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PRESENTACIÓ 

En el marc del procés de diagnosi del Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà, s’ha elaborat 

una enquesta als municipis de la comarca, per tal de recollir l’estat de les polítiques municipals 

en l’àmbit de la joventut. Han donat resposta a l’enquesta 55 dels 68 municipis que integren la 

comarca1. Aquesta enquesta incorpora preguntes sobre diferents aspectes vinculats a les 

polítiques de joventut municipals, amb l’objectiu de poder analitzar tant de forma agregada com 

de manera comparativa el desenvolupament de les polítiques municipals de joventut a la 

comarca. Així mateix, moltes de les dades són comparables amb l’Enquesta de Municipis de 

Catalunya 2016-2017, realitzada per la Direcció General de Joventut. 

L’informe s’estructura en dos apartats: en el primer, es presenten les dades agregades del 

conjunt de municipis participants, que dibuixen una imatge general de l’estat de les polítiques 

municipals de joventut a l’Alt Empordà. El segon apartat consisteix en l’exposició de 55 fitxes 

personalitzades, una per a cada un dels municipis participants, en les quals s’hi reflecteixen 

diversos àmbits i característiques de les respectives polítiques municipials: el tipus d’estructura 

política i tècnica, els àmbits de treball i les actuacions que despleguen, equipaments per a joves 

i els serveis que s’hi ofereixen, les eines de comunicació que utilitzen per dirigir-se a les persones 

joves, i els àmbits d’actuació de suport al municipi que consideren prioritaris que el Servei 

Comarcal de Joventut desenvolupi en relació a les seves necessitats. 

  

                                                

1 Municipis no participants de l’enquesta: Biure, Darnius, Ordis, Rabós, Sant Mori, Santa Llogaia 

d'Àlguema, Selva de Mar, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, La Vajol, Vilabertran, Vilamacolum. 
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LES POLÍTIQUES MUNICIPALS DE JOVENTUT A L’ALT EMPORDÀ 

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 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 de 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 

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. 
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Taula 1. Municipis de l’Alt Empordà que disposen de professionals de la 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 38 municipis de la comarca amb figures tècniques han expressat les múltiples tasques 

que hi desenvolupen. Cal destacar, tal com s’observa en la taula 2, la polifuncionalitat dels diferents 

perfils professionals.  

Taula 2. 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 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 3. Partida pressupostària de Joventut 

Quantia Total municipis % 

0€ - 1.000€ 5 7,4 
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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 Juvenil2. 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 4. Equipaments municipals de joventut a l’Alt Empordà 

Municipi Espai Jove 
Servei d’informació / 

dinamització juvenil 

Espai Jove + PIJ 

(oficial) 

Agullana ●   

Avinyonet de Puigventós ● ●  

Borrassà ●   

Cadaqués ●   

Cantallops ●   

Castelló d’Empúries  ● ● 

                                                

2https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/xarxa_nacional_d_emancipa

cio_juvenil/ 
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Figueres  ● 
Oficina Jove de l’ Alt 

Empordà. 

Fortià   ● 

Garrigàs ●   

Garriguella ● ●  

L’Armentera  ● ● 

L’Escala  ● ● 

La Jonquera ●   

Maçanet de Cabrenys ●   

Mollet de Peralada   ● 

Navata ● ●  

Peralada ● ●  

Pont de Molins ●   

Pontós ●   

Port de la Selva ●   

Portbou ●   

Roses  ● ● 

Sant Miquel de Fluvià  ● ● 

Sant Pere Pescador  ● ● 

Ventalló ●   

Viladamat ● ●  

Vilafant ● ●  

Vilajuïga ●   

Vilamalla  ● ● 

Taula 5. Distribució dels equipaments juvenils als municipis de l’Alt Empordà. 

 Espai Jove %  

Espai Jove 

amb SIJ / 

SDJ 

% 
 

Espai Jove i PIJ % 

Existeix 19 30,9%  14 73,7% 10 34,5% 

Font: Enquesta municipis PCJ, 2019. 
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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 regidoria de 

joventut o d’estructura tècnica eleva enormement els percentatges dels municipis que disposen de 

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 6. 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 
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l’habitatge, la formació i l’ocupació. Entre les polítiques vinculades a les transicions juvenils estan 

centrades sobretot en l’ocupació i la salut. 

