aquest motiu es treballa incidint en els diversos àmbits que afecten la vida del jove: l'educació,
l'ocupació, la salut, l'habitatge, la mobilitat, la cultura i el lleure.

•

Espai de participació: té caràcter de proximitat, que promou la cultura participativa i el diàleg. Per
això totes les accions que es fan dins l'equipament van encarades a fomentar la participació dels
joves en totes les seves formes (formal i no formal) així com canalitzar i donar suport a les iniciatives
socials.

•

Espai d'interlocució: permet un espai de relació entre l'administració i el jove, creant canals estables
d'interlocució entre les dues parts. I també té la funció de ser un espai que potenciï la identificació i
implicació del jove cap a la comunitat, ja que com a col·lectiu implicat en una societat, té molt a dir, a
aportar i a rebre.

Pel què fa als serveis, Can Tista ofereix diferents serveis encarats exclusivament al col·lectiu jove:
•

Accés a la informació: són totes aquelles accions adreçades a facilitar la igualtat d’accés a la
informació (tallers, xerrades...). També s'inclouen aquelles accions que tenen com a objectiu donar a
conèixer l’opinió dels i les joves, oferint canals que fomenten l’assoliment d’aquest objectiu
(assemblees amb els usuaris de l'espai, fòrums anuals, enquestes...).
Per a donar a conèixer la informació comptem amb suports informàtics (ordinadors d'autoconsulta),
suports en paper (fulletons i díptics), cartelleres, plafons, expositors i dues eines imprescindibles, el
Facebook i la pàgina web garrotxajove.cat, on s'hi pot trobar tot tipus d'informació de qualsevol
àmbit. A banda, també es fa ús d'altres links de caràcter juvenil.
El dinamitzador és la persona qui fa l'atenció als joves, però depenent del tipus de consulta o
assessorament, es traspassa a la tècnica de joventut. Per altra banda, també hi ha consultes que
recau una atenció molt més especialitzada (com ara, un voluntari europeu, un carnet ISIC, o un
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treball a l'estranger...). Si és aquest el cas, la tècnica de joventut deriva el jove a l'àrea de joventut del
Consell Comarcal de la Garrotxa, atenent ella mateixa la persona i on es té el programa informàtic
especialitzat per aquest tipus de consulta. O bé, també es deriva al jove al departament especialitzat
en l'àmbit (Oficina d'Habitatge Jove d'Olot, SOC, Fundació Garrotxa Líder, Cas...)
•

Foment i suport a l’associacionisme jove: són les accions adreçades a donar resposta a les
necessitats i demandes de les associacions i grups juvenils, ja sigui a través d'un suport logístic i
material (cessió i lloguer de materials, d’espais...), així com fomentar la seva creació i/o consolidació.

•

Dinamització juvenil i intervenció comunitària: promovent totes aquelles accions que tenen per
finalitat la promoció dels joves a la vida comunitària, el suport a les iniciatives socials i culturals i la
millora de la seva qualitat de vida (espai de trobada, activitats de dinamització sociocultural juvenil,
participació del col·lectiu jove al calendari festiu del territori, espai multimèdia, activitats de
promoció de la salut, exposició informativa genèrica en temes juvenils...). Can Tista vol estar immers
en la dinàmica comunitària i això comporta treballar dins i fora de l’equipament

•

Accés a les Noves Tecnologies: facilitant l’accés al coneixement a partir de les noves tecnologies per
tal d’afavorir la igualtat d’oportunitats entre el col·lectiu jove, així com contribuir a la seva formació
“no formal” (cursos, tallers...).

Objectius
1. Facilitar als habitants de la Vall d'en Bas l’accés a un espai social, cultural i de lleure, donant-los els
mitjans necessaris per al desenvolupament de les seves pròpies iniciatives i inquietuds.
2. Fomentar la integració de tot el territori, evitant la segregació i els prejudicis entre ells.
3. Donar al temps lliure un contingut social, formatiu i d’obertura a noves experiències.
4. Generar un mitjà d’expressió i d’identitat dins la població.
5. Donar tot tipus d’informació recreativa i cultural.
6. Facilitar el desenvolupament d’activitats diverses (teatre, lectura, videoteca, jocs...), habilitant sales
de lliure ús.
7. Crear un ambient agradable i comunicatiu entre tots els usuaris.
8. Potenciar i motivar la creativitat de la població envers el creixement del propi territori.
9. Implicar l’administració local i motivar la participació de les entitats i de tota la població en general en
el desenvolupament d’aquest projecte.
Responsable de gestió
Principal: Àrea de joventut
Coordinació: totes les àrees de l’ajuntament

