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PRESENTACIÓ 

A Catalunya existeixen dos documents que marquen el full de ruta del què han de ser i com 

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

Polítiques de Joventut de Catalunya i el Pla Nacional de Catalunya 2010-2020 (PNJCat). En 

aquests s’identifica la planificació estratègica com una eina necessària per la transformació de 

la realitat de les persones joves al territori a través del desplegament de polítiques de joventut.  

La planificació estratègica de les polítiques de joventut comarcals pren forma amb el Pla 

Comarcal de Joventut (PCJ). Aquesta planificació és l'estratègia de definició de les polítiques 

que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats i els recursos 

disponibles. Els PCJ permeten conèixer la realitat sobre la qual es vol intervenir, decidir a partir 

del coneixement i dirigir d'acord amb les decisions preses en aquest procés.  

L'elaboració del PCJ es caracteritza per ser un procés dinàmic i estratègic. És dinàmic en tant 

que s’articula en diferents fases: diagnosi, disseny, implementació i avaluació –  incorporant 

també el pla d'actuació – que es despleguen en diferents moments i seguint un recorregut 

lògic. Per altra banda és estratègic en tant que s’implica a tots els agents que intervenen en 

les polítiques comarcals de joventut en cadascuna de les fases.   

El Pla d’Actuació Territorial de Joventut (PATJ 2020) es proposa el repte de millorar les 

polítiques de joventut que es despleguen en els municipis i les comarques amb el suport de 

la Direcció General de Joventut. En aquest repte s'incorporen dos objectes de treball molt 

rellevants per al projecte territorial: el Contracte Programa per al finançament en joventut de 

la Generalitat als ens locals i comarcals i la definició del catàleg de serveis de la Xarxa Nacional 

d'Emancipació Juvenil que s'operativitza en les Oficines Joves. El desplegament de la 

planificació estratègica a nivell comarcal en la darrera dècada s’ha vist condicionada pels 

esforços en la simplificació de la documentació vinculada al finançament de la Generalitat de 

Catalunya i els reptes de la implementació de les Oficines Joves de la Xarxa Nacional 

d’Emancipació Juvenil. De manera, que hem tingut molt present la incorporació de la 

planificació de l’OJ en el procés de treball i en l’estructura del PCJ.  

Tenint en compte el marc normatiu, trobem que l’article 14.1 de la Llei 33/2010, de l’1 

d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya, estableix les funcions dels Consells 

Comarcals en el desplegament de les polítiques de joventut:  

“Els ens locals supramunicipals han de vetllar perquè en els municipis de llur àmbit 

territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats 

complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments. Amb aquesta finalitat, els 

ens locals supramunicipals poden elaborar i aprovar plans de joventut, amb la 

participació dels municipis de llur àmbit territorial.” 

I el Decret 90/2013, de 29 de gener, pel qual s’aprova el PNCJCat 2020, descriu el PCJ com 

l’eina del projecte al territori:  
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“Un instrument dels consells comarcals que, en el marc del PNJCat, possibiliten exercir 

les funcions d’assistència i cooperació als municipis en matèria de joventut. Els PCJ tenen 

la funció d’impulsar les polítiques locals de joventut, atenent les necessitats específiques 

dels municipis de cada comarca, creant xarxes de treball amb els ajuntaments i vetllant 

per l’aplicació d’unes polítiques locals de joventut de qualitat que contribueixin a 

l’assoliment dels objectius del PNJCat”. 

De manera que tal i com descriu la Direcció General de Joventut, el Pla Comarcal de Joventut 

és una eina de transformació al territori ja que ajuda a :  

Font: Orientacions per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut. DGJ. 2018 

A nivell comarcal es destaquen en l'àmbit de planificació els Protocols d'Intervenció Estratègia 

Comarcal de Polítiques de Joventut (PIECJ) que han donat resposta a les necessitats dels 

municipis de la comarca en polítiques de joventut a través de la concreció en projectes. El 

PIEJC defineix les polítiques de joventut que es realitzen a nivell comarcal i ha estat l'eina de 

planificació i desplegament de les polítiques de joventut a nivell comarcal de referència durant 

aquests darrers anys. Aquest ha esdevingut l'instrument estratègic dels consells comarcals 

possibilitant exercir les funcions d'assistència i cooperació als municipis en matèria de 

joventut i ser l'eina de desplegament del Pla d'Actuació Territorial. Ens trobem en un moment 

en que es fa necessari reprendre la planificació estratègica a través dels PCJ com a eina de 

millora de la qualitat de les polítiques comarcals de joventut que complementi el PIEJC i que 

aporti una mirada global a les actuacions del Servei Comarcal de Joventut i del desplegament 

de la Xarxa d’Emancipació Juvenil. D'aquesta manera també donarem resposta als nous reptes 

presentats en el PATJ 2020. Es fa necessari que un únic document de referència incorpori el 

conjunt d'actuacions del Servei Comarcal de Joventut: tant les competències delegades com el 

desplegament de les Oficines Joves, així com el PIECJ. I que torni a posar en el centre una 

planificació estratègica participada amb els agents del territori que d'una manera eficaç i 

eficient doni resposta a través d'un pla d'actuació a les necessitats territorials (tant a nivell 

local com comarcal).  

Per fer-ho aquest Pla Comarcal segueix les orientacions de Direcció General de Joventut i 

segueix l’estructura que es proposa en dos grans blocs:  

 Les bases del PCJ. 
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 El Pla d’Actuació Anual. 

Els continguts de les Bases del Pla Comarcal incorporen el plantejament, la diagnosi, el marc 

estratègic i la metodologia i el plantejament de l’avaluació. Per elaborar la diagnosi s’ha tingut 

en compte tant l’anàlisi de la realitat juvenil com de les polítiques de joventut (municipals i 

comarcals).  

En el Pla d’Actuació Anual es concreten els programes i les actuacions definides a partir dels 

resultats de la diagnosi i dels eixos estratègics de les bases. 
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La diagnosi és una de les parts més importants del Pla Comarcal de Joventut (PCJ), ja que 

aporta informació sobre el punt de partida i és sobre la que es fonamenta tot el treball de 

propostes d’acció del PCJ. El seu objectiu és conèixer la realitat juvenil i de les polítiques de 

joventut de la comarca a les que cal donar resposta mitjançant la intervenció del Consell 

Comarcal en polítiques de joventut. Per tal de dur a terme aquest objectiu, hem implementat 

diferents fases en el procés d’elaboració del PCJ: 

 

Plantejament Aquesta fase consisteix en consensuar quins seran els aspectes clau a 

analitzar en profunditat pel desenvolupament de l'elaboració del PCJ, 

focalitzant en aquells àmbits de les polítiques de joventut que es 

considerin determinants conjunturalment per: priorització política, 

necessitat tècnica, realitat juvenil, conjuntura social, conjuntura 

comarcal, etc. Ens ha permès l'elaboració d'un PCJ realista que doni 

resposta d'una manera eficient a les necessitats tenint en compte els 

recursos disponibles.  

Anàlisi de la 

realitat juvenil 

Aquesta fase consisteix en analitzar els principals indicadors de la 

realitat juvenil: dades sociodemogràfiques, d’ocupació, de formació, 

etc. Ens permetrà disposar d'un coneixement més acurat de la realitat 

heterogènia de la joventut a la comarca, detectar noves necessitats o 

fenòmens que afecten a les persones joves i ajustar les prioritats i les 

polítiques per tal d'assolir uns resultats adequats. 

Anàlisi de les 

polítiques de 

joventut 

Aquesta fase consisteix en analitzar les polítiques de joventut que es 

realitzen des dels 68 municipis de l’Alt Empordà i les polítiques de 

suport a les polítiques locals de joventut que es duen a terme des del 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Ens ha permès sistematitzar i 

avaluar les actuacions que es duen a terme en l’actualitat i relacionar-

les amb les necessitats existents de cara a orientar el pla d’actuació. 

 

La triangulació de les conclusions a partir de la síntesi de les dues anàlisis ens ha permès 

determinar quines són les principals necessitats juvenils i de les polítiques de joventut que 

ens serviran per a l’elaboració de les línies estratègiques del Pla Comarcal de Joventut.  
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1. EL PLANTEJAMENT 

El tret de partida per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut ha 

estat el plantejament de la diagnosi. Aquest plantejament ens ha 

servit per posar les bases de l’anàlisi, identificant els àmbits 

prioritaris i d’aquesta manera incidir en la perspectiva d’anàlisi en 

la fase de diagnosi. 

Per tal d’obtenir una visió global de la realitat de les persones joves 

a l’Alt Empordà i de les polítiques impulsades pel Servei Comarcal de Joventut, hem comptat 

amb els coneixements i l’experiència de l’actual equip del Servei de Comarcal de Joventut i 

dels tècnics i tècniques de joventut que treballen en els diferents municipis de la comarca. 

Concretament, hem dut a terme una sessió de treball amb el grup de professionals de les 

polítiques de joventut per tal d’identificar els punts forts i els punts febles de les polítiques 

de joventut que es duen a terme tant des de l’àmbit local com comarcal. D’aquesta manera 

hem construït des del consens i des del treball col·laboratiu les prioritats de les polítiques de 

joventut a la comarca per aconseguir un enfocament integral.  

De manera complementària a la sessió esmentada, també hem realitzat una anàlisi dels 

diferents documents de planificació estratègica del Consell Comarcal: Pla d’Acció Comarcal 

2018-2020, Memòries Anuals d’Activitat entre els anys 2015 i 2019, Actes de les Taules 

Polítiques Comarcals de Joventut, Actes de les Taules Tècniques Comarcals de Joventut, 

Projecte d’Oficina Jove de l’Alt Empordà, i altres documents de planificació estratègica 

vinculats indirectament amb l’àmbit de Joventut. Des d’aquesta perspectiva hem tingut molt 

present la feina desplegada en les polítiques de joventut així com els seus resultats, de manera 

que la definició de les principals necessitats respon també al principi de realitat. Finalment, 

també s’ha realitzat una sessió amb joves pertanyents a les entitats associatives juvenils de 

l’Alt Empordà, en la qual es va treballar la detecció de necessitats de les persones joves del 

territori, així com la priorització dels àmbits que el Servei Comarcal de Joventut hauria de 

prendre, des del seu punt de vista, en el desplegament de polítiques de joventut en el marc 

del nou Pla Comarcal de Joventut. 

Sessió 

participativa PCJ 

Alt Empordà, 

tècnics i tècniques 

de joventut del 

SCJ.  
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1.1 Desplegament i consolidació de les polítiques de joventut a la comarca 

El Servei Comarcal de Joventut (Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà) fomenta el 

desplegament de programes i actuacions per donar resposta a les necessitats dels 68 

municipis de la comarca en l’àmbit de les polítiques de joventut. Entre les principals actuacions 

que es despleguen el SCJ assumeix les competències delegades de Direcció General de 

Joventut en matèria d’instal·lacions i activitats juvenils, i estructura les seves actuacions a 

partir de cinc programes. D’aquests cinc programes, i en relació al desplegament de les 

polítiques de joventut a la comarca, cal destacar el Programa de Suport a les Polítiques 

Municipals de Joventut. 

L’elevada fragmentació dels municipis de la comarca i la seva població presenta algunes 

dificultats a l’hora de desplegar polítiques de joventut, així com problemàtiques més concretes 

relacionades amb la mobilitat i la centralització d’activitats en municipis més grans; qüestions 

que afecten especialment a la població jove. Es percep com a prioritari, doncs, abordar la 

cohesió social i la cohesió del territori en les polítiques de joventut a desenvolupar. 

En aquest sentit, es manifesta una limitada planificació municipal que dificulta el plantejament 

de polítiques i actuacions a llarg termini, i comporta, en bona mesura, que les actuacions en 

matèria de joventut acabin reduint-se a l’oci i l’esport, essent difícil el disseny de polítiques 

integrals i transversals per tal de poder abordar aspectes com ara l’emancipació de les 

persones joves. 

En aquest exercici de desplegament de les polítiques de joventut a la comarca, i en el marc 

del Programa de suport a les polítiques municipals de joventut, els i les professionals de 

joventut consideren fonamental prioritzar el manteniment i reforç dels tècnics i dinamitzadors 

de joventut compartits. Aquestes figures són l’agent central per al desplegament i l’articulació 

de les polítiques de joventut a la comarca i als seus municipis. Es considera prioritari enfortir 

el lideratge del Servei de Joventut del Consell Comarcal en tant que motor de les polítiques en 

joventut, i destinar recursos per a un reforç (per exemple, mitjançant formacions per a que 

puguin millorar la seva tasca) i ampliació del personal tècnic compartit. Alhora, es planteja la 

necessitat de reforçar el treball en xarxa entre àrees i departaments del Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà, tot i que també entre el Servei Comarcal de Joventut i altres institucions i agents 

del territori, municipis, etc. 

 

1.2 Transicions juvenils 

Tal com es podrà apreciar en les pàgines següents, en l’anàlisi sociodemogràfic de la realitat 

juvenil de l’Alt Empordà, la comarca es veu afectada per una elevada taxa d’atur juvenil, en 

bona mesura donada per la estacionalitat i la precarietat d’un tipus d’activitat econòmica molt 

present a la comarca: el turisme. Alhora es percep una problemàtica vinculada a les transicions 

educatives relacionades amb l’abandonament prematur dels estudis. Aquests dos fenòmens 

condueixen a prioritzar la necessitat de desenvolupar més actuacions que abordin 

problemàtiques educatives i laborals / ocupacionals, però des d’una perspectiva més integral, 
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que posi també l’atenció en aquesta transició del món escolar al món laboral, i que posi la 

persona i el seu benestar al centre. A nivell organitzatiu, aquesta necessitat es tradueix en la 

realització de processos de revisió i enfortiment de les actuacions que desplega el Programa 

de Formació i Ocupació Juvenil del Servei Comarcal de Joventut, amb la col·laboració de 

diverses àrees del mateix Consell, així com d’agents (educatius, empresarials) de la comarca. 

En el programa ja s’hi realitzen diverses actuacions, com ara l’Okup’Alt, el Projecte de foment 

de la formació i l’ocupació, o el Servei de Treball Jove; projectes que tot i gaudir d’un impacte 

valorat com a molt positiu, segueix essent percebut com a limitat en relació a les necessitats 

i problemàtiques definides pels i les professionals en relació a les necessitats juvenils i de les 

polítiques de joventut. 

Caldria destacar que, pel que fa a la resta de polítiques d’emancipació de les persones joves, 

aquelles centrades en els àmbits de salut i d’habitatge, han estat les menys prioritzades. Com 

veurem més endavant sí que des del SCJ s’impulsa un projecte propi de salut juvenil que en 

els darrers anys ha consolidat diferents actuacions, així com des de l'Oficina Jove es dóna 

servei a través d’informació, recursos i tallers amb l'impuls del Programa d'Emancipació 

Juvenil. Que questes polítiques hagin estat menys prioritzats no significa que no siguin 

importants pels i per les professionals de joventut, sinó que la resposta que s’està donant es 

considera adequada (tot i que sempre hi hagi marge a reforçar-la i/o millorar-la). Tanmateix, 

s’ha atorgat l’èmfasi a les necessitats relacionades amb l’ocupació i la formació; percebudes 

com a prioritàries. 

Gràfic 1. Àmbits prioritaris d’actuació del Servei Comarcal de Joventut en polítiques d’emancipació de la 

població jove. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

1.3 Participació, associacionisme i cohesió social i territorial 

Aquest àmbit ha estat en el que més han confluït les perspectives de les persones joves i dels 

tècnics i les tècniques. Des d’un punt de vista tècnic, s’entén la participació com un element 

central en el procés de formació de la persona, generant un interès pel que passa al seu entorn 

OCUPACIÓ

FORMACIÓ

HABITATGE

SALUT
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PARTICIPACIÓ I ASS

OCI I CULTURACOHESIÓ SOCIAL

i responsabilitzant-se’n. Per altra banda, des de la perspectiva dels i de les joves, es manifesta 

la necessitat de suport en el foment de la participació de les persones joves. Des de la seva 

perspectiva els joves consideren que caldria impulsar tant a nivell local com comarcal 

processos de participació vinculats al disseny de polítiques juvenils i de presa de decisions. 

Per tant, les necessitats vinculades a aquest àmbit, es condicionen a actuacions de revisió i 

millora dels projectes desplegats en el Programa de Participació Juvenil i Associacionisme del 

Servei Comarcal de Joventut, especialment el reforç de les actuacions de foment i suport de 

l’associacionisme, així com en el foment de processos participatius que incorporin a la 

població jove. 

Per altra banda, des d’un punt de vista professional es posa èmfasi en la realització 

d’actuacions que abordin la cohesió social; per una banda territorial i de mobilitat, i per altra 

banda de caràcter més aviat cultural. Pel que fa a la cohesió territorial, tot i els esforços 

realitzats pel Servei de Joventut del Consell comarcal en realitzar activitats descentralitzades 

al territori (activitats mancomunades, trobades itinerants any a any, activitats i sortides, 

formacions, desplegament de professionals compartits de joventut, etc.) es percep que la 

dispersió territorial dels municipis de l’Alt Empordà presenta reptes importants; quelcom que 

s’afegeix a les necessitats no resoltes de mobilitat. En relació a la cohesió social, els i les 

professionals expressen les limitacions de les polítiques de joventut per arribar a alguns 

col·lectius de joves, especialment pel que fa poblacions amb cultura, idioma i/o origen 

territorial diferents. D’aquesta manera, i des del punt de vista professional, aquest conjunt de 

fenòmens configura una problemàtica de cohesió social de la població jove de l’Alt Empordà; 

quelcom que caldria abordar en el disseny de les actuacions del nou pla. 

Gràfic 2. Àmbits prioritaris d’actuació del Servei Comarcal de Joventut en polítiques afirmatives. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Més enllà dels àmbits focalitzats de les polítiques de joventut s’ha considerat important 

realitzar una priorització dels aspectes més transversals i/o organitzatius vinculats al 

desplegament de les polítiques comarcals de joventut. A mode de síntesi aquests han estat 

els principals reptes de les polítiques de joventut comarcals per part dels i les professionals 

del territori. 
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Font: núvol de paraules àmbits prioritaris de treball, elaboració pròpia. 
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2. LA REALITAT JUVENIL A L’ALT EMPORDÀ 

L’Anàlisi de la Realitat Juvenil és un instrument que ens permet conèixer, a partir d’indicadors 

d’especial rellevància, quina és la situació de les persones joves a l’Alt Empordà. El seu objectiu 

és, per tant, aportar informació que ens ajudi a identificar les principals necessitats de les 

persones joves, així com els factors que les generen. Per això, analitzarem dades quantitatives 

del conjunt de la comarca que ens permetin contextualitzar la realitat juvenil des de diferents 

punts de vista: la seva evolució en el temps, la diversitat dels municipis que composen la 

comarca, la comparació amb altres segments d’edat, i la comparació amb les persones joves 

del conjunt de Catalunya. 

Hem organitzat aquesta anàlisi en quatre apartats. En el primer apartat ens centrem en  els 

trets sociodemogràfics de l’Alt Empordà, analitzant dades relacionades amb el nombre 

d’habitants, la densitat de població, i l’estructura de la població. En el segon apartat, dedicat 

a la formació, indagarem en el nivell d’instrucció de la població de la comarca, en el grau de 

finalització de l’educació secundària obligatòria, i en la distribució de l’alumnat en els diferents 

centres d’educació secundària obligatòria i post-obligatòria. En el tercer apartat, focalitzat en 

l’ocupació, recollim els principals indicadors del mercat laboral, com la població activa, la taxa 

d’atur, o la contractació registrada, entre d’altres, i els comparem amb la situació del 2008, 

any d’esclat de la crisi econòmica. I finalment, en el quart apartat, ens centrem en altres factors 

socio-econòmics com l’habitatge o la renda. 

 

2.1. Trets sociodemogràfics 

L’Alt Empordà, amb una població de 140.569 habitats és la catorzena comarca més poblada 

de Catalunya i la tercera de la província de Girona. Disposa d’una superfície de 1.257,54km2 

(cinquena més gran de Catalunya) i una densitat de població de de 104,1 habitants per km2 

(2019), notablement per sota del nivell català (236,7 habitants/km2) i lleugerament per sobre 

del de la província de Girona (130,6 habitants/km2). 

Si prenem com a punt de partida l’any 2008, la població de l’Alt Empordà va créixer força fins 

arribar el seu punt més àlgid l’any 2012 amb 141.517 habitants. Els següents 5 anys la 

població presenta un lleuger decreixement (amb l’excepció de l’any 2015) i els darrers tres 

anys la comarca ha tornar a experimentar un creixement situant el nombre total d’habitants 

en 141.339 persones. Tanmateix, amb l’excepció dels anys 2008 – 2010, la seva variació anual 

relativa a la població ha estat relativament baixa no superant el 0,80%. 
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Gràfic 3. Evolució anual relativa de la població, 2008-2019 

Font: Idescat 

Gràfic 4. Variació anual relativa de la població, 2008-2018 

Font: Idescat 

L’Alt Empordà està format per un total de 68 municipis. És per tant la comarca amb un major 

nombre de municipis per un notable marge (la següent comarca és Osona amb 50 municipis). 

