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MEMÒRIA DE L'ÀREA DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

El Pla d'Actuació en matèria de Joventut per a l'any 2014 segueix les línies marcades i els
objectius establerts en el  Protocol d'Intervenció Estratègica Comarcal en Polítiques de
Joventut de l'Alt Empordà.

Les accions desenvolupades durant  el  2014 busquen la creació de joves autònoms,  amb
capacitat de reflexió, d'anàlisi crític i constructiu de l'entorn més immediat i de la societat en
sentit  global.  Busquem  joves  que  participin  en  tot  allò  que  els  afecta,  els  motiva  o  els
preocupa.

Per tant, implementarem les mesures oportunes perquè siguin capaços de gestionar els seus
propis projectes vitals, exercint i també reivindicant els seus drets com a ciutadans, i amb el
deure de potenciar el seu protagonisme cívic.

El Pla d'Actuació s'ha dividit en cinc programes o línies estratègiques:

• Programa de Suport a les Polítiques Municipals de Joventut

• Programa de Participació Juvenil i Associacionisme

• Programa de Formació i Ocupació Juvenil

• Programa de Salut Juvenil 

• Programa de Foment de l'Emancipació Juvenil

Cadascun  d'aquests  programes  es  divideix  en  els  seus  projectes  que  donen  resposta  a
necessitats i realitats juvenils de la comarca i que treballen els objectius plantejats en el Pla
d'Actuació. 

En  total  s'han desenvolupat  quinze projectes  juvenils  que han  tingut  un interès  i  un  èxit
desigual i que s'han valorat segons els indicadors i criteris marcats en cadascun dels quatre
programes abans esmentats.

D'aquests projectes o programes existents n'hi ha sis que han estat prioritaris i als quals s'hi
ha posat un major esforç i compromís:

• Projecte  Tècnic  de  Joventut  Compartit  destinat  a  la  promoció  i  el  suport  de  les
polítiques municipals de joventut a l'Alt Empordà, un projecte de proximitat i que pretén
fer arribar les polítiques juvenils al conjunt de joves del nostre territori. 

• El Projecte Campanya d'Alimentació Jove que té per objectiu la necessitat d'incidir en
els hàbits saludables entre els joves de la comarca. 

• El Projecte Okup'Alt que neix amb l'objectiu de fer front a l'elevat índex d'atur i a la
capacitació  de joves a  la  comarca,  davant  d'un context  que obliga  a les  diferents
administracions a dedicar els màxims esforços per reconduir la situació que viu en
aquests moments el col·lectiu juvenil, i que aposta fermament pel disseny de projectes
d'ocupació juvenil propis i per la col·laboració i el treball en xarxa entre tots els agents i
entitats del territori.

• La Garantia Juvenil amb l'objectiu de reduir l’atur juvenil i incrementar la formació i
l'experiència professional dels joves de la comarca.

• L'Oficina  Jove  com  a  base  del  desenvolupament  de  les  polítiques  en  matèria
d'emancipació juvenil.  Aquest projecte neix amb l'objectiu de crear i  consolidar una
oficina  única,  integral  i  transversal  d'atenció  als  joves  de  la  comarca.  En  ella
s'engloben serveis de joventut de les tres administracions que han signat el conveni de
desenvolupament de l'esmentada Oficina (Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i Ajuntament de Figueres).
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De tots els projectes en individual i dels programes en general es realitza un anàlisi final de
resultats i objectius aconseguits que ens serveix per decidir si és necessari donar continuïtat a
totes les accions implementades, si cal modificar alguns aspectes o si és millor optar per un
altre tipus d'intervencions.

La memòria doncs pretén aproximar-se individualment a cadascun dels programes executats
per  tal  de  justificar  la  seva  utilitat  i  alhora  relacionar  si  tots  aquells  aspectes  que  han
intervingut en el seu desenvolupament, han estat els adequats, o bé el contrari, han portat
complicacions, i si els resultats d’aquests, han complert les expectatives inicials i han suposat
beneficis tant pel col·lectiu juvenil com pel seu entorn.

PROGRAMA DE SUPORT A LES POLÍTIQUESPROGRAMA DE SUPORT A LES POLÍTIQUES
MUNICIPALS DE JOVENTUTMUNICIPALS DE JOVENTUT

Aquest programa té com objectiu principal desenvolupar i fer arribar les polítiques de joventut al conjunt
de municipis de la comarca i alhora actua d’impulsor i de canalitzador de la resta de propostes que
s’implementen.

Es distribueix en tres accions que es coordinen entre si i que ens permeten acostar-nos a la joventut de
manera integral, doncs són els responsables de dissenyar i executar les polítiques i d’adequar-les a la
realitat en cada moment.

PROJECTE TÈCNIC DE JOVENTUT COMPARTIT 

Un  projecte  considerat  clau  i  estratègic  per  tal  de  fer  arribar  i  universalitzar  les  polítiques
joventut a tota la comarca. Aquest any s’ha produït una modificació important en el projecte que ha
estat  la  reducció  de  zones i  l’agrupació  de  municipis  seguint  nous  criteris  geogràfics,  econòmics,
formatius i relacionals.

Seguim  comptant amb la participació en el projecte Tècnic Compartit de 24 municipis que ara estan
agrupats en 4 zones i no en 5 com en els anys anteriors. Aquest fet porta a la reducció de costos del
projecte passant a realitzar les tasques tècniques quatre professionals i no cinc. Fet molt important
juntament  a  la  racionalització  dels  desplaçaments  per  tal  d’aconseguir  la  viabilitat  econòmica  del
projecte. Aquestes 4 Tècniques Compartides de Joventut estan supervisades pel Tècnic Comarcal de
Joventut i reben el suport administratiu, de recursos i a nivell de projectes de l’Àrea de Joventut del
Consell Comarcal.

Dir que el Projecte Tècnic Compartit de Joventut planteja  dues opcions d’intervenció i de relació
entre el Consell Comarcal i els municipis compromesos, existint l’opció Projecte Tècnic Jove i l’opció
Projecte Dinamització Jove que es diferencia a part del cost econòmic, per la dedicació que hi destina
el tècnic compartit i per la continuïtat i el volum de les tasques que s'hi realitza.

Malgrat que l'economia dels ajuntaments no passa pels seus millors moments, reducció d'ingressos
destacable i retard en els cobraments de les subvencions, el projecte ha mantingut enguany tots els
municipis que hi han format part i aquests han mostrat el compromís de continuar el 2015. Aquest fet
demostra la confiança que aquests municipis tenen dipositada en el projecte i alhora el gran compromís
per desenvolupar polítiques juvenils en el territori. També és important ressaltar que amb la continuïtat
en el temps de la implementació d’accions i projectes juvenils en els municipis fa que aquestes guanyin
en qualitat, eficàcia i eficiència i alhora permet que ens puguem convertir en els referents positius pels
joves que hi habiten.

La disminució  del  cost  del  projecte  compartit  que  han hagut  d'assumir  els  ajuntaments,  gràcies a
l'important  esforç tant  de la Direcció General  de Joventut,  de la Diputació de Girona i  del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà ha estat clau per mantenir els 24 municipis aquest 2014 i complir així el
primer objectiu de mantenir el nombre d'ajuntaments conveniats. Destacar que hi ha municipis que en
aquests moments no formen part del projecte que han mostrat el seu interès en participar-hi i que estan
a l’espera de poder-ho fer.
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Dels municipis implicats més del 60% ha valorat de forma positiva el projecte, argumentant que la
presència del tècnic/a en un horari concret ha facilitat l'atenció als joves i ha permès un treball més
comú i consistent entre els referents juvenils d'ambdues entitats. També s'ha valorat molt positivament
que gràcies al projecte poden accedir directament a les propostes, activitats i accions que es realitzen
des de l’àrea de Joventut  del Consell  Comarcal.  Propostes i  projectes de diferents àmbits com de
foment de la participació i la ciutadania activa, de salut, formatius i de promoció de l’ocupació. Tot això
influeix de forma positiva en la decisió de continuar dins del projecte compartit.

Durant  aquest  any  s'han  desenvolupat  polítiques  de  joventut  a  33  municipis  dels  68  que
existeixen a la comarca,  Avinyonet de Puigventós,  Boadella i  Les Escaules,  Borrassà, Cadaqués,
Cantallops, Capmany, El Far d’Empordà, El Port de la Selva, Espolla, Garriguella, L’Armentera, Lladó,
Llers, Navata, Palau-saverdera, Pontós, Portbou, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Saus-
Camallera-Llampaies,  Ventalló,  Vilafant,  Vilamalla  i  Vila-sacra,  que  es  sumen  als  municipis  que
disposen de personal de joventut propi, Castelló d’Empúries, Darnius, Figueres, La Jonquera, L’Escala,
Llançà, Peralada, Roses i Viladamat.

A nivell estadístic aquest fet suposa que el 90,59% dels joves de la comarca són població en potència
de les polítiques de joventut que s’impulsen, arribant a un total de 22.669 joves i que dels municipis que
superen els 150 joves en el seu territori  només un continua sense articular polítiques específiques
dirigides a joves.

Pel que fa  a la valoració global aquesta és fa difícil al tractar-se d’un projecte anual, tot i que amb la
continuïtat  dels  municipis  implicats  en  el  projecte  podem afirmar  que  a  nivell  general  el  grau  de
satisfacció i el nivell de compliment dels objectius marcats es força alt. Podem afirmar que els objectius
plantejats en l’inici de l’any per a cada municipi eren reals i factibles ja que gràcies al treball realitzat per
les tècniques compartides la majoria d’accions plantejades s’han realitzat en major o menor mesura.

 Així, en bona part dels municipis, les tècniques de joventut compartides han aconseguit convertir-
se  en  un  referent  pels  joves,  properes  a  ells  i  canalitzadores  de  les  seves  demandes  i
necessitats. També ho han estat pels responsables polítics i demés agents del municipi. S'han portat a
terme moltes més coordinacions, amb l'objectiu de treballar plegats, amb els referents dels diferents
serveis i  alhora aquesta proximitat ha generat la confiança necessària perquè  els joves demandin
aquest servei.