Programa
Telecentre
Acció
És un espai, ubicat dins a cada un dels dos equipaments joves , equipat i obert a tothom amb la fi de
facilitar l’accés a les noves tecnologies i promoure’n l’ús per evitar una fractura social en aquesta
temàtica. Disposa d’una persona per atendre els usuaris, solucionar els problemes tècnics que
poden anar sorgint, encarregar-se del manteniment i actualització del programa maquinari i
organitzar cursos i activitats.
Tot i que el Telecentre té entitat pròpia i programa accions i activitats, no es pot obviar que la
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majoria els seus usuaris són gent jove. La idea és treballar de manera coordinada amb la Tècnica de
joventut, essent un més dels recursos juvenils del municipi. El Telecentre ofereix els següents
serveis:
•
•
•
•
•
•
•

Reserva d'ordinadors i de l'equipament en general, per fer-hi xerrades, cursos i activitats
relacionades amb noves tecnologies.
Ús dels ordinadors, a més de navegar per Internet, per: fer treballs, fer cartells, fulletons, fer el
currículum, cartes de presentació, etc.
Ús de l’equipament: gravadores, escàners, impressores, webcam...
Formació
Cessió de la sala i l’equipament a entitats i particulars
Activitats relacionades amb les noves tecnologies
Teletreball

Objectius
1.
2.
3.
4.

Oferir i garantir a tots els joves del municipi l’accés a la informació i a les noves tecnologies.
Assegurar que tots els joves i la població en general tinguin la mateixa igualtat d’oportunitats.
Oferir una programació mensual de cursos relacionats amb les noves tecnologies.
Augmentar el nombre d’usuaris del Telecentre.

Responsable de gestió
Principal: Àrea de joventut
Coordinació: totes les àrees de l'ajuntament

Programa
Estaciona't
Acció
És una programació de 3 sortides anuals, per joves de diferents municipis de la comarca, on els
Ajuntaments assumeixen les despeses de transport i monitoratge (proporcional al nombre de joves que
hi participin) i els joves assumeixen les despeses de les entrades a l'activitat.
D'aquesta manera, s'aconsegueix que diferents municipis puguin oferir activitats als seus joves, i al ser de
manera mancomunada, permet economitzar recursos.
D'altra banda, com que molts joves de la comarca estudien als instituts d'Olot, i per tant tenen relació
amb els joves d'altres municipis, amb el programa Estaciona't també es pretén afavorir aquesta relació
entre els joves dels diferents municipis i treballar el sentiment de comarca.
Objectius
1. Donar resposta a unes necessitats juvenils comunes, detectades a tots els municipis
2. Optimitzar els recursos humans i econòmics dels ajuntaments
3. Augmentar el nombre d'activitats pels joves del municipi
4. Augmentar les relacions entre els joves dels diferents municipis
Responsable de gestió
Principal: Àrea de joventut
Coordinació: Tècniques de joventut compartides
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Programa
Servei a les entitats joves
Acció
Per tal de recolzar als joves que tinguin ganes de constituir-se com a entitat, l’Ajuntament oferix, per una
banda, informació i l’assessorament necessari i, per altra banda, els ajuda econòmicament per a la
realització de les activitats (la quantia depèn de les activitats que hagin organitzats durant l'any i que es
recolliran en una memòria i que la regidora d'Entitats valora). Igualment, amb aquelles entitats ja
constituïdes, l'ajuntament dóna suport per tal de poder continuar amb les seves tasques i aconseguir
cada vegada més membres del municipi.
Objectius
1. Potenciar l’associacionisme juvenil i oferir-los un servei de suport econòmic/burocràtic.
2. Donar suport econòmic tant a les entitats legalment constituïdes com a grups de joves
3. Fomentar la participació dels joves
Responsable de gestió
Principal: Àrea de joventut
Coordinació: totes les àrees de l’ajuntament