La capital, Figueres, compta amb un total de 46.654 habitants, els quals representen un 32,3% 

de la població de la comarca. En segon lloc es situa Roses amb 19.550, seguida per Castelló 

d’Empúries amb 10.906 i L’Escala amb 10.339. Aquests quatre municipis representen el 61,2% 

de la població comarcal. Una altra característica important és que 59 dels municipis de la 

comarca (86,8%) tenen menys de 2.000 habitants. 
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Taula 1. Població per municipis i sexe, 2019 

Municipi Habitants Municipi Habitants 

Agullana 831 Palau-saverdera 1.476 

Albanyà 157 Pau 560 

Armentera 930 Pedret i Marzà 198 

Avinyonet de Puigventós 1.610 Peralada 1.850 

Biure 1.004 Pont de Molins 529 

Boadella i les Escaules 232 Pontós 266 

Borrassà 252 Port de la Selva 970 

Bàscara 714 Portbou 1.075 

Cabanelles 279 Rabós 178 

Cabanes 948 Riumors 258 

Cadaqués 2.712 Roses 19.550 

Cantallops 313 Sant Climent Sescebes 626 

Capmany 613 Sant Llorenç de la Muga 264 

Castelló d'Empúries 10.906 Sant Miquel de Fluvià 764 

Cistella 282 Sant Mori 177 

Colera 448 Sant Pere Pescador 2.042 

Darnius 546 Santa Llogaia d'Àlguema 370 

L’Escala 10.339 Saus, Camallera i Llampaies 837 

Espolla 416 Selva de Mar 196 

Far d'Empordà, el 599 Siurana 168 

Figueres 46.654 Terrades 329 

Fortià 763 Torroella de Fluvià 694 

Garriguella 437 Vajol 89 

Garrigàs 855 Ventalló 859 

La Jonquera 3.290 Vila-sacra 979 

Lladó 818 Vilabertran 468 

Llançà 4.836 Viladamat 5.394 

Llers 1.239 Vilafant 1.104 

Masarac 688 Vilajuïga 348 

Maçanet de Cabrenys 288 Vilamacolum 1.181 

Mollet de Peralada 189 Vilamalla 200 

Navata 1.381 Vilamaniscle 392 

Ordis 371 Vilanant 760 

Palau de Santa Eulàlia 91 Vilaür 157 

TOTAL 141.339 

Font: IDESCAT. 

 

Pel que fa a l’estructura de la població, ens trobem amb una piràmide regressiva, estreta en la 

base i en la cúspide, i ample en la part central, bastant similar a la del conjunt de Catalunya. 

Es presenta però una major representació infantil d’entre 5 a 9 anys i de 10 a 14 anys en 

comparació a la resta de la població infantil, adolescent i jove. En quant als grans grups d’edat, 

la població compresa entre els 15 i els 64 anys suposa el 65,6% de la població, respecte del 

16,3% que tenen menys de 15 anys i el 17,9% que en tenen més de 64 anys. 
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Gràfic 5. Estructura de la població, 2019 

Font: IDESCAT 

Pel que fa a l’evolució de la població jove entre 15 i 29 anys, observem que des de l’any 2001 

fins l’any 2008 la comarca va experimentar un creixement constant que va suposar un 

augment de 4.191 persones, arribant a un nombre total de 25.292 persones l’any 2008. A 

partir d’aquesta data la tendència ha estat inversa: hi ha hagut un decreixement de 4.249 

persones joves en els últims 9 anys situant-se en un nombre total de 21.443 persones joves 

l’any 2017. Percentualment, l’increment mitjà anual del 2001 al 2008 del 2,37%, va ser seguit 

per un decreixement mitjà del 2,02% fins l’any 2017, amb una lleugera tendència al creixement 

a partir d’aquest any.  

Gràfic 6. Evolució i variació anual relativa de les persones joves, 2001-2019 

Font: IDESCAT 
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En termes relatius, la població d’entre 15 i 29 anys de l’Alt Empordà ha experimentat un 

decreixement entre els anys 2008 i 2017. Si al 2008 el col·lectiu juvenil representava un 19% 

de la població, al 2017 representava un 15,3% (3,7 punts percentuals), tot i que la tendència 

apunta a un lleuger creixement de la població jove, situant-se en un 15,5% l’any 2019. 

Gràfic 7. Evolució del pes relatiu de les persones joves entre 15 i 29 anys, 2008-2019 

Font: IDESCAT 

Municipalment, les dades ens indiquen que la taxa de joventut (15 i 29 anys) fluctua entre un 

8,47% a Mollet de Peralada, fins a un 18,05% a Sant Climent Sescebes. La taxa de joventut 

comarcal és del 15,5% i els municipis que se situen al mateix nivell o estan per sobre són: 

Avinyonet de Puigventós, El Far d’Empordà, Figueres, Fortià, La Jonquera, Llers, Maçanet de 

Cabrenys, Peralada, Riumors, Roses, St. Climent Sescebes, St. Miquel de Fluvià, Siurana, 

Vilafant, Vilamalla i Viladamat. 

Taula 2. Població jove i taxa de joventut (15-29 anys) per municipis, 2019 

Municipi Joves % Joves Municipi Joves % Joves 

Agullana 116 13,96% Palau-saverdera 184 12,47% 

Albanyà 18 11,46% Pau 74 13,21% 

Armentera 99 10,65% Pedret i Marzà 23 11,62% 

Avinyonet de Puigventós 266 16,52% Peralada 309 16,70% 

Biure 140 13,94% Pont de Molins 78 14,74% 

Boadella i les Escaules 30 12,93% Pontós 34 12,78% 

Borrassà 26 10,32% Port de la Selva 130 13,40% 

Bàscara 81 11,34% Portbou 118 10,98% 

Cabanelles 26 9,32% Rabós 19 10,67% 

Cabanes 143 15,08% Riumors 40 15,50% 

Cadaqués 401 14,79% Roses 3.080 15,75% 

Cantallops 41 13,10% Sant Climent Sescebes 113 18,05% 

Capmany 87 14,19% Sant Llorenç de la Muga 27 10,23% 

Castelló d'Empúries 1.660 15,22% Sant Miquel de Fluvià 128 16,75% 

Cistella 37 13,12% Sant Mori 26 14,69% 

Colera 58 12,95% Sant Pere Pescador 314 15,38% 

Darnius 71 13,00% Santa Llogaia d'Àlguema 55 14,86% 

L’Escala 1.394 13,48% Saus, Camallera i Llampaies 111 13,26% 
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Espolla 48 11,54% Selva de Mar 20 10,20% 

Far d'Empordà, el 100 16,69% Siurana 28 16,67% 

Figueres 8.066 17,29% Terrades 40 12,16% 

Fortià 121 15,86% Torroella de Fluvià 90 12,97% 

Garriguella 55 12,59% Vajol 8 8,99% 

Garrigàs 124 14,50% Ventalló 115 13,39% 

La Jonquera 562 17,08% Vila-sacra 133 13,59% 

Lladó 97 11,86% Vilabertran 56 11,97% 

Llançà 659 13,63% Viladamat 843 15,63% 

Llers 205 16,55% Vilafant 185 16,76% 

Masarac 77 11,19% Vilajuïga 49 14,08% 

Maçanet de Cabrenys 50 17,36% Vilamacolum 178 15,07% 

Mollet de Peralada 16 8,47% Vilamalla 32 16,00% 

Navata 206 14,92% Vilamaniscle 42 10,71% 

Ordis 53 14,29% Vilanant 99 13,03% 

Palau de Santa Eulàlia 10 10,99% Vilaür 19 12,10% 

TOTAL: 21.943 15,5% 

Font: IDESCAT 

En relació a la població amb nacionalitat estrangera, aquesta representa el 24,07% del conjunt 

dels habitants de l’Alt Empordà. És la segona comarca de Catalunya amb un pes relatiu de 

població estrangera més elevat només per sota de la Segarra i més de 10 punts percentuals 

per sobre els nivells catalans. Malgrat que aquesta xifra és elevada, ha experimentat un 

decreixement a partir del 2012, on la taxa va arribar al seu punt més elevat (28,08%). En el cas 

de les persones joves, un 31,31% són d’origen migrant. Aquest índex d'immigració juvenil és 

superior al que es presenta en la resta de la Demarcació (26,61 %) i es troba 11 punts 

percentuals per sobre de l'índex a nivell català (20,98%). 

Gràfic 8. Evolució del pes relatiu de la població estrangera, 2000-2017 

Font: IDESCAT 
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2.2. Formació 

El nivell d’instrucció de la població de 16 anys i més de l’Alt Empordà presenta uns 

percentatges més elevats de persones amb titulacions de primer i segon grau que en el conjunt 

de Catalunya. Hi ha un percentatge més reduït de persones sense titulació i amb titulació 

superior.  

Gràfic 9. Nivell d’instrucció de la població de 16 anys i més a l’Alt Empordà i Catalunya, 2011 

Font: IDESCAT (base cens INE). 

 

Pel que fa al grau de finalització de l’etapa obligatòria entre l’alumnat matriculat a 4t d’ESO a 

l’Alt Empordà promocionen un 84%, similar a les dades que es presenten pel conjunt de 

Catalunya.  

Taula 3. Finalització de l’etapa obligatòria a l’Alt Empordà i Catalunya, Curs 2018-2019 

 
 

Matriculat Avaluat 
Promocionen  

(juny o setembre) 

S’ha expedit  

certificat 
No promocionen  

Alt Empordà 
 1.391 1.295 1.084 117 94 

 100% ------ 84,0% 9,1% 7,3% 

Catalunya 
 71.722 71.103 63.183 3.804 4.116 

 100% 99,1% 88,1% 5,3% 5,7% 

Font: Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 

 

Si observem la taxa d’escolarització, però, ens trobem davant una xifra a la que cal parar 

atenció: a l’Alt Empordà (excloent la ciutat de Figueres) el percentatge d’alumnes escolaritzats 

als 17 anys, després de l’educació obligatòria, és del 76,8% segons IdesCat. En el cas de 

Figueres, que IdesCat aborda per separat, la xifra s’accentua, amb un 67,5% d’alumnes de 17 

anys escolaritzats; essent el tercer municipi de Catalunya amb una taxa d’escolarització més 
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baixa, per darrere de Salt (44,7%) i de Sant Adrià del Besós (38,1%). El conjunt de la realitat 

Catalana presenta una taxa d’escolarització als 17 anys d’un 80,2%. 

Un aspecte important per comprendre la realitat de les persones joves de la comarca és la 

distribució dels centres educatius pel territori. Si ens centrem en els centres que ofereixen 

l’Ensenyament Secundari Obligatori, podem veure com 8 dels 18 centres que hi ha en total 

són a Figueres (5 públics i 3 privats). La resta es troben a Roses (2 públics i 1 privat), Castelló 

d’Empúries (2 públics), i L’Escala, Cadaqués, La Jonquera, Llançà i Vilafant compten amb un 

centre públic cadascun. Respecte al volum de l’alumnat, destaca novament el municipi de 

Figueres amb 2.906 alumnes, seguit per Roses (1018), Castelló d’Empúries (611), L’Escala 

(408), Vilafant (354), Llança (347), La Jonquera (226) i Cadaqués (105). 

Taula 4. Centres, grups i alumnat de l’ESO en centres públics i privats per municipis, Curs 2018-

2019 

Municipi 
Ensenyament públic Ensenyament privat 

Centres Alumnat Centres Alumnat 

Cadaqués 1 105 0 0 

Castelló d’Empúries 2 611 0 0 

L’Escala 1 408 0 0 

Figueres 5 2.304 3 602 

La Jonquera 1 226 0 0 

Llança 1 347 0 0 

Roses 2 759 1 259 

Vilafant 1 354 0 0 

TOTAL 14 4.827 4 844 

Font: Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya 

Gràfic 10. Alumnat d’ESO en centres públics i privats, Curs 2018-2019 

Font: Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya 

En el cas de batxillerat, més de la meitat dels alumnes es concentren a Figueres (779 alumnes), 

seguit de nou per Roses (que amb 212 alumnes és l’únic municipi comarcal que ofereix el 

batxillerat en un centre privat de la comarca), Castelló d’Empúries, l’Escala, Vilafant, Llançà i 

La Jonquera. 
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Taula 5. Centres, grups i alumnat de Batxillerat en centres públics i privats per municipis, Curs 

2018-2019 

Municipi 
Ensenyament públic Ensenyament privat 

Centres Alumnat Centres Alumnat 

Castelló d’Empúries 1 92 0 0 

L’Escala 1 103 0 0 

Figueres 5 779 0 0 

La Jonquera 1 41 0 0 

Llança 1 71 0 0 

Roses 2 212 1 96 

Vilafant 1 97 0 0 

TOTAL 12 1395 1 96 

Font: Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya 

Gràfic 11. Alumnat de Batxillerat en centres públics i privats, Curs 2018-2019 

Font: Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya 

L’oferta de formació professional a l’Alt Empordà s’ubica en cinc municipis (Castelló 

d’Empúries, Figueres, Llançà, Roses i Vilafant), però a la capital s’ofereixen la majoria de grups 

tant a Grau Mig com Superior, amb un destacable conjunt de 1.219 alumnes matriculats. 

Taula 6. Centres, grups i alumnat de CFGM i CFGS en centres públics per municipis, Curs 2018-2019 

 
CFGM CFGS 

Públics Privats Grups Alumnat Públics Privats Grups Alumnat 

Castelló d’Empúries 1  2 31   0 0 

Figueres 5 1 37 652 4 1 14 282 

Llança 1  1 11   0 0 

Roses 2 1 7 149 2  3 61 

Vilafant 1  2 33   0 0 

TOTAL 10 2 49 876 6 1 17 343 

Font: Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya 
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2.3. Ocupació 

La situació del mercat laboral ha estat marcada aquests últims anys per l’impacte negatiu de 

la crisi econòmica de 2008. Passada una dècada des del seu esclat, val la pena quantificar en 

quina mesura els principals indicadors que ens permeten avaluar l’estat de salut del mercat 

laboral han recuperat els valors anteriors a la crisi. 

En relació a la taxa d’ocupació, no disposem de dades especifiques del col·lectiu juvenil o 

prèvies a la crisi econòmica, però les dades generals ens permeten fer-nos una idea de la 

situació a la comarca. Podem observar una millora de 9 punts percentuals des de 2013 fins a 

l’actualitat. D’altra banda, detectem com els homes sempre estan més representats que les 

dones en aquest àmbit. 

Gràfic 12. Evolució de la taxa d’ocupació per sexe de l’Alt Empordà, 2012 - 2019 

Font: Xifra. Diputació de Girona 

Al següent gràfic, és fàcilment visible identificar com a partir de 2007 es produeix un fort 

creixement en la taxa d’atur registrat a la comarca. Aquesta és creixent fins a l’any 2010 per 

a les persones joves, havent augmentat més del doble que les xifres que presentava l’any 

2007. A partir de l’any 2010, l’atur juvenil comença a disminuir de manera constant fins a 

l’any 2019. Tot i així, les xifres que presenta el conjunt de la població canvien sensiblement 

ja que el creixement de l’atur no s’estanca fins a l’any 2012, havent quasi triplicat les xifres 

de 2007. Tot i el decreixement de l’atur, ni la població jove ni el conjunt de la població ha 

recuperat les xifres d’atur de l’any 2007, lleugerament similars en el cas de la població jove 

(tot i que superiors), i clarament molt més pronunciades pel conjunt de la població, que és 

quasi el doble que el de l’any 2007. 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

20192018201720162015201420132012

Homes Dones Total



Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà  | 21 

 

 

 

Gràfic 13. Atur registrat i taxa d’atur juvenil registrat, comparativa 2007 – 2019. 

Font: IDESCAT. 

Si enfoquem la mirada al grup poblacional de persones joves, aquelles amb edat entre 16 i 19 

anys són les que han percebut un menor efecte de la crisi econòmica en aquest àmbit perquè, 

entre d’altres, moltes d’aquestes persones encara estudiaven. Actualment les xifres d’atur 

d’aquesta franja d’edat són molt similars a les de 2005.  

Les persones joves d’entre 20 i 24 anys sí van experimentar un fort increment passant d’una 

mitja de 327 persones l’any a 788 en tan sols 3 anys. Malgrat que a partir de 2010 aquestes 

xifren han seguit una tendència decreixent, no han recuperat els nivells d’abans de la darrera 

recessió econòmica.  

Els i les joves que presenten les conseqüències en relació a la taxa d’atur van ser aquells 

d’entre 25 a 29 anys. El 2007, 539 persones eren a l’atur, en tan sols 3 anys aquest nombre 

és va multiplicar gairebé per tres arribant a 1.268 joves en aquesta situació. 

Gràfic 14. Evolució de l’atur juvenil registrat, segmentat per grups quinquennals, 2007-2019. 

Font: IDESCAT. 
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De totes maneres, tot i aquestes, si realitzem una comparativa de la taxa d’atur juvenil (el 

percentatge de persones joves aturades respecte el conjunt de la població jove) de l’Alt 

Empordà i de Catalunya, podem observar que els percentatges són només sensiblement 

diferents i, de fet, una mica més baixos en el cas de l’Alt Empordà: entre l’any 2010 i l’any 

2012, mentre la taxa d’atur juvenil de l’Alt Empordà comença a reduir fins al 9%, la catalana 

augmenta fins a un 9,8%. A partir de 2012 les xifres comencen a disminuir, amb unes taxes 

d’atur juvenil molt similars entre Catalunya (5,1%) i l’Alt Empordà (4,8%). 

Gràfic 15. Comparativa de l’evolució de la taxa d’atur juvenil de Catalunya i l’Alt Empordà, 2007 – 2019. 

Font: IDESCAT. 

 

Si posem el focus en la contractació registrada, observem com el percentatge de persones 

joves presents en el mercat laboral ha disminuït progressivament des de 2006 fins a 2013. 

Des de llavors, la seva presencia s’ha estabilitzat i fins i tot ha augmentat lleugerament. D’altra 

banda, veiem com hi ha hagut un augment ininterromput del percentatge de majors de 45 

anys. És a dir, el mercat de treball s’ha envellit durant els últims 13 anys a la comarca. 

Gràfic 16. Evolució de la contractació registrada per grups d’edat, 2006-2019 

Font: Xifra. Diputació de Girona 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

de 15 a 29 anys De 30 a 44 anys Majors de 45 anys

9,0%

5,1%

9,8%

4,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2007 2010 2012 2019

Catalunya Alt Empordà



Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà  | 23 

 

 

 

Respecte a les persones assalariades per sector econòmic, no disposem de dades especifiques 

del col·lectiu juvenil. No obstant això, les dades generals ens ofereixen una bona aproximació 

d’on poden estar treballant. La gran majoria de persones assalariades a l’Alt Empordà es 

dediquen al sector serveis (79,37%), seguit per l’industria (11,74%) i la construcció (8,33%). 

L’agricultura representa el 0,57% dels treballadors i treballadores de la comarca. 

Gràfic 17. Percentatge de persones assalariades per subsector econòmic, 4rt trimestre 2019 

Font: Xifra. Diputació de Girona 

Com s’ha indicat prèviament, una de les pitjors conseqüències de l’última recessió econòmica 

ha estat la caiguda de la qualitat dels llocs de treball. En primer lloc, hi ha hagut un increment 

de la taxa de contractació temporal de joves. La poca estabilitat en el lloc de treball dificulta 

que els i les joves de l’Alt Empordà tinguin la capacitat econòmica per emancipar-se i dur a 

terme el seu projecte de vida. No és estrany doncs que en els últims 10 anys l’índex de 

dependència juvenil hagi augmentat d’un 23,55% a un 26,78%. 

Gràfic 18. Evolució anual de la taxa de contractació temporal de joves, 2018 

Font: Xifra. Diputació de Girona 
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2.4. Altres indicadors conjunturals 

Més enllà de la informació referent als trets sociodemogràfics, formatius, i del mercat laboral, 

existeixen altres indicadors que ens ajuden a entendre millor la realitat de la joventut a l’Alt 

Empordà i fan referència a temes com l’habitatge i la renda bruta anual disponible. 

En relació amb l’habitatge, és important destacar que només el 46,7% dels habitatges familiars 

a l’Alt Empordà són principals mentre que el percentatge a nivell català és 30 punts 

percentuals superiors. En conseqüència, s’observa que hi ha molts més habitatges destinats a 

habitatges secundaris a la comarca (46,8%) que a la resta del territori català (12,2%). Cal indicar 

també que hi ha un percentatge inferior d’habitatges buits a la comarca que la mitjana 

catalana. 

Gràfic 19. Habitatges familiars per tipus, a l’Alt Empordà i a Catalunya, 2011 

Font: IDESCAT 

Pel que fa al règim de tinença, el 69,3% dels habitatges familiars principals són de propietat, 

5 punts per sota de Catalunya, i el 23,2% són de lloguer, 3,4 punts per sobre de Catalunya.  

Gràfic 20. Habitatges familiars principals per règim de tinença a l’Alt Empordà i a Catalunya, 2011. 

Font: IDESCAT 
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La Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD), és un indicador que mesura els ingressos de què 

disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi, és a dir, té en 

compte els ingressos familiars derivats de l’activitat productiva, però també l’efecte que sobre 

aquests exerceixen els impostos i les prestacions socials. En el cas de l’Alt Empordà, a partir 

dels càlculs anuals pel 2015, la Renda Bàsica Familiar Disponible era de 12.800€ per habitant. 

Es tracta d’una xifra inferior als 16.800€ del conjunt de Catalunya. Dels 6 municipis que tenim 

disponibles, s’observa una notable diferencia entre ells:  

Taula 7. Renda Bruta Familiar Disponible per habitant, per municipis, 2017 

Municipi Milers d’euros Índex Catalunya = 100 

Castelló d’Empúries 11,9 69,3 

L’Escala 15,8 91,7 

Figueres 13,1 75,9 

Llança 15 87 

Roses 12,5 72,7 

Vilafant 15,7 91,5 

Alt Empordà 13,9 80,8 

Font: IDESCAT 

 

2.5. Participació juvenil 

Quan parlem de participació, és ineludible parlar d’entitats sense ànim de lucre, ja siguin 

organitzacions formals o informals, com una de les principals formes de participació en 

l’entorn. Fixant-nos en la realitat de les entitats no lucratives de la comarca, podem observar, 

segons dades del Panoràmic 2017, que s’arriba a recollir la presència d’entitats juvenils; 

enteses com aquelles entitats formades exclusivament per persones joves. 