Respecte  als  objectius  marcats  d'intervenir  en  un mínim de 6 coordinacions  i  assessoraments  en
matèria de joventut, elaborar un mínim de 2 eines i/o recursos juvenils, i també promoure un mínim de
2  accions  conjuntes  per  municipi,  s'ha  aconseguit  en  tots  i  cadascun  dels  conveniats,  tal  com
exemplifiquen les memòries bimensuals que es trameten als regidors i regidores de referència.

Es pot afirmar que en aquests moments es supera el 70%, que ens proposàvem, de municipis que
disposen d'equipaments per a joves,  ja que tot  i  que no tots  tenen un espai  específic  per aquest
col·lectiu,  els  pocs que no poden oferir  un espai  per  ús exclusiu  del  joves han optat  per  habilitar
equipaments comunitaris per aquest fi. L'avantatge de disposar d'un lloc de referència en el municipi ha
col·laborat en la promoció de la participació juvenil i ha fet possible que es portin a terme al llarg de
l'any  múltiples  reunions  amb  joves,  la  majoria  d'elles  amb  l'objectiu  d'impulsar  activitats  i  d'altres
iniciatives del seu interès. En aquells municipis on es desenvolupa el projecte compartit des de fa més
anys, els joves són ja peça clau en les programacions que deriven dels ajuntaments, i han pres el relleu
de les generacions anteriors. Llers, Sant Climent Sescebes, Boadella i Les Escaules, L’Armentera o
Vilamalla,  són  alguns  dels  exemples  d'aquest  procés  que  ha  portat  al  col·lectiu  juvenil  a  assumir
responsabilitats  i  a  liderar  i  ser  protagonista  de bona part  de les  accions que  s'organitzen en els
respectius municipis.

Pel què fa a accions implementades entorn a diferents eixos, s'ha tingut més en compte els interessos i
les opinions dels responsables polítics i sobretot dels propis joves, que no la nostra expectativa inicial
de  treballar  àmbits  juvenils  diversos.  Per  tant,  no  en  tots  els  municipis  s'han  executat  accions
temàtiques,  sinó  que  s'ha  aprofundit  en  aquelles  que  suposaven  un  nivell  més  alt  d'implicació,
juntament amb les que consideràvem prioritàries com són les relacionades amb la formació, l'ocupació i
la salut juvenil, i amb el foment de la participació activa.

Des de la coordinació del projecte compartit una de les tasques que s'ha desenvolupat amb més interès
ha estat la d'elaborar eines i recursos que s'apliquessin en els diferents municipis i que servissin per
millorar-ne les prestacions. Dotar-lo de propostes més coherents i  adequades que beneficiessin de
forma més directa tant als joves com als seus municipis. Així, s'ha tornat a realitzar el Projecte Okup'Alt
que ha tingut una valoració molt bona tant per part dels ajuntaments com pel conjunt d'agents socials
del territori, els grups d'estudi de la IOC, amb la col·laboració dels ajuntaments de Figueres, Castelló
d'Empúries, Roses, La Jonquera i Vilafant, i els punts de salut juvenil en els diferents concerts joves
que s'han dut a terme durant les festes majors. 
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Accions que relacionen participació i voluntariat com són els camps de treball amb la col·laboració, en
la majoria d'ells, de la Direcció General de Joventut. La promoció de l'associacionisme juvenil,  molt
actiu  a  la  comarca,  amb  noves  entitats  i  iniciatives  que  afavoreixen  socialment  el  nostre  territori,
destacant  la  tasca del  Consell  Local  de  Joventut  de Figueres  amb qui  s’ha signat  un conveni  de
col·laboració per tal de realitzar accions conjuntes, coordinades i de suport a altres entitats juvenils.

 Totes aquestes propostes s’han anat creant i consolidant durant l’any 2014 i esperem que en el 2015
en puguin aparèixer de noves i que creixin o es readaptin les existents segons les necessitats del
moment. En definitiva es creu que ha mig termini es poden consolidar i ampliar  la majoria d’accions
desenvolupades.
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PROJECTE D'ACTUACIONS JUVENILS MANCOMUNADES 

Aquest projecte parteix amb l'interès que les accions que es desenvolupin beneficiïn al  conjunt  de
municipis de la comarca que aposten per polítiques de joventut. Té com a òrgan de consens la Taula
Comarcal de Joventut, que facilita poder fer un calendari de propostes juvenils consensuat entre tots
els professionals i que alhora permet optimitzar al màxim els recursos dedicats a l'organització d'aquest
tipus d'actuacions en el territori. Un òrgan constituït oficialment, que s’ha potenciat en els darrers anys, i
que és decisori alhora d’escollir i confeccionar les accions a desenvolupar en el territori.

En total es realitzen dues reunions de la taula, una el primer trimestre de l’any i l'altra durant el mesos
de novembre o desembre.  A través d’aquestes trobades dels professionals  en joventut  del  territori
marquem les línies a seguir de totes les propostes mancomunades que s'apliquen. 

Aquest treball realitzat en xarxa entre els tècnics/es de joventut ha estat fluït, amb una forta implicació
per part de tots/es i ha abordat tots aquells temes d'interès que afecten als joves de la comarca. 

S’aconsegueix  amb aquestes  reunions  de la  Taula  Comarcal  de Joventut  una  integració  entre  les
accions que es desenvolupen en joventut a nivell local i comarcal. Un dels objectius principals és que
tots els professionals de joventut consensuïn i segueixin línies similars i de col·laboració pel que fa al
desenvolupament de projectes juvenils al territori.  L'assistència a les reunions ha estat satisfactòria
amb la representació de la majoria de municipis de la comarca. 

Des de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal també es fan visites individualitzades a municipis per
conèixer  de més a prop la  seva actualitat  i  per  donar suport  comarcal  als  tècnics locals  quan és
necessari. A més la col·laboració i el contacte entre els diferents professionals porta a que les accions
que es desenvolupen a nivell comarcal es dirigeixin a tots els municipis amb referent juvenil i no només
a municipis del projecte compartit de joventut.

L'Àrea de Joventut a través de la Taula Comarcal de Joventut ha impulsat les accions previstes en el
pla  d'actuació  vigent.  Unes propostes  que  com l’any anterior  s’han  reduït  degut  a  la  disponibilitat
econòmica i on s'ha prioritzat aquelles activitats més globals i on participaven joves de tota la comarca.

Considerem que s'han complert els objectius del programa ja que en aquests moments existeix un
diàleg  fluid  i  col·laboratiu  amb la  majoria  de  poblacions  de  la  comarca.  A través  d’aquesta  Taula
s’aconsegueix que en la major part del territori es tingui una línia de treball comuna i en la mateixa
direcció pel que fa a joventut.

Finalment també apuntar que algun dels municipis que tradicionalment havien tingut un paper actiu en
la Taula Comarcal i en el desenvolupament de polítiques de joventut ja no hi assisteixen. Aquests han
reduït les accions de joventut en relació a anys anteriors.

Les  activitats  que l’àrea  de joventut  del  Consell  Comarcal  ha impulsat  o  col·laborat  han estat  les
següents:

Hem  col·laborat  amb  l’associació  juvenil  Vall  de  la  Muga  i  l’ajuntament  de  Boadella  i  les
Escaules en  l’organització  i  desenvolupament  d’un  camp  de  treball  internacional en  el  mateix
municipi.

Vist els resultats dels anys anteriors no s’ha organitzat el circuït Empordà Rock ja que no s’aconseguia
l’objectiu  inicial  d’implicar  els  joves  dels  pobles,  fer-los  partícips  de  l’organització,  i  així  fomentar
l’associacionisme  juvenil  i  la  participació  activa.  També  cada  vegada  més  els  grups  de  música
comarcals  que  inicien  la  seva  etapa  de  concerts  manifestaven  menys  interès  en  participar  de
l’esdeveniment.  El  que  s’ha  apostat  aquest  any  ha  estat  pels  punts  informatius  de  salut  i
prevenció Som.nit, prevenció d’alcohol i drogues, a través de Creu Roja Joventut, a concerts joves de
les festes majors de municipis de la comarca com Cadaqués, Sant Climent Sescebes, Llançà, Llers,
Avinyonet de Puigventós i Navata. No descartem tornar a desenvolupar el circuït Empordà Rock en un
futur ja que els objectius pels quals es va crear el projecte són perfectament vàlids però necessitem
que es torni a crear la demanda i la implicació en tot el procés de creació d’un projecte d’aquestes
característiques dels joves, dels ajuntaments i dels grups de música.

S’ha consolidat la Trobada d'Entitats Juvenils de l'Alt Empordà, aquest any a Castelló d’Empúries,
amb la majoria d’entitats juvenils participant i amb un bon nivell d’assistència. En aquests moments ja
s’ha convertit en una referència de participació i associacionisme a la comarca.

Hem organitzat una nova edició de la Trobada de Casals d'Estiu en el marc de l'Acustiqueta, en
col·laboració amb el  Festival  Acústica de Figueres,  que va aplegar uns 900 nens i nenes de 20
casals diferents i que van prendre part alhora en el Concurs de la Cançó de l'Estiu.
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Hem recuperat les sortides juvenils comarcals i n’hem creat de noves. S’han realitzat les sortides
a esquiar durant l’hivern, a patinar sobre gel i a assistir a un partit de bàsquet a la primavera, al llac de
l’aventura a l’estiu i a Port Aventura a la tardor. Aquestes han tingut una molt bona participació de joves
de tota la comarca destacant al  gran nombre d’assistents en l’ultima sortida per Halloween a Port
Aventura omplint fins a tres autobusos i desplaçant unes dues-centes persones fins a Salou.

Totes aquestes activitats que es realitzen surten de la Taula Comarcal de Joventut amb el consens i
suport de tots els professionals que hi participen.

Al llarg del 2014 s'han executat altres actuacions comarcals mancomunades, directament o s'hi  ha
donat suport a diferents nivells, però no apareixen en aquest apartat ja que hem optat per detallar-los
en els diferents projectes en funció de l'àmbit temàtic a què es dediquen. Així doncs, s'han complert
els d'objectius proposats.

També enguany s'ha seguit amb el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres per la
gestió de les polítiques de joventut municipals. Una col·laboració que tindrà continuïtat per a l'any
vinent, i que durant aquest 2014, a través l'Oficina de Joventut Figueres-Alt Empordà,  ha generat la
creació d’una programació d’activitats trimestral, un servei de dinamització juvenil i també un
espai potent d’informació juvenil.