5.3 DESTINATARIS
La població diana són tots els joves en general. El beneficiari directe es va definint en funció de la
necessitat i/o mancança detectada. Així podem entendre que tota la franja de població que s’emmarca
dintre el que considerem joventut queda contemplada en la totalitat de les accions que es presenten, tot i
que algun d’aquests pot estar adreçat específicament a una franja d’edat més acotada.
Pel que fa als joves en situació de risc d’exclusió social s’està duent a terme un treball conjunt, coordinat i
transversal en les diferents àrees i serveis del conjunt de la comarca: Consorci d'Acció Social de la Garrotxa,
Pla de Ciutadania i Immigració i Pla de Transició al treball. En el moment de dissenyar qualsevol programa o
acció es tenen en compte els tècnics que estan treballant en aquestes àrees, incorporant d’aquesta manera
els mecanismes d’integració necessaris per assegurar que aquesta població quedi inclosa en el programa.
Així si el programa necessita una quota o ràtio específica per atendre aquest tipus de població, són els
mateixos tècnics d’aquests serveis qui les defineixen.
En principi no hi ha límits d’accés a les accions que es plantegen . De tota manera, en funció de la tipologia
d’aquest programa o acció (que recordem que respon a una necessitat detectada prèviament) pot haver-hi
una franja de població jove que ja s’autoexclou. Per exemple quan es planteja un programa d’inserció
laboral jove, tots aquells joves que ja estan integrats al mercat laboral amb garanties d’èxit i unes condicions
satisfactòries per a ells, queden exclosos d’aquest programa.
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PROGRAMA O ACCIÓ

FRANJA EDAT DESTINATARIS

Tècnica de Joventut Compartida

Joves de 16 a 29 (170 nois i 156 noies)

Pla Joves i Habitatge

Joves de 16 a 35 (197 nois i 1892 noies)

Pla Joves i Treball

Joves de 16 a 35 (197 nois i 1892 noies)

VallBas es mou!

Joves de 16 a 29 (170 nois i 156 noies)

Pla Joves i Salut

Joves de 16 a 29 (170 nois i 156 noies)

Brigades de Joves voluntaris d'estiu

Joves de 14 i 15 ( 29 nois i 25 noies)

Processos de participació juvenil

Joves de 16 a 29 (170 nois i 156 noies)

Servei d'informació juvenil

Joves de 16 a 29 (170 nois i 156 noies)

MancomunAcció

Joves de 16 a 29 (170 nois i 156 noies)

Equipament juvenil Can Tista

Joves de 16 a 29 (170 nois i 156 noies)

Telecentre

Joves de 16 a 29 (170 nois i 156 noies)

Estaciona't

Joves de 16 a 25 (121 nois i 118 noies)

Serveis a les entitats joves

Joves de 16 a 29 (170 nois i 156 noies)

5.4 TEMPORALITZACIÓ
Adjuntem el calendari d’actuació dels diferents programes i les accions, i que contempla la previsió
d’execució i durada de les accions (per dels anys 2016-19.
S'ha de tenir en compte que no reflecteix les modificacions ni ampliacions que puguin patir els programes al
llarg del temps. Evidentment, també poden haver-hi canvis que alterin la temporalització per diversos
motius.
L’apartat altres respon a la previsió de poder incorporar altres accions que per raons diverses es creguin
convenients d’incloure al pla integral.
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2016
MESOS

PROGRAMES
Tècnic de Joventut (compartit)
Pla Joves i habitatge
Pla Joves i treball
Vall Bas es mou!
Pla Joves i Salut
Brigada jove de voluntaris estiu
Processos participació juvenil
Servei informació juvenil
MancomunAcció
Equipament juvenil
Telecentre
Estaciona't
Servei a entitats
Altres