Sessió participativa PCJ Alt Empordà, Taula d’Entitats Juvenils de l’Alt Empordà 
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Tot i així, sí que és identificable la presència d’un percentatge significatiu d’entitats culturals 

(28,2%), entitats de formació i educació (21,50%, on s’hi agrupen les entitats de lleure educatiu 

com grups escoltes i esplais), i entitats esportives (14,38%); tres àmbits en els quals sol haver-

hi una destacable participació de persones joves. 

Taula 8. Percentatge d’entitats no lucratives de l’Alt Empordà segons àmbit d’actuació. 

Àmbit d’actuació Percentatge d’entitats 

Acció social 24,78% 

Ambiental 7,89% 

Comunitàries i veïnals 3,26% 

Cultura 28,20% 

Formació i educació 21,50% 

Esport 14,38% 

Mostra estimada 322 entitats 

Font: El Panoràmic 2017. 

 

Ara bé, si ens fixem en la taula 9, podem observar com hi ha un 20,80% d’entitats no lucratives 

de l’Alt Empordà que afirmen ser entitats juvenils(N = 322), seguides d’un 14,17% d’entitats 

que, tot i no ser exclusivament juvenils, realitzen actuacions enfocades a les persones joves. 

Finalment, en relació al 21,13% d’entitats que han indicat el percentatge d’altres, hi ha diverses 

entitats que han indicat que estan integrades per infants, joves i adults; entitats de caràcter 

transversal generacionalment parlant. Així doncs, aquests percentatges ens indiquen, d’una 

manera o altra, que les persones joves participen efectivament en el seu entorn, quelcom que 

queda reflectit en l’elevat percentatge d’entitats juvenils, així com d’entitats amb presència de 

joves i/o que realitzen actuacions per a joves. 

Taula 9. Percentatge d’entitats no lucratives de l’Alt Empordà segons tipus de presència de les persones 

joves. 

Relació de l’entitat amb les persones joves 
Percentatge 

d’entitats 

Entitat juvenil 20,80% 

Entitat no juvenil que realitza programes i actuacions adreçades de forma 

exclusiva a les persones joves 
14,17% 

Cap de les respostes anteriors 39,88% 

Altres (especifiqueu) 25,13% 

Total N = 322 

Font: El Panoràmic 2017. 
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Pel que fa a la participació juvenil, un dels organismes referents i que presenta una elevada 

presència en municipis catalans són els Consells Locals de Joventut; espais participatius en els 

afers públics dels i les joves, i on es presenten també com el canal de comunicació i consulta 

de l’administració pública local amb la joventut del municipi. 

Al qüestionari que s’ha fet arribar als municipis de l’Alt Empordà s’ha recollit el nombre de 

Consells Locals de Joventut existents al territori; quelcom que resulta interessant per 

incorporar a les polítiques de foment de la participació i l’associacionisme juvenils; segons les 

respostes al qüestionari (53 dels 68 municipis) trobem que a nivell local es troba constituït 1 

Consell Local de Joventut. 

Taula 10. Presència de Consells Locals de la Joventut als municipis de l’Alt Empordà 

 Nombre % 

Disposa de CLJ 1 98,1% 

No disposa de CLJ 51 96,2% 

Font: Enquesta municipis PCJ, 2019. 

 

Per altra banda, s’ha demanat també pel nombre d’entitats juvenils que hi ha als municipis de 

l’Alt Empordà. Cal destacar que, segons les dades aportades pels tècnics i tècniques de 

joventut de la comarca, trobem 30 entitats juvenils a l’Alt Empordà. Gairebé a la meitat dels 

municipis, un 43,4%, no es presenta cap entitat juvenil, i en un 37,7% hi ha 1 entitat juvenil. 

Aquestes xifres es poden explicar, en bona mesura, donada la realitat sociodemogràfica dels 

municipis de la comarca, configurada per municipis petits (poblacionalment parlant), que 

probablement condiciona la dificultat de l’emergència d’entitats exclusivament juvenils, i 

porta a formes de participació i d’associacionisme més transversals generacionalment. 

Taula 11. Distribució dels municipis de l’Alt Empordà segons nombre d’entitats juvenils. 

Nombre d’entitats Municipis % de municipis 

No en té 23 43,4% 

1 20 37,7% 

2 7 13,2% 

3 2 3,8% 

6 1 1,9% 

Font: Enquesta municipis PCJ, 2019. 

 

Fixant-nos ara en la relació entre el nombre d’entitats d’un municipi i el fet de disposar o no 

d’estructura tècnica, podem observar un percentatge més elevat de municipis amb estructura 

tècnica de joventut amb una associació al municipi (26,4%) i amb més de dues (17,0%) en 
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contraposició als municipis sense professionals de joventut (amb un 11,3% i un 1,9% 

respectivament). Per altra banda, el percentatge de municipis sense cap tipus d’entitat juvenil 

és superior en el cas dels municipis sense estructura tècnica (28,3%) que no pas en els 

municipis amb algun tipus de figura tècnica (15,1%). 

Taula 12. Distribució dels municipis de l’Alt Empordà segons nombre d’entitats juvenils i segons 

disposició d’estructura tècnica. 

 Tècnic/a de joventut No té tècnic/a de joventut 

Cap associació 15,1% 28,3% 

Una associació 26,4% 11,3% 

Dues associacions o més 17,0% 1,9% 

Font: Enquesta municipis PCJ, 2019. 
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3. LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT A L’ALT EMPORDÀ 

3.1. El Servei de Joventut 

El Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, emmarcat en l’Àrea de Serveis a 

les persones, és l’encarregat d’impulsar els diversos serveis i programes en matèria de 

joventut que es recullen en el Pla d’Actuació Comarcal 2018 – 2020. 

Figura 1. Organigrama del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

Font: Pàgina web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
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El Programa d’Actuació Comarcal en matèria de joventut s’articula entorn de cinc programes 

marc que operen com a eixos estratègics, i per a cada un dels quals s’hi dissenyen serveis i 

actuacions concretes. Aquests serveis i actuacions no són específiques d’un programa, sinó 

que en alguns casos poden ser transversals, en tant que cobreixen diverses necessitats. En 

total, en el PAC s’hi troben un conjunt de catorze projectes orientats als i a les joves de la 

comarca, i té com a funció desenvolupar les polítiques comarcals especifiques per a totes 

aquelles persones joves d’entre els 15 i els 29 anys de l’Alt Empordà (tot i que algunes es 

dirigeixen també a les famílies dels i les adolescents). 

L’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà té com a pilar central de la seva 

activitat al territori l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà. Les Oficines Joves són la 

materialització al territori de l’objectiu que assenyalen tant la Llei de Polítiques de Joventut de 

Catalunya com el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020: La creació i desplegament 

de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), amb la finalitat de facilitar la realització del 

projecte de vida de les persones joves i amb un objectiu central a l’horitzó: millorant la taxa 

d’emancipació juvenil a Catalunya. Les OJ són una iniciativa de la Direcció General de Joventut 

de la Generalitat de Catalunya que, conjuntament amb Ajuntaments i Consells Comarcals, posa 

a l’abast de la joventut una xarxa de serveis i equipaments amb la intenció d’afavorir el seu 

procés d’emancipació. Cada OJ coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del 

seu territori, essent doncs d’abast comarcal. Des de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà es coordina 

els serveis d’informació i assessorament juvenil de Figueres i de la comarca, que prenen forma 

a través de la figura del dinamitzador/a i informador juvenil, que ofereix els diversos serveis 

en espais juvenils i en punts d’informació juvenil distribuïts pel territori.
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Figura 2. Organigrama del Consell Comarcal de l’Alt Empordà  

Font: Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
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3.1.1. Evolució de les polítiques de joventut a la comarca de l’Alt Empordà 

La comarca de l’Alt Empordà és la comarca de Catalunya amb més municipis, concretament 68, 

50 dels quals tenen una població inferior a 2.500 habitants. Pel que fa a distribució de la població 

dels 140.569 habitants de la comarca, 5 municipis agrupen la major part d'aquesta població: 

sumant la població de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, L'Escala, Llançà i Vilafant es superen 

els 98.000 habitants; més d’un 70% de la població. D’aquesta manera, i especialment a la resta 

de municipis més petits, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb més de trenta anys d’activitat 

es constitueix com un dels agents centrals en el desplegament de serveis i recursos al territori, 

assumint com a objectiu prioritari el desenvolupament i la dinamització dels municipis 

(especialment els més rurals) de l'Alt Empordà.  

L’any 2014 es va signar un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant 

el Departament de Benestar Social i Família, l’Ajuntament de Figueres i el  Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà per a gestionar una Oficina Jove al municipi de Figueres. Aquesta esdevé 

l’encarregada de coordinar els serveis d’informació i assessorament juvenil de l’Alt Empordà. 

 

Pel que fa a l’estructura formal de la planificació estratègica en matèria de joventut, aquesta es 

fonamenta en les indicacions del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. Anteriorment a 

l’any 2014 la planificació estratègica de les polítiques comarcals de joventut prenia la forma de 

Pla Comarcal de Joventut, en el marc del Programa d’Actuació Comarcal. Entre els anys 2014 i 

2017 la forma de la planificació adopta la forma de Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal 

en polítiques de Joventut (PIECJ); un document de planificació estratègica específic per a les 

polítiques de joventut de la comarca. La realització i avaluació anual de PIECJs es manté com el 

pilar central de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà fins a l’any 2018, quan, 

de nou, des del Consell Comarcal es recupera l’elaboració del PAC, del Consell Comarcal. 

 

3.1.2. Planificació estratègica d’àmbit comarcal a l’Alt Empordà 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà compta amb el Programa d’Actuació Comarcal 2018 – 2020 

(PAC). El PAC s’articula a partir de tres nivells que permeten una millor classificació, concreció i 

priorització dels objectius i instruments necessaris per a la seva aplicació: 

 1er nivell - Les línies estratègiques. Aquestes línies responen a objectius relacionats amb 

el model de comarca al qual es vol tendir, recolzats sobre criteris tècnics obtingut en la 

diagnosis. Les línies es classifiquen per àmbits temàtics, com poden ser Joventut, Turisme 

o Medi Ambient. Les línies pretenen presentar una visió de conjunt, de manera que el 

desplegament del PAC requereix un treball conjunt des de diferents òrgans i agents que 

actuen sobre la comarca, evitant la tendència a la sectorialització. 

 2on nivell - Programes d’actuació. Aquests programes defineixen els objectius de cada 

línia estratègica, responent a les necessitats específiques detectades en cada línia 

concreta; de manera que els programes de Joventut seran específics d’aquesta línia, tot i 
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que pot haver-hi programes compartits entre diferents línies (com per exemple, 

programes compartits entre Joventut, i Ensenyament i Cultura). 

 3er nivell - Accions. Cada programa es concreta en diverses actuacions, projectes, serveis 

i activitats concretes. Les accions, estructurades en fitxes, es prioritzen internament des 

de cada línia i es determina el termini d’execució, els agents implicats, el pressupost, etc. 

El PAC 2018 - 2020, doncs, conté diverses polítiques comarcals del territori en diferents àmbits 

que estan relacionades amb les polítiques de joventut o afecten directament les persones del 

col·lectiu. A continuació es presenta una taula que repassa el conjunt d’actuacions indicades en 

el PAC 2018 – 2020, i es valora si s’hi realitzen actuacions específiques per a la població jove (12 

– 35 anys), si s’incorpora una diagnosi que contempli la població jove, si hi ha hagut participació 

de persones joves en el seu disseny, si l’actuació té en compte el Servei de Joventut, i si l’actuació 

planteja un programa de treball en xarxa amb altres serveis del Consell Comarcal. 

Taula 13. Anàlisi de la planificació estratègica d’àmbit comarcal de l’Alt Empordà 

  Actuacions 

específiques per 

població 12-35 

Diagnosi 

població 12-

35 

Participació 

joves 

Incorporació 

del Servei de 

Joventut 

Treball en 

xarxa 

BENESTAR SOCIAL 

Centre residencial d’acció 

educativa l’Albera           

Servei d’Integració Familiar en 

Família Extensa (SIFE)      

Espai de formació per a famílies 
     

Prevenció comarcal de 

drogodependències i VIH           

Servei de Prevenció i Intervenció 

terapèutica dels maltractaments 

en infants i adolescents           

Servei d’Orientació sobre 

Drogues (SOD)           

Servei Especialitzat d’Atenció a 

la Infància i Adolescència (EAIA)      

Serveis d’Intervenció 

Socioeducativa (6 a 12 anys)      

Atenció Social Primària 
          

Comissió comarcal de violència 

masclista i de gènere           

Servei d’Informació i Atenció a 

les Dones (SIAD)           
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Servei de residència temporal en 

situació d’exclusió residencial           

Servei de resposta urgent per 

dones en situació de violència 

masclista      

Gestió de projectes 

transfronterers i internacionals 

de l’àrea de Benestar      

Punt d’atenció, informació i 

assessorament LGTBI (Servei 

d’Atenció Integral).      

Servei de planificació de plans 

transversals de l’àrea de 

Benestar      

Servei de projectes i accions de 

desenvolupament i mediació 

comunitària      

Taula de Treball sobre la 

Mutilació Genital Femenina i 

Matrimonis Forçats      

Unitat d’Acollida i Atenció a la 

Comunitat      

SERVEIS TÈCNICS 

Inspeccions d’instal·lacions 

juvenils      

HABITATGE 

Ajut implícit al lloguer social 
     

Borsa de Mediació per al lloguer 

social      

JOVENTUT 

Servei de gestió de polítiques 

de joventut municipals      

Servei de suport i 

assessorament 

en el disseny i elaboració de 

Plans locals de Joventut      

Servei de disseny i elaboració 

de Projectes de Dinamització 

Juvenil      

Servei de disseny i elaboració 

de Projectes Juvenils en 

diferents àmbits      

Servei d’Informació i Orientació 

Juvenil      

Servei de promoció i suport a 

l’associacionisme juvenil      
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Actuacions 

específiques per 

població 12-35 

Diagnosi 

població 12-

35 

Participació 

joves 

Incorporació 

del Servei 

de Joventut 

Treball en 

xarxa 

Servei de promoció i suport del 

lleure educatiu      

Servei de promoció i suport de 

la participació juvenil      

Servei de promoció i suport de 

projectes juvenils europeus      

Servei de prevenció i promoció 

de la salut juvenil      

Servei de documentació juvenil 
     

Servei de gestió de carnets 

internacionals      

Servei d’informació i suport a la 

Universitat Oberta de Catalunya      

Servei d’inspecció i control 

d’instal·lacions juvenils      

Servei d’inspecció i control 

d’activitats de lleure per infants 

i joves      

Oficina Jove de l’Alt Empordà 
     

Servei per a l’impuls i la gestió 

de les polítiques de juvenils a la 

ciutat 

de Figueres (Oficina FEM)  

 

 

    

Garantia Juvenil 

 

 

 

    

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Implementació de  polítiques 

actives d’ocupació i altres en 

matèria de promoció 

econòmica, ocupació i/o 

desenvolupament local de la 

comarca      

Cooperació entre agents 

públics i/o privats per dur a 

terme projectes i/o programes 

de promoció econòmica, 

ocupació i/o 

desenvolupament local de la 

comarca      

Apropar la Universitat a la 

comarca de l’Alt Empordà      
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Actuacions 

específiques per 

població 12-35 

Diagnosi 

població 12-

35 

Participació 

joves 

Incorporació 

del Servei 

de Joventut 

Treball en 

xarxa 

Impulsar projectes innovadors 

i/o de sectors emergents a la 

comarca      

Serveis a empreses 
     

Impulsar les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació 

(TIC)      

Regeneració empresarial 
     

Servei de creació d’Empreses 
     

Cultura Emprenedora 
     

Premis Emprenedors a l’Alt 

Empordà      

Programes d’inserció laboral 

per a diferents col·lectius 
 

 

 

    

Formació, jornades de 

sensibilització i similars      

ENSENYAMENT I CULTURA 

Transport obligatori i no 

obligatori      

Ajuts de transport obligatori 
     

Ajuts de transport no obligatori 
     

Gestió de la formació de 

monitors/res de menjador 

escolar  

 

 

    

Gestió de formació de 

monitors/res 

de transport escolar      

Inspecció de transport escolar 

 

 

 

    

Inspecció de menjador escolar 
     

Menjadors escolars 
     

Suport a la creació artística 
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3.2. Característiques estructurals 

Un dels elements més importants a l’hora de dur a terme les polítiques de joventut són els 

recursos de les quals es disposa. En aquest sentit, val la pena diferenciar entre els recursos 

humans, els recursos funcionals, i els econòmics. 

 

3.2.1. Equip tècnic 

A data de 2018, al Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà hi treballa un nombre 

significatiu de persones, especialment degut a la cobertura tècnica que es realitza del territori a 

través dels projectes del Tècnic/a Compartit/da de Joventut, i el Dinamitzador/a Compartit/da 

de Joventut. Aquestes figures estan distribuïdes pel territori en zones d’actuació, havent-hi 6 

zones des del 2018, una més que l’any 2017; que al seu moment també va augmentar una zona 

respecte l’any 2016, evidenciant així el desplegament de l’actuació i el seguiment que ha tingut 

per part dels municipis de la comarca. 

Figura 3. Zones territorials d’actuació de les figures tècniques compartides de joventut 
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Font: Memòria SCJ 2019 

Durant l’any 2018, doncs, el Servei de Joventut de l’Alt Empordà disposa de 6 tècnics i tècniques 

de joventut compartides i un/a dinamitzador/a juvenil. Juntament a aquestes figures, el servei 

també contracta a un/a tècnic/a comarcal de programes de joventut, un/a tècnic/a referent de 

Projectes Europeus, un/a tècnic/a referent en salut juvenil, i dues figures tècniques impulsores 

del programa de Garantia Juvenil, amb seu a l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà.  El conjunt 

de l’equip està coordinat pel Tècnic Comarcal de Joventut, amb el suport d’una figura auxiliar 

administrativa. 

Taula 14. Personal en plantilla al Servei de Joventut 

Lloc de treball Categoria professional Hores dedicació % jornada laboral 

Tècnic/a Comarcal de 

Joventut 
A2 35 100% 

Tècnic/a Compartit/da de 

Joventut ( Zona A ) 
A2 28 80% 

Tècnic/a Compartit/da de 

Joventut ( Zona B ) 
A2 28 80% 

Tècnic/a Compartit/da de 

Joventut ( Zona C ) 
A2 35 

100% 

 

Tècnic/a Compartit/da de 

Joventut ( Zona D ) 
A2 35 100% 

Tècnic/a Compartit/da 

Joventut ( Zona E ) 
A2 17h i 45m 50% 

Tècnic/a Compartit/da 

Joventut ( Zona F ) 
A2 35 100% 

Tècnic/a de Programes de 

Joventut 
A2 35 100% 

Dinamitzador/a juvenil C1 35 100% 

Referent d’ocupació 1 

 
A2 35 100% 

Referent d’ocupació 2 

 
A2 35 100% 

Auxiliar administratiu/va C2 35 100% 

Font: Elaboració pròpia 
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3.2.2. Recursos funcionals 

La comarca de l’Alt Empordà compta amb un conjunt de 24 equipaments municipals de joventut. 

A través de l’enquesta realitzada als municipis de l’Alt Empordà hem pogut identificar aquests 

equipaments i classificar-los segons si són Espais Joves, Punts d’Informació Juvenils o ambdós 

tipus d’espais (on hi trobem l’Oficina Jove). Tot i que no hi ha municipis que disposin de Punts 

d’Informació Juvenils registrats, tots els espais de la graella ofereixen actuacions i/o serveis 

d’informació juvenil als i a les joves del municipi. 

El SCJ disposa de competències delegades en el marc del desplegament de la XNEJC per a la gestió 

de les instal·lacions juvenils, tant pel que fa al servei que s’hi ofereix, com pel que fa a les 

condicions infraestructurals i d’habitabilitat de l’espai físic. 

Taula 15. Equipaments municipals de joventut a l’Alt Empordà 

Municipi Espai Jove  Espai Jove + PIJ 

Agullana ●  

Avinyonet de Puigventós ●  

Cadaqués ●  

Cantallops ●  

Castelló d’Empúries  ● 

Figueres  
Oficina Jove de 

l’Alt Empordà. 

L’Armentera ●  

L’Escala  ● 

La Jonquera ●  

Maçanet de Cabrenys ●  

Navata ●  

Peralada ●  

Port de la Selva ●  

Portbou ●  

Roses  ● 

Sant Climent Sescebes ●  

Sant Miquel de Fluvià  ● 

Sant Pere Pescador  ● 

Saus, Camallera i Llampaies ●  

Ventalló ●  

Viladamat ●  

Vilafant ●  

Vilajuïga ●  
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Vilamalla  ● 

Font: Elaboració pròpia 

 

3.2.3. Recursos econòmics 

El pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per l’any 2018 ha estat de 16.940.000€, del 

qual un 1,4% s’ha estat destinat a joventut; un total de 560.559,08€. Els recursos econòmics del 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà presenten una tendència ascendent els darrers anys, amb un 

augment constant entre els anys 2014 i 2015 i un destacable augment de quasi el doble del 

pressupost entre els anys 2015 i 2016; tot i que ha experimentat un lleuger descens del 

pressupost entre els anys 2017 i 2018. 

Taula 16. Evolució del pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 2014 – 2018 (en euros) 

2014 2015 2016 2017 2018 

16.940.000,00 17.642.500,00 32.175.033,41 42.011.200,00 39.180.326,00 

Font: elaboració pròpia. 