Taula 7. 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 8. 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. 
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3. La 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 

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 9. 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. 
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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 10. 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. 

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 (55 dels 68 municipis) trobem que a nivell local es troba constituït un únic Consells Local 

de Joventut a la ciutat de Figueres. 
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Taula 11. Presència de Consells Locals de la Joventut als municipis de l’Alt Empordà 

 Nombre % 

Disposa de CLJ 1 1,8% 

No disposa de CLJ 54 98,2% 

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 12. 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 

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%). 
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Taula 13. 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. 

 

4. 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 gràfic, 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. 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 14. 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. 
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Taula 15. Xarxes socials utilitzades pels i les referents de joventut municipals 

 
Tenen i utilitzen % 

Tenen però no 

utilitzen 
% No tenen % 

Facebook 
39 70,91% 2 3,6% 3 5,5% 

Twitter 
14 25,45% 2 3,6% 28 50% 

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. 

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. 

4.1 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. 
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 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. 

 

5. 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 15, 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. 
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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 16. 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 

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. 

 

6. 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.  
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6.1 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. 

6.2 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 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 aquesta 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. 

6.3 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 
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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. 

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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LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT ALS MUNICIPIS DE L’ALT EMPORDÀ 
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Agullana 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Comunicació, educació, joventut, esports i gent gran. 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 4 h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  - 5h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                          Es treballa poc               No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: AGULLANA 

Població 

Població Jove 

Taxa de població juvenil: 

Municipi: Agullana 

Població: 831 

Població Jove: 109 

Taxa de població juvenil: 13,1% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos humans 

2. Recursos infraestructurals 

3. Assessorament tècnic 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

   

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Agullana 

Població: 831 

Població Jove: 109 

Taxa de població juvenil: 13,1% 
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Albanyà 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0 h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                          Es treballa poc               No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Albanyà 

Població: 141 

Població Jove: 15 

Taxa de població juvenil: 10,6% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Assessorament tècnic 

2. Recursos humans 

3. Formació de professionals 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Albanyà 

Població: 141 

Població Jove: 15 

Taxa de població juvenil: 10,6% 
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L’Armentera 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 6 h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  - 10 h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: L’Armentera 

Població: 949 

Població Jove: 119 

Taxa de població juvenil: 12,5% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Assessorament tècnic 

2. Recursos econòmics 

3. Recursos per a la dinamització 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: L’Armentera 

Població: 949 

Població Jove: 119 

Taxa de població juvenil: 12,5% 
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Avinyonet de Puigventós 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 6 h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Avinyonet de Puigventós 

Població: 1565 

Població Jove: 252 

Taxa de població juvenil: 16,1% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Assessorament tècnic 

2. Recursos econòmics 

3. Recursos per a la dinamització 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts Pista d’skate 

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Avinyonet de Puigventós 

Població: 1565 

Població Jove: 252 

Taxa de població juvenil: 16,1% 
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Boadella i les Escaules 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Dinamització Municipal 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 4 h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Boadella i les Escaules 

Població:  267 

Població Jove: 27 

Taxa de població juvenil: 10,1% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Comunicació i difusió amb els/les joves 

2. Recursos infraestructurals 

3. Formació d’electes 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Boadella i les Escaules 

Població:  267 

Població Jove: 27 

Taxa de població juvenil: 10,1% 
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Borrassà 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea d’Atenció a les Persones 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 4h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Borrassà 

Població: 715 

Població Jove: 90 

Taxa de població juvenil: 12,6 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos econòmics 

2. Recursos infraestructurals 

3. Formació d’electes 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Borrassà 

Població: 715 

Població Jove: 90 

Taxa de població juvenil: 12,6 
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Bàscara 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència:  

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Bàscara 

Població: 989 

Població Jove: 123 

Taxa de població juvenil: 12,4% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos per a la informació 

2. Recursos per a la dinamització 

3. Formació infraestructurals 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Bàscara 

Població: 989 

Població Jove: 123 

Taxa de població juvenil: 12,4% 
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Cabanelles 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència:  

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Cabanelles 

Població:  265 

Població Jove: 21 

Taxa de població juvenil: 7,9% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos econòmics 