2017
MESOS

2018
MESOS

2019
MESOS

G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D

5.5 DIFUSIÓ
Atès que la nostra finalitat es donar a conèixer al màxim tots els projectes i programes que es duen a terme
ja sigui des del municipi com des del Servei de joventut del Consell Comarcal, treballem conjuntament amb
l'Àrea de protocol i premsa del Consell Comarcal partint d'un pla de difusió estratègic per a tota la comarca.
A banda, també es fa ús de diferents eines i mitjans:
• XARXES SOCIALS
Disposem d'una pàgina al Facebook del Servei de Joventut del Consell comarcal, d'un perfil de la tècnica de
joventut i de la web municipal. És en aquestes xarxes on es van publicant noticies d'interès juvenil,
esdeveniments municipals o comarcals, reunions, fòrums, recursos d'ús juvenil i diferents programes i
projectes.
Aquesta eina, a part de la funció de difusió, també ens aporta un espai d'interacció amb els joves, ja que
cada perfil disposa de diferents grups privats de joves, on es poden fer propostes o bé dir la seva opinió de
tot allò que es va publicant. Aquesta eina té un ús quasi diari, ja que al ser un lloc de concurrència per part
dels joves permet una comunicació quasi instantània i per tant, necessita una dinamització i actualització a
curt termini. Alhora, els mateixos joves també utilitzen aquests canals per difondre les seves accions i
activitats. En aquests espais s'usa un vocabulari bastant informal i quotidià, ja que tota la informació va
destinada a joves.
• BLOGS
Disposem d'un blog per el programa Estaciona't, on es fa la difusió de les diferents sortides, permet
descarregar-se la inscripció i poden consultar les fotos de cada sortida. Aquest blog té un ús exclusiu pel
programa i no permet interacció. Funciona com una cartellera on-line del programa, que s'usa únicament
abans i després de cada sortida.
• WEBS (garrotxajove.cat i ajuntament)
La web garrotxajove.cat permet trobar-hi informació d'interès juvenil estructurada per temàtiques, baners
temporals per facilitar la búsqueda d'informació, notícies i links a diferents programes, activitats o recursos
per joves. Poc a poc s'ha convertit en una pàgina de referència pels joves de la comarca.
•

CORREUS ELECTRÒNICS
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Aquest eina s'usa normalment per enviar informació o respondre consultes que arriben pel mateix mitjà. És
una eina d'ús diari i que s'usa majoritàriament per les comunicacions entre l'Ajuntament i la tècnica de
joventut i amb els joves del municipi més grans, ja que els més joves són molt canviants pels que fa a les
adreces i utilitzen altres mitjans per comunicar-se, sobretot el facebook.
• PREMSA (la comarca, diaris, mitjans digitals,...)
Aquesta eina s'usa normalment per difondre les accions que es fan al municipi, ja sigui abans o després de
les activitats. Es tracta de mitjans que arriben a molta gent i permet difondre la feina que es fa des de l'Àrea
de Joventut de l'Ajuntament. Igualment, permet fer arribar la informació de les activitats o projectes a un
públic més ampli.
• CORREU ORDINARI
Majoritàriament es fa servir per a comunicacions personalitzades, sobretot quan hi ha accions o projectes
que van destinats a una població molt reduïda o concreta, i que ens permet fer arribar documentació
impresa als destinataris. Aquesta és una eina que utilitzem en contades ocasions, normalment dues o tres
vegades l'any, ja que entenem que és un mitjà que cada vegada s'usa menys per l'entrada de les noves
tecnologies.
• MATERIAL IMPRÈS (díptics, flyers, cartells,...)
Aquesta eina s'usa per projectes o accions concretes, on es vol aconseguir un document amb informació
d'interès pel jove i que tingui una certa vistositat i permanència. A més, permet arribar a més gent, ja que
es pot exposar al públic en general. Permet que el destinatari el pugui guardar i llegir més tard o quan el
necessiti. Es detecta el sentiment que si després de fer una consulta el jove marxa amb algun material
imprès, la valoració és més bona, ja que reforça la informació de paraula. Tenint en compte que és un mitjà
bastant costós econòmicament parlant, moltes vegades l'edició i la impremta es fa des del mateix
ajuntament, tot i que aquest no sigui de màxima qualitat.

5.6 AVALUACIÓ
INDICADORS D'AVALUACIÓ
Entenem l'avaluació com l'eina per fonamental per conèixer l'impacte del nostre treball i detectar aquells
aspectes que cal seguir realitzant i quins són els canvis necessaris que cal fer per millorar. Això ens permet
avançar en cadascun dels projectes i accions.
Creiem que l'avaluació ha de ser participada i que obrin espais de reflexió. Per tant, i en aquest sentit, les
avaluacions les fem conjuntament amb totes aquelles persones implicades, siguin professionals com
joves.
Cada projecte i acció que es contempla compta, a nivell operatiu, amb uns indicadors d'avaluació específics.
Ara bé, a nivell general, per avaluar el compliment o no dels objectius operatius i, per tant, per saber si
s'està treballant per a les línies estratègiques plantejades, es realitzarà una avaluació del procés i una altra
d'estratègica, que es detallen a continuació.
Objectius operatius
1.1 Oferir als joves les eines i recursos que els permetin
participar en la construcció de projectes en els diferents