 

Per altra banda, el pressupost del Servei Comarcal de Joventut presenta algunes diferències en la 

seva evolució. Entre els anys 2014 i 2016 experimenta un descens progressiu, especialment 

pronunciat en el pressupost de l’any 2016; una tendència contrària a la del Consell Comarcal. A 

partir de l’any 2017, però, torna a augmentar i de manera significativa, passant de 389.088,70€ 

el 2016 a 560.559,08 l’any 2018. Tot i que tant el pressupost del Consell Comarcal com el del 

Servei Local del Joventut presenten tendències a la alça en nombres absoluts, podem observar 

que el percentatge del pressupost del SCJ respecte el del CCAE ha anat a la baixa els darrers anys. 

Així, tot i que el pressupost d’ambdues institucions fos més baix el 2014 que el 2018, el 

percentatge de la partida pressupostària del SCJ en el marc del CCAE era superior; quelcom 

destacable donat que el pressupost del CCAE ha augmentat un 131,29% en 5 anys, i el del SCJ un 

15,41%. 
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Gràfic 21. Evolució del pressupost del Servei Comarcal de Joventut 2014 – 2018 (en euros i en % respecte 

el pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Empordà) 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Si desglossem el pressupost de l’any 2018 per fonts de finançament, veiem que la principal 

contribució (32%) prové de les aportacions de la Direcció General de Joventut, seguit de les 

aportacions de la Diputació de Girona (22,1%). És destacable també el percentatge que suposen 

els ingressos obtinguts  dels municipis en conveni amb el SCJ (14,9%), així com dels recursos que 

destina la Generalitat de Catalunya per fomentar les actuacions en l’àmbit de la joventut a 

municipis amb una població inferior als 2.000habitants (13,7%); que a l’Alt Empordà suposen el 

86,8%. La contribució de l’Ajuntament de Figueres suposa un 8,9% del pressupost del SCJ. 

Gràfic 22. Fonts de finançament del SCJAE, 2018. 

Font: elaboració pròpia. 
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3.3. Les polítiques comarcals de joventut 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és l’organisme encarregat de fomentar l’equilibri territorial 

a la comarca prestant serveis als ajuntaments i municipis que per les seves característiques no 

poden disposar-ne. Al mateix temps, també és responsable de la prestació de serveis d'àmbit 

comarcal o supramunicipal a la ciutadania. Es tracta, per tant, de l’agent principal pel que fa al 

disseny i l’execució de les polítiques comarcals en els àmbits que són de la seva competència, 

entre les quals es troben les que fan referència a Joventut. 

Entre les eines de que disposa el Consell Comarcal per al desplegament de les Polítiques 

Comarcals es troba el Programa d’Actuació Comarcal. En aquest s’exposen els objectius que 

implementaran les accions de govern durant un període determinat, els projectes concrets que 

es pretenen desenvolupar, així com les fonts de finançament previstes. L’actual PAC engloba la 

planificació estratègica del Consell Comarcal entre els anys 2018 i 2020, però anteriorment, entre 

els anys 2014 i 2018, a instàncies de la Direcció General de Joventut, l’Àrea de Joventut del 

Consell Comarcal es basava en el Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de 

Joventut (PIECJ), de vigència bianual. Per la seva banda, la Memòria Anual d’Activitats és el 

document on es recullen les accions que finalment s’han executat al llarg d’un any natural, així 

com el finançament real de que s’ha disposat. 

Prenent com a referència el PAC 2018 – 2020, els PIECJs 2014 – 2015 i 2016 – 2017, així com les 

memòries anuals d’activitats d’aquests anys, a continuació analitzem les polítiques comarcals de 

joventut de l’Alt Empordà, així com les principals actuacions dutes a terme. Hem estructurat 

aquesta anàlisi a partir dels 5 programes marc que configuren el Servei de Joventut, tal i com 

queda exposat en el Programa d’Actuació Comarcal:  

 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 

 

3.3.1. Programa de Suport a les Polítiques Municipals de Joventut 

L’objectiu principal d’aquest programa és el de desenvolupar i fer extensibles les polítiques de 

joventut al conjunt de municipis de la comarca, al mateix temps, actuar d’impulsor i de 

catalitzador de totes les altres propostes en matèria de joventut que s’implementen a escala 

municipal. El programa es desplega en 3 actuacions principals coordinades entre si: 
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Tècnic/a de joventut compartit/da 

Aquest projecte és l'eix vertebrador i de 

desenvolupament de les polítiques de 

joventut a molts dels municipis de l'Alt 

Empordà, especialment donada la realitat 

fragmentada dels municipis de la comarca 

(que amb 68 municipis es posiciona com la 

comarca amb més municipis de Catalunya), 

que té com a principal dificultat la limitació 

dels recursos dels Ajuntaments petits. 

Seguint amb l’objectiu principal del 

Programa, la finalitat d’aquesta actuació és facilitar l’elaboració i execució de polítiques 

municipals de joventut al màxim de municipis de la comarca mitjançant la figura d’un/a tècnic/a 

comarcal de joventut compartit/da, una figura contractada pel Servei de Joventut del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà, que realitza part de la jornada als municipis de la comarca mitjançant 

un conveni entre aquests i el Consell Comarcal. 

És un projecte de periodicitat anual, es renova any a any, i hi ha municipis que ja porten diversos 

anys en conveni amb el projecte, així com nous municipis que volen establir-s’hi. L’any 2018 han 

format part del projecte 28 municipis, un 48% dels municipis de la comarca. Fins al 2017 el 

projecte s’estructurava mitjançant la delimitació de cinc zones de treball, havent-hi una zona per 

a cada un dels cinc tècnics i tècniques compartits de joventut. L’any 2017, donat a l’augment de 

municipis el conveni pel projecte, s’amplien les zones de treball, passant de 5 a 6 zones, així 

com el personal tècnic que desenvolupa el projecte, passant també de 5 a 6 tècniques 

compartides de joventut. El conjunt de tècnics i tècniques compartides estan coordinades pel 

tècnic comarcal de joventut, amb el suport administratiu i logístic de l’àrea de joventut. 
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Figura 3. Mapa de les zones de treball del projecte tècnic/a compartit/da, 2019 

Font: Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

 

Anant una mica més enrere, podem veure que a l’any 2016 es va augmentar de 4 a 5 zones, 

passant també de 4 a 5 tècnics/ques compartides, el que indica un augment progressiu dels 

municipis que s’adhereixen al projecte de tècnic compartit, així com del desplegament territorial 

de l’àrea de joventut del Consell Comarcal. Segons dades de l’any 2016, d'un total de 21.682 

usuaris de 15 a 29 anys de l'Alt Empordà. Això s’explica perquè hi ha joves que repeteixen 

serveis. Cada dia es comptabilitza qui ve a l’espai, indiferentment de si ha passat pel servei un 

altre dia. Seria impossible saber qui repeteix i qui no.  

D’altra banda tots els municipis que superen els 200 joves en el seu territori estan desenvolupant 

i implementant polítiques específiques dirigides a joves. 

Aquesta actuació ofereix dues opcions d’intervenció i de relació amb els municipis i les persones 

joves d’aquests: el projecte de Tècnic Jove i el projecte de Dinamització Jove, que es diferencien 

pel seu cost econòmic, la seva dedicació tècnica, la continuïtat i el volum de tasques que s’hi 

realitzen; superiors en el cas del la figura tècnica. 

La participació és un dels eixos principals d’aquest projecte. En alguns municipis s’ha prioritzat 

el punt de vista dels i les joves així com de les figures polítiques, treballant sobre els seus objectes 

d’interès per tal d’articular les polítiques municipals de joventut; una forma de treballar que 

assegura una major implicació local. Alhora, els i les tècniques compartides també treballen a 

escala municipal per intentar prioritzar projectes d’intervenció temàtics dissenyats en el marc del 
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Programa d’Actuació de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal, en àmbits com són l’ocupació, 

la formació, la salut i el foment de la participació activa. 

El segon element més important d’aquest projecte és l’esforç realitzat des del Servei de Joventut 

als municipis, a través dels i les tècniques que hi treballen, per tal de generar eines i recursos 

amb la intenció de millorar les condicions en les que els governs municipals dissenyen i realitzen 

actuacions en matèria de joventut, emplaçant-los a realitzar planificació estratègia a llarg termini 

i desenvolupant serveis locals per tal de fomentar l’autonomia del municipi. Un exemple pot ser 

la inauguració d'un nou espai jove al municipi de l'Escala l’any 2016, després de l’assessorament 

i informació ofert pel servei comarcal de joventut, així com la reactivació de l'espai jove de 

Peralada i l'acondiciament d’un espai destinat als i les joves al municipi de Sant Pere Pescador, 

ambdós també el mateix any. 

Finalment, queda indicar el desplegament de sinergies que ha possibilitat la figura tècnica i 

dinamitzadora, especialment a l’hora de treballar transversalment amb altres àrees i serveis del 

Consell Comarcal, i traslladar les actuacions dissenyades des del servei comarcal de joventut als 

municipis. Un exemple d'això és el projecte d’ocupació juvenil ‘Okup'Alt’ que té una valoració 

molt bona tant per part dels ajuntaments com pel conjunt d'agents socials del territori. 

 

Tant per part dels municipis, com dels i les professionals del SCJ, hi ha satisfacció amb el projecte 

en termes generals, especialment en compliment dels objectius que cada municipi planteja, 

juntament amb la persona tècnica compartida, a l’inici de cada curs; considerats reals i factibles 

en tant que la majoria d’actuacions i activitats s’han pogut realitzar al llarg dels anys que el 

projecte porta realitzant-se.  

Al llarg dels anys d’aplicació del projecte s’han anat establint uns indicadors per tal de poder 

avaluar i valorar l’execució del projecte, i impulsar propostes de millora any rere any. Per a l’any 

2018, els indicadors i objectius utilitzats han estat els següents: 

 Aconseguir que els tècnics/ques de joventut siguin referents pels joves: es valora que 

s’ha assolit l’objectiu, essent una figura progressivament més propera als i a les joves 

dels municipis en els que treballen, així com també respecte els i/o les responsables 

polítiques amb les quals es relacionen. Es destaca la participació i el desenvolupament 

conjunt de projectes. 

 Realitzar per a cada municipi un mínim de 6 coordinacions i assessoraments en matèria 

de joventut, elaborar un mínim de 2 eines i/o recursos juvenils, i promoure un mínim de 

dues accions conjuntes per municipi. La Memòria de l’any 2018 indica que per aquest any 

s’han complert aquests objectius per a cadascun dels ajuntaments amb convenis. 

Aquestes xifres s’avaluen mitjançant memòries bimensuals tramitades per part dels 

tècnics i tècniques als o les regidores de referència. 

 Aconseguir la màxima cobertura municipal d’equipaments juvenils: per a l’any 2018 es 

supera el 70% de municipis que disposen d’equipaments per a joves, i es segueix 

treballant quotidianament per a que aquesta xifra augmenti amb els anys. 
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 Aconseguir que el cost econòmic del projecte no sigui un impediment per a cap 

Ajuntament interessat: aquest objectiu s’assoleix mitjançant les aportacions econòmiques 

de la Direcció General de Joventut, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà, que permeten que no siguin els municipis els que assumeixin tot el cost. Tot i 

així, les limitacions pressupostàries dels municipis es presenten com una de les principals 

limitacions a l’ampliació de la cobertura territorial pels i per les professionals de joventut 

del SCJ; o en l’augment de la seva dedicació horària. 

 Mantenir el nombre d’Ajuntaments participants: s’assoleix l’objectiu i s’aconsegueix 

augmentar al llarg dels darrers anys el nombre d’Ajuntaments participants. Es projecta 

que en els propers anys el nombre d’ajuntaments augmentarà, ja que hi ha Ajuntaments 

que s’han mostrat interessats i estan a l’espera de poder incorporar-se. 

 

Tot i així, les tècniques i els tècnics consideren que per a oferir un desplegament més ampli 

qualitativament i quantitativa, caldria augmentar els recursos destinats al projecte. Que molt 

directament es relacionen amb les hores destinades a cada territori. En aquest sentit, en les 

memòries dels anys 2016 i 2017 ja s’indica que des del Servei de Joventut del Consell Comarcal 

existeixen vies de comunicació obertes amb la DGJ per tal de potenciar els recursos econòmics, 

així com de personal, per tal de poder donar cobertura a un nombre major de municipis 

(especialment donat a que hi ha un conjunt de municipis que encara no participa en el projecte 

però ha mostrat interès en fer-ho), i alhora poder millorar la dedicació i la cobertura en aquells 

municipis que ja hi participen. 

 

Projecte d’actuacions mancomunades 

Aquest és un projecte orientat a desenvolupar actuacions 

en matèria de joventut al conjunt de municipis de la 

comarca des del mateix Consell Comarcal, ja siguin 

temàtiques (com aquelles relacionades amb el 

desplegament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil: 

habitatge, ocupació, salut...) o genèriques i/o transversals. S’estructura entorn la Taula Comarcal 

de Joventut, integrada per professionals de la comarca en matèria de joventut (tècnics i tècniques, 

dinamitzadors i dinamitzadores, etc.) que operen tant a escala local com a escala comarcal, en 

l’àmbit de la joventut  o en altres àmbits, tot i que vinculats amb joventut. La Taula és l’òrgan de 

consens i de treball d’aquest conjunt d’agents, i facilita la creació de calendaris d’actuació 

consensuats i compartits, permetent optimitzar la planificació i els recursos. L’objectiu és 

desenvolupar actuacions consensuades entre els i les professionals de joventut del territori per 

tal d’integrar les accions desenvolupades a escala local i a escala comarcal, consensuar objectius 

de treball i actuacions concretes, i aprofitar al màxim els recursos. La taula es reuneix dos cops 

l’any: al primer trimestre i a finals d’any (novembre – desembre), i s’hi defineixen les línies a 

seguir de totes les propostes mancomunades que es desenvolupen. Les accions desenvolupades 
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a nivell comarcal es dirigeixen a tots els municipis amb referent juvenil. Cal destacar que s’ha 

aconseguit que l’assistència a les reunions disposi de representació de la majoria de municipis 

que realitzen polítiques de joventut. 

A partir de la Taula Comarcal de Joventut, i a demanda dels i les dinamitzadors/es juvenils de la 

comarca, es crea la Taula de Dinamitzadors/ores Juvenils, amb l’objectiu de teixir una xarxa de 

treball en comú entre els i les professionals que treballen directament amb joves. La taula es 

reuneix periòdicament per treballar problemàtiques i necessitats que sorgeixen en el dia a dia de 

la gestió dels espais joves. 

A través d’aquests espais i mecanismes de coordinació per tal de realitzar activitats de caràcter 

mancomunat, al llarg dels darrers anys s’han anat generant activitats i actuacions al territori que 

han anat implicant cada cop un nombre major de municipis, havent-se impulsat algunes activitats 

des del Consell Comarcal que han arrelat i han obtingut continuïtat al llarg dels anys. Prenent 

com a referent la memòria d’activitats dels darrers anys hi podem trobar algunes de les activitats 

que s’han realitzat1 i han acabat articulant una programació quasi fixa anualment, com ara: 

 Actuacions de reforç en el desplegament dels punts informatius de salut i de prevenció 

de conductes de risc en joves ‘SomNit’, a través de Creu Roja Joventut, a concerts joves 

de les festes majors de la comarca. 

 L’organització de l’anual Trobada de Casals d’Estiu de l’Alt Empordà, que amb el temps 

ha acabat reunint a més de 1200 infants amb els respectius monitors i monitores de 

32 casals d’estiu de la comarca. 

 La Trobada de Casals de Joves. 

 Les sortides juvenils comarcals, amb diverses sortides durant el curs. 

 La Trobada d’Entitats Juvenils de l’Alt Empordà, fruït d’un procés participatiu entre 

l’àrea de Joventut del Consell Comarcal i les entitats de la comarca. S’organitza també 

una fira d’entitats, essent els i les joves els protagonistes de la programació. En l’edició 

de 2019 van participar 27 entitats i més de 600 persones. 

 

Segons les memòries dels darrers tres anys, des de l’àrea de joventut del Consell Comarcal es 

considera que es compleixen els objectius del programa ja que s’estableix un diàleg fluid i 

col·laboratiu amb la majoria de municipis de la comarca i s’aconsegueix que la major part del 

territori tingui una línia de treball comuna i consensuada en matèria de joventut. 

Al llarg dels anys s’han realitzat altres actuacions comarcals mancomunades en les quals s’ha 

donat suport des del Consell Comarcal, tot i que es relaten en altres apartats amb els quals 

presenten una relació específica (com ara en temes de salut i ocupació). 

 

                                                
1 Altres activitats dissenyades i coordinades de manera mancomunada, emmarcades en aquest projecte, 
s’especifiquen en altres apartats ja que es considerava més oportú emmarcar-les en àmbits temàtics 
particulars, com ara aquelles actuacions relacionades amb salut i ocupació. 
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Projecte de comunicació i visualització 

Els objectius centrals d’aquest projecte consisteixen en dissenyar una estratègia comunicativa 

(una estandardització de pautes a l’hora de dissenyar contingut i formats comunicatius) per tal 

de visualitzar les polítiques de joventut desenvolupades des de l’Àrea de Joventut del Consell 

Comarcal per al territori, així com donar credibilitat i notorietat a les polítiques de joventut que 

es desenvolupen des del Servei per a tota la comarca. Alhora, també engloba les eines per a la 

difusió de les actuacions i activitats concretes en joventut que tenen lloc a la comarca, ja siguin 

impulsades per altres administracions, agents i joves del territori (com per exemple entitats). 

Aquests objectius es vinculen amb un dels objectius generals més importants del SCJ: situar-lo 

com agent de referència pels ajuntaments de la comarca, amb la voluntat d’oferir indicadors als 

ajuntaments que ja col·laboren i acostar l’àrea als ajuntaments que encara no. 

Basant-se en les memòries anuals, així com en el contacte quotidià amb adolescents i joves 

l’estratègia d’aquest projecte aposta, per una banda, per la comunicació digital i per la realització 

de contingut audiovisual, així com per un ús estratègic de les xarxes socials, especialment 

aquelles més utilitzades pels i les joves, amb l’acompanyament d’un contacte directe amb l’àrea 

de Comunicació del CC. Per altra banda, des de l’Àrea es fa ús també d’aquells canals i formats 

clàssics, com el contacte cara a cara, les xerrades, els cartells i els tríptics, etc. Les principals 

eines i canals que disposa l’àrea de joventut per a la difusió de contingut són les següents: 

 

Les xarxes socials: 

A la web del consell comarcal es pot accedir a l’apartat de joventut, on s’hi pot trobar informació 

sobre documents i actuacions del Servei Comarcal de Joventut, així com una columna on hi 

apareixen tuïts del mateix servei, tot i que no hi ha cap enllaç a la seva web ni a altres xarxes 

socials. 
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En primer lloc hi podem trobar l’espai web del Servei Comarcal de Joventut, d’EmpordàJove.cat 

dirigida al col·lectiu juvenil: http://www.empordajove.cat 

 

En aquesta web s’hi diposita informació sobre els serveis, els projectes i les activitats per a joves 

que es realitzen des de l’àrea de joventut del Consell Comarcal, tot i que també des d’altres 

organismes a diverses escales territorials (com per exemple els projectes d’intercanvi europeus). 

A la plana principal hi apareixen diverses notícies i materials, i en la part superior de la plana web 

s’hi poden trobar diverses seccions, classificades per temes i objecte d’interès, anant de ‘salut’ a 

les prestacions de l’Oficina Jove, passant per l’agenda d’activitats de l’Oficina Jove, amb els 

respectius formularis d’inscripció. Per altra banda, a l’espai web també s’hi pot trobar informació 

d’utilitat per a joves en diversos àmbits temàtics, fonts de consulta i informació i visualització de 

l’Oficina Jove de l’Alt Empordà– Figueres, els seus espais i les seves activitats. 

A més, disposa d’un apartat dedicat a l’equip, a les dades de contacte, i un formulari per contactar 

directament. Finalment, també compta amb diferents destacats, relacionats amb les darreres 

piulades, les últimes publicacions a Facebook, un calendari amb les properes activitats 

programades, i diferents projectes destacats. 

A la web s’hi pot trobar referida la web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

(https://www.altemporda.org/portal/). 

Entre l’1 de gener i l’31 de desembre de 2019, la pàgina web va tenir un total de 16.356 visites 

realitzades per 4770 persones usuàries. La durada mitjana de les visites és de 1 minut i 52 segons 

i la mitjana de pàgines visitades per sessió és de 2,39. A continuació podem veure l’evolució de 

les persones usuàries per aquest període. dades de visites a la web des de que se’n tingui registre, 

Google Analytics. 

 

Per altra banda la xarxa social Facebook és el canal amb un impacte més elevat entre joves de 

més de 25 anys, arribant també a famílies d’adolescents. 

L’espai comarcal a Facebook consisteix en una pàgina amb la denominació d’Oficina Jove de l’Alt 

Empordà, amb 4.594 seguidors/es (setembre 2020). Al llarg de l’any 2019, s’han realitzat un 

total de 856 publicacions. En paral·lel, existeix un grup de Facebook creat des del Consell 

http://www.empordajove.cat/
https://www.altemporda.org/portal/
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Comarcal amb i per les entitats juvenils que serveix de canal de comunicació entre les entitats i 

l’àrea de joventut, especialment útil a l’hora de coordinar projectes o com a canal comunicatiu a 

l’hora de fer circular informació i fer difusió de convocatòries, activitats, inscripcions, etc. 

 

https://www.facebook.com/AltEmpordaJove/ 

 

Una altra de les eines utilitzades com a mitjà de comunicació i de difusió és la xarxa Twitter, el 

públic diana de la qual és principalment joves més adults. Amb 20182.175 seguidors i seguidores 

(setembre 2020), el Twitter de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal utilitza l’etiquetatge 

@AltEmpordaJove per a realitzar comunicacions específiques i per obrir fils de difusió i discussió 

de qüestions (activitats, problemàtiques, notícies, etc.) relacionades amb joventut. D’ençà de la 

seva creació a l’any 2012, s’han publicat 3.805 tuïts. 

