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1. PRESENTACIÓ 

La joventut és una població heterogènia, amb característiques, preocupacions i 

necessitats específiques, i que per tant requereix actuacions i una planificació concreta, 

des d’un punt de vista transversal i coordinat entre les diverses administracions 

competents. Des de les institucions públiques és fonamental, doncs, tenir present la 

realitat de les persones joves a l’hora d’elaborar les nostres polítiques públiques. Durant 

molt de temps les polítiques de joventut han estat considerades com a perifèriques, i cal 

que els diferents agents reconeguin la capacitat transformadora de les polítiques de 

joventut i les situïn com a primordials en la intervenció pública. 

Les polítiques de joventut són les eines que les administracions públiques disposem per 

oferir a la joventut d’arreu del territori un entorn amb garanties, tant pel que fa a aquells 

aspectes relacionats amb la seva emancipació i les seves trajectòries, com pel que fa a 

les polítiques de caràcter més afirmatiu. En aquest sentit, els Consells Comarcals s’han 

de consolidar com un element estratègic en la xarxa de relació i suport al món local en 

l’àmbit de les polítiques de joventut, tenint en compte el paper tècnic i polític 

descentralitzat i de proximitat que suposen per als municipis. 

L’Alt Empordà és la comarca de Catalunya amb més municipis, un total de 68, 50 dels 

quals tenen una població inferior a 2.500 habitants i, per tant, unes certes dificultats i 

limitacions per destinar recursos a les polítiques locals de joventut. En aquest context 

és especialment important la realització d’una tasca de suport als municipis des dels 

organismes comarcals, la missió dels quals ha de ser l’assistència i la cooperació. Així, 

mitjançant el Pla Comarcal de Joventut 2020 – 2024, el Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà estableix com a missió impulsar i donar suport als municipis de la comarca en 

el desenvolupament de les polítiques de joventut en l’àmbit local, i alhora proveir des 

del mateix Servei Comarcal de Joventut un ventall de polítiques i recursos en els àmbits 

del territori, les transicions juvenils, el benestar i la ciutadania. 

El Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà 2020 - 2024 posa a la nostra agenda els 

principals reptes que hem d’afrontar com a comarca per millorar les oportunitats 

d’emancipació dels i de les joves, així com la seva participació en allò col·lectiu. Alhora, 

aborda aquelles qüestions de caire estructural que molt sovint no es relacionen amb les 

polítiques de joventut, però que resulten cabdals per atendre la vulnerabilitat de les 

persones joves en moments de crisi. Vivim temps de canvi i d’incertesa, especialment 

davant la situació sobrevinguda per la COVID 19, i des del Consell Comarcal treballem 

amb la voluntat de donar-hi la millor resposta; essent el present pla una eina fonamental 

per aquesta tasca. 

Alfons Vila i Cuadrado. 

Conseller Comarcal de Joventut i Esports de l’Alt Empordà 
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2. UN CONTEXT EXCEPCIONAL: POLÍTIQUES DE JOVENTUT EN TEMPS DE 

COVID-19  

La gestió de les polítiques de joventut a nivell local i comarcal ha estat orientada des de fa 

més de dues dècades per les directrius del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat), 

amb una aposta clara per un model de polítiques integrals de joventut. Impulsant polítiques 

d’emancipació (realització del projecte de vida de les persones joves, tenint molt en compte 

la mobilitat social i la inclusió) i polítiques de participació (apoderament i protagonisme de les 

persones joves, tenint molt en compte la cohesió social). Ens trobem en un context de transició 

del marc estratègic català de les polítiques de joventut, aquest però, encara es troba en fase 

de definició, per la qual cosa podem preveure que tant els resultats de l’avaluació de les fites 

com de la construcció d’un nou marc estratègic - i potser normatiu -, no es resolguin en un 

termini curt.   

Tot i les limitacions de molts dels territoris, marcades fonamentalment pels recursos dels 

Serveis de Joventut (humans, econòmics i d’equipaments) però també per l’aposta política i 

pel nivell de desplegament de la participació local dels i les joves, s’han articulat actuacions 

per donar una resposta adaptada a cadascuna de les realitats territorials, tenint molt en 

compte les necessitats dels i les joves. Aquesta articulació, en la majoria de territoris s’ha 

fonamentat en la planificació estratègica a través dels PLJ/PCJ.  

Durant aquests darrers mesos ens hem trobat amb una situació d’excepcionalitat derivada de 

la pandèmia de la Covid-19 i de l’inici d’un període de crisi econòmica i social incert, si es 

confirmen les previsions de decreixement i econòmic i d’augment de l’atur establertes per 

organismes internacionals com el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial i el Banc 

Central Europeu. Davant d’aquesta conjuntura, tots els àmbits de de la política pública han 

vist modificat el desplegament de moltes de les seves actuacions, dels seus projectes i 

programes. Des de l’atenció directa a la ciutadania a la implementació de projectes i serveis, 

el desplegament del treball intern o amb d’altres organismes, i l’adaptació a la ràpida resposta 

pel desenvolupament d’actuacions oferint solucions a l’emergència de la crisi sanitària i als 

seus efectes socials.    