També aquest any  l’Oficina de Joventut Figueres – Alt Empordà ha passat a formar part de la
Xarxa d’Oficines Joves que està desplegant la Generalitat de Catalunya a tot el país a través d’un
conveni de col·laboració per a la creació de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà. El 2014, a mesura que han
passat el mesos, hem tingut cada vegada més presència i consultes de diferents temàtiques de joves a
l’Oficina, fet que ens fa constatar que ens estem convertint en un punt de referència pels joves de
Figueres i comarca pel que fa al seu procés d’emancipació.

S'ha col·laborat en altres activitats de l'Ajuntament de Figueres, com el Casal d'estiu, amb més de
400 nens i nenes, les Barraques de Figueres per les festes de Santa Creu i en les activitats de
Nadal a la ciutat.

Una de les conclusions que s’arriba es que tot i que a nivell global cada vegada més són els joves
que  s'impliquen amb el  territori  i  participen en  l'elaboració  i  l'execució  de  les  accions  que  es
desenvolupen  en  el  seu  municipi,  continua  sent  complicat  i  poc  habitual  que  ho  facin  en  altres
contextos,  i  a  l'hora d'assumir  responsabilitats  encara ho  fan secundats  normalment  pel  tècnic  de
joventut o algun altre suport. Una realitat que demostra que encara cal treballar l'autonomia juvenil a la
comarca i que és important seguir aplicant mesures per aconseguir fer-la efectiva.

PROJECTE DE COMUNICACIÓ I VISIBILITZACIÓ 
S'ha seguit apostant fortament en aquest projecte per tal de poder donar credibilitat i notorietat a les
polítiques de joventut que es desenvolupen des de l'Àrea per a tota la comarca.

Avui en dia es crucial tenir una bona estratègia de comunicació i visualització de les accions i projectes
que es desenvolupen. S'han d'utilitzar tots els canals que tenim a l'abast, tant clàssics com moderns,
per tal de poder fer arribar el que fem a tots els joves que tenim repartits pels 68 municipis de l'Alt
Empordà.

També és important situar l'àrea de Joventut com espai de referència per als municipis que aposten per
realitzar polítiques juvenils en els seus pobles. A través dels canals  utilitzats podem guanya-nos la
confiança de tots ells ja que els permet visualitzar les accions i recursos que estan destinant en matèria
de joventut. A través d'aquest projecte els ajuntaments poden veure reflectit i recompensat l'esforç i el
compromís que tenen de desenvolupar accions per als seus joves.

Gràcies a la nostra xarxa i canals de comunicació moltes entitats i d'altres iniciatives  s'han posat en
contacte amb nosaltres per disposar del nostre suport i amplificar així la difusió de les seves accions. El
fet de definir una sèrie de pautes, a l'hora de difondre qualsevol actuació a implementar i apostar per
nous canals de comunicació més adequats pel públic juvenil, ha fet possible que les nostres accions i
missatges arribéssim molt més i de forma més ràpida i entenedora.

El rigor en els processos i la mecanització ha permès treure el màxim rendiment als diferents mitjans, la
majoria d'ells gratuïts, i  dirigir la despesa econòmica cap a aquells que realment són efectius i  que
creen en el nostre entorn més repercussió. Així s'ha continuat prescindint d'invertir en premsa escrita i
s'ha optat per ampliar la realització de vídeos digitals. També es manté un contacte continu amb l'Àrea
de Comunicació Comarcal que col·labora en la difusió de totes les accions que s'impulsen a través dels

6



MEMÒRIA DE L'ÀREA DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

seus canals, i s'utilitza la web genèrica del Consell Comarcal. Una web amb un disseny més innovador i
molt més funcional que ens permet arribar a d'altres sectors de població.

Un dels canals que més impacte té amb els joves i que més hem utilitzat ha estat el facebook. Tenim
creada una xarxa de facebook's, un per municipi, més el comarcal de Joventut Figueres-Alt Empordà
amb 3.037 amics que ens permet de forma ràpida comunicar i publicitar totes les accions, activitats i
recursos que tenim. És un canal que ens permet tenir un contacte directe no presencial amb el jove per
tal de resoldre consultes o demandes. 

Aquest any també hem potenciat la difusió de les activitats realitzades a través de la compte de Twitter
comarcal que tenim creada. A través d'aquest canal arribem a un altre tipus de públic de major edat i
que busca informació més específica i de més qualitat. Hem seguit utilitzant per difondre i comunicar-
nos el correu electrònic amb tres grups actius com són els de responsables polítics, el de professionals
de joventut i el de les entitats juvenils, i el canal youtube «joventutaltemporda» amb els diferents vídeos
digitals.

Si ens basem amb els objectius concretats en el Pla d'actuació respecte al projecte, podem considerar
que hem aconseguit fer més visibles les actuacions juvenils que es porten a terme a la comarca ,
superant  clarament  al  criteri  d'avaluació  previst.  A més,  també  destaca  un  tipus  de  comunicació
bidireccional, ja que no només s'ha fet difusió de les propostes pròpies i/o dels municipis compartits,
sinó que tal  com comentàvem, ens han demanat contínuament col·laboració per fer-ne del conjunt
d'accions que externament s'impulsen. La difusió de com a mínim 72 actuacions anuals s'ha superat
àmpliament.

Un aspecte que continua sent clau per l'Àrea de Joventut és la inclusió del polític i del referent juvenil
en els vídeos, a més d'apostar per projectes i accions més coherents i ajustades al territori. El que
encara ens queda per explotar i  implementar, amb més assiduïtat,  és la redacció de publicacions i
articles temàtics i d'opinió sobre temes d'actualitat que afecten als joves.

Finalment per fer visible l'Àrea en els municipis de la comarca s'ha continuat amb el treball  d'anys
anteriors. S'han seguit  realitzant visites individualitzades a diferents ajuntaments i  s'ha realitzat una
presentació de diferents projectes juvenils que impulsem en una reunió de polítics de joventut de la
comarca. El que ens falta i que estem treballant per aconseguir és la construcció d’una Taula estable de
referents polítics en joventut per tal d'aconseguir una major implicació de tots els ajuntaments en totes
les propostes juvenils que s’implementen a la comarca.
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ JUVENIL I ASSOCIACIONISMEPROGRAMA DE PARTICIPACIÓ JUVENIL I ASSOCIACIONISME

El  Pla  d'Actuació  Comarcal  en  matèria  de  Joventut  considera  com a  prioritàries  les  accions  que
fomenten la participació i l'associacionisme juvenil ja que fomenten la ciutadania activa dels joves de la
comarca. 

La participació i implicació dels joves alt empordanesos en projectes comunitaris i associatius sempre
ha estat elevada, per tant, cal apostar i dedicar esforços a potenciar aquestes accions i a crear els
canals necessaris perquè tots els joves que vulguin hi puguin participar.

S'intenta arribar al màxim nombre de joves possibles per tal de que participin dels diferents projectes
que engloben el programa.

S'articula  en tres  projectes  diferents,  el  Projecte  de  suport  a  l'associacionisme,  el  Projecte  de
Foment de la Participació, i el Projecte Europa Jove.

PROJECTE DE SUPORT A L'ASSOCIACIONISME 
Primer de tot destacar que l'associacionisme juvenil a l'Alt Empordà ha crescut i s'ha enfortit molt
durant aquests últims anys. Fet que es constata amb la quantitat d'activitats i projectes que durant el
2014 han realitzat les diferents entitats juvenils que tenim repartides per tota la comarca i el grau de
participació i implicació dels joves en aquestes entitats. 

Aquest fet es contraposa a l'opinió de molts analistes que suggereixen que el col·lectiu juvenil cada cop
és menys actiu i no té cap interès per implicar-se en tots aquelles problemàtiques que l'envolten i que
són importants pel conjunt de la societat.

Destacar la consolidació d'entitats que han anat creant-se els darrers anys com són Vall de la Muga de
Boadella i Les Escaules, l'Associació Juvenil Galbaris de Garriguella,  l'Associació de Joves d'Espolla,
Associació de Joves Vilamallenks, AJAC de Castelló d'Empúries. 

També  important  és  la  creació  o  recuperació  d'entitats  juvenils  que  fan  que  augmenti  el  nombre
d'aquestes. A totes aquestes se'ls hi dona una atenció personalitzada i suport en els tràmits per la
creació de l'entitat. Aquest any s'han creat o recuperat l'associació de Joves de Pontós, l'associació de
Joves  Embolingats,  l'associació  de  Joves  de  Capmany,  l'associació  juvenil  GM-Zone,  la  Xarxa  de
Voluntariat Jove de Figueres, l'associació de Skaters de Figueres i l'associació Empordà en Moviment. 

Un fet de cabdal importància ha estat l'augment de la participació juvenil i de l'associacionisme
organitzat  en els  municipis petits,  això porta  a una major  implicació dels  joves en les activitats
municipals i a l'augment del sentiment de pertinença.

Les  accions  impulsades  han  mantingut  la  pauta  d'organitzar  una  sèrie  de  reunions  entre  entitats
juvenils i entitats d'altres àmbits però formades per joves de la comarca, a partir de les quals s'han
marcat  les pautes de treball  i  de col·laboració entre  les dues parts.  En total  s'han realitzat  quatre
reunions amb la participació mitjana d'unes catorze entitats que han fet possible consolidar un espai
d'intercanvi d'experiències i d'informació molt valuós per tots. Han estat temes de referència la Trobada
d'Entitats, el projecte Alberg d'Entitats, la convocatòria de subvencions, ofertes formatives i els espais
de col·laboració entre les entitats i l'Oficina Jove.

La relació entre associacions i  l'ens comarcal ha estat més fluïda i més constant encara que l'any
anterior,  facilitant  informacions diverses a través del  grup de correu electrònic integrat  per més de
vuitanta adreces, que s'ha convertit també en un recurs per difondre les accions de les pròpies entitats. 

Com en els anys anteriors s'ha organitzat la V Trobada d'Entitats Juvenils de l'Alt Empordà. Aquesta
és l'acció més important i més visible del projecte i es realitza a través d'un procés participatiu amb
totes les entitats juvenils de la comarca que decideixen, a través de reunions, com es farà, a on, quan,
el contingut i les activitats.