 

https://twitter.com/AltEmpordaJove 

https://www.facebook.com/AltEmpordaJove/
https://twitter.com/AltEmpordaJove
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Seguidament, és de remarcable importància el perfil d’Instagram EmpordaJove, amb un total de 

3.238 seguidors i seguidores (setembre 2020), principalment amb un perfil de joves 

majoritàriament de 12 a 28 anys segons les memòries dels darrers anys. És remarcable indicar 

que a la pàgina d’inici de l’Instagram ‘empordajove’ les publicacions estan classificades en 

etiquetes tipus ‘Formació’, ‘Esdeveniments’, ‘Ocupació’, etc., de manera que un cop al perfil és 

còmode ubicar-se en el conjunt de publicacions i seleccionar només aquelles que interessen. A 

la mateixa pàgina d’Instagram s’hi troba un enllaç per consultar i/o inscriure’s a les activitats 

realitzades. Des de la seva creació  fins a 2019 s’han realitzat un conjunt de 729 publicacions. 

 

https://www.instagram.com/empordajove/ 

 

Finalment, pel que fa a xarxes socials, queda mencionar el canal de YouTube‘ de l’Oficina Jove 

de l’Alt Empordà Figueres’. En aquesta plataforma dissenyada per a difondre contingut 

audiovisual s’hi poden trobar diversos vídeos de diverses temàtiques, que es podrien classificar 

en tres tipus: vídeos de recull d’experiències, com per exemple vídeos resum de l’Encomarca’t 

2018 o de la Trobada de Casals de Joves 2018; vídeos de difusió de projectes, com per exemple 

les entrevistes a usuaris del servei Okup’Alt; i vídeos amb contingut de caràcter crític que 

s’emmarca en actuacions de l’àrea de joventut en àmbits com ara el gènere o la salut, com els 

vídeos explicatius dels Agents Joves de Salut sobre què significa LGTBIQ, o el vídeo satíric 

‘Feminazis’. 

https://www.instagram.com/empordajove/
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https://www.youtube.com/user/joventutaltemporda 

 

És destacable, també, la publicació periòdica d’articles i continguts temàtics i d’opinió sobre 

temes d’actualitat que afecten a les persones joves. 

 

Si realitzem una cerca a Google amb els termes “Oficina Jove Alt Empordà”, el primer enllaç fa 

referència al web de l’oficina Jove de la Generalitat de Catalunya (tot i que a partir del 2020 

aquesta deixarà de funcionar) el segon fa referència a la web de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà, 

i el tercer a la pàgina de Twitter de l’Oficina. El cinquè enllaç fa referència al Servei de Treball 

Jove de l’Alt Empordà, el servei de l’Oficina Jove que estava vinculat a Garantia Juvenil. Els enllaços 

de la pàgina de Facebook i de Instagram no apareixen a la primera plana. 

 

Pel que fa a la comunicació en xarxes de contactes més tancades, existeixen diversos grups de 

comunicació per correu electrònic entre l’àrea de joventut del Consell Comarcal i responsables 

tècnics i polítics, professionals de joventut i entitats juvenils de l’Alt Empordà, per tal de fer 

comunicacions formals amb grups específics. Finalment, cal indicar que més enllà de la 

comunicació per vies digitals, des de l’àrea de joventut es realitzen visites i trobades presencials 

amb aels ajuntaments de la comarca per tal de reunir-se amb el personal tècnic en matèria de 

joventut, així com amb els i les regidores de joventut, per poder parlar sobre la situació dels 

municipis, valorar serveis, realitzar propostes, obrir línies de treball conjuntes, etc. 

 

La valoració del projecte és positiva, i es considera que s’ha aconseguit augmentar la visibilitat 

de les actuacions juvenils que es porten a terme a la comarca, superant amb escreix des de l’any 

2016 les 70 actuacions que s’havien plantejat com a mínim d’actuacions comunicatives a realitzar 

durant l’any. Alhora, el Servei de Joventut ha realitzat un tipus de comunicació bidireccional, 

realitzant actuacions de comunicació tant de les actuacions en matèria de joventut dels municipis 

https://www.youtube.com/user/joventutaltemporda
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en conveni amb el Servei, com de les actuacions d’aquells que no ho estan; així com d’actuacions 

relacionades amb joventut realitzades per altres agents públics o privats. En aquest sentit, 

comunicativament ha operat de visualització de les actuacions en matèria de joventut que es 

realitzen a la comarca. 

 

 

3.3.2 Programa de Participació Juvenil i Associacionisme 

Aquest és un programa dissenyat per fomentar la participació i l’associacionisme juvenil a la 

comarca de l’Alt Empordà per reforçar la ciutadania activa dels i les joves al territori. El programa 

s’articula i es desplega en tres projectes concrets: 

 

Projecte de Suport a l’Associacionisme i de Foment de la Participació 

Aquest projecte té per objectiu l’impuls de l’associacionisme i el foment de la participació juvenil 

a l’Alt Empordà. 

Pel que fa a l’associacionisme, el servei ofereix assessorament, formació, cessió d’espais, suport 

a iniciatives juvenils, informació de subvencions per a entitats, organitza la trobada comarcal 

d’entitats juvenils, reunions trimestrals, tramesa d’informació, etc. També impulsa accions que 

promoguin l’interès d’altres persones joves per l’associacionisme. 

Per altra banda, es fomenta la interrelació entre entitats juvenils dins dels respectius municipis 

així com entre municipis amb l’objectiu de consolidar una xarxa comarcal d’entitats juvenils. A 

part de la relació entre entitats juvenils, es fomenta també la relació entre aquestes entitats i 

altres agents del territori, com ara el veïnat, altres tipus d’entitats no lucratives i les 

administracions. 

El contacte de les entitats amb el Servei Comarcal de Joventut, l’ens de referència, es realitza 

presencialment i també digitalment, a través de grups de correu electrònic i de Whatsapp; que 

s’utilitzen també per a la difusió de les activitats que realitzen les entitats. 

El personal del servei destinat a la tasca està integrat per un tècnic/a comarcal, cinc tècnics i 

tècniques compartides de joventut i un/a dinamitzador/a juvenil. 

En relació a la participació, el mateix servei destina esforços a promoure en els i les joves la 

consciència sobre la importància de jugar un paper actiu a la societat, informant-los dels 

instruments de què disposen per fer-ho; amb l’objectiu principal de promoure l’autonomia i la 

participació activa dels i de les joves de la comarca. El projecte consisteix principalment en donar 

suport a les iniciatives juvenils proposades als municipis (tant per part del Servei de Joventut de 

l’Alt Empordà com per part de joves locals) a través de la figura tècnica de joventut compartida o 

dels i les tècniques municipals; realitzar acompanyaments en l’assumpció de responsabilitats i 

fomentar l’intercanvi i el voluntariat. 
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La metodologia d’intervenció consisteix, de manera general, en posar a la persona jove i els seus 

interessos al centre de les actuacions, basades en l’acompanyament i el foment de la participació 

activa. Més enllà de les actuacions concretes a nivell local, que sorgeixin del Servei o d’iniciatives 

juvenils, el Servei impulsa, des d’aquesta metodologia, actuacions comarcals de suport al disseny 

d’activitats, per tal de que aquestes siguin participades. Les activitats es planifiquen i es realitzen 

a través de processos participatius on els i les joves decideixen sobre com s’han de desenvolupar, 

què s’hi farà i quan es farà, conjuntament amb els i les professionals. Algunes de les activitats 

que es realitzen de manera participada, ja esmentades en apartats anteriors, són la trobada 

d’entitats juvenils de la comarca, les sortides comarcals, la trobada de casals de la comarca, els 

punts de salut en oci nocturn, les Barraques de Figueres, i els projectes d’aprenentatge, entre 

d’altres. 

 

Cal destacar la trobada d’entitats juvenils de la comarca, un dels esdeveniments més importants 

del projecte, que té com a finalitats principals fomentar la xarxa de l’associacionisme juvenil 

comarcal, visualitzar les activitats i projectes que realitzen les entitats durant l’any i fomentar la 

creació i l’augment de l’associacionisme a l’Alt Empordà, així com els espais de relació entre 

joves. El projecte és fruit d’un procés participatiu en el  

 

qual hi participen les entitats juvenils 

de l’Alt Empordà amb el suport del 

Servei de Joventut. Tot i que el projecte 

estigui dissenyat per entitats, aquest va 

dirigit a totes les persones joves de la 

comarca. Amb activitats també per a 

infants i famílies. La trobada del 2018 

va incorporar, com a novetat, la trobada 

del Triangle Jove; la trobada anual que 

realitzen els i les representants de les 

entitats i consells locals de joventut que 

integren el Consell de la Joventut de les 

Illes Balears, el Consell nacional de la 

Joventut de Catalunya, i el Consell 

Valencià de la Joventut, generant 

sinergies entre el territori i aquestes 

organitzacions. A partir del 2019, es va 

avançar i el projecte va evolucionar cap 

a una Trobada Jove, on les entitats 

segueixen tenint un paper destacat, 

però s’inclou un espai per a joves i 
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adolescents no associats. També s’ha fet un esforç per a que aquest projecte sigui participat per 

el màxim nombre de joves possibles. 

 

Projecte Europa Jove 

Projecte en el qual s’emmarquen intercanvis 

entre professionals de la joventut i entre joves 

de diferents països europeus, sota el paraigües 

dels diferents programes que desenvolupa la 

Unió Europea en matèria de joventut, en els 

quals també s’hi vincula el finançament per a 

la realització dels projectes. 

El objectius principals del Projecte Europa Jove 

són els següents: 

 Atendre i impulsar la mobilitat internacional des de l'Oficina Jove i en els diferents 

municipis de la comarca. 

 Realització de projectes de mobilitat per a joves. 

 

En el marc del Projecte Europa Jove es desenvolupen les següents actuacions concretes: 

 Servei de Mobilitat Europeu: servei iniciat l’any 2015 en el qual es realitza assessorament 

relacionat amb el voluntariat i la mobilitat a Europa, així com projectes concrets 

d’intercanvi juvenil els quals giren entorn el programa europeu Erasmus+. Així doncs, el 

Servei realitza diverses accions més enllà de l’atenció i l’assessorament (amb 22 consultes 

el 2018), com ara xerrades i formacions a instituts i espais joves, producció de material 

didàctic, presentacions, col·laboracions amb institucions (com per exemple amb la Taula 

de Formació i Ocupació Juvenil de l’Alt Empordà o Europa Direct Girona), classes, etc. 

 Accions destinades a la millora i actualització constant del servei; com per exemple la 

Taula de referents Europa Jove de la província de Girona o l’ampliació de la xarxa de 

contactes amb els punts Eurodesk per la recerca de partners per a la realització de 

projectes. 

 Participació en projectes europeus: cada any s’intenta participar en diversos projectes.  La 

tasca del Servei de Mobilitat Europeu i de l’equip que hi treballa també consisteix en 

l’aplicació a projectes a mig i llarg termini, donats els tempos i les execucions per aquests 

projectes. L’any 2018 s’ha participat en els projectes “#ParticipationVibes”,amb el suport 

dels representants de l'entitat sòcia GAF de Portugal; ProspecTsaso (prospective 

transfrontalière sanitaire et social), un projecte transfronterer dins dels programes de 

subvencions POCTEFA; i en el projecte d'intercanvi juvenil transfronterer d'Euroregió 

liderat per l'entitat École 2em Chance de Perpinyà. 
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L’any 2018 s’ha renovat el conveni entre Europa Direct (una entitat de la Universitat de Girona) i 

el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de fer promoció i difusió en temes de mobilitat i 

formació en la temàtica de la Unió Europea. 

Pel que fa a l’adquisició de projectes i subvencions per a activitats internacionals, s’ha sol·licitat 

i justificat l’execució de la subvenció a Europa Direct pel programa d'activitats vinculades a la 

mobilitat per a l'any 2018. Per altra banda, s’ha sol·licitat i obtingut la subvenció de l'Àrea de 

Programes Europeus de la Diputació de Girona corresponent a la convocatòria de subvencions als 

ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, per cobrir part dels costos de redacció de 

projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea. La partida s’ha obtingut al 

presentar el projecte “#ParticipationVibes” d’intercanvi juvenil del programa Erasmus + de 

mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge (KA1); concretament l'acció KA105 de 

mobilitat juvenil.  

 

 

3.3.3 Programa de Formació i Ocupació Juvenil 

El Programa de Formació i Ocupació Juvenil és un dels programes prioritaris en el marc del PAC 

2018 – 2020, continuant la trajectòria definida també en les planificacions dels anys anteriors en 

matèria de joventut. És un programa en constant evolució, amb la voluntat d’adaptar-se 

ràpidament a les necessitats formatives i ocupacionals que van sorgint a la comarca, però 

s’estructura de manera orgànica entorn a quatre projectes amplis: Garantia Juvenil, Okupalt, el 

Projecte de Foment de la Formació i la Ocupació i el Projecte de Pràctiques Professionals; projectes 

que interseccionen entre ells i es complementen. 

 

Programa de Garantia Juvenil 

El Programa de Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya i INJUVE, aplicat a través de 

l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà des de l’any 2015 fins a mitjans de 2017 (data en que 

va finalitzar el suport econòmic provinent del SOC), i ha tingut per objectiu la reducció de l’atur 

de les persones joves de la comarca; un dels col·lectius amb més dificultats d’accés a l’ocupació, 

així com potenciar l’ocupabilitat a través de la formació i la orientació. 

Per a l’any 2018 hi ha un total de 2.300 joves inscrits al programa, destacant en la seva trajectòria 

un augment significatiu de joves inscrits al programa entre l’any 2016 i 2017; passant de 1.160 

persones joves inscrites a 2.216; pràcticament el doble. De les persones joves inscrites, 1.116 

(quasi un 50%) resideixen a la ciutat de Figueres, mentre que 1.186 (la resta) pertanyen a diversos 

pobles i ciutats de la comarca. El programa ha realitzat un total de 4.797 atencions a joves entre 

el període de gener a maig del 2018. En aquest sentit, doncs, les dades certifiquen una òptima 

valoració del projecte i la necessitat de seguir realitzant actuacions en aquesta línia, coincidint 

amb les prioritats definides en el plantejament del Pla. 
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L’evolució de nombre d’inscripcions al Programa de Garantia Juvenil ha estat constant tot i que 

es pot observar que no ha estat tan elevat com en els darrers dos anys. Aquest fet es relaciona a 

que la majoria de joves que complien els requisits per ser beneficiaris de Garantia Juvenil ja 

estaven inscrits en el programa. Sovint eren aquests mateixos els que tornaven per accedir a una 

altra formació o bé a buscar l’assessorament per a la inserció laboral. En aquest sentit, es pot 

apreciar la utilitat que representa per aquestes persones que recorren al programa al llarg dels 

anys. 

El paper de les figures d’impulsores de la Garantia Juvenil a l’Oficina Jove ha estat fonamental per 

fer arribar el programa a un major nombre de joves, donada la proximitat de les tècniques de 

l’oficina als i les joves de la comarca. Alhora, la proximitat física entre les oficines del Servei 

d’Ocupació de Catalunya a Figueres (SOC) i l’Oficina Jove s’han pogut generar sinergies i un 

treball coordinat en els programes per a joves. Les professionals impulsores del programa també 

realitzen les seves tasques cada quinze dies a altres municipis de la comarca, com ara Roses, 

Castelló d’Empúries i l’Escala; quelcom destacable, donades les dificultats de mobilitat de la 

població juvenil en el territori. Paral·lelament, per tal de difondre el programa, les mateixes 

impulsores han realitzat xerrades informatives a municipis, centres educatius i a les oficines de 

l’Oficina Jove, havent-hi en cada xerrada opció a inscriure’s al programa. 

Un dels elements centrals del programa és el suport que ofereixen les tècniques no sols al suport 

en els tràmits (correctes inscripcions, requisits, etc.), sinó també l’atenció individualitzada en 

l’orientació tant laboral com formativa; l’elaboració del currículum i la recerca de feina. 

Paral·lelament a les tasques de foment de la inserció laboral a les persones joves, les impulsores 

del programa també realitzen una tasca de coordinació amb professionals que es dediquen a 

l’àmbit de la joventut, responsables polítics i agents socials, per tal d’abordar de manera 

coordinada problemàtiques relacionades amb l’ocupació juvenil. Alguns d’aquests agents són 

l’Oficina de Treball del Consell Comarcal, l’Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Socials del 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Ajuntament de Figueres, Roses, Castelló d’Empúries i l’Escala, 

CIRE, centres educatius; així com empreses de la comarca, entre altres.  
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Okup’Alt 

L’Okup’Alt és un projecte impulsat pel Servei de 

Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

amb la col·laboració de tècnics i tècniques i 

agents socials dels municipis, així com del teixit 

empresarial de la comarca. Es tracta d'un projecte 

que combina alhora la formació 

professionalitzadora i la relació amb el món 

empresarial amb la finalitat de reforçar 

l’ocupabilitat de les persones joves mitjançant la 

formació, l’aprenentatge pràctic de l’ofici i un 

reforç en l’autonomia de les persones joves. 

El projecte combina formació amb aprenentatge 

pràctic en diferents municipis de la comarca, de 

manera que s’estableix un vincle molt directe 

entre els i les professionals dels oficis, els 

educadors i educadores, i els i les joves que 

participen al programa. Alhora, una part important del projecte consisteix en el contacte amb el 

teixit empresarial de la comarca. Els i les joves del programa poden realitzar entrevistes de feina 

per reforçar l’aprenentatge obtingut a les formacions, amb la porta oberta a aconseguir un 

contracte en l’empresa on es realitzi la pràctica de l’entrevista laboral. El seguiment a les persones 

participants es realitza mitjançant tutories individuals on cada jove ha pogut disposar de l’atenció 

personalitzada de l’educadora i/o de les tècniques de Garantia Juvenil, així com de les tècniques 

de joventut del propi municipi del jove. 

L’Okup’Alt està dirigit a joves de la comarca d’entre 16 i 24 anys que no estudien ni treballen en 

el moment de la inscripció. El projecte presenta resultats destacables: durant els mesos de 

desembre de 2018 i gener de 2019 s’han recollit un total de 103 inscripcions de les quals han 

participat al projecte un total de 38 joves i l’han acabat 27. Dels 11 joves que no han acabat la 

formació, 8 d'ells ha estat perquè s'han incorporat al món laboral. 

El perfil de joves participants d’aquest projecte és menys genèric que el de Garantia Juvenil, i 

presenta un perfil de participant amb un nivell d’estudis baix i grans dificultats per a la inserció 

laboral. Es pot observar entre els i les participants un nombre destacable de joves de procedència 

estrangera i amb dificultats amb l’idioma; també joves sense experiència laboral ni formació, i 

un gruix també significatiu de joves amb formació educativa fins a batxillerat i formació 

professional. 

Els objectius del projecte es consideren complerts, superant-se el nombre previst de persones 

inscrites (103 sol·licituds), així com la proporció de joves que han finalitzat satisfactòriament el 

projecte (27). Les persones que no han pogut realitzar el projecte han estat dirigides per part de 

les tècniques a altres recursos formatius de la comarca, com el programa de Garantia Juvenil. 
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Alhora, es valora com a assolit l’apropament del programa a les empreses de la comarca, més 

sòlid any rere any. Des del punt de vista de les persones joves participants, el programa ha tingut 

una valoració molt positiva, avaluat a través d’una fitxa, donant com a resultat una valoració del 

4,9 sobre 5. 

Finalment, resta comentar que un dels aspectes més ben valorats del projecte és el foment de la 

formació de les persones joves inscrites en el projecte. Tal com s’ha pogut observar al llarg dels 

darrers anys, molts i moltes de les joves participants s’han apuntant a formacions 

complementàries reglades de l’Institut Obert de Catalunya, cicles formatius, cursos pràctics (per 

exemple, manipulació d’aliments, conducció de carretó elevador), cursos d’idiomes, etc. En 

aquest sentit, la contribució del projecte va més enllà de l’àmbit estrictament laboral, contribuint 

a fomentar la formació continuada i a tornar a incorporar a persones joves en espais formatius 

que molts i moltes havien decidit abandonar. 

 

Servei de Treball Jove 

Aquest servei és l’hereu del iniciat pel programa de garantia juvenil. Consisteix en un servei 

d’informació, orientació i assessorament en temes ocupacionals i de formació. Està desplegat per 

les tècniques Referents d’Ocupació Juvenil del CC de l’Alt Empordà, quelcom similar al que feien 

les impulsores de la Garantia juvenil, però centrant la seva activitat en l’assessorament 

personalitzat dels joves i l’impuls als projectes formatius a la comarca. Aquest servei es desplega 

en el territori als espais joves de Roses, Castelló d’Empúries, L’Escala, i a l’Oficina Jove de l’Alt 

Empordà, que és qui centralitza el servei. Ofereixen informació i assessorament a l’hora d’escollir 

trajectòries i itineraris i opcions formatives, informació sobre serveis i recursos laborals, 

informació sobre el funcionament del programa de Garantia Juvenil, assistència en l’elaboració 

del currículum, i sessions i formacions grupals sobre cerca de feina, així com en l’àmbit formatiu. 

Disposen d’un espai web a Facebook, la mateixa pàgina utilitzada per les tècniques impulsores 

del programa de Garantia Juvenil (https://www.facebook.com/garantiajuvenil.altemporda/), que 

actualitzen freqüentment, on hi pengen informació sobre ofertes laborals, cursos formatius, 

activitats informatives i d’assessorament, etc. 

 

Projecte de foment de la formació a persones 

Aquest projecte s'articula a través de la Taula Interinstitucional per la Formació i l’Ocupació 

Juvenil de l’Alt Empordà (TfiOJ), un ens amb més de 10 anys de trajectòria que té com a missió 

esdevenir el nexe d'unió entre el SCJ, professionals, institucions, centres educatius, i sector 

empresarial. 