2. Recursos per a la dinamització 

3. Comunicació i difusió amb els/les joves 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Cabanelles 

Població:  265 

Població Jove: 21 

Taxa de població juvenil: 7,9% 
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Cabanes 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència:  

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Cabanes 

Població: 903 

Població Jove: 127 

Taxa de població juvenil: 14,1% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. _ 

2. _ 

3. _ 

 

 

 

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Cabanes 

Població: 903 

Població Jove: 127 

Taxa de població juvenil: 14,1% 
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Cadaqués 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 6h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  -  6h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 – 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Cadaqués 

Població: 2794 

Població Jove: 411 

Taxa de població juvenil: 14,7% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús exclusiu) 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Formació d’electes 

2. Assessorament tècnic 

3. Recursos infraestructurals 

 

 

 

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Cadaqués 

Població: 2794 

Població Jove: 411 

Taxa de població juvenil: 14,7% 
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Cantallops 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea d’Educació i Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 4 h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 – 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Cantallops 

Població: 322 

Població Jove: 39 

Taxa de població juvenil: 12,1% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos infraestructurals 

2. Recursos humans 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Cantallops 

Població: 322 

Població Jove: 39 

Taxa de població juvenil: 12,1% 
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Campany 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut i Esports 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 4h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 – 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Capmany 

Població: 623 

Població Jove: 77 

Taxa de població juvenil: 12,4% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús compartit) 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Formació de professionals 

2. Assessorament tècnic 

3. Comunicació i difusió amb altres organismes 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Capmany 

Població: 623 

Població Jove: 77 

Taxa de població juvenil: 12,4% 
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Castelló d’Empúries 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Territori, sostenibilitat i gestió de l’espai urbà 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 25,5h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          3  - 72h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 – 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Castelló d’Empúries 

Població: 10.791 

Població Jove: 1.636 

Taxa de població juvenil: 15,2% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús exclusiu) 

 

Informació i assessorament del PIJ (ús compartit) 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Formació d’electes 

2. Formació de professionals 

3. Assessorament tècnic 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Castelló d’Empúries 

Població: 10.791 

Població Jove: 1.636 

Taxa de població juvenil: 15,2% 
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Cistella 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                       - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil            - 0h/set 

            Altres (personal propi)                 - 6h/set 

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Cistella 

Població: 304 

Població Jove: 37 

Taxa de població juvenil: 12,2% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Formació de professionals 

2. Assessorament tècnic 

3. Recursos infraestructurals 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Cistella 

Població: 304 

Població Jove: 37 

Taxa de població juvenil: 12,2% 
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Colera 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea d’Ensenyament, Hisenda i Cultura 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Colera 

Població: 481 

Població Jove: 70 

Taxa de població juvenil: 14,6% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos humans 

2. Coneixement de la realitat juvenil 

3. Formació de professionals 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Colera 

Població: 481 

Població Jove: 70 

Taxa de població juvenil: 14,6% 
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L’Escala 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 20h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  - 30h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 – 2019  

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: L’Escala 

Població: 10.407 

Població Jove: 1.408 

Taxa de població juvenil: 13,5% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos per a la informació 

2. Formació d’electes 

3. Coneixement de la realitat juvenil 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: L’Escala 

Població: 10.407 

Població Jove: 1.408 

Taxa de població juvenil: 13,5% 
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Espolla 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Benestar i atenció a les persones 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 4 h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 – 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Espolla 

Població: 423 

Població Jove: 46 

Taxa de població juvenil: 10,9% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos per a la informació 

2. Formació d’electes 

3. Coneixement de la realitat juvenil 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Espolla 

Població: 423 

Població Jove: 46 

Taxa de població juvenil: 10,9% 
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El Far d’Empordà 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 4h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 – 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: El Far d’Empordà 

Població: 524 

Població Jove: 46 

Taxa de població juvenil: 10,9% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos econòmics 

2. Recursos infraestructurals 

3. Recursos humans 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: El Far d’Empordà 

Població: 524 

Població Jove: 46 

Taxa de població juvenil: 10,9% 
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Figueres 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Servei de Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 37,5h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  - 35h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Figueres 

Població: 45.961 

Població Jove: 7.775 

Taxa de població juvenil: 16,9% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús compartit) 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos per a la informació 