Aquest any com a novetat, i a demanda de les entitats juvenils, s'ha descentralitzat la trobada portant-la
a Castelló d'Empúries. Amb aquest fet es pretén que es pugui arribar a joves de diferents poblacions,
que es pugui donar més visibilitat de la Trobada a nivell comarcal i que les entitats puguin conèixer de
primera mà el que s'està fent a les poblacions veïnes en matèria d'associacionisme juvenil.

Han participat activament vint-i-vuit associacions de la comarca, mantenint les dades de participació
d'anys anteriors. El que s'ha de ressaltar és l'augment d'assistència i la varietat d'activitats que es varen

8



MEMÒRIA DE L'ÀREA DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

dur a terme durant tota la tarda i nit a la plaça del Palau dels Comptes de Castelló d'Empúries. També
destacar el grau de compromís de les entitats en aquesta activitat i que cada vegada més veuen aquest
esdeveniment com a una bona oportunitat per donar a conèixer la tasca que realitzen. 

A part de les aportacions directes d'aquest treball amb les entitats, indirectament aquesta relació també
ha desembocat en diferents col·laboracions i  actuacions conjuntes entre  el  Consell  Comarcal  i  les
entitats, però també entre elles mateixes.  El suport al Pavelló del Pànic de Vilamalla organitzat per
l'Associació de Joves Vilamallenks, amb la participació dels Senyors del Foc de Castelló d'Empúries i
l'Associació de Donants de Sang, la realització de camps de treball amb el CEE i l'Associació de Joves
Vall de la Muga, el treball conjunt entre els joves de Vilamalla i de Palau-saverdera per l'organització de
Halloween, el suport a les activitats que realitzen els agrupaments escoltes, o el suport a diferents
iniciatives a través dels vídeos digitals, etc. 

És  important  destacar  enguany el  protagonisme en  les  iniciatives  comarcals  del  Consell  Local  de
Joventut de Figueres, una agrupació d'entitats imprescindible a l'hora de fomentar l'associacionisme i
impulsar propostes juvenils en el territori, que va creixent i que està plenament consolidada a la seva
ciutat. El fet que bona part de les associacions juvenils de la comarca en formin part, fa que es configuri
com un interlocutor de pes, i a tenir en compte, a l'hora de dissenyar qualsevol acció juvenil.

Gràcies  a  la  consolidació  de  les  reunions  amb  una  bona  mitjana  de  participació,  l'augment
d'assessoraments i consultes per part de les entitats, la implicació d'aquestes en les propostes que
deriven de la nostra àrea i el grau de satisfacció i valoració positiva que fan del servei, podem afirmar
que  estem  assolint  un  dels  objectius  primordials  d'aquest  projecte  que  és  esdevenir  punt  de
referència pel teixit associatiu juvenil de la comarca. 

En definitiva podem afirmar que el 2014 ha estat un any molt positiu i de gran càrrega de treball del
servei de suport i foment de l'associacionisme i de la participació juvenil que desenvolupa l'Àrea de
Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

PROJECTE DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 
S'ha donat suport a les iniciatives juvenils que s'han anat proposant als municipis, sobretot a
través dels tècnics de joventut compartits o a través dels diferents referents juvenils de cada poble.

Hem col·laborat amb diferents camps de treball que tenim a l'estiu a la comarca com el de Port Lligat a
Cadaqués o el que organitza l'associació juvenil Vall de la Muga a les Escaules. També s'ha col·laborat
i donat suport a l'ajuntament de Roses en l'activitat anomenada Per carnaval no tot s'hi val. Una altra
iniciativa que s'ha organitzat conjuntament amb les àrees de joventut de Llançà, Figueres, Cadaqués,
Sant Climent Sescebes, Llers, Avinyonet de Puigventós i Navata ha estat l'organització de punts de
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salut durant els concerts de festa major. 

S'ens fa difícil poder col·laborar tot el que voldríem i en totes les iniciatives que s'ens demana suport ja
que les circumstàncies econòmiques actuals ens obliguen a prioritzar projectes i no ens permeten que
els professionals de l'àrea hi puguin dedicar més temps i més esforços. 

Destacar que s'ha  avançat en la implicació dels i les joves en aquells municipis on existeix un
referent juvenil. La creació de noves associacions i la col·laboració en les iniciatives municipals són
dos clars exemples d'aquesta dinàmica positiva. 

Per últim dir que continuem creient en el desenvolupament de projectes d'aprenentatge servei com a
una alternativa vàlida per fomentar la participació i l'autonomia juvenil i que hem de buscar solucions
per tal de per poder-los desenvolupar en el nostre territori. 

PROJECTE EUROPA JOVE 
L'Àrea de Joventut ha participat en projectes que fomenten tant l'intercanvi entre professionals
de diferents països europeus com els intercanvis entre joves de distintes regions d'Europa.

Es pretén obrir les accions juvenils que realitzem o realitzarem a Europa a través dels diferents
programes  que  desenvolupa  la  Unió  Europea  en  Joventut.  Europa  ens  ofereix  als  tècnics  de
joventut noves vies de finançament de projectes i nous coneixements a través de l'intercanvi de bones
pràctiques i projectes entre diferents professionals.

També és importantíssim formar part d'aquests projectes per les oportunitats que ens dona Europa
pels  nostres  joves  a través dels  diferents  programes que s'impulsen.  Aquest  programes ens
permeten augmentar les capacitats, les habilitats, els coneixements i l'autonomia dels nostres joves.

Hem format part del Projecte MOVE, Mobilité vers l'Europe, finançat pel Programa per l'Educació i la
Formació al llarg de la Vida de la Comissió Europea en el marc del Lifelong Learnin Programme, Acció:
Grundtvig Partenariats Éducatifs, i que té el suport del Organismo Autónomo Programas Educativos
Europeos. Projecte bianual (2013-2014) que té per objectiu sensibilitzar i reforçar les competències
dels agents i professionals que donen suport al col·lectiu juvenil en la promoció de la mobilitat europea i
el treball en xarxa, com a factors de lluita contra les desigualtats i l'exclusió, centrant-se sobretot en
pràctiques entorn a l'ocupació.

S'han realitzat intercanvis d'accions i bones pràctiques entre organitzacions de França: Mission Locale
Jeunes des Pyrénées Orientales (coordinador del projecte - Perpinyà), Àustria: Best Institut (Viena),
Alemanya: Gewerkstatt (Bochum) i Espanya: Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

10



MEMÒRIA DE L'ÀREA DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

Aquest 2014 hi han hagut dues trobades de professionals, una es va dur a terme el mes de febrer (19 i
20) a Perpinyà i l'última a Figueres els mes de juny (10 i 11). En ella els diferents socis varen presentar
diferents experiències, accions i projectes relacionades amb la formació, l'ocupació i el treball contra les
desigualtats socials entre els diferents col·lectius juvenils. El resultat  dels intercanvis i  el treball  en
comú ha estat l'elaboració d'una guia de bones pràctiques en ocupació juvenil a nivell europeu.

Un altra projecte on hem col·laborat i donat suport ha estat el projecte Saltem les diferències que ha
impulsat  l'associació  Xarxa de Convivència de Roses juntament  amb un centre  juvenil  francès del
municipi de Bois-le-Roi situat molt a prop de París. 

Aquest projecte de voluntariat europeu té per objectiu fomentar la cohesió social, la convivència i la
transmissió de valors entre els joves a través de l'esport. Els joves seleccionats viuran una experiència
formativa i d'intercanvi durant 6 mesos a través de la dinamització d'un Skate Park.

També s'han iniciat els tràmits perquè puguem esdevenir  Entitat d'Enviament de joves a diferents
projectes europeus a través del Servei Voluntari Europeu (SVE).

El Servei Voluntari Europeu (SVE) ofereix la possibilitat a joves de 18 a 30 anys d'ampliar la seva
formació,  viure  una  experiència  intercultural,  conèixer  diferents  realitats,  donar  suport  al
desenvolupament  de  comunitats  locals  i  ampliar  els  coneixements  d'un  idioma  a  través  de  la
participació activa en un projecte de voluntariat i solidaritat, el treball en equip i la formació en diferents
camps. El SVE es defineix com un procés personal de formació no reglada del voluntari, al llarg del
qual, aquest adquirirà una sèrie d'habilitats i coneixements de gran importància en el context personal i
professional. Aquest procés és reconegut per la Comissió Europea amb el certificat Youthpass.

Al  ser  entitat  d'enviament  esdevindrem  responsables  del  proces  d'informació  i  formació  del  jove
voluntari abans de marxar, l'ajudarem a trobar un projecte d'acollida adaptat a les seves necessitats i
inquietuds,  contactarem i  realitzarem les gestions necessàries per desenvolupar el  voluntariat  amb
l'entitat d'acollida i realitzarem el seguiment de tot el procés.
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  PROGRAMA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ JUVENILPROGRAMA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ JUVENIL

Degut al context actual és important dedicar temps i esforços a projectes que fomentin l'ocupació
dels  joves  i  també  la  seva  formació,  per  això,  plantegem  aquest  programa  com  un  dels  més
rellevants i prioritaris del Pla d'Actuació 2014, i al mateix temps ha de ser el que evolucioni i s'adapti
més ràpidament a les necessitats formatives i ocupacionals dels joves de la comarca. 

Com a novetat aquest any 2014, una vegada creada l'Oficina Jove de l'Alt Empordà, fruit de l'aprovació
d'un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres, s'inicia el
programa de Garantia Juvenil a través de la cooperació entre diferents agents i institucions del país.

PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 
L'Oficina Jove és un dels agents implicats en el desplegament del Programa de Garantia Juvenil que
s'ha iniciat  aquest  any arreu de l'estat. La Garantia  Juvenil  és una iniciativa Europea de lluita
contra l’atur juvenil per garantir que tots els joves menors de 25 anys, tant si estan inscrits en el
serveis públics d’ocupació com si no, rebin una oferta concreta (de feina, de formació o de període
de pràctiques) en un període de temps de 4 mesos des que va acabar la formació o es va iniciar
el període a l’atur. 

Aquest programa té com a objectius principals:

• Reduir l'atur juvenil.