La TfiOJ acull a professionals del món educatiu, laboral, formatiu, ocupacional i els serveis socials, 

entre altres, i presenta una sèrie d’objectius: 

 Detectar les mancances i necessitats dels i de les joves del territori. 

https://www.facebook.com/garantiajuvenil.altemporda/
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 Generar una diagnosi realista de la situació del territori tant d'aspectes laborals com 

formatius. 

 Dissenyar recursos i actuacions de manera col·lectiva amb els agents del territori 

participants per tal de poder trobar la manera de combatre la situació diagnosticada. 

 Establir sinergies i acords de treball interinstitucionals i/o interdepartamentals per tal 

d'intentar afrontar les mancances i necessitats. 

 Finalment, facilitar l’accés dels i les joves al món del treball. 

La taula realitza diverses trobades l’any, en les quals es realitzen formacions i debats, (la majoria 

dinamitzats per persones professionals dels àmbits que es treballen), es debat sobre propostes 

i implementació de projectes, s’avaluen actuacions, etc. En aquest espai, doncs, el paper dels i 

de les tècniques compartides de joventut és crucial, ja que aporten informació sobre l’estat dels 

municipis de la comarca en temes laborals i formatius, i alhora prenen referència dels temes que 

es tracten a la Taula per traslladar-los a les persones joves dels municipis (realització 

d’assessoraments, derivacions a serveis, recursos i formacions, etc.). En aquest sentit, cal indicar 

que la coordinació entre els agents de la taula ha conduit a que molts i moltes joves puguin 

apuntar-se a cursos de formació i a la realització de pràctiques professionals, que en diverses 

ocasions conclouen amb contractes laborals. 

Finalment, en el marc d’aquest projecte, des del SCJ es coordina la Borsa de monitors/es i 

directors/es de lleure, en coordinació amb agents i serveis presents a la TfiOJ. A aquesta borsa i 

el paper de coordinació que exerceix la Taula, cal sumar-hi els diversos cursos de formació per 

a monitors/es i directors/es que es realitzen a la comarca, i que presenten una alta participació 

i una posterior ocupabilitat de les participants. 

 

Projecte de Pràctiques Professionals 

Aquest projecte té per objectiu el foment de la ocupació en persones joves a l’Àrea de Joventut 

del Consell Comarcal. Aquesta ocupació en el sí de l’Àrea s’impulsa mitjançant un conveni entre 

l’Àrea de Joventut i la Universitat de Girona per acollir estudiants en pràctiques; a través d’una 

concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones 

beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya; i a través de la realització dels 

períodes de pràctiques dels curos de monitor i director de lleure. 

 

 

3.3.4 Programa de Salut Juvenil 

Aquest programa aplega a diversos projectes que tenen relació amb la salut i el benestar de les 

persones joves de la comarca, abordant elements vinculats a l’alimentació, la prevenció de 

conductes de risc o els hàbits saludables, des d’una perspectiva que incorpora la mirada en clau 

de gènere, i que posa al centre de l’anàlisi el benestar dels i de les joves. També es realitzen 

actuacions d’informació i acompanyament en l’àmbit de la sexualitat, i es treballa activament en 
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la conscienciació sobre la violència masclista, desenvolupant-se actuacions en aquest àmbit, 

especialment en el marc de les festes populars. 

 

Projecte Campanya d’Alimentació Jove 

Aquest projecte, amb 22 anys de trajectòria, té per objectiu el foment i la millora dels hàbits 

saludables relacionats amb el comportament alimentari dels i les joves de la comarca de l’Alt 

Empordà mitjançant formacions i dinàmiques als i a les joves de 14 a 16 anys de la comarca. Es 

realitza amb el pressupost propi de l’àrea i actualment hi col·laboren l’Escola d’hostaleria i la 

diputació. També es contracta una nutricionista i un psicòleg per a complementar la formació. 

 

Font: Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

 

L’any 2018 s'ha aconseguit arribar a més de 580 adolescents de 14 a 16 anys de la comarca, i 

han participat el 50% dels centres de secundària públics i privats de la comarca. S’han realitzat 9 

sessions a l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà, i s'ha comptat amb la participació de 480 

alumnes de 3r i 4t d’ESO de la comarca, així com de i 24 professors/es de secundària. 

En relació al contingut i la metodologia de treball, aquesta iniciativa ha demostrat saber-se 

adaptar a les necessitats variants que presenten les persones joves, i ha incorporat elements de 

treball relacionats amb l’autopercepció, la imatge i l’autoestima, els rols de gènere, la indústria 
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publicitària i la pressió social relacionada amb els cànons de bellesa; tot plegat amb el suport 

d’una psicòloga professional especialitzada en trastorns alimentaris. S’han incorporat 

formacions, també, sobre etiquetatge nutricional, amb l’objectiu d’oferir eines per saber 

identificar informació sobre els productes per a poder escollir millor. 

Respecte els anys anteriors, a l’any 2018 s’ha configurat nou equip, professionalment complet i 

divers, format per una nutricionista i dietista, l’equip de psicòlogues de l’Associació Contra 

l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB) i la Fundació Imatge i Autoestima (Fundació IMA), i un professor de 

cuina de l'Escola d’Hosteleria de l’Alt Empordà (EHAE); institució que també ofereix els espais per 

a la sessió i el dinar de cloenda. Aquest equip conta amb el recolzament del coordinador de la 

campanya, així com de la directora de l'Escola d’Hosteleria de l’Alt Empordà (EHAE). El grup ha 

estat acompanyat en tot moment per un/a dinamitzador/a o tècnic/a de joventut. 

Les inscripcions al projecte es poden realitzar mitjançant un formulari d’inscripció en xarxa, i la 

difusió es realitza mitjançant correu electrònic específic, així com mitjançant els canals de 

comunicació de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal i la difusió realitzada pels agents 

col·laboradors. Alhora, diversos mitjans de comunicació de la comarca s’han interessat pel 

projecte i n’han realitzant un seguiment mediàtic, així com els mateixos centres escolars 

participants. 

El projecte disposa d’una bona valoració (i els 21 anys de trajectòria l’acrediten), tot i que les 

professionals implicades assenyalen que resten aspectes a millorar (logístics, pedagògics, etc.). 

La valoració també és positiva per part dels i les alumnes participants, quelcom recolzat per part 

de les xifres d’inscripció al projecte dels darrers anys. 

 

Projecte de prevenció en salut i pel consum responsable: 

Aquest projecte té per objectiu desplegar actuacions que incideixin en el consum de substàncies 

entre joves de 14 a 30 anys, tot i que posa l’èmfasi en els i les adolescents (14 a 18 anys), les 

edats detectades en les quals comencen certes pautes de consum que poden esdevenir hàbits. 

La campanya s’articula en diverses accions que poden variar any a any, amb diferents agents 

col·laboradors, com per exemple ‘tallers de salut i/o de prevenció de conductes de risc’ als 

concerts joves (amb agents de salut, espais visibles amb informació, etc.), la col·laboració amb 

el projecte de la Creu Roja Som.Nit, el repartiment de díptics amb informació sobre consum 

responsable, xerrades i tallers (aprofitant, per exemple, la trobada d’entitats juvenils o la trobada 

de casals, els cursos de monitor de lleure i director de lleure, l’Escola d’Hosteleria, el programa 

Okup’Alt, l’Oficina Jove i els Punts d’Informació Juvenil de la comarca, els instituts, etc.), 

actuacions de suport i col·laboració amb municipis (campanyes de sensibilització, 

principalment), exposicions, etc. 

El projecte gaudeix de bona valoració per part dels agents implicats (Ajuntaments, professionals, 

famílies i joves), percebent-se la necessitat de seguir donant continuïtat a actuacions d’aquest 

caire, molt centrades en la prevenció. Un element que es valora positivament és el cost raonable 
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de la campanya, en tant que els recursos s’optimitzen al màxim, i es percep com una inversió 

necessària per tal de generar l’impacte desitjat a llarg termini. 

 

Projecte Curs Agent Jove de Salut 

EL projecte Curs d'Agent Jove de Salut (AJS) 

consisteix en una formació gratuïta per a la 

capacitació de les persones joves de la comarca 

per a que esdevinguin agents de salut; referents 

en el seu entorn i per a altres persones joves. 

 

Des de l’any 2016 s’han anat ampliant les 

temàtiques en salut, consolidant qualitativament 

la formació any a any, i s’ha reforçat també 

l’equip de professionals de diferents àmbits 

relacionats amb la salut que treballen en el projecte. 

Els objectius específics del projecte són els següents: 

 Prendre consciència de la importància de la salut en la qualitat de vida dels i les joves. 

 Millorar els hàbits saludables de les persones joves de l’Alt Empordà. 

 Disminuir les conductes de risc entre els i les joves. 

 Donar els recursos, les eines i habilitats necessàries a les persones joves per tal que 

puguin intervenir entre iguals, pel que fa a la salut i els hàbits. 

El 2018 el projecte formatiu ha consistit en 30 hores de formació teòrica, tallers participatius, 

visites a centres de salut i colònies, així com 10 h de pràctiques en algun projecte en l’àmbit de 

la salut que es realitzi a la comarca (a poder ser en el municipi de la persona que realitza les 

pràctiques). 

Per a la realització del projecte el Servei de Joventut del Consell Comarcal compta amb un equip 

integrat per professionals de la salut, agents de salut de la Taula Interinstitucional de Salut Juvenil 

de l’Alt Empordà, entitats del territori i professionals de joventut. Aquest conjunt d’agents han 

estat coordinats per una tècnica de joventut i per un informador juvenil. 

 

Projecte d’informació juvenil en salut 

Dispositiu de professionals del Servei de Joventut del Consell Comarcal per desenvolupar tasques 

d'informació i assessorament en salut als municipis de la comarca. Es realitza en els espais joves 

i/o altres equipaments de 29 municipis de la comarca. 

L'orientació que es desenvolupa va dirigida tant a joves com a les seves famílies. Aquesta 

consisteix principalment en consell i seguiment davant del consum de drogues, prevenció de 

conductes de risc, orientació en dubtes vinculats amb el sexe i la sexualitat, prevenció i 
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identificació preventiva de trastorns alimentaris, assessorament a professionals que treballen 

amb joves, i també derivació i acompanyament a altres serveis i consultes en línia d’aquestes 

temàtiques. Aquest servei s’ofereix a demanda dels usuaris directament, o bé, a petició del propi 

ajuntament. Es desenvolupa en horari flexible i en funció del tipus de sol·licitud poden ser 

intervencions personalitzades o grupals. També es porten a terme xerrades, tallers i exposicions 

en funció de les necessitats detectades. 

Els i les 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. 

Objectius: 

 Oferir un recurs per a la prevenció de conductes de risc i la millora d'hàbits saludables 

dels joves. 

 Promocionar la salut entre els joves de la comarca. 

 Desenvolupar i fomentar activitats de promoció de la salut a la comarca. 

 Millorar els comportaments saludables dels joves de la comarca. 

 

Projecte Infosex  

Projecte de caràcter informatiu i formatiu dirigit a joves de 

la comarca a partir dels 12 anys. El projecte es concreta a 

l’Oficina Jove i als espais joves de cada municipi, així com 

als instituts en determinades ocasions. 

Infosex consisteix en promoure la salut psicoafectiva i 

sexual, així com en el desplegament d’un treball 

pedagògic per a la prevenció de conductes de risc en joves 

adolescents, mitjançant espais informatius (grupalment, 

individualment, presencialment o de manera telemàtica) i 

activitats formatives, com ara tallers, xerrades, etc. 

L’atenció realitzada va a càrrec dels i les professionals del 

Servei de Joventut de l’Alt Empordà, així com de l’equip de 

professionals de la salut sexual i reproductiva (ASSIR Alt 

Empordà) de la comarca. 

 

 

 

Els objectius del projecte Infosex són els següents: 
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 Oferir un espai per atendre i acompanyar els joves en el procés de desenvolupament i 

descoberta de la sexualitat  per afavorir la vivència d'aquesta de manera positiva i 

responsable. 

 Fer a través de les accions proposades promoció de la salut i prevenció i reducció de 

riscos. 

 Esdevenir un recurs de referència per als i les joves de la comarca. 

 

 

3.3.5 Programa de Foment de l’Emancipació Juvenil 

A través del Programa de Foment de l'Emancipació Juvenil és pretén acompanyar a les persones 

joves en el procés de construcció del seu projecte de vida. En el marc d’aquest programa, que 

s’articula a partir de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà, es desenvolupen els següents projectes:  

 

Servei d’Oficina Jove de l’Alt Empordà 

L'Oficina Jove de l'Alt Empordà és l’espai en el qual es concreten les actuacions 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 per objectiu principal esdevenir l’organisme 

referent pels i les joves de la comarca, oferint-los l’atenció integral necessària per al seu 

desenvolupament personal i social, així com contribuir al seu procés d’emancipació. Des de 

l’Oficina es coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil de Figueres i de la comarca, 

que prenen forma a través de la figura de la dinamitzadora juvenil i la informadora juvenil, que 

gestionen els diversos serveis presencialment a l’Oficina. 

A continuació es presenten algunes de les dades de l’any 2018, en comparativa amb anys 

anteriors, per poder observar amb perspectiva l’evolució del servei: 

 

El 2018 es realitzen 49.887 consultes, una xifra lleugerament inferior a la de 2017 (56.562 

consultes), tot i que es registren 41.527 usos de l’espai, una xifra significativament superior a la 

de 2017 (37.638 usos). A partir de les dades obtingudes i el treball sobre aquestes, es dissenyen 

programes més adequats a les necessitats del públic que hi assisteix (per exemple, programes 

de transició escola – treball), així com per captar aquell perfil de jove menys present. 

La majoria de persones que han realitzat un ús de l’Oficina Jove són menors de 20 anys (63,48%). 

No obstant això, els i les joves majors de 20 anys realitzen un percentatge similar de consultes 

que les persones joves de menors edat. 
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Taula 17. Nombre d’usos i consultes de l’Oficina Jove segons edat (grups quinquennals), en nombres 

absoluts i percentatges; 2018. 

Edat Nº usuaris % usuaris Nº consultes % consultes 

< 16 anys 19.794 30,21% 25.445 22,66% 

16 - 20  12.309 33,27% 13.912 27,30% 

21 - 25 4.300 18,13% 4.898 23,16% 

26 - 29 1.157 6,42% 1.360 11,80% 

30 - 35 711 6,58% 808 10,57% 

> 35 3.256 5,39% 3.464 4,51% 

Total 41.527  49.887  

Font: Memòria anual de joventut, 2018. 

 

Taula 18. Evolució d’usos de l’Oficina Jove segons edat (grups quinquennals) en nombres absoluts, 2015 - 

2018. 

Edat 2015 2016 2017 2018 

< 16 anys 10.255 16.162 11.370 19.794 

16 - 20 8.060 15.573 12.522 12.309 

21 - 25 4.025 10.278 6.822 4.300 

26 - 29 2.162 1.630 2.416 1.157 

30 - 35 1.022 1.602 2.478 711 

> 35 3.989 1.242 2.030 3.256 

Total 29.513 46.487 37.638 41.527 

Font: elaboració pròpia mitjançant les memòries anuals de joventut, 2015 - 2018. 
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Gràfic 23. Evolució d’usos de l’Oficina Jove segons edat (grups quinquennals) en nombres absoluts, 2015 - 

2018. 

Font: elaboració pròpia mitjançant les memòries anuals de joventut, 2015 - 2018. 

 

Pel que fa a franges d'edat, es pot observar que el segment amb més presència a l’Oficina ha 

estat el de joves entre 14 i 20 anys (32.103 usos); més del 60% del total d’usos que s’han realitzat 

el 2018, i com es veurà més endavant, més del 50% de les consultes realitzades. Per altra banda, 

es pot apreciar un clar descens de visites i consultes pel que fa als i a les joves de més de 25 

anys, amb una presència residual que no supera el 7% per a cap grup quinquennal. Aquesta 

tendència es pot apreciar de manera generalitzada en altres serveis, equipaments, activitats i 

actuacions en matèria de joventut tant a escala comarcal com a escala local; essent un repte, 

doncs, aconseguir fer arribar aquest tipus de serveis i espais no només a adolescents, sinó també 

a joves entre 25 i 35 anys. Cal destacar també un creixent protagonisme de la població major de 

35 anys, probablement famílies, que progressivament van prenent l’Oficina Jove com un referent 

per a diferents tipus de consulta, tal com es pot apreciar en l’augment de les consultes d’aquesta 

població al llarg dels darrers dos anys. 

Taula 19. Evolució de les consultes de l’Oficina Jove segons edat (grups quinquennals) en nombres 

absoluts, 2015 - 2018. 

 2015 2016 2017 2018 

< 16 anys 15.809 23.020 12.818 25.445 

16 - 20 12.724 18.941 15.442 13.912 

21 - 25 8.109 15.669 13.098 4.898 

26 - 29 3.369 2.337 6.676 1.360 

30 - 35 1.357 1.790 5.976 808 

> 35 5.201 1.875 2.552 3.464 

Font: elaboració pròpia mitjançant les memòries anuals de joventut, 2015 - 2018. 
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Gràfic 24. Evolució de les consultes de l’Oficina Jove segons edat (grups quinquennals), en nombres 

absoluts, 2015 - 2018. 

Font: elaboració pròpia mitjançant les memòries anuals de joventut, 2015 - 2018. 

 

Si analitzem les consultes segons el sexe les xifres evolutives presenten una tendència paritària 

al llarg dels anys, tot i que la població masculina presenta uns percentatges majors.  

Taula 20. Percentatge d’usos de l’Oficina Jove per sexe, 2018. 

Edat Nº usuaris % usuaris Nº consultes % consultes 

Dones 18.187 43,80% 21.634 43,37% 

Homes 23.340 56,20% 28.253 56,63% 

Total 41.527  49.887  

Font: Elaboració pròpia, mitjançant memòria anual de joventut, 2018. 

 

En relació a la situació a nivell formatiu o ocupacional de les persones joves que han fet ús de 

l’Oficina Jove, destaquen per la seva presència els i les joves que estudien, dades que es troben 

en relació als grups d’edat majoritaris (52,33%). De  manera que es presenta una evident dificultat 

per arribar a aquelles persones joves a l’atur i al mercat laboral.  

Taula 21. Usos i de consultes de l’Oficina Jove segons situació formativa i ocupacional, 2018. 

Ocupació Nº d'usos servei % usos Nº consultes % consultes 

Cerca de feina 615 1,48% 850 1,70% 

Estudia 21.730 52,33% 26.397 52,91% 

Estudia i treballa 4.565 10,99% 5.090 12,20% 

Ni estudia ni treballa 4.770 11,49% 4.953 9,93% 

Treballa 4.575 11,02% 5.384 10,79% 
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No han informat de la seva situació 5.272 12,70% 7.213 14,46% 

Total 41.527  49.887  

Font: Memòria anual de joventut, 2018. 

 

Serveis i activitats de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà: 

El servei d'Informació, Orientació i Assessorament Juvenil és un espai on s'atén, s'acompanya i es 

resolen consultes i dubtes als i a les joves en el seu procés d'emancipació; oferint assessorament 

personalitzat en temes com l’educació, la mobilitat, l’ocupació, la salut, el temps lliure, i 

l’associacionisme. El servei, ubicat a l’espai físic de l’Oficina Jove, disposa de material informatiu 

i ordinadors de consulta, així com espais de treball i d’estudi; i des del mateix servei s’organitzen 

trimestralment xerrades informatives sobre temes concrets d’actualitat o d’interès pels i les 

joves. Per fomentar l’ús del servei i facilitar la seva accessibilitat, des del Servei s’han realitzat 

atencions en diferents centres educatius i diferents espais joves de la comarca, així com en 

esdeveniments organitzats pel Servei Comarcal de Joventut. 

L’any 2018 han fet ús del Servei un total de 12.174 joves. D’aquests, un 52,8% són joves menors 

de 16 anys, i un 28,1% són joves d’entre 16 i 20 anys; apreciant-se de nou una distància vers els 

grups de joves amb edats dels 20 – 25 anys cap endavant. 

Taula 22. Usos i de consultes del Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil, 2018. 

Edat Nº usuaris % usuaris 

< 16 anys 6424 52,76% 

16 - 20 3420 28,09% 

21 - 25 1165 9,56% 

26 - 29 405 3,32% 

30 - 35 221 1,81% 

> 35 539 4.42% 

Total 12.174  

Font: Memòria anual de joventut, 2018. 

 

A l’Oficina, juntament amb el Servei d’informació i assessorament, s’hi ubica el Servei de Garantia 

Juvenil. El Servei també integra el programa Infosex; una iniciativa d’informació i assessorament 

especialitzat en temes sobre sexe i sexualitat. Més enllà de les consultes ordinàries del Servei, es 

realitzen píndoles i xerrades formatives, així com  atencions personalitzades. En el marc del 

servei s’hi pot trobar el Servei de Voluntariat Europeu (SVE), on es realitza atenció personalitzada 
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i acompanyament per a joves que vulguin anar a estudiar, treballar o realitzar tasques de 

voluntariat a l’estranger. Serveis d’atenció directa vinculats a altres programes dels SCJ presentats 

en anteriors apartats.  

 

A través del Servei de Participació i Dinamització Juvenil es desenvolupen processos participatius 

que tenen per objectiu que les persones joves i les entitats juvenils s’impliquin en la programació 

i dinamització d’activitats. En el marc d’aquest projecte es realitzen diversos tipus d’actuacions, 

com ara activitats de dinamització, sortides joves, activitats de foment de l’associacionisme i la 

participació juvenil, el Casal Jove, activitats de formació i l’Espai Jove Creatiu. En aquest sentit, es 

combinen elements d’oci i de lleure amb elements formatius, prioritzant en totes les actuacions 

la participació de les persones joves en el seu disseny i desenvolupament. De fet, des d’aquest 

Servei es despleguen diferents mecanismes de foment de la participació juvenil, i no només a 

l’Oficina Jove (mitjançant activitats, la Bústia Jove, processos concrets, converses i atenció 

personalitzada, etc.); sinó també en les trobades comarcals, les reunions amb entitats, activitats 

als Instituts, etc. Del conjunt d’aquestes activitats, algunes es realitzen de manera quotidiana, 

amb una programació fixe entre setmana, el cap de setmana o al llarg del curs. 