2. Comunicació i difusió amb altres organismes 

3. Assessorament tècnic 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Figueres 

Població: 45.961 

Població Jove: 7.775 

Taxa de població juvenil: 16,9% 
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Fortià 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set 

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set 

 

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Fortià 

Població: 726 

Població Jove: 105 

Taxa de població juvenil: 14,5% 



 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. _ 

2. _ 

3. _ 

 

 

 

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Fortià 

Població: 726 

Població Jove: 105 

Taxa de població juvenil: 14,5% 
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Garriguella 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 4 h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  - 2h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 – 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Garriguella 

Població: 851 

Població Jove: 118 

Taxa de població juvenil: 13,9% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos humans 

2. Recursos econòmics 

3. Recursos per a la informació 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Garriguella 

Població: 851 

Població Jove: 118 

Taxa de població juvenil: 13,9% 
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Garrigàs 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea d’Esports, Joventut i Salut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  - 1h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Garrigàs 

Població: 436 

Població Jove: 54 

Taxa de població juvenil: 12,4% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos humans 

2. Recursos infraestructurals 

3. Coneixement de la realitat juvenil 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Garrigàs 

Població: 436 

Població Jove: 54 

Taxa de població juvenil: 12,4% 
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La Jonquera 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea d’Atenció a les Persones 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 16 h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: La Jonquera 

Població: 3.157 

Població Jove: 547 

Taxa de població juvenil: 17,3% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos infraestructurals 

2. Formació de professionals 

3. Formació d’electes 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: La Jonquera 

Població: 3.157 

Població Jove: 547 

Taxa de població juvenil: 17,3% 
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Lladó 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 6h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Lladó 

Població: 773 

Població Jove: 91 

Taxa de població juvenil: 11,8% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús exclusiu) 

 

Informació i assessorament del PIJ (ús compartit) 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos per a la dinamització 

2. Recursos humans 

3. Recursos econòmics 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Lladó 

Població: 773 

Població Jove: 91 

Taxa de població juvenil: 11,8% 
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Llançà 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 10h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 – 2029 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Llançà 

Població: 4.796 

Població Jove: 91 

Taxa de població juvenil: 11,8% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos infraestructurals 

2. Comunicació i difusió amb els/les joves 

3. Recursos per a la informació 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Llançà 

Població: 4.796 

Població Jove: 91 

Taxa de població juvenil: 11,8% 
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Llers 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Regidoria d’Esports, Joventut i Associacions 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 6h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Llers 

Població: 1.211 

Població Jove: 177 

Taxa de població juvenil: 14,6% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos econòmics 

2. Comunicació i difusió amb altres organismes 

3. Recursos infraestructurals 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Llers 

Població: 1.211 

Població Jove: 177 

Taxa de població juvenil: 14,6% 
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Masarac 
ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 7h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Masarac 

Població: 279 

Població Jove: 45 

Taxa de població juvenil:: 16,1% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Formació de professionals 

2. Assessorament tècnic 

3. Recursos econòmics 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Masarac 

Població: 279 

Població Jove: 45 

Taxa de població juvenil:: 16,1% 
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MAÇANET DE CABRENYS 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea d’Alcaldia i Cultura 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència:  

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Maçanet de Cabrenys 

Població: 706 

Població Jove: 80 

Taxa de població juvenil: 11,3% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús exclusiu) 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

4. Coneixement de la realitat juvenil 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Maçanet de Cabrenys 

Població: 706 

Població Jove: 80 

Taxa de població juvenil: 11,3% 
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MOLLET DE PERELADA 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea:  

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència:  

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Mollet de Peralada 

Població: 186 

Població Jove: 18 

Taxa de població juvenil: 9,7% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos econòmics 

2. Assessorament tècnic 

3. Recursos per a la dinamització 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Mollet de Peralada 

Població: 186 

Població Jove: 18 

Taxa de població juvenil: 9,7% 
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NAVATA 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 6h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  - 20h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Navata 

Població: 1.307 

Població Jove: 198 

Taxa de població juvenil: 15,1% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús exclusiu) 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos econòmics 