• Incrementar la formació i experiència professional entre els joves.

• Prevenir la exclusió social entre els joves

Els requisits que han de complir els joves són:

• Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord
Econòmic  Europeu  o  Suïssa  que  es  trobin  a  Espanya  en  exercici  de  la  lliure  circulació  i
residència.  També podran inscriure's  els estrangers titulars d'una autorització per residir  en
territori espanyol que habiliti per treballar.

• Estar empadronat en qualsevol municipi del territori espanyol.

• Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau
de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el
Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

• No haver treballat 30 dies naturals anteriors a la presentació de la sol·licitud.

• No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies
naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

• No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies
naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Des de l'oficina Jove ens hem implicat, hem potenciat i hem liderat el desplegament d'aquesta iniciativa
a la comarca. Per tal de poder aplicar la Garantia Juvenil  amb eficàcia hem assistit  a les diferents
jornades formatives que ha desenvolupat la Generalitat de Catalunya durant aquest 2014.

S'han desenvolupat diferents trobades amb els diferents tècnics de joventut de la comarca i amb altres
agents que treballen amb joves per tal de consensuar una estratègia de treball comuna per a tot el
territori. 

S'han realitzat xerrades informatives a l'Oficina Jove explicant en que consisteix la Garantia Juvenil,
com  apuntar-se,  accions  formatives  i  d'ocupació,  avantatges  i  altres  recursos.  I  també  s'ha
desenvolupat  una  forta  campanya  de  difusió  a  través  de  les  xarxes  socials  i  altres  mitjans  de
comunicació.
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Amb tot això s'intenta que la informació sobre el programa arribi al màxim de joves possible i que tots
els joves que reuneixen els requisits es puguin inscriure fàcilment a la Garantia Juvenil. També destacar
el treball en comú i coordinat amb l'Oficina de Treball de Figueres i amb l'àrea de Promoció Econòmica
de l'ajuntament de Figueres per tal de cercar i atendre joves que reuneixen les característiques per
formar part del projecte.

Les funcions de l'Oficina Jove en el desplegament de la Garantia Juvenil són informar al jove, inscriure'l
al  programa,  seguiment  del  procés  d'alta  del  jove  i  un  cop  inscrit  assessorament,  tutorització  i
acompanyament del jove en el procés de recerca de recursos formatius o de recerca de feina.

Podem afirmar que hem pogut arribar a un nombre important de joves ja que durant aquests mesos
d'implantació  de  la  Garantia  Juvenil  ja  hem iniciat  el  procediment  d'inscripció  a  182  joves  de  la
comarca.

PROJECTE OKUP'ALT 
Des de l'Àrea de Joventut s'ha tornat a prioritzar el projecte Okup'Alt ja que a través d'aquest
projecte es desenvolupen accions per fer front l'elevat índex d'atur juvenil que hi ha en aquests
moments  a  la  comarca.  També  ens  permet  poder  capacitar  els  joves  i  donar-lis  noves  eines  i
estratègies per aconseguir un lloc de treball (millora de l'ocupabilitat). Aquesta ha estat la quarta edició
del projecte Okup'Alt un projecte innovador i que s'està convertint en un referent per als joves pel
que fa a formació professionalitzadora en diferents oficis i relació amb el teixit empresarial de la
comarca. Es  pretén  empoderar  els  i  les  joves  participants  per  tal  de  que  augmentin  les  seves
competències i capacitats professionals, i així afavoreixin el seu nivell de confiança i autonomia.

El projecte s'ha realitzat amb èxit durant els mesos de gener a abril. L'Okup'Alt ha tingut una molt bona
valoració tant dels participants com del conjunt d'agents socials de la comarca, ha suposat al mateix
temps la visualització de les polítiques juvenils en el territori i situar a la nostra àrea com a referent
comarcal de la promoció de l'ocupació juvenil i de l’atenció a joves. Per tant, després de l'anàlisi dels
resultats es pot afirmar que tindrà continuïtat durant el proper any. 

En total van participar-hi 44 joves de 16 a 19 anys de catorze municipis diferents dividits en tres grups
en funció de l'ofici. Grup de manetes (fusteria, pintura etc.) Grup de comunicació i audiovisual (gestió
administrativa, domini de les TIC, vídeo currículums, creació d'anuncis, etc.) i Grup de forestal (poda
d'oliveres, desbrossar, jardineria, etc.). Molts dels joves van ser derivats pels serveis socials comarcals,
àrees de promoció econòmica, SOC, IES, Centre de Salut Mental, CRAE l'Albera, EAIA i Jutjats de
menors.

Els objectius plantejats en el projecte s'han pogut aconseguir i alguns fins i tot superar. S'ha superat
tant el nombre d'inscrits (90 sol·licituds), com el nombre de joves que han finalitzat satisfactòriament el
projecte (35). També aquest any hem aconseguit tenir més relació, suport i contacte amb les empreses
del territori. Es van dur a terme més de 45 entrevistes de feina en 13 empreses de la comarca, sense
comptar les més de 100 entrevistes que es van fer al matí que es va realitzar l’Hora Okup’Alt.

El  conveni  subscrit  amb l’Àrea  de Promoció  econòmica de l’Ajuntament  de Figueres  en  relació  al
Projecte Joves per l’Ocupació finançat pel SOC, ha permès que cap jove es quedés sense recurs i dels
90 joves inscrits, 46 fossin derivats a aquest projecte i alguns altres als cursos de formació ocupacional
del SOC. 

Pel que fa a la inscripció i realització d'altres formacions durant el projecte o una vegada finalitzat,
podem afirmar que hem aconseguit que la gran majoria de joves s'apuntin o cursin altres formacions
tan  reglades  com  complementàries.  Trobem  que  19  joves  s'han  apuntat  a  diferents  programes
formatius reglats com són l'ESO a través de l'Institut Obert  de Catalunya (4),  educació secundària
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obligatòria presencial (3), cicles de Grau Mig (5), cicles de Grau Superior (2) i Batxillerat (1).

També hi hagut un gran interès en matricular-se a formacions complementaries. Formacions com curs
de primers auxilis de la Creu Roja (1),  curs de guarda de seguretat (1), curs d'arbitratge (1), curs de
monitor de lleure (1), curs de cambrer de l'Escola d'Hostaleria (1), curs de manipulador d'aliments (3),
curs d'iniciació a Tècnic Esportiu (2), curs de carretó elevador (2) i curs d'alemany (1). Respecte a la
inserció, tot  i  que és el més difícil  d'aconseguir,  2 varen ser les contractacions en el  transcurs del
projecte, 5 més per la campanya d’estiu i 2 més al llarg de l’any. 

Destacar que una vegada analitzades les enquestes de satisfacció que es varen fer omplir als joves
participants observem que tots responen que si tinguessin l'oportunitat tornaríem a prendre part del
projecte.

Enguany s’ha millorat  el  projecte  tant  en l'aspecte  formatiu com social  respecte a l’edició  anterior.
Aquestes millores i  l'anàlisi  dels resultats obtinguts ens servirà per tal  de plantejar  i  programar un
projecte Okup'Alt 2015 molt més coherent i adaptat a la realitat de la comarca i a les necessitats dels
joves que hi viuen. Es seguirà insistint amb la implicació de les diferents administracions i del teixit
empresarial  per  tal  de  poder  realitzar  un  projecte  més  complert,  eficaç  i  que  pugui  donar  noves
oportunitats.
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PROJECTE DE FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 
Aquest projecte s'articula i  té com a nexe d'unió entre Joventut, professionals, institucions i centres
educatius,  la  Taula  Interinstitucional  per  la  Formació  i  l’Ocupació  Juvenil  de  l’Alt  Empordà
(TfiOJ).

Aquesta  taula,  que  ja  té  8  anys  de  funcionament,  està  plenament  consolidada,  acull  als  i  les
professionals del món educatiu, del món laboral, empresaris i altres professionals de la comarca. Des
d'ella s'impulsa la creació i implementació de projectes de formació professional i ocupacional. També
té com a objectiu el facilitar l’accés dels i les joves al món del treball.

Així enguany han continuat augmentant les entitats que hi assisteixen, una quarantena de professionals
hi estan adscrits i s’ha millorat el treball interinstitucional, interdepartamental, en xarxa i de coordinació
entre tots ells.

Intercanvis d’experiències, algunes d’emprenedoria jove, i de coneixements en matèria de formació i
d’ocupació juvenil,  elaboració de dossiers i  d’estadístiques actualitzades sobre aquests àmbits i  en
relació al territori fan de la Taula un veritable observatori de la realitat de la nostra comarca i permet
efectuar anàlisis i diagnòstics molt més acurats, doncs tots els sectors tècnics que hi intervenen hi són
representats.

Des de la Taula s'ha col·laborat en la redacció dels següents anàlisis i estudis estratègics:

• De l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la realitat dels i les joves de l’Alt Empordà, i per la diagnosi
dels Plans locals i del Pla Comarcal de Joventut.

• En l’estudi d’identificació de les necessitats formatives a l’Alt Empordà, dins del Pla Estratègic
de Formació a l’Alt Empordà i ha donat suport als centres de secundària que volen aconseguir
els cicles formatius (cursos 2013-14 i 2014-15 ).

• Curs 2013-14: suport al projecte dels nous cicles formatius de grau mig i de formació DUAL:

• CFGM Olis d’Oliva i Vins, del INS de Llançà

• CFGM Manteniment d’Embarcacions d'Esbarjo

• Curs 2014-15: suport al cicle formatiu de grau mig de Farmàcia i Para-farmàcia,  del  INS
Alexandre Deulofeu.

• La col·laboració amb els centres de secundària en la identificació de les necessitats formatives
a la comarca i la implementació dels 21 cicles formatius professionals de grau mig i els 8 CFGS
a l’Alt Empordà  2014.

També en ella s'han exposat diferents projectes i programes com:

• La situació del sector del Turisme a l’Alt Empordà.

• Projecte d'Emprenedoria versus Autocupació.

• Programa Joves per l’Ocupació de Figueres.

• El Programa de Garantia Juvenil.

• El Pla Estratègic de Promoció Econòmica i Ocupació local a l’Alt Empordà.