 

Per altra banda, un dels serveis més destacats que s’ofereixen des de l’Oficina Jove de Figueres 

– Alt Empordà és l’Espai Creatiu – Buc d'assaig: doble espai que pretén dotar a la comarca de l’Alt 

Empordà d’un entorn preparat per a la pràctica de les arts escèniques i musicals en general. Per 

un costat, hi ha el Buc d'Assaig, una sala insonoritzada i equipada per a la pràctica musical de 

grups o solistes; i per l'altre, la sala d'arts escèniques per a practicar arts escèniques o dansa. 

També s’han realitzat trobades d’artistes, exposicions, tallers, assessoraments culturals, 

espectacles i formacions. 

 

Finalment, a l’Oficina s’hi ubiquen també els següents espais, a disposició dels i les joves de la 

comarca: 

 Sala de dinamització: l’espai disposa d’una sala d'ordinadors per a l’autoconsulta i per a 

la realització de treballs o tràmits administratius. Dotat d’ordinadors, wifi, jocs de taula, 

futbolí, tennis-taula. 

 Aula de Formació: Amb projector pantalla i capacitat per a 30 persones. 

 Despatxos tècnics: Equipats pel treball 

 Aula d'estudi: espai dotat de llibres de consulta, viatgeteca, pissarra i ordinadors, per a 

joves que vulguin tenir un espai on fer els deures o estudiar. Alhora també s'ofereix suport 

als estudiants de la UOC amb recollida de títols, informació i retorn de llibres, així com 

informació i espais als alumnes de la IOC. 

 Alberg d'entitats: Espai de guixeta, bústia i l’espai del CLJF  
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4. LES POLÍTIQUES MUNICIPALS DE JOVENTUT A L’ALT EMPORDÀ 

Per conèixer la situació de les polítiques de joventut dels municipis de la comarca s’ha realitzat 

una enquesta adreçada a les persones referents de joventut dels municipis de la comarca. A 

aquesta han donat resposta 55 dels 68 municipis de l’Alt Empordà2. Aquesta enquesta incorpora 

preguntes sobre diferents aspectes vinculats a les polítiques de joventut municipals que ens 

permet analitzar tant de forma agregada com comparativa el desenvolupament de les polítiques 

municipals de joventut a la comarca. Així mateix moltes de les dades són comparables amb 

l’Enquesta a municipis de Catalunya 2016-2017 realitzada per la Direcció General de Joventut.  

 

4.1 Estructures i recursos 

Segons l’Enquesta de Municipis de Catalunya 2016-2017: “l’existència d’estructures, tant 

tècniques com polítiques, afavoreix el desplegament de les polítiques de joventut, especialment, 

quan aquestes estructures són exclusives en joventut”. 

Pel que fa a les estructures polítiques de joventut, 42 municipis presenten regidoria de joventut 

i a 13 municipis no es compta amb aquesta estructura al cartipàs municipal. Això suposa el 76,4% 

dels municipis de la comarca dels que disposem d’aquesta informació i del 61,8% del total de 

municipis de la comarca. Aquestes dades presenten diferències significatives respecte el conjunt 

de municipis catalans ja que en el 91,6% dels municipis existeixen estructures municipals en 

polítiques de joventut. 

La majoria d’aquestes estructures no són exclusives de joventut, es troben compartides amb 

altres àrees o serveis en el 92,5% dels casos. Aquestes dades presenten diferències amb el 

conjunt del territori català ja que en el 51% dels municipis és exclusiva. 

Pel que fa a les estructures tècniques, segons l’Enquesta a municipis de Catalunya 2016-2017: 

“Els municipis amb professionals amb categories tècniques i de coordinació tenen més facilitat 

per desenvolupar polítiques de joventut en tots els àmbits”. Aquestes figures es presenten a 47 

municipis de la comarca, bé com a tècnic/a de Joventut i Dinamitzador/ora i/o Informador/a 

juvenil. Això suposa el 85,5% del municipis que han donat resposta i el 69,1% dels municipis de 

la comarca. Aquestes dades es troben sensiblement per damunt la realitat del conjunt de les 

polítiques de joventut a Catalunya, on el 55,7% dels municipis compten amb una estructura 

tècnica reconeguda a l’organigrama. En 11 municipis (20%) existeixen ambdues figures, i en 2 

dels municipis participants disposen d’altres figures, com ara personal propi de l’Ajuntament o 

personal extern. Aquí cal destacar la importància del desplegament de tècnics/ques 

compartits/des. En 28 municipis de la comarca (41%) l’existència de figures tècniques de joventut 

es realitza amb aquesta modalitat.  

Les hores mitjanes de dedicació setmanal tècniques es situen en 9,2 hores, havent-hi una gran 

variabilitat de dedicació horària, amb un nombre destacable de municipis en els quals les figures 

                                                
2 Municipis no participants de l’enquesta: Biure, Darnius, Ordis, Rabós, Sant Mori, Santa Llogaia d'Àlguema, 
Selva de Mar, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, Vajol, Vilabertran, Vilamacolum.  
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tècniques hi dediquen entre 4 i 6 hores, però amb els casos excepcionals d’altres municipis on 

hi trobem figures tècniques contractades en jornada completa (37,5h/set.). La dedicació horària 

de les figures d’informació i/o dinamització és molt superior a les tècniques, amb una mitjana 

de 18,3h setmanals. Aquesta diferència en part respon a la presència de 2 municipis amb 2 i 3 

figures tècniques contractades amb una dedicació horària superior a les 20 hores, així com a 10 

municipis amb dinamitzadors/es i/o informadors/es amb contractes de més de 20 hores 

setmanals. 

Taula 23. Professionals de joventut 

 Tècnic/a 

Dinamitzador/a 

i/o 

Informador/a 

Altres (personal 

propi o extern) 

Tècnic/a + 

dinamitzador/a i/o 

Informador/a 

Nombre 31 16 2 11 

% 56,4% 18,3% 3,6% 20% 

Mitjana h/set 

personals 
9,2 18,3 5 

 

Font: Enquesta municipis PCJ, 2019. 

 

En 36 dels 68 municipis de la comarca (52,9%) hi ha professionals de joventut. Tal com es pot 

apreciar a la taula 24, aquests professionals hi desenvolupen múltiples tasques, i cal destacar-

ne la polifuncionalitat que experimenten els diferents perfils professionals.  

Taula 24. Tasques realitzades professionals de joventut 

 Tècnic/a Dinamitzador/ora Informador/ora Altres 

Planificació i gestió estratègica de polítiques de 

joventut (Pla Local de Joventut) 
29 6  1 

Desenvolupament de programes assignats (definició, 

execució, avaluació i justificació) 
29 8  2 

Gestió d'activitats d'informació per a joves 27 13 1 3 

Gestió d'assessorament per a joves 27 11 2 2 

Gestió d'activitats de dinamització juvenil 27 16 2 3 

Tasques vinculades a la comunicació i difusió del 

servei i activitats 
28 12 2 3 

Font: Enquesta municipis PCJ, 2019. 

 

Respecte els recursos econòmics disposem d’informació per a un 80% dels municipis de la 

comarca. La majoria de municipis disposen d’entre 1.001 i 10.000 € anuals (27,9%). Hi ha un 

30,9% dels municipis que han indicat que no disposen de partida assignada. Tot i aquest fet, cal 
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destacar que en 5 d’aquests municipis es disposa de professional de joventut, a través del 

projecte de tècnics/ques compartits/des de joventut del Servei Comarcal de Joventut. 

Taula 25. Partida pressupostària de Joventut 

Quantia Total municipis % 

0€ - 1.000€ 5 7,4% 

1.001€ - 10.000€ 19 27,9% 

10.001€ - 25.000€ 3 4,4% 

25.001€ - 50.000€ 4 5,9% 

50.000€ 2 2,9% 

No hi ha partida assignada 21* 30,9% 

N/C 14 20,6% 

 Font: Enquesta municipis PCJ, 2019. 

*D’aquest 21, hi ha 5 que disposen de professional de joventut 

 

Respecte els recursos infraestructurals, la comarca de l’Alt Empordà compta amb un conjunt de 

29 equipaments municipals de joventut (un 52,7% dels municipis participants). Segons aquestes 

xifres, doncs, hi ha més d’un 45% de municipis de la comarca que no disposen d’espai juvenil 

municipal. A través de l’enquesta realitzada als municipis de l’Alt Empordà hem pogut identificar 

aquests equipaments i classificar-los segons si són Espais Joves o també inclouen Punt 

d’Informació Juvenil, tal i com indica la classificació de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil3. 

Això no implica, però, que els Espais Joves que no disposen de PIJ no disposin d’un servei 

d’informació o dinamització juvenil. Així doncs, 19 dels espais són Espais Joves (65,5%), i els 

altres 10 incorporen també el Punt d’Informació Juvenil (34,5%), entre els quals hi trobem també 

l’Oficina Jove; i 14 dels Espais Joves (73,7%) ofereixen també el servei d’informació i/o 

dinamització juvenil. 

Tot i que no hi ha municipis que disposin de Punts d’Informació Juvenils registrats, tots els espais 

de la graella ofereixen actuacions i/o serveis d’informació juvenil als i a les joves del municipi. 

Cal senyalar que en aquestes dades no es recull la valoració de l’espai ni la seva idoneïtat a les 

activitats que s’hi realitzen o s’hi voldrien realitzar. 

Taula 26. Distribució dels equipaments juvenils als municipis de l’Alt Empordà. 

Espai Jove %  
Espai Jove amb 

SIJ / SDJ 
% 

 
Espai Jove i PIJ % 

19 30,9%  14 73,7% 10 34,5% 

Font: Enquesta municipis PCJ, 2019. 

                                                
3https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/xarxa_nacional_d_emancipacio_juveni
l/ 
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4.2 Les polítiques de Joventut als municipis 

Hi ha un total de 33 municipis que disposen de pla local de joventut. Ara bé, del conjunt d’aquests 

municipis, un pla finalitzà l’any 2015 i 30 finalitzen l’any 2019, mentre que dos dels plans no 

s’indica quan acaben. En aquest sentit, cal tenir en consideració que tots els plans locals de 

joventut de la comarca presenten una vigència vincula amb les legislatures.  

De fet, si posem en relació la planificació estratègica en polítiques de joventut en funció de si 

existeix o no estructura tècnica i política, es pot apreciar com el fet de disposar de regidora de 

joventut o d’estructura tècnica eleva enormement els percentatges dels municipis que disposen 

Pla Local de Joventut, tal com s’indica a l’Enquesta de municipis a Catalunya 2016-2017. Més 

d’un 50% dels municipis amb estructura política i/o tècnica disposen de PLJ, mentre que un 18,5% 

dels municipis que no tenen estructura política i un 35% dels municipis que no disposen 

d’estructura tècnica no disposen de PLJ. Així i tot, cal indicar que un 20,4% dels municipis que sí 

que disposen d’estructura política per a joventut no disposen de PLJ, quelcom que en el cas dels 

municipis sense tècnic/a de joventut és sols un 3,7% dels casos. Això ens indica, doncs, que tot 

i l’existència d’una estructura política, disposar d’una figura tècnica és central per a l’elaboració 

d’una òptima planificació estratègica en matèria de joventut als municipis, així com per a un 

correcte desplegament de les polítiques tant municipals com comarcals. 

Taula 27. Municipis que disposen o no de PLJ segons estructura política i tècnica. 

 PLJ No té PLJ 

Regidoria de joventut 55,6% 20,4% 

No té regidoria de joventut 5,6% 18,5% 

 

Tècnic/a de joventut 53,7% 3,7% 

No té tècnic/a de joventut 7,4% 35,2% 

Font: Enquesta municipis PCJ, 2019. 

 

A propòsit d’aquells àmbits que més es treballen a escala municipal en el desplegament de les 

polítiques locals de joventut, les polítiques afirmatives són les que més es desenvolupen 

(participació, cultura i oci i cohesió social), seguides de formació, ocupació i salut. Alhora s’indica 

que aquelles que ho estan menys són, en alguns municipis, la formació, la salut i l’habitatge 

(relacionades amb la transició escola – treball i amb les polítiques d’emancipació), i aquelles que 

no es treballen en altres municipis es concentren principalment en les polítiques relacionades 

amb l’habitatge, la formació i l’ocupació. Entre les polítiques vinculades a les transicions juvenils 

estan centrades sobretot en l’ocupació i la salut. 
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Taula 28. Àmbits polítics treballats en el desplegament de les polítiques municipals de joventut a l’Alt 

Empordà. 

 Molt Poc No es treballa 

Formació 41,8% 27,3% 27,3% 

Ocupació 52,7% 18,2% 27,3% 

Salut 49,1% 29,1% 18,2% 

Habitatge 1,9% 32,1% 66,0% 

Participació 56,4% 21,8% 18,2% 

Cultura 65,5% 20,0% 10,9% 

Cohesió 58,2% 18,2% 20,0% 

Font: Enquesta municipis PCJ, 2019. 

 

Davant la pregunta sobre quins àmbits caldria treballar amb més intensitat en l’àmbit municipal, 

destaquen la formació i l’ocupació, però sobretot l’habitatge; quelcom que es varia de les 

prioritats indicades pels i les professionals del Servei Comarcal de Joventut; que precisament 

ubicaven l’habitatge com una de les darreres prioritats pel que fa a les polítiques juvenils 

d’emancipació. 

Taula 29. Àmbits prioritaris de treball en el desplegament de les polítiques municipals de joventut a l’Alt 

Empordà. 

 S’hauria de treballar  Percentatge d’ens 

Formació 11 19,0% 

Ocupació 8 13,8% 

Salut 3 5,2% 

Habitatge 18 31,0% 

Participació 6 10,3% 

Cultura 6 10,3% 

Cohesió 6 10,3% 

Font: Enquesta municipis PCJ, 2019. 

 

4.3 La comunicació amb les persones joves 

A continuació es mostren els canals i les formes de comunicar-se dels i les professionals de 

joventut dels municipis de l’Alt Empordà amb els i les joves. Tal com es pot observar en el la 

taula 29, el canal més utilitzat actualment són les xarxes socials, amb un 80% dels municipis 

participants que les utilitzen, juntament amb la pàgina web, utilitzada per un 65,5% de municipis. 
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En tercera posició hi trobem els espais físics, com poden ser espais joves, punts d’informació 

juvenil i similars, presents i utilitzats en més de la meitat de municipis participants; un 54,4%. 

Taula 30. Canals de comunicació utilitzats pels i les referents de joventut municipals 

 Nombre 
Percentatge de municipis que 

l’utilitzen 

Web 37 67% 

Butlletí 9 16,4% 

Bústia 6 10,9% 

Espais físics 30 54,5% 

Xarxes Socials 44 80,0% 

Font: Enquesta municipis PCJ, 2019. 

Pel que fa a les xarxes socials, les més utilitzades són Facebook, amb un 70,91% de participants 

que la utilitzen, juntament amb WhatsApp, amb el mateix percentatge d’utilització. Seguidament, 

hi trobem la xarxa Instagram, amb un 49,09%, que està rebent un protagonisme creixent entre 

joves així com entre professionals. En la banda contrària, les xarxes socials més en desús són 

Telegram, els blogs i Youtube, amb més d’un 70% dels municipis que directament ja no disposa 

d’aquesta xarxa. Twitter, per altra banda, tot i no ser una xarxa tant poc utilitzada, presenta un 

50% dels municipis que no en tenen, i sols un 25,5% dels municipis que en tenen i l’utilitzen 

activament. 

Taula 31. Xarxes socials utilitzades pels i les referents de joventut municipals 

 
Tenen i 

utilitzen 

Percentatge de 

municipis que 

utilitzen 

Tenen 

però no 

utilitzen 

Percentatge de 

municipis que 

utilitzen 

No tenen 

Percentatge de 

municipis que 

utilitzen 

Facebook 39 70,91% 2 3,6% 3 5,5% 

Twitter 14 25,45% 2 3,6% 28 50,9% 

Instagram 27 49,09% 1 1,8% 8 14,5% 

Youtube 1 1,82% 3 5,5% 39 70,9% 

Telegram 0 0,00% 0 1,8% 43 78,2% 

WhatsApp 41 74,55% 1 1,8% 4 7,3% 

Blog 1 1,82% 1 1,8% 41 74,5% 

Font: Enquesta municipis PCJ, 2019. 
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Ara bé, un ús generalitzat i intensiu no és sinònim d’un impacte i efecte adequat o, si més no, 

proper a les expectatives dels i les professionals de joventut. Tal com es pot observar en la secció 

de comentaris, es percep que el Facebook, el que fins ara era la principal xarxa social utilitzada 

tant per joves com per tècnics i tècniques, està quedant en desús pel públic jove, i els equips de 

diversos municipis expressen dificultats per seguir ‘al dia de l’evolució de les xarxes socials’, i 

per fer una comunicació assertiva i ben orientada. Així doncs, a continuació es mostren els 

comentaris expressats pels i les professionals de joventut dels municipis de l’Alt Empordà en 

relació a les dificultats i problemàtiques que experimenten entorn a la comunicació. 

 

4.3.1 Principals dificultats respecte els canals de comunicació dels serveis municipals de joventut 

amb els joves 

El principal element assenyalat ha estat les dificultats en l’establiment i manteniment del contacte 

amb les persones joves, una problemàtica entorn la qual s’assenyalen diverses dificultats: 

 La manca de formació en comunicació: eines, estratègies i recursos per a comunicar-se 

efectivament, així com per estar ‘actualitzat’ (quins canals, xarxes socials utilitzar, etc.). 

 Els i les joves de molts municipis no fan us de TV ni de la Ràdio locals, així com tampoc 

de l’espai web de l’Ajuntament; espais i mitjans on hi poden trobar informació sobre 

activitats, oportunitats etc. 

 La percepció d’un excés i multiplicitat de canals, una presència tant gran que distorsiona 

la comunicació i la fa menys efectiva. 

 Les limitacions tècniques, horàries i de personal que travessen diversos serveis locals de 

joventut. 

 Les dificultats per arribar a determinats perfils específics de joves per qüestió d’afinitats, 

pels seus horaris i interessos, per cultura i/o origen, etc. 

En relació a la feble efectivitat d’alguns canals, així com en relació a la manca de coneixements i 

eines per a millorar la comunicació, diversos participants han indicat que perceben una marca de 

retorn pel que fa la comunicació. Resulta difícil que els canals esdevinguin interactius, i es 

perceben grans dificultats en el foment de la participació en segons quins canals de comunicació 

(com poden ser grups de missatgeria, el seguiment de pàgines i xarxes socials, etc.). 

Un darrer element que és assenyalat com una dificultat respon a les característiques específiques 

de la comarca: la desagregació dels municipis i de la població dins aquests municipis, i la 

presència de municipis molt petits. Tot i que s’indica que en els municipis més petits el principal 

tipus de comunicació realitzada passa pel ‘cara a cara’ i el ‘porta a porta’, diversos participants 

comenten que la manca d’associacions juvenils i la dispersió de la població jove (que sovint es 

concentra a les ciutats més grans) dificulta una bona comunicació amb els i les joves. 
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4.4 Àmbits prioritaris d’actuació pel Servei Comarcal de Joventut 

En l’enquesta dirigida als municipis, també s’ha recollit la perspectiva sobre els àmbits d’actuació 

que el Servei Comarcal de Joventut hauria de prioritzar. Per tal de capturar aquesta priorització, 

s’ha demanat als tècnics i a les tècniques participants que ordenin de major a menor prioritat una 

sèrie d’11 propostes i/o àmbits d’actuació. El conjunt de les prioritzacions definides s’ha 

ponderat, per així poder realitzar un sumatori total de les preferències i sintetitzar la perspectiva 

dels professionals municipals en matèria de joventut. 

Tal com es pot apreciar a la taula 31, els tres principals àmbits a prioritzar (aquells amb 301 

punts o més) són la dotació pressupostària destinada a les polítiques comarcals de joventut i als 

projectes del SCJ, l’assessorament tècnic als municipis, i els recursos per a la dinamització de les 

persones joves i les activitats en matèria de joventut; una classificació amb una clara preeminència 

de la primera opció, que supera amb escreix la puntuació de les altres dues. 

El segon bloc de prioritzacions (aquelles que estan entre els 251 i els 300 punts) recullen la 

necessitat d’augmentar el personal contractat (i/o les hores de dedicació), el reforç del 

coneixement que es disposa sobre la realitat juvenil (especialment la de la comarca), l’augment 

dels recursos infraestructurals, i la necessitat de formar a les figures electes i polítiques. 

El tercer bloc (aquelles opcions amb una valoració entre els 201 i els 250 punts), recull el reforç 

de la formació dels i de les professionals de joventut, l’augment dels recursos per a la informació 

i la millora de la comunicació i difusió del SCJ amb els i les joves. 

Finalment, en darrera posició (amb menys de 200 punts), hi trobem la millora de comunicació i 

la difusió amb altres organismes, un àmbit d’actuació que ocupa una posició relativament 

paradoxal o contradictòria, degut a que la comunicació i el treball transversal amb altres 

departaments i serveis del Consell Comarcal, així com amb altres administracions territorials i 

locals, així com amb agents del territori (entitats, empreses, etc.), han estat assenyalats com a 

aspectes de millora per part dels i de les professionals de joventut. 