Indicadors d'Avaluació
Nombre d'eines i recursos desenvolupats (poden ser
accions dins un mateix projecte)
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àmbits juvenils (habitatge, treball, educació i cultura,
salut, interlocució, associacionisme i foment de la
participació, cohesió social i equilibri territorial).
2.1. Posar a l'abast dels joves aquests serveis i recursos i Nombre de joves que fan ús dels serveis i recursos a
detectar necessitats i demandes
l'abast (mínim d'un 50%).
3.1. Desenvolupar els projectes nascuts a partir de la Nombre de programes/ projectes co-organitzats amb la
Xarxa Comarcal de Joventut
Xarxa
3.2. Garantir la participació de joves del municipi a la Nombre de joves del municipi que participen a cada
Taula Comarcal de Joves per consolidar-la com a eina de convocatòria de la TCJ
participació.
4.1. Executar projectes a nivell municipal però amb Nombre de projectes executats
caràcter comarcal.
Del total de programes creats, percentatge dels que són
4.2. Co-organitzar programes de joventut a nivell co-organitzats
comarcal i mancomunats
5.1. Disposar d'una estructura tècnica de joventut al Continuïtat de la Tècnic de Joventut Compartit
municipi, que esdevingui un referent per als joves dels
Augment de la partida específica a Joventut dins el
municipis
pressupost municipal
6.1. Co-organitzar programes que ofereix la regidoria de Nombre d'accions reformulades
joventut amb altres àrees i agents socials
Nombre de taules municipals on s'ha participat
6.2. Participar en totes les taules municipals on els
Nombre de projectes on els joves hagin sigut
diferents ens realitzen programes d'interès per joventut
organitzadors principals, co-organitzadors entre aquests i
6.3. Empoderar als joves en la organització i execució dels ajuntament o bé usuaris / consumidors de l’acció
diferents programes
7.1. Reformular les accions del pla local de joventut a Nombre d'accions reformulades
partir de les aportacions de tots els implicats
Nombre de projectes executats
7.2. Executar projectes innovadors que atenguin les
demandes actuals del col·lectiu jove.
8.1. Millorar les oportunitats per a l'accés a l'habitatge

Nombre d'ofertes i demandes realitzades a la borsa de
compartir pis

8.2. Millorar l'ocupabilitat i l'accés al món laboral dels
joves
(Els següents indicadors responen als objectius 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 8.6):
8.3. Facilitar eines i recursos per garantir una educació
integral dels joves
Nombre d'accions dutes a terme
8.4. Promoure hàbits i conductes saludables entre els Nombre de participants a les accions
joves
Valoració de les accions dutes a terme
8.5. Impulsar tècniques i processos de participació juvenil
Nombre d'accions dutes a terme a iniciativa juvenil
8.6. Promocionar polítiques de joventut inclusives,
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transformadores i que garanteixin
d'oportunitats a tots els joves

la

igualtat

Per conèixer l'impacte del nostre treball i poder detectar aquells aspectes que volem continuar realitzant o
bé els canvis que volem introduir, fem ús dels següents mecanismes d’avaluació per a cada projecte.
Aquests són:
1.

Fitxes, qüestionaris... Aquestes fitxes i/o qüestionaris (que tant poden ser en paper en el moment
d'acabar l'activitat com on-line) són fàcils d’interpretar. Les omplen tant els joves participants al
projecte com els professionals que hi han intervingut. Responen preguntes que després, un cop fet
el buidatge, ens permeten rebre la informació necessària sobre el disseny i la manera de gestionar
el projecte, i en el cas que sigui necessari, reorientar l'activitat: què ha anat bé? que milloraries? el
plantejament de l'activitat ha estat el adequat? propostes de millores...

2.

Reunions de coordinació: amb tot l'equip tècnic de joventut (tant del Servei de Joventut com de la
Xarxa Tècnica Comarcal). Pel què fa a l’equip tècnic, es realitzen quinzenalment i ens permeten
avaluar de manera coordinada les línies d’actuació del Servei de Joventut, així com dels projectes
que se'n deriven. I quan a les reunions de la Xarxa Tècnica de Joventut es realitzen abans, durant i al
finalitzar els projectes que duem conjuntament.

3.

Una altra avaluació que es realitza és amb els tots els agents i professionals que treballen i es
troben implicats en els diferents projectes (professorat dels INS, Consorci d'Acció Social, tècnics
d'altres departaments...). En aquest sentit, es realitzen reunions al finalitzar els projectes.

4.