2. Recursos per a la informació 

3. Recursos per a la dinamització 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Navata 

Població: 1.307 

Població Jove: 198 

Taxa de població juvenil: 15,1% 
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PALAU DE SANTA EULÀLIA 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Alcaldia, Cultura i Ensenyament 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set                                                                                  

    

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Palau de Santa Eulàlia 

Població: 91 

Població Jove: 10 

Taxa de població juvenil: 10,9% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Comunicació i difusió amb els/les joves 

2. Recursos per a la informació 

3. Recursos econòmics 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Palau de Santa Eulàlia 

Població: 91 

Població Jove: 10 

Taxa de població juvenil: 10,9% 
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PALAU-SAVEREDA 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Alcaldia, Cultura i Ensenyament 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set 

                Professional extern          1       - 4h/set 

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Palau-savereda 

Població: 1.476 

Població Jove: 184 

Taxa de població juvenil: 12,5% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús exclusiu) 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos econòmics 

2. Recursos per a la dinamització 

3. Comunicació i difusió amb els/les joves 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Palau-savereda 

Població: 1.476 

Població Jove: 184 

Taxa de població juvenil: 12,5% 
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PAU 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Salut, Benestar Social, Festes, Joventut i Esports 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

                

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Pau 

Població: 560 

Població Jove: 74 

Taxa de població juvenil: 13,2% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Coneixement de la realitat juvenil 

2. Comunicació i difusió amb els/les joves 

3. Recursos infraestructurals 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Pau 

Població: 560 

Població Jove: 74 

Taxa de població juvenil: 13,2% 
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PEDRET I MARZÀ 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Cultura i Festes 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

                

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Pedret i Marzà 

Població: 198 

Població Jove: 23 

Taxa de població juvenil: 11,6% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Formació de professionals 

2. Recursos per a la dinamització 

3. Recursos per a la informació 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Pedret i Marzà 

Població: 198 

Població Jove: 23 

Taxa de població juvenil: 11,6% 
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PERALADA 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut i Benestar 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 6 h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  - 12 h/set

                

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Peralada 

Població: 1.850 

Població Jove: 309 

Taxa de població juvenil: 16,7% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos humans 

2. Recursos econòmics 

3. Formació de professionals 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Peralada 

Població: 1.850 

Població Jove: 309 

Taxa de població juvenil: 16,7% 
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PONT DE MOLINS 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea d’Acció Cívica, Esports i Urbanisme. 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

                

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2012 - 2015 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Pont de Molins 

Població: 529 

Població Jove: 78 

Taxa de població juvenil: 14,7% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús compartit) 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Conseixement de la realitat juvenil 

2. Comunicació i difusió amb els/les joves 

3. Recursos infreaestructurals 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts Pavelló Polivalent 

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Pont de Molins 

Població: 529 

Població Jove: 78 

Taxa de població juvenil: 14,7% 
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PONTÓS 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut i Educació. 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 4 h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

                

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Pontós 

Població: 266 

Població Jove: 34 

Taxa de població juvenil: 12,8% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús compartit) 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos humans 

2. Recursos econòmics 

3. Comunicació i difusió amb altres organismes 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Pontós 

Població: 266 

Població Jove: 34 

Taxa de població juvenil: 12,8% 

 

Municipi: El Port de la Selva 

Població 

Població Jove 

Taxa de població juvenil: 
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EL PORT DE LA SELVA 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut. 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 6h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

                

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: El Port de la Selva 

Població: 970 

Població Jove: 130 

Taxa de població juvenil: 13,4% 



 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús exclusiu) 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Formació d’electes 

2. Recursos per a la dinamització 

3. Assessorament tècnic 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: El Port de la Selva 

Població: 970 

Població Jove: 130 

Taxa de població juvenil: 13,4% 
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PORTBOU 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut. 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 6h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

                

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Portbou 

Població: 1.075 

Població Jove: 118 

Taxa de població juvenil: 11% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús compartit) 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos econòmics 

2. Recursos infraestructurals 

3. Recursos humans 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Portbou 

Població: 1.075 

Població Jove: 118 

Taxa de població juvenil: 11% 
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RIUMORS 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Cultura, Festes, Educació, Esports Joventut. 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

                

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Riumors 

Població: 258 

Població Jove: 40 

Taxa de població juvenil: 15,5% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos infraestructurals 

2. Recursos humans 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Riumors 

Població: 258 

Població Jove: 40 

Taxa de població juvenil: 15,5% 
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ROSES 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Departament d’Esports i Joventut. 