Taula 32. Àmbits prioritaris d’actuació pel Servei Comarcal de Joventut 

Àmbits del SCJ prioritzats Freqüència ponderada 

1. Recursos econòmics 364 

2. Assessorament tècnic 309 

3. Recursos per a la dinamització 301 

4. Recursos humans 297 

5. Coneixement de la realitat juvenil (dades, observatoris...) 293 

6. Recursos infraestructurals (equipaments, material, etc.) 276 

7. Formació d'electes (regidors/ores) 259 

8. Formació de professionals (tècnics/ques, dinamitzadors/ores, 

informadors/ores juvenils) 
237 
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9. Recursos per a la informació 213 

10. Comunicació i difusió amb els/les joves 212 

11. Comunicació i difusió amb altres organismes 152 

Font: Enquesta municipis PCJ, 2019. 

 

4.5 El treball en xarxa, reptes i actuacions des del punt de vista dels municipis 

Els darrers punts de l’enquesta als municipis recullen els reptes i les prioritats que plantegen els 

i les professionals de joventut pel que fa al desplegament de les polítiques del Servei Comarcal 

de Joventut. Concretament s’intenta aprofundir en una de les problemàtiques que presenten 

moltes administracions, que és el treball en xarxa. A continuació s’exposa les visions dels i les 

professionals municipals de joventut pel que fa el treball en xarxa en diverses escales: a escala 

municipal, a escala supramunicipal i, finalment, en relació al Consell Comarcal. En aquest punt 

cal destacar que als següents apartats s’incorpora un resum de les aportacions recollides al 

qüestionari.  

 

4.5.1 Reptes Treball en xarxa dels serveis i equips municipals de joventut amb altres serveis 

municipals 

Caldria que els altres serveis obrissin més canals de comunicació amb els i les joves dels 

municipis, especialment els d’aquells àmbits que els afecten, com ara formació, ocupació, 

habitatge i salut. 

Trobades presencials entre serveis i àrees, manteniment de reunions periòdiques, inclús la 

implementació de programes transversals i/o de gestió integral d’alguns serveis i/o àmbits. Es 

subratlla la importància de definir objectius en comú i la necessitat de poder compartir informació 

i recursos. 

En definitiva, realitzar el que s’anomena treball transversal, posant molta insistència en la bona 

comunicació. La manca de temps i de recursos econòmics, així com la manca de personal, es 

presenta com un dels impediments a desenvolupar aquestes actuacions. 

Es proposa també elaborar un discurs homogeni sobre les polítiques de joventut que impulsi la 

perspectiva juvenil per al conjunt d’agents i àrees. 

 

4.5.2 Principals reptes pel desenvolupament del treball en xarxa entre els serveis locals de 

joventut i altres agents supramunicipals. 

En primer lloc, el treball transversal entre institucions, així com una constant comunicació entre 

agents (pel que caldria, al seu temps, millorar les eines de comunicació de les que es disposa 

(com per exemple EACAT, intensificant-ne l’ús), o dissenyar-ne i desenvolupar-ne de noves). Per 
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això, es percep com a necessària també la creació d’una xarxa que vinculi el conjunt 

d’institucions considerades. 

Es percep que en ocasions la relació entre els ens locals i les organitzacions de caràcter 

supramunicipals es troben mediades per la gestió burocràtica. Per altra banda, també es percep 

que diverses de les propostes que emanen d’aquestes organitzacions són poc realistes, un 

element que transmet la sensació de que són llunyanes a la realitat dels municipis, de les 

persones joves, així com de la realitat de les persones que despleguen i executen les polítiques 

i intervencions en matèria de joventut. D’aquesta manera, quelcom que s’ubica com a repte en 

la relació entre els ens municipals i els ens supramunicipals entorn a les polítiques de joventut, 

és el desenvolupament d’una atenció més personalitzada als municipis, a les seves realitats i 

necessitats específiques. 

Finalment, es considera un repte de futur el fet de que aquests organismes prioritzin la destinació 

de recursos econòmics per a un millor desenvolupament i desplegament de les polítiques de 

joventut a escala municipal, especialment en relació a la contractació de personal. 

 

4.5.3 Principals reptes pel desenvolupament del treball en xarxa entre els serveis locals de 

joventut i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

El repte principal proposat és el d’assegurar els recursos per mantenir la figura tècnica i/o 

dinamitzadora de joventut compartida, ja que més enllà de la tasca que realitza en el 

desplegament de les polítiques de joventut als municipis, es presenta com el principal canal de 

comunicació i coordinació entre el Consell Comarcal i els municipis en matèria de joventut. En 

relació a aquest projecte, es plantegen també els reptes d’augmentar-ne els recursos per poder 

reforçar-ne la presència al territori, inclús mitjançant convenis de permanència. 

Es destaca també la necessària presència continuada del Servei Comarcal de Joventut en el dia a 

dia dels municipis, així com un reforç de la comunicació tant en clau de promoció (suport, 

materials, eines, formacions, etc.) com a nivell intern i amb els municipis; transversal. 

Es proposa com a repte l‘elaboració d’un discurs uniformador i compartit sobre les polítiques de 

joventut entre el Servei Comarcal de Joventut i els municipis, per tal de poder compartir un 

desplegament d’actuacions; l’elaboració d’un programa compartit de joventut. 

Finalment, es valora necessari agilitzar i facilitat els tràmits administratius que implica la relació 

amb el Consell Comarcal i altres ens supramunicipals. 
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5. CONCLUSIONS 

La triangulació dels resultats obtinguts en l’anàlisi de la realitat juvenil i en l’anàlisi de les 

polítiques comarcals i municipals de joventut, ens ha permès determinar quines són les principals 

necessitats juvenils i de les polítiques de joventut que ens serviran per a l’elaboració de les línies 

estratègiques del Pla Comarcal de Joventut. 

A continuació es presenten les principals qüestions de la diagnosi: 

 

Equilibri territorial i treball transversal 

L’Alt Empordà, amb una població de 140.569 habitants, està 

formada per un total de 68 municipis, configurant-se com la 

comarca amb un major nombre de municipis de Catalunya. La 

capital, Figueres, compta amb un total de 45.961 habitants, els 

quals representen un 32,90% de la població de la comarca. En segon 

lloc es situa Roses amb 19.216, Castelló d’Empúries amb 10.791 i 

L’Escala amb 10.407 habitants. Aquests quatre municipis representen el 61,84% de la població 

comarcal. Una altra característica important és que 59 dels municipis de la comarca tenen menys 

de 2.000 habitants. Pel que fa a la població jove, hi ha un total de 21.443 persones entre 15 i 29 

anys, representant el 15,3% de la població de la comarca, i la taxa de joventut fluctua entre un 

7,92% a Cabanelles fins a un 18,75% a Palau de Santa Eulàlia, havent-hi municipis amb un elevat 

percentatge de joves, en relació a municipis amb molt poca presència de joves. 

L’elevada fragmentació dels municipis i de la població de la comarca, així com l’existència de 

molts nuclis poblacionals petits, es tradueix en limitacions de la seva capacitat pressupostària, 

tècnica i política per desplegar polítiques de joventut. Aquest fet condiciona la planificació 

estratègica en l’àmbit de la joventut: sols 33 dels 68 municipis de la comarca disposen de PLJ. 

Tot i que pels municipis de menys de 3.000 habitants no és una condició per a l’accés a les 

subvencions de DGJ.  

 

El Servei Comarcal de Joventut: 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà integra el Servei de Joventut a l’Àrea d’Ensenyament i 

Cultura. Les actuacions del SCJ s’emmarquen en la línia estratègica de Joventut del Programa 

d’Actuació Comarcal 2018 – 2020 del Consell Comarcal, i es concreten en un conjunt de cinc 

programes d’actuació, amb les seves respectives activitats, que sumen un conjunt de més de 50 

actuacions. El SCJ és l’encarregat d’impulsar les polítiques de joventut al territori, adaptant a la 

realitat comarcal el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, i assumeix les competències delegades 

en matèria d’instal·lacions juvenils i supervisió d’activitats amb joves. A través del treball 

transversal amb DGJ i l’Ajuntament de Figueres, materialitza el desplegament de la Xarxa 

Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) amb l’Oficina Jove-Alt Empordà, des d’on es coordina els 

serveis d’informació i assessorament juvenil amb un abast comarcal. 
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El SCJ està integrat per un equip de 10 persones, format per una auxiliar administrativa, sis 

tècnics i tècniques de joventut compartides, un/a dinamitzador/a juvenil, un/a tècnic/a de 

programes de joventut, dues tècniques d’ocupació juvenil, i el tècnic comarcal de joventut. 

Aquest equip s’encarrega del disseny i el desplegament de les polítiques de joventut a la comarca, 

la dinamització dels punts d’informació juvenils, així com dels espais joves, i realitzen una 

important tasca de coordinació amb les administracions locals de l’Alt Empordà. 

El pressupost del SCJ ha experimentat una evolució positiva al llarg dels darrers anys, presentant 

un augment significatiu de més de 70.000€ entre els anys 2014 i 2018; any en el qual disposa 

de 560559,08€. Tot i ser un augment destacable en termes absoluts, en termes comparatius 

podem observar que l’augment del pressupost del SCJ en aquests 5 anys (15,41%) no és 

proporcional a l’augment que ha experimentat el pressupost del Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà (131,29%), ja que el pressupost del SCJ ha passat de ser un 2,9% del pressupost del 

CCAE l’any 2014, a un 1,4% l’any 2018. 

 

El desplegament d’actuacions al territori: 

Una de les actuacions fonamentals del SCJ és el projecte dels tècnics i tècniques compartides de 

joventut, la figura que vetlla pel desplegament de les polítiques de joventut a la comarca. A través 

d’aquest projecte, juntament amb les actuacions mancomunades i el programa de comunicació, 

el SCJ vetlla per traslladar el desplegament de les polítiques de joventut a la comarca, parant 

atenció a la descentralització d’activitats, i a les facilitats en la mobilitat de les persones joves. 

En l’avaluació de les actuacions del SCJ s’ha pogut constatar al llarg dels darrers anys un augment 

del nombre de municipis en conveni amb el Servei a través del projecte de les tècniques i/o 

dinamitzadores compartides, que a l’any 2018 dona cobertura a 28 dels 68 municipis de la 

comarca, un 41%. En termes generals, hi ha presència de professionals de joventut en 47 dels 68 

municipis de la comarca (69,1%), i tots els municipis que superen els 200 joves al seu territori 

estan desenvolupant i implementant polítiques específiques de joventut. Tot i la disparitat en el 

personal remunerat, es considera que les hores de dedicació a cadascun dels territoris són 

limitades, ja que un dels aspectes identificats per els i les tècniques del SCJ és la manca de temps 

per al desenvolupament d’actuacions i la plurifuncionalitat dels i de les professionals de joventut 

que treballen en els municipis; ja siguin tècniques compartides del SCJ o de les estructures 

tècniques i polítiques locals. 

Per assegurar el treball transversal en l’àmbit de la joventut a l’Alt Empordà, el SCJ es dota de la 

Taula Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà, integrada per tècnics i tècniques de joventut, 

juntament amb la Taula Comarcal de Dinamitzadors Juvenils. Alhora, el SCJ disposa d’una xarxa 

destacable d’agents al territori amb els quals col·labora i realitza accions conjuntes, 

especialment en l’àmbit de la salut i la mobilitat i, de manera creixent, en l’àmbit de la formació 

i de l’ocupació, així com la Taula Comarcal de Joventut política.  
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Les polítiques d’emancipació juvenil 

Educació i formació 

La distribució de centres educatius d’ESO a la comarca es concentra en  8 

municipis: 8 dels 18 centres són a Figueres (5 públics i 3 privats). La resta 

s’ubiquen a Roses (2 públics i 1 privat), Castelló d’Empúries (2 públics) i 

Cadaqués. L’Escala, La Jonquera, Llança i Vilafant compten amb un centre 

públic cadascun). Respecte al volum d’alumnat, destaca el municipi de 

Figueres amb 2.750 alumnes, seguit per Roses (952), Empúries (537), 

L’Escala (421), Vilafant (351), Llança (343), La Jonquera (215) i Cadaqués (102). En el cas de 

batxillerat, més de la meitat del alumnes es concentren a Figueres (830 alumnes), seguit per 

Roses (l’únic municipi comarcal que ofereix el batxillerat en un centre privat), Castelló 

d’Empúries, l’Escala, Vilafant, Llança i la Jonquera. L’oferta de formació professional a l’Alt 

Empordà s’ubica en cinc municipis (Castelló d’Empúries, Figueres, Llançà, Roses i Vilafant), però 

a la capital s’ofereixen la majoria de grups tant a grau mig com superior. 

L’Alt Empordà presenta un percentatge relativament baix d’alumnes escolaritzats als 17 anys al 

finalitzar l’educació obligatòria: 76,8%. Les xifres són més reduïdes en el cas de Figueres, on s’hi 

concentra la majoria de l’alumnat, que presenta una taxa d’escolarització als 17 anys d’un 67,5%. 

Tot i aquests percentatges, la comarca  presenta un percentatge de persones amb estudis de 

primer grau (16,43%) i segon grau (59,47%), lleugerament superiors a la mitjana catalana (13,45% 

i 56,21% respectivament), tot i que un percentatge significativament inferior de persones amb 

ensenyament universitari (15,19% respecte el 20,32% català). 

La formació i l’educació és un àmbit que sols un 34,6% dels municipis treballa molt en el 

desplegament de les polítiques locals de joventut, amb uns percentatges destacables de 

municipis que la treballen poc (36,5%) o que no la treballen gens (28,8%). Paral·lelament, a escala 

comarcal, les actuacions en l’àmbit educatiu i formatiu, es limiten als serveis d’orientació i 

consulta de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà, i les actuacions dels PIJ i els PICES. En l’enquesta de 

municipis, els i les professionals de joventut que hi ha participat han indicat la formació com a la 

segona prioritat a treballar, per darrere de l’habitatge, que està en primer lloc, i per davant de 

l’àmbit de l’ocupació, que està en tercer lloc. En aquest punt cal destacar que es fa referència a 

actuacions de suport als processos d’orientació i transicions educatives.  

 

Ocupació 

En l’àmbit de l’ocupació, les persones joves han experimentat unes taxes 

d’atur creixents entre els anys 2007 i 2010, amb una progressiva 

disminució fins a l’any 2017, en el qual la població jove de la comarca 

presenta un 5,1% d’atur juvenil; una xifra molt similar a la catalana, amb un 5,6%. Alhora, 

l’evolució de la contractació registrada ens permet captar una disminució de la presència de 

persones joves al mercat de treball entre els anys 2007 i 2013. El període de crisi també ha 

generat un augment de la contractació temporal de les persones joves, passant d’un 78,33% de 

la població jove contractada l’any 2006, a un 91,48% l’any 2014, per arribar a 2018 representant 
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un 80,68% de la contractació de persones joves. Aquesta situació d’inestabilitat i precarietat 

juvenil respon a una estructura ocupacional estacional, vinculada a les temporades del turisme a 

l’Alt Empordà. 

Des del SCJ es posa a l’abast de les persones joves de la comarca diverses actuacions i projectes 

de caràcter informatiu i consultiu, formatiu, d’acompanyament i suport, i també ocupacionals; 

amb una participació destacable, i amb efectes significatius sobre les persones participants. Un 

exemple és el projecte de formació professional i inserció laboral Okup’Alt, els participants del 

qual (38 l’any 2018) presenten alts índex d’ocupabilitat en acabar el projecte, si és que no és que 

l’abandonen prematurament per inserir-se en el mercat laboral. Cal destacar també altres 

intervencions realitzades en l’àmbit de l’ocupació, com ara el Projecte de foment de la Formació 

i de l’Ocupació, un projecte de coordinació d’agents del territori per al foment de l’ocupació 

juvenil que s’articula entorn de la Taula Interinstitucional per la Formació i l’Ocupació Juvenil de 

l’Alt Empordà (TfiOJ), i el Servei de Treball Jove; des del qual es realitzen actuacions d’informació, 

assessorament i acompanyament en diferents punts de la comarca, així com a l’Oficina Jove. 

 

L’habitatge 

Finalment, en relació a les polítiques d’emancipació juvenil, en les actuacions 

desenvolupades pel SCJ, així com pels municipis de la comarca, es considera 

que caldria impulsar d’actuacions en matèria d’habitatge; coordinada amb 

serveis municipals o comarcals. El 46,7% dels habitatges familiars a l’Alt 

Empordà són principals, mentre que el percentatge a nivell català és 30 punts 

percentuals superiors; quelcom vinculat a l’elevada presència d’habitatges secundaris (turístics) 

a la comarca (46,8%), xifra molt superior a la catalana (12,2%). Aquest àmbit de les polítiques 

d’emancipació, però, és percebut com a quelcom difícil sobre el que actuar, ja que, tal com 

indiquen les professionals comarcals de joventut, existeix una manca de voluntat econòmica i 

política per abordar la problemàtica de l’habitatge. 

 

Benestar i salut 

En el Programa de Salut Juvenil s’emmarquen algunes de les actuacions més 

grans i participades que realitza el SCJ. El programa compta amb el suport 

de la tècnica en salut juvenil, així com de la Taula de Salut Juvenil; i tot el 

que això comporta en clau de coordinació i actuació amb agents, 

professionals i institucions del territori al voltant de l’àmbit de la salut de 

les persones joves. 

L’any 2017 el SCJ va participat en l’elaboració de l’Estudi per a la Prevenció i Millora de la Salut 

dels i les Joves a l’Espai Transfronterer, Alt Empordà – Pyrénées-Orientales, de manera que 

disposa un estudi quantitatiu i qualitatiu rigorós sobre els hàbits de consum i les conductes de 

risc de la població jove de la comarca per tal d’orientar les polítiques de salut juvenil. 
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En l’àmbit de la igualtat de gènere, el SCJ ha estat un dels agents impulsors de la 

Xarxa de Municipis de l’Alt Empordà per unes Festes Lliures de Sexisme, fomentant 

el desplegament de punts liles en les festes majors i festes populars de la comarca. 

La perspectiva de gènere és quelcom que s’incorpora en el Programa de Salut Juvenil, 

especialment en les actuacions relacionades amb l’alimentació, com la Campanya d’Alimentació 

Jove (treballar el cos, l’autopercepció i l’autoestima, els rols de gènere, la pressió social estètica 

i els cànons de bellesa, el paper de la indústria publicitària, etc.), així com en el projecte 

d’informació juvenil en salut, i en el projecte Infosex, especialment en les xerrades i tallers. 

 

Les polítiques afirmatives 

Participació i cohesió 

El SCJ desenvolupa diverses actuacions per fomentar la participació de les 

persones joves en diferents àmbits i nivells, la majoria de les quals 

s’emmarquen en el Programa de Participació Juvenil i Associacionisme. Els 

àmbits de treball van des del foment de i el suport a l’associacionisme i el 

voluntariat, passant per la realització de processos participatius en el disseny 

de projectes i d’activitats, fins a la facilitació de transport per tal que els i les joves de la comarca 

puguin accedir a les activitats que hi tenen a diversos punts d’aquesta, ja siguin activitats 

municipals o comarcals. 

Segons dades del Panoràmic 2017, a l’Alt Empordà hi ha un conjunt de 322 entitats, de les quals 

un 20,8% són juvenils, i un 14,17% no són juvenils però realitzen programes i actuacions 

adreçades de forma exclusiva a persones joves. Les entitats juvenils de la comarca es coordinen 

entre elles i amb el SCJ mitjançant la Taula d’Entitats Juvenils de l’Alt Empordà. Des de la 

perspectiva de les persones joves de les entitats, els i les joves que participen en els processos 

participatius del SCJ expressen dificultats en mobilitzar els i les joves que no estan 

associats/ades. També perceben que la participació plantejada en les actuacions del SCJ està  

circumscrita a esdeveniments puntuals. Consideren, doncs, que tant a nivell local com a nivell 

comarcal manquen òrgans estables de participació, així com processos participatius que vinculin 

a les persones joves al seu entorn i els permeti generar-hi efectes. 

 

Cultura i oci 

Pel que fa a les activitats culturals i d’oci, se’n realitzen de quotidianes (com 

ara les activitats de l’Oficina Jove, les diferents sortides i trobades pel territori, 

així com amb joves d’altres comarques), i també grans activitats amb una 

periodicitat més dilatada (com per exemple les sortides per a veure obres de 

teatre, sortides comarcals, trobades anuals de casals d’estiu o d’entitats juvenils, etc). Les 

activitats solen disposar d’una àmplia assistència i participació de les persones joves de la 

comarca, que valoren positivament la seva realització. 

Un dels punts forts dintre de la dinamització cultural i el foment de la creativitat artística i juvenil 

de la comarca es desenvolupa a traves del projecte Espai Creatiu. Aquest engloba el Buc d’Assaig 
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(un recinte insonoritzat amb instruments i taula de so, que utilitzen els grups emergents de la 

comarca i els joves solistes), la Sala d’arts escèniques, 60m2 destinats a la pràctica de teatre, 

dansa, circ, i ball, equipada amb parquet i miralls, i per últim l’espai expositiu on els joves artistes 

de la comarca (fotògrafs, il·lustradors, pintors...) poden mostrar el seu talent.  

 

Cohesió social 

Juntament amb les necessitats associades a la fragmentació del territori, 

segons IDESCAT la població estrangera suposa el 24,04% dels habitants 

de l’Alt Empordà. És la segona comarca de Catalunya amb un pes relatiu 

de població estrangera més elevat. En el cas de les persones joves, un 

31,3% d’aquestes són d’origen estranger. Aquest índex d'immigració 

juvenil és superior al que es presenta en la resta de la Demarcació (26,61 %) i es troba 11 punts 

percentuals per sobre de l'índex a nivell català (20,98%). Segons el punt de vista de les tècniques, 

aquestes manifesten dificultats per arribar a una part de la població jove (que no és sols la 

població migrada, tot i que és vers la que presenten dificultats més existents), de manera que 

identifiquen en aquest sentit una gran limitació de les polítiques comarcals de joventut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