També es fa una valoració amb la regidoria de joventut de l'Ajuntament dels projectes que s'han
realitzat en el municipi durant l'any. En aquest sentit, s'avalua l'impacte que han tingut dins el
municipi i el grau d'implicació dels joves.

5.

També es realitza una memòria final on es valora i s'avalua, principalment, la planificació, la
implementació i el disseny de tots i cadascun del projectes.

6.

Finalment, dir que els joves tenen un paper destacat en la valoració de cada projecte, activitat...
comptar amb la seva opinió és clau per tirar endavant qualsevol acció. Per tant, cada vegada que
finalitza un projecte, es destina un espai per parlar del projecte, del què ha anat bé, del què no ha
anat bé i què millorarien.
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5.7 PRESSUPOST I PLA DE FINANÇAMENT

PRESSUPOST PLA LOCAL JOVENTUT 2016-2019
DESPESES DE PROGRAMES
Pla Joves i Habitatge
Pla Joves i Treball
Brigades Joves de voluntaris d'Estiu
Pla Joves i Salut (incloses dins la programacio jove)
Vall Bas es mou! - programació Can Tista
Processos de participació juvenil
Servei d'informació juvenil
MancomunAcció
Activitats Telecentre
Servei a entitats i grups no formals
TOTAL PROGRAMES ANUAL
TOTAL PROGRAMES 2016-2019

DESPESES DE PERSONAL
Tècnica de joventut Compartida (A2)**
Dinamitzador juvenil (A2)
TOTAL PERSONAL ANUAL
TOTAL PERSONAL 2016-19

2016
0,00 €
100,00 €
2.550,00 €
0,00 €
1.000,00 €
500,00 €
0,00 €
1.170,00 €
2.654,39 €
500,00 €
8.474,39 €

2017
2018
0,00 €
0,00 €
100,00 €
100,00 €
2.550,00 €
2.550,00 €
0,00 €
0,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
1.170,00 €
1.170,00 €
2.654,39 €
2.654,39 €
500,00 €
500,00 €
8.474,39 €
8.474,39 €
33.897,56 €

2019
0,00 €
100,00 €
2.550,00 €
0,00 €
1.000,00 €
500,00 €
0,00 €
1.170,00 €
2.654,39 €
500,00 €
8.474,39 €

CAP.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2016
3.266,38 €
28.067,51 €
31.333,89 €

2017
2018
3.266,38 €
3.266,38 €
28.067,51 €
28.067,51 €
31.333,89 €
31.333,89 €
125.335,56 €

2019
3.266,38 €
28.067,51 €
31.333,89 €

CAP.
1**

** La quantitat imputada a la tècnica és la diferència entre el cost de participar en el projecte del tècnic compartit i el
finançament previst entre la DGJ i Consell Comarcal. Aquesta despesa no està imputada al capítol 1 del pressupost de
l'Ajuntament, ja que es tracta d'un servei que l'ajuntament sol.licita al Consell comarcal de la Garrotxa via conveni de
col.laboració.
COFINANÇAMENT PREVIST
Ajuntament
Quotes participants (cursets,quotes,...)
TOTAL PREVISIÓ COFINANÇAMENT
TOTAL PREVISIÓ COFINANÇAMENT 2016-2019

2016
32.308,28 €
1.000,00 €
33.308,28 €

2017
2018
32.308,28 €
32.308,28 €
1.000,00 €
1.000,00 €
33.308,28 €
33.308,28 €
133.233,12 €

2019
32.308,28 €
1.000,00 €
33.308,28 €

QUADRE RESUM
Despeses Programes i Personal
Previsió de Cofinançament
Quantia Sol.licitada a DGJ (Anual)
TOTAL SOL.LICITAT 2016-2019

2016
39.808,28 €
33.308,28 €
6.500,00 €

2017
2018
39.808,28 €
39.808,28 €
33.308,28 €
33.308,28 €
6.500,00 €
6.500,00 €
26.000,00 €

2019
39.808,28 €
33.308,28 €
6.500,00 €

Vista la situació econòmica actual, des de l'Ajuntament s'apostarà per mantenir els pressupostos en els
següents 4 anys, és per això que no es projecta cap increment en les partides en els propers anys d'aquest
Pla Local de Joventut. Igualment, aquest pressupost pot patir alguna modificació en els següents anys,
segons les demandes o valoracions dels diferents programes, que poden suposar l'ampliació o reducció
d'alguns d'ells.

60