Destacar les noves possibilitats formatives que s'estan obrint gràcies a l'oferta formativa del Centre
d'Educació Integral de Figueres i de l’Escola d'Hostaleria que faciliten l'accés a l'educació de joves que
fins  ara  no  havien  pogut  fer.  En  poc  temps s’han  convertit  en  recursos  educatius  de  referència  i
imprescindibles per la comarca.

Una de les novetats que s'ha realitzat aquest any ha estat, 17 de desembre, la realització d'una sessió
conjunta de les Taules de Formació i Salut Juvenil  que va comptar amb la presència del Director
General de Joventut i que va servir per fer balanç dels 8 anys de vida de les dues taules, per acomiadar
l'actual impulsor i per presentar el nou model de funcionament. En definitiva la Taula Interinstitucional
per la Formació i l’Ocupació Juvenil de l’Alt Empordà segueix sent un projecte de foment de la formació
i ocupació molt productiu i positiu per la comarca. Compta amb la valoració bona valoració del recurs
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de tots els professionals que hi assisteixen.

Actuacions comarcals en formació i ocupació 

Deixant de banda els diferents assessoraments i orientacions que els tècnics i tècniques comarcals
desenvolupen des del Projecte Tècnic Compartit de Joventut, informant sobre els recursos en formació,
centres i estudis, a tots els nivells territorials, i facilitant la inclusió dels i les joves cap al mercat de
treball, han continuat amb èxit les derivacions al SOC de molts joves de la comarca, s'han organitzat
els cursos de premonitors a Pontós i La Jonquera, monitors a Figueres i a Roses-Castelló i directors a
Figueres.

Respecte a l'execució d'aquests cursos s'ha decidit continuar amb la itinerància de les seus, alternant
els municipis de realització i  també les instal·lacions juvenils on es porten a terme, i  així oferir les
mateixes  oportunitats  a  tothom.  També s'ha  col·laborat  en  la  informació  i  participació  dels  cursos
ofertats per l'Espai Jove Ksameu de Figueres.

També destacaríem en aquest apartat els grups de la IOC de Castelló d’Empúries, Figueres, Roses i
Vilafant,  que tenen l’objectiu d’aconseguir que els joves matriculats es treguin el graduat de l'ESO.
Col·labora en aquesta iniciativa l’IES Illa de Rodes de Roses, centre de suport de la IOC a la comarca,
que ofereix formació gratuïta als tutors responsables de cada grup i que han valorat aquest recurs de
manera molt positiva.

Borsa de monitors/es i directors/es de lleure 

Gestionada directament per l'Àrea de Joventut com a suport als ajuntaments i a les entitats d’educació
en el lleure dona feina a un bon nombre de monitors/es i de directors/es de lleure en període d’estiu
fonamentalment. Aquest any s'ha intentat donar sortida al major nombre de persones inscrites tot i que
cada vegada és més difícil a causa de tenir molta més gent demandant del servei de l'habitual degut al
període de crisi en el que ens trobem.

Dos aspectes que es tenen en consideració i que serveixen per millorar tant la funcionalitat de la borsa
com el  servei  que  es  presta  a  les  entitats  que  sol·liciten  personal,  han  estat  la  introducció  d'una
normativa que permet regular la vigència dels currículums disponibles i  que marca les pautes i  les
condicions d'accés. I fer un seguiment de les persones que es deriven per veure si han realitzat una
tasca satisfactòria i han complert les expectatives, per així donar més qualitat i valor a aquesta eina.
Aspectes que són molt ben valorats pels ajuntaments i entitats demandants i que es mantindran durant
el 2015.
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PROJECTE DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 

Aquest projecte aquest any ha tingut un fort impuls augmentant molt el nombre de joves que han fet
pràctiques en el departament de Joventut. A través d'aquest projecte es fa una aposta clara per donar
facilitats a un tipus de joves als que habitualment no s'hi dirigeixen moltes propostes. Intentem que els
projectes  de  pràctiques  siguin  el  més  vàlids  possibles,  sobretot  des  d'un  punt  de  vista
professionalitzador. 

Els objectius marcats s'han complert i s'han superat les expectatives inicials que ens havíem plantejat
en un inici. La valoració dels participants ha estat positiva i molt ben valorada per ells, pels tècnics de
l'àrea i per tots els agents implicats en el projecte.

A través de convenis amb la Universitat de Girona tenim en pràctiques un noi que està estudiant tercer
d'Educació Social i  una noia del  màster d'Artteràpia.  S'ha gestionat  l'inici  de pràctiques del màster
Interuniversitari de Joventut d'una noia que realitzarà tasques de col·laboració, anàlisi i avaluació del
projecte Tècnic Compartit de Joventut.

També al llarg de l'any es realitzen dins de l'Àrea de Joventut pràctiques dels cursos de monitor i
director de lleure. Dos directors i  cinc monitors de lleure han realitzat  les pràctiques a l'Oficina de
Joventut  o a través d'alguns dels espais  joves dels  municipis  que formen part  del  projecte Tècnic
Compartit de Joventut.
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  PROGRAMA DE SALUT JUVENILPROGRAMA DE SALUT JUVENIL

El  Programa  de  Salut  Juvenil  2014  compte  amb el  suport  de  la  Taula  de  Salut  Juvenil  i  s’ha
desenvolupat d’acord amb els objectius i els programes previstos inicialment i amb criteris de
realisme, d’eficiència, d’eficàcia i de participació. 

Destacar la coordinació dels agents de salut i de les actuacions en matèria de salut juvenil, fet singular i
molt positiu per la comarca, i la participació dels i les joves en els diferents programes d’educació en
salut  que han superat  les previsions inicials,  malgrat  la crisi,  i  que és un fet  que ens encoratja  a
continuar per aquesta línia durant els propers anys. 

Les accions impulsades, dirigides sobretot a promoure els hàbits saludables entre la població
juvenil  de l’Alt  Empordà,  que era i  és l’objectiu  prioritari  del  projecte  han abordat  aspectes com
l’alimentació saludable, el consum responsable d’alcohol, el treball en salut entre iguals o la
informació en salut.

PROJECTE CAMPANYA D'ALIMENTACIÓ JOVE 
Des  de  l'Àrea  de  Joventut  la  Campanya  d'Alimentació  Jove  ha  estat  un  dels  projectes  clau
desenvolupats en matèria de salut juvenil. 

Aquesta Campanya té per objectiu prioritari la millora dels hàbits saludables i del comportament
alimentari dels i  les joves de la comarca de l’Alt  Empordà .  El desenvolupament de Campanya
d'Alimentació Jove és un dels objectius prioritaris dins el projecte de salut juvenil de l'Alt Empordà per a
l'any 2014.

La Campanya d'Alimentació Jove ha estat adreçada als joves de 15 i 16 anys que estudien en els
centres de secundària de l'Alt Empordà. Aquesta s'ha dut a terme a l'Escola d'Hostaleria els dijous al
matí entre els mesos de gener i maig de 2014. En les sessions s'han desenvolupat continguts sobre
hàbits saludables, dieta, comportament alimentari i nutrició. Tot això s'ha treballat a través de tallers
d'alimentació, xerrades, audiovisuals, un taller pràctic de cuina i finalitzant cada sessió amb un dinar
pedagògic.

Com a novetat i millora qualitativa del projecte, enguany s'ha desenvolupat, per primera vegada, una
xerrada sobre imatge estètica i personal del joves a càrrec de la Fundació Imatge i Autoestima – ACAB.

La participació de joves en la campanya ha augmentat respecte a l'any anterior. Han participat 402
alumnes  de  3r  i  4rt  d'ESO i  26  professors/es  dels  següents  centres  d'educació  secundària  de  la
comarca:

• INS Cendrassos

• Escolàpies de Figueres

• INS Illa de Rodes 

• INS Cap Norfeu de Roses

• SES Castelló – Empuriabrava 

• INS de Llançà 

• INS de Vilafant

• També han participat els alumnes del centre suport educatiu i social Ksameu.

Relacionat amb el Projecte Campanya d'Alimentació Jove s'han desenvolupat paral·lelament  diferents
accions complementàries:

• Xerrada a professionals, pares i mares sobre “Trastorns de la conducta alimentària. Imatge,
autoestima i joves” el 19 de març a la sala de plens del Consell Comarcal (57 participants).

• Xerrades sobre “Hàbits saludables, alimentació i joves” als centres de secundària que no han
pogut participar directament a la Campanya:
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• INS Olivar Gran de Figueres: alumnes dels cicles formatius de grau mig de cuina (44), i de
serveis (50)

• INS Ramon Muntaner de Figueres (92  alumnes de 3r ESO)

• Col·legi la Salle de Figueres  (65 alumnes de 4t d’ESO)

• Curs  intensiu  per  a  educadors/es  sobre “Trastorns en  la  conducta  alimentària:  prevenció  i
detecció precoç” a finals de juny. Curs impartit per l'ACAB que ha tingut una duració de 15
hores i on han participat 25 professionals relacionats amb salut i joves de la comarca.

Pel que fa a resultats, la Campanya d'Alimentació Jove arriba al 45% dels adolescents de 15 a 16 anys
de la comarca i hi participen el 50% dels centres de secundària públics i privats de l'Alt Empordà.  A
través de la implementació de les diferents accions s'actua en els tres àmbits educatius més
importants: alumnes, pares i mares i professionals. Això permet que es tingui un impacte important
i positiu en la millora dels hàbits saludables i del comportament alimentari dels nostres joves. 

L'avaluació del programa es molt positiva i hi ha un alt índex de satisfacció tant per part dels joves, com
dels professors, dels tècnics responsables de l'Oficina Jove i dels altres  professionals implicats. (El
60% dels alumnes que han participat i el 80% del professorat ha valorat molt positivament aquesta
campanya).

En definitiva, aquest projecte permet ressaltar la importància de l'alimentació en la salut dels joves
i que cal una bona informació i conscienciació per la millora dels hàbits saludables . Per tant, es
necessari seguir i ampliar aquesta línia de treball en els propers cursos i així poder arribar al màxim
nombre de joves i centres d'educació secundària de la comarca.

Els  costos  de la  campanya són raonables,  aquests  s'optimitzen  al  màxim per tal  de  realitzar  una
campanya de la millor qualitat i impacte positiu possible.