Professionals de joventut:  Informador                                                                                          1  - 37,5 h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          2  - 45h /set

                

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Roses 

Població: 19.550 

Població Jove: 3.080 

Taxa de població juvenil: 15,7% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos humans 

2. Formació d’electes 

3. Assessorament tècnic 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Roses 

Població: 19.550 

Població Jove: 3.080 

Taxa de població juvenil: 15,7% 
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SANT CLIMENT SESCEBES 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Cultura, Ensenyament, Esports i Joventut. 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 4 h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

                

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Sant Climent Sescebes 

Població: 625 

Població Jove: 113 

Taxa de població juvenil: 18% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Assessorament tècnic 

2. Comunicació i difusió amb els/les joves 

3. Coneixement de la realitat juvenil 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts Local per a joves 

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Sant Climent Sescebes 

Població: 625 

Població Jove: 113 

Taxa de població juvenil: 18% 
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SANT LLORENÇ DE LA MUGA 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

                

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Sant Llorenç de la Muga 

Població: 264 

Població Jove: 27 

Taxa de població juvenil: 10,2% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos humans 

2. Formació de professionals 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Sant Llorenç de la Muga 

Població: 264 

Població Jove: 27 

Taxa de població juvenil: 10,2% 
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SANT MIQUEL DE FLUVIÀ 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 6h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  - 12h/set

                

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Sant Miquel de Fluvià 

Població: 764 

Població Jove: 128 

Taxa de població juvenil: 16,7% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos infraestructurals 

2. Recursos humans 

3. Recursos econòmics 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Sant Miquel de Fluvià 

Població: 764 

Població Jove: 128 

Taxa de població juvenil: 16,7% 
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SANT PERE PESCADOR 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea d’Ensenyament i Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 8h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  - 20h/set

                

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Sant Pere Pescador 

Població: 2.042 

Població Jove: 314 

Taxa de població juvenil: 15,4% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos humans 

2. Recursos econòmics 

3. Formació d’electes 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Sant Pere Pescador 

Població: 2.042 

Població Jove: 314 

Taxa de població juvenil: 15,4% 
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SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 4h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

               

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Saus, Camallera i Llampaies 

Població: 837 

Població Jove: 111 

Taxa de població juvenil: 13,3% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús exclusiu) 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos econòmics 

2. Comunicació i difusió amb els/les joves 

3. Comunicació i difusió amb altres organismes 

 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Saus, Camallera i Llampaies 

Població: 837 

Població Jove: 111 

Taxa de població juvenil: 13,3% 
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Vila-sacra 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea:  

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 4h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

               

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Vila-sacra 

Població: 979 

Població Jove: 133 

Taxa de població juvenil: 13,6% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús exclusiu) 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos per a la informació 

2. Recursos per a la dinamització 

3. Comunicació i difusió amb els/les joves 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Vila-sacra 

Població: 979 

Població Jove: 133 

Taxa de població juvenil: 13,6% 
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Ventalló 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Regidoria d’Ensenyament i Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 4h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

               

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 - 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Ventalló 

Població: 859 

Població Jove: 115 

Taxa de població juvenil: 13,4% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos econòmics 

2. Formació de professionals 

3. Recursos per a la informació 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Ventalló 

Població: 859 

Població Jove: 115 

Taxa de població juvenil: 13,4% 
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Viladamat 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Cultura i Festes 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  - 10h/set

               

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 – 2020 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Viladamat 

Població: 5.394 

Població Jove: 843 

Taxa de població juvenil: 15,6% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos per a la informació 

2. Recursos per a la dinamització 

3. Coneixement de la realitat juvenil 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Viladamat 

Població: 5.394 

Població Jove: 843 

Taxa de població juvenil: 15,6% 
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Vilafant 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Serveis a les Persones 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 6 h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  - 20h/set

               

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 – 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Vilafant 

Població: 1.104 

Població Jove: 185 

Taxa de població juvenil: 16,8% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos humans 