En el marc d’aquesta conjuntura, el desplegament de les polítiques de joventut també s’ha 

vist afectat. La gestió de les polítiques de joventut en situació de confinament ha marcat també 

canvis en la planificació, intensificant sobretot les actuacions a través de les xarxes socials. 

Segons l’informe de l’Oficina del Pla Jove (Necessitats traslladades pels ajuntaments, en 

matèria de joventut, derivades de la COVID-19, Diputació de Barcelona), s’han fet tallers i 

concursos, emissions en directe, assessoraments i propostes d’activitats a través de diferents 

eines i plataformes digitals. Però també s’ha donat suport a la creació de grups de suport i 

bancs de voluntariat.    

En aquesta conjuntura a nivell estratègic local cal entomar els reptes de la crisi sanitària i de 

les transformacions complexes que estan per arribar, des de la rigorositat, promovent la 

participació de tots els agents implicats i posant al centre els i les joves i les polítiques de 
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joventut. Facilitar el desplegament del treball en l’anàlisi dels reptes que cal abordar des dels 

SJ a mig termini en el desplegament de les polítiques de joventut i treballar en propostes per 

donar resposta a aquesta situació sobrevinguda:   

 Quins són els reptes de la gestió i l’organització de les polítiques de joventut en 

aquesta situació d’excepcionalitat sobrevinguda?    

 Com avancem en el foment de la participació, la universalització de la cultura i la 

cohesió de les persones joves en temps de la Covid-19? Quins reptes tenim davant i 

quines propostes d’actuació definim.    

 Com entomem el suport a les transicions juvenils i a la promoció d’una vida saludable 

en temps de la Covid-19? Quins reptes tenim davant i quines propostes d’actuació 

definim?  

 

Els Serveis de Joventut 

Tot i el desenvolupament de les polítiques de joventut en aquests darrers 20 anys arreu el 

territori català, les limitacions estructurals d’aquest àmbit de les polítiques públiques encara 

presenten reptes. Aquestes limitacions però, han de valorar tots els esforços realitzats pels i 

les professionals dels SJ en el desplegament de metodologies per tal d’organitzar i 

implementar polítiques de joventut des dels fonaments d’una planificació estratègica 

metòdica, realista i adaptada a les necessitats dels i les joves.    

 Com adaptar la reformulació dels PLJ/PCJ a aquest context? Com reformular el 

plantejament de les polítiques de joventut per donar resposta a les necessitats dels i les 

joves en aquest context?  

Tot i l’aposta per a la racionalització de l’estratègia de les polítiques de joventut i la 

consolidació dels PLJ/PCJ com a eina de les polítiques de joventut, s’han fet evidents les 

dificultats per a posar en el centre de la política municipal les necessitats dels i les joves.   

 Com es prioritzen en l’agenda política les necessitats dels i les joves, però també de la 

gestió de les polítiques de joventut (professionals de joventut)?  

Aquest desplegament tanmateix no ha presentat en tots els territoris un acompanyament dels 

recursos necessaris per al desenvolupament de les actuacions, de les metodologies 

plantejades, dels objectius a assolir. En aquesta conjuntura, la manca de consolidació de molts 

de recursos de les polítiques de joventut pot haver agreujat l’afectació en els recursos humans 

o incidir en històriques realitats emergents no abordades com els recursos estructurals TIC.   

 Quins són els recursos de les polítiques de joventut que més s’han vist condicionats en 

aquesta conjuntura?   

 Com transformar els equipaments juvenils en aquest context?   

 Com adequar els recursos econòmics i els equipaments a les necessitats del 

desenvolupament de les polítiques de joventut?   
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El desplegament efectiu del treball transversal ha estat un dels grans reptes per al 

desplegament d’unes polítiques de joventut integrals.    

 Quins aprenentatges hem fet en aquests darrers mesos? Quines mesures, eines, 

metodologies, etc., han funcionat?  

 Com potenciar el desplegament d’un treball transversal efectiu?   

 Quines són les oportunitats per aquest desplegament en un entorn previsible 

d’agreujament de moltes de les condicions de vida de les persones joves?  

En aquest context l’àmbit de la comunicació tant interna com externa, així com el 

desplegament més intensiu de la comunicació a través de les TIC ha extremat la necessitat 

d’instaurar un pla de comunicació integral.   

 Com incorporar un ús més intensiu de les TIC en la prestació dels programes i recursos?  

 Cal reforçar l’equip amb nous perfils professionals (comunicació, gestió de xarxes, etc.)?  

 Com entomar els límits legals en la comunicació amb els col·lectius d’adolescents?   

 Com incorporem el repte de les bretxes digitals?  

En definitiva,   

 Què cal eminent millorar en relació a la gestió i organització de les polítiques de joventut 

tenint en compte la diversitat de reptes plantejats?  

  

Les transicions juvenils   

Els i les joves han estat un dels col·lectius més vulnerables històricament. Les polítiques de