Col·laboren en la campanya la Direcció General de Joventut, el Dipsalut, l’Escola d’Hostaleria de l'Alt
Empordà,  els  centres  d'educació  secundària  de  l’Alt  Empordà,  la  Taula  de  Salut  Juvenil,  l’Àrea
d’Educació del Consell Comarcal, la  Fundació IMA – ACAB, el Servei Educatiu de l’Alt Empordà i els
agents de salut del Programa Salut i Escola.
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PROJECTE DE PREVENCIÓ EN SALUT I PEL CONSUM RESPONSABLE D'ALCOHOL

Projecte dirigit principalment a joves de 14 a 25 anys, i que inclou diferents actuacions:

1. S’han fet intervencions, amb el suport i col·laboració de Creu Roja en forma de taller de salut
en diferents concerts de música durant les festes majors dels municipis de la comarca. Han
consistit  en treballar el  consum responsable d'alcohol amb els joves que van als concerts.
També s’han repartit díptics i s'ha ofert informació de qualitat en salut. Aquests tallers s'han
realitzat  a  Cadaqués,  Llançà,  Figueres,  Sant  Climent  Sescebes,  Navata  i  Avinyonet  de
Puigventós. 

2. S’han fet  xerrades sobre consum responsable en els  curs de formació de pre-monitors/es,
monitors/es i directors/es de lleure infantil i juvenil.

3. S’han fet xerrades informatives als alumnes de l’Escola d’Hostaleria pel consum responsable
d’alcohol, a càrrec dels agents de salut de PDS.

4. S'ha realitzat un taller preventiu amb als participants del projecte Okup'Alt.

5. S’han fet altres actuacions de consum responsable d’alcohol entre les associacions juvenils
(Trobada d'Entitats de Juvenil de Castelló d'Empúries), i a d’altres espais juvenils.

6. Xerrades als centres escolars de secundària.

7. Suport i col·laboració en el desenvolupament de la campanya de sensibilització, prevenció i
consum responsable a Vilamalla dins el projecte de pavelló del pànic.

L’avaluació dels diferents agents de salut, entitats, tècnics i altres professionals que han intervingut en
el projecte i l'interès per part dels joves, a més de la  necessitat de treballar i minimitzar l'impacte del
consum  abusiu  d'alcohol  i  d'altres  substàncies,  fan  que  sigui  clau  mantenir  aquest  projecte  per
promoure hàbits més saludables en l'àmbit de l'oci.

PROJECTE CURS D'AGENT JOVE DE SALUT 
Després de la prova pilot del projecte de Jove a Jove que es va dur a terme l'any 2013, amb la
participació de 10 joves per tal de treballar els hàbits saludables i preventius en  salut d'igual a igual,
enguany hem fet un pas més i s'ha organitzat un curs d'Agent Jove de Salut durant els mesos d'octubre
i novembre

Aquest nou projecte ha nascut amb uns objectius molt ambiciosos i  buscant la qualitat  tant de les
formacions  com  de  les  accions  desenvolupades.  Es  tracta  d’un  projecte  de  formació  en  salut
d’adolescents de l'Alt Empordà, de 15 a 19 anys, com agents joves de salut per capacitar-los per
intervenir a nivell de grup i entre iguals (de jove a jove).
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El  projecte  formatiu  ha  consistit  en  30  hores  de
formació teòrica, tallers participatius, visites a centres de
salut i colònies i  10 h de pràctiques en algun projecte de
salut  que es realitzi  a la comarca i  si  pot  ser en el  seu
municipi.  Hi  han  participat  un  total  de  24  joves  dels
municipis  de  Figueres,  El  Far  d'Empordà,  Vilafant,
Vilabertran, Llers, Roses, Sant Climent Sescebes i Fortià.

L'objectiu  principal  ha  estat  formar  joves  en  salut,
capacitar-los i empoderar-los per:

• Prendre consciència de la importància de la salut, i el que aquesta representa en la qualitat
de vida dels i les joves.

• Millorar els seus hàbits, per tal de que esdevinguin saludables.

• Empoderar-los, per tal que puguin intervenir entre iguals, amb altres joves, i ajudar-los en la
millora dels hàbits saludables.

• Ressaltar la implicació dels professionals que formen part de la Taula de Salut Juvenil que han
estat els formadors dels joves en cadascuna de les seves especialitats i que ho han fet de
manera voluntària i altruista.

La  valoració  que  fem  d'aquesta  iniciativa  formativa  innovadora  és  molt  positiva  ja  que  ha
permès  empoderar  a  un  grup  de  joves  per  tal  de  puguin  ser  referents  i  líders  positius  en
diferents temes que afecten a la seva salut i a la dels seus iguals. Destacar la bona valoració del
recurs que han fet els professionals que hi han intervingut i també el grau de satisfacció dels joves que
hi han participat. 

Per tant, una vegada analitzat el funcionament i avaluació del curs d'Agent Jove de Salut s'arriba a la
conclusió de donar-li continuïtat durant el proper any.

PROJECTE D'INFORMACIÓ JUVENIL EN SALUT 
Dins el projecte d'Informació Juvenil en Salut aquest any 2014 s'ha iniciat el projecte de creació de la
figura d'un Agent de Salut Comarcal que comparteixen diferents municipis de la comarca sota la
coordinació del Consell Comarcal. Aquest perfil professional inexistent en el nostre territori fins ara
serà molt efectiu i dona més coherència i continuïtat al Programa de Salut Juvenil que s'impulsa a la
comarca. 

En aquests moments estan implicats i financen el projecte les àrees de Joventut i Benestar Social del
Consell Comarcal, els ajuntaments de Castelló d'Empúries i La Jonquera que tenen tècnic de joventut
propi i els 24 municipis que formen part del Projecte Tècnic de Joventut Compartit. En un futur proper
s'intentarà que els altres municipis amb un pes rellevant de població que en aquests moments no en
formen part s'involucrin i participin del projecte.

El servei va adreçat a joves de d’edats compreses entre 15 i 25 anys, residents a la comarca de l’Alt
Empordà.  Es  tracta  d’un  servei  que  atén  i  orienta  de  manera  confidencial  sobre  qüestions
relacionades amb la salut. En especial sobre temes relacionats amb la sexualitat, amb l’alcohol i
altres drogues, amb l'alimentació i amb les “pantalles”.

Els joves es poden dirigir al servei per resoldre dubtes i realitzar consultes sobre les seves inquietuds o
problemes referents a qualsevol tema relacionat amb la salut i les conductes de risc. També poden
posar-se en contacte a través de les TIC i de les xarxes socials (facebook, whatsApp,...)

Alhora des del servei  es promouen activitats comunitàries i  participatives amb els joves de la
comarca,  sobre  prevenció  de  conductes  de  risc  relacionades  amb  la  salut  dels  joves.  En  la
metodologia  de treball  s'assumeix un rol  de treball  actiu,  per  aproximar-se i  implicar  als  joves;  es
col·labora  amb les  campanyes que  es  facin  en  el  territori  i  es  proposen  conferencies  i  cicles  de
xerrades sobre temes de salut. 
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Es considera clau l’empoderament dels joves per l’adopció d’estils de vida saludables, mitjançant la
informació, la formació i la creació d’hàbits, el compromís amb la salut i la pràctica d’un estil de vida
saludable. 

El servei s'ha començat a implementar en el territori des del mes d'octubre amb una  cobertura de 10
hores setmanals distribuïdes de la següent forma:

5,30 h des de la seu de Joventut del CCA

3,5 h quinzenalment als municipis de La Jonquera i Castelló d’Empúries.

També s'ha aprofitat la proximitat dels tècnics de joventut de l'àrea per poder assumir les diferents
consultes en salut dels joves de manera directe, des dels espais joves corresponents o de l'oficina, i
cada cop més mitjançant les TIC i les xarxes socials.

En definitiva considerem en aquests moments que la baixa autoestima dels joves i la frustració que
suposa la impossibilitat de poder desenvolupar les seves transicions vitals, configuren una problemàtica
en termes de salut  que per nosaltres és prioritària,  i  per tant,  és cap on destinem més esforços i
recursos econòmics. La valoració del funcionament d'aquest primer any de projecte i la seva continuïtat
la farem a mitjans del pròxim any ja que això ens permetrà tenir una visió més global del grau de
funcionament i utilitat.

22



MEMÒRIA DE L'ÀREA DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

PROGRAMA DE FOMENT DE L'EMANCIPACIÓ JUVENILPROGRAMA DE FOMENT DE L'EMANCIPACIÓ JUVENIL

A través del Programa de Foment de l'Emancipació Juvenil  es pretén acompanyar al jove en el
procés de construcció del seu projecte de vida i que aquest pugui esdevenir un ciutadà actiu,
participatiu i compromès amb l'entorn i la societat.

Entenem la  joventut  com l'etapa del  cicle  vital  d'una persona  on  adquireix  les  habilitats,  els
instruments i els recursos amb els quals haurà d’afrontar la resta de la seva vida.

Per tant, des d'aquest programa desenvolupem accions i projectes que fomenten valors, hàbits i
competències  basats  en  la  convivència  i  la  igualtat  d'oportunitats  de  tots  els  joves  de  la
comarca.

Aquest  programa  s'articula  amb  la creació  de  l'Oficina  Jove  com  a  punt  central  de
desenvolupament de les accions en matèria d'emancipació i participació juvenil.

L'OFICINA JOVE DE L'ALT EMPORDÀ 
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres han signat
aquest any un conveni de col·laboració per a la creació i gestió de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà.

Aquesta oficina està integrada dins els serveis de joventut que desenvolupa el Consell Comarcal i ha
d'esdevenir l'eix principal des d'on desenvolupar les accions en matèria d'emancipació i  participació
juvenil. En ella s'integren els serveis i equipaments per als joves de les tres administracions amb la idea
de fomentar la coordinació, el treball en xarxa, l'optimització i eficiència de recursos. 

L'Oficina Jove de l'Alt Empordà esdevé la base de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil a la
comarca pel  que fa  al  desenvolupament de polítiques de joventut en matèria  d'emancipació
juvenil. Té com a objectiu principal el de ser el referent per als i les joves, oferint-los l’atenció integral
necessària  per  al  seu desenvolupament  personal  i  social,  i  contribuir,  de  manera decidida,  al  seu
procés d’emancipació.