2. Formació d’electes 

3. Assessorament tècnic 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Vilafant 

Població: 1.104 

Població Jove: 185 

Taxa de població juvenil: 16,8% 
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Vilajuïga 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut, Festes i Fires i Mercats 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  - 8h/set

               

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 – 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Vilajuïga 

Població: 348 

Població Jove: 49 

Taxa de població juvenil: 14,1% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús compartit) 

 

Informació i assessorament del PIJ (ús compartit) 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos infraestructurals 

2. Comunicació i difusió amb els/les joves 

3. Formació de professionals 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Vilajuïga 

Població: 348 

Població Jove: 49 

Taxa de població juvenil: 14,1% 
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Vilamalla 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut i Ensenyament. 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     1  - 7h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          1  - 25h/set

               

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 2016 – 2019 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Vilamalla 

Població: 200 

Població Jove: 32 

Taxa de població juvenil: 16% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove (ús compartit) 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Coneixement de la realitat juvenil 

2. Assessorament tècnic 

3. Formació de professionals 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Vilamalla 

Població: 200 

Població Jove: 32 

Taxa de població juvenil: 16% 
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Vilamaniscle 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea:  

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

               

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Vilamaniscle 

Població: 392 

Població Jove: 42 

Taxa de població juvenil: 10,7% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Vilamaniscle 

Població: 392 

Població Jove: 42 

Taxa de població juvenil: 10,7% 
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Vilanant 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Àrea de Joventut 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

               

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Vilanant 

Població: 760 

Població Jove: 99 

Taxa de població juvenil: 13% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

1. Recursos infraestructurals 

2. Formació de professionals 

3. Assessorament tècnic 

  

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Vilanant 

Població: 760 

Població Jove: 99 

Taxa de població juvenil: 13% 
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Vilaür 

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA 

Hi ha regidoria de joventut:       Sí            No           Tipus de regidoria:        Exclusiva             Compartida 

Nom de l’àrea: Comissió de Cultures i Festes 

Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut                                                                                     0  - 0h/set                           

                                                             Informador/a dinamitzador/a juvenil          0  - 0h/set

               

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

Disposen de Pla Local de Joventut:      Sí             No        Vigència: 

 

ACTUACIONS DESPLEGADES 

    Es treballa                       Es treballa poc                 No es treballa  

Formació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Ocupació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Habitatge 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Salut i benestar 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

Cohesió social 

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

  

Participació  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

Municipi: Vilaür 

Població: 157 

Població Jove: 19 

Taxa de població juvenil: 12,1% 
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Cultura i oci  

Actuacions d’informació  Tallers, xerrades, etc.  Vinculació a un espai de participació permanent 

Actuacions d’assessorament Programa d’activitats Amb suport a iniciatives juvenils 

 

EQUIPAMENTS             Altres espais municipals 

 

 

Serveis i recursos de l’Espai Jove 

 

Informació i assessorament del PIJ 

Espai d’informació i assessorament basic Assessories especialitzades  

 Àmbit de la formació Àmbit de l’ocupació 

 Àmbit de la salut i el benestar Àmbit de l’habitatge 

 Àmbit de la participació i l’associacionisme Àmbit dels serveis de lleure i el turisme 

 Àmbit de la cultura  

 

LA COMUNICACIÓ AMB LES PERSONES JOVES 

Canals de comunicació                               Xarxes socials utilitzades 

Pàgina web Bústia de suggeriments 

Butlletí Espais físics 

 Xarxes Socials 

 

ÀMBITS DE SUPORT AL MUNICIPI DE LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT  

 

 

 

 

 

Biblioteca Centre cívic / cultural  Altres espais municipals 

Zones esportives Espais públics oberts  

Espai Jove Punt d’Informació Juvenil (PIJ)  

Espai Jove i PIJ PIDCES 

Espais de trobada amb activitats lúdiques Espais per a tallers i activitats Espais TIC  

Espais per a reunions d’entitats Servei de bar Espais per a concerts i/o bucs d’assaig 

Espai de treball intern Magatzem  

Facebook Twitter 

Instagram YouTube 

Telegram WhatsApp 

Blog Aplicació personalitzada 

Municipi: Vilaür 

Població: 157 

Població Jove: 19 

Taxa de població juvenil: 12,1% 
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