L'Oficina Jove coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil de la ciutat Figueres i
de la comarca. A través de la figura del dinamitzador-informador juvenil s'ofereixen als joves serveis
d'informació, d'orientació, d'assessorament, de participació i de dinamització d'activitats.

Dins l'Oficina Jove trobem diferents espais:

• Espai d'informació i assessorament

• Sala de dinamització

• Aula de Formació

• Aula d'estudi

• Alberg d'entitats

• Ciber espai

• Despatxos

• Sala polivalent*

* Properament s'iniciarà la construcció d'un buc d'assaig a la sala polivalent pel foment i la creació
musical.

Els horaris d'atenció als joves són:

• De dilluns a divendres de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h 

• Dissabtes de 16 h a 20 h
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Dades de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà:
Durant el primer semestre de posada en funcionament de l'Oficina Jove (juny-desembre) s'han atès un
total de 7.023 joves i hem rebut un total de 14.357 consultes. 

Pel que fa a franges d'edat podem observar que  els joves menors de 16 anys han estat més del
50% tant del total d'usuaris com de les consultes. També observem que el segon grup que més ha
a fet ús dels serveis de l'Oficina Jove han estat els joves de la franja d'edat de 16 a 20 anys (20,60%).
Destacar que els joves menors de 20 anys suposen més del 75% de les atenció de l'Oficina Jove.
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Edat % Consultes

<16 4078 58,07% 8513 59,30%

16-20 1447 20,60% 3509 24,44%

21-25 540 7,69% 1112 7,75%

26-29 138 1,96% 199 1,39%

30-35 308 4,39% 375 2,61%

>35 512 7,29% 649 4,52%

Total 7023 100,00% 14357 100,00%

Número 
Usuaris

% 
Usuaris

Número 
Consultes

7,29% 4,39%

1,96%
7,69%
20,60%

58,07%

>35

30-35

26-29

21-25

16-20

<16
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Pel que fa a la  distribució  home/dona de les atencions observem que és lleugerament superior  el
nombre de nois que de noies atesos.(Un 10% més d'atencions). 

Servei d'Informació, Orientació i Assessorament Juvenil
El servei d'Informació, Orientació i Assessorament Juvenil  és un espai on s'atén, s'acompanya i és
resolen consultes i dubtes als i les joves en el seu procés d'emancipació i autonomia dels i les
joves.  Des  d'aquest  servei  oferim  assessorament  personalitzat  i  informació  respecte  temes  com
l’educació, la mobilitat, el treball, la salut, el temps lliure, i l’associacionisme. 

S'ofereix als i  a les joves informació i  assessorament d’estudis reglats i  no reglats, de beques, de
recursos  i  borses  de  treball,  de  formació  per  treballar,  de  recursos  per  viatjar,  de  salut,
d’associacionisme i voluntariat, d’habitatge, de lleure i cultura, etc. 

Es dóna material per emportar i tenim ordinadors de consulta, espai wifi, sala d'estudi i premsa diària.
També realitzem trimestralment xerrades informatives sobre algun tema en concret que sigui d'actualitat
i/o d'interès pels joves.

Pel que fa a les dades d'utilització del servei des de la posada en funcionament de l'Oficina Jove, l'han
utilitzat 2.591 joves.

Per franges d'edat els podem dividir de la següent forma:
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Sexe % Consultes

Dona 2970 42,29% 6451 44,93%

Home 4053 57,71% 7906 55,07%

Total 7023 100,00% 14357 100,00%

Número 
Usuaris

% 
Usuaris

Número 
Consultes

57,71%
42,29% Home

Dona

Edat Número Usuaris % Usuaris

<16 1306 50,41%

16-20 495 19,10%

21-25 197 7,60%

26-29 57 2,20%

30-35 217 8,38%

>35 319 12,31%

Total 2591 100,00%

50,41%

19,10%
7,60%
2,20%
8,38%

12,31% <16

16-20

21-25

26-29

30-35

>35
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Servei de Participació i Dinamització Juvenil
A través del Servei de Participació i  Dinamització Juvenil  pretenem generar joves compromesos,
actius i crítics amb la societat actual. 

Els processos participatius que es projecten tenen per objectiu que els joves i les entitats juvenils
s'impliquin  en  la  programació  de  les  activitats  de  dinamització  i  que  hi  participin.  Aquests
processos beneficien als joves en diferents aspectes com:

• Foment de la cultura democràtica.

• Genera cohesió social entre els joves.

• Crea sentiment de pertinença i identitat amb la comarca.

• Implica als joves en els diferents afers col·lectius.

• Noves formes d'oci i d'invertir el temps lliure.

Han participat de les diferents activitats de participació i dinamització juvenil un total de 4.432 joves de
diferents  municipis  de  la  comarca.  Aquests  es  divideixen  en   joves  que  venen  individualment  a
participar de les activitats programades o bé joves associats que participen a través de les entitats
juvenils que tenim per tot el territori.

Per franges d'edat els podem dividir de la següent forma:
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Edat Número Usuaris % Usuaris

<16 2772 62,55%

16-20 952 21,48%

21-25 343 7,74%

26-29 81 1,83%

30-35 91 2,05%

>35 193 4,35%

Total 4432 100,00%

4,35%
2,05%
1,83%

7,74%
21,48%

62,55% >35

30-35

26-29

21-25

16-20

<16



MEMÒRIA DE L'ÀREA DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

Les  accions  que  s'han  realitzat  dins  aquest  programa  les  podem  dividir  com  activitats  de
dinamització, sortides joves, activitats de foment de l'associacionisme i la participació juvenil,
casal jove, formació. I queden detallades de la següent manera:

Activitats de dinamització
A través de la dinamització oferim un servei d'oci educatiu a través des del qual incidim en els joves
en el seu procés de creixement personal i d'adquisició d'hàbits. Aquestes activitats les dividim en dos
grups:

• Tardes Joves: Consisteix en una programació d'activitats a les tardes de dimarts a divendres
de 16 h a 20 h. Aquestes activitats són lliures, gratuïtes i estan dirigides pel dinamitzador
juvenil. Tots els joves que volen poden venir a participar de les activitats els dies que vulguin
sense necessitat d'inscripció prèvia. S'ha realitzat activitats com campionats de futbolí, de
tennis taula, jocs de taula, tallers  i  manualitats,  tallers  de  deures,  consultes
informàtiques,...

• Programació Trimestral: Es realitzen tot tipus d'activitats i esdeveniments que volen incidir
en les inquietuds i necessitats dels joves de la comarca. A  diferència de la Tarda Jove
aquestes  estan  programades  en  dates  fixes  i  normalment  cal  inscripció  prèvia.  Podem
destacar activitats com taller de creació d'apps, taller de robots lego, xerrades de mobilitat a
l'estranger i formació a la comarca, tallers de prevenció, cinefòrums, concursos i campanyes
de salut,...

En la dinamització sempre es busca la innovació i la creativitat, fomentant la participació, la implicació i
la transformació dels joves en totes les activitats.

Sortides Joves

A través de les sortides volem facilitar la  possibilitat  de gaudir d'activitats  d'oci  sense que el
transport, el preu, la família o l'entorn suposin un impediment per poder-les realitzar.
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Pretenem elaborar noves formes d'oci alternatiu, oferint als joves unes activitats distintes a les que
usualment poden trobar a la comarca. En pro d'una diversió més saludable i formativa.

• Sortida a la Neu 

• Sortida Esports d'Aventura

• Sortida Port Aventura

Activitats de foment de l'associacionisme i la participació juvenil.
Aquesta acció té com a finalitat oferir informació, assessorament i processos participatius amb els
joves associats i amb les entitats juvenils de la comarca. Oferim:

• Informació sobre els recursos adreçats a les entitats (subvencions, cursos,...).

• Assessorament i recursos per a la realització d'activitats i creació de noves entitats.

• Formació específica.

• Organització d'activitats amb les entitats.

Com a activitat principal hem desenvolupat conjuntament amb les associacions juvenils del territori la V
Trobada d'entitats Juvenils a Castelló d'Empúries.  També s'han dut a terme sessions formatives sobre
ONG's, participació, casals, i temes de fiscalitat.

Casal Jove
És un espai participatiu on els joves construeixen el seu casal a partir de les seves propostes i
inquietuds. Un punt de trobada per a joves com alternativa d'oci a l'estiu.

Totes les activitats estan pensades conjuntament amb els participants,  és a dir,  cada jove proposa
activitats que una vegada consensuades amb el grup és realitzen. Enguany s'ha dut a terme durant el
mes de juliol i hi han participat una vintena d'adolescents d'edats compreses entre els 12 i 16 anys de 6
municipis de la comarca.

A part de les activitats i sortides programades s'han fet diferents intercanvis amb altres casals joves de
l'Alt Empordà, per tal de fomentar la relació entre adolescents.
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Formació
La formació entesa com a eina transformadora del jove dins el seu procés d'emancipació. És un
dels punts on més s'ha incidit durant tot l'any ja que entenem que els joves formats son més capaços
d'exercir plenament la seva autonomia. 

S'han realitzat:

• Sessions informatives sobre formació i ocupació a la comarca

• Xerrades a Instituts

• Cursos de lleure (premonitor, monitor i director)

• Cursos sobre alimentació i salut

• Curs de manipulador d'aliments
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Finalment  es valora molt positivament el Servei de Participació i Dinamització Juvenil. I es que
després d'oferir aquest servei per primera vegada podem afirmar que hem obtingut uns resultats que
sobrepassen les  estimacions  inicials  plantejades  en la  creació  de l'Oficina  Jove.  S'ha  de  tenir  en
compte que en només sis mesos, des de que es va instaurar, han fet ús dels diferents serveis i
programes més de 7.000 usuaris.

També ressaltar  l'alt grau de satisfacció que han mostrat  els participants i  usuaris  del servei.
Informació extreta d'enquestes, opinions personals, correus electrònics i altres mitjans de comunicació. 

Veient els resultats obtinguts del projecte volem seguir en aquesta línia i consolidar i ampliar els serveis
de l'Oficina Jove durant el proper any.

30



MEMÒRIA DE L'ÀREA DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

RECULL DE PREMSARECULL DE PREMSA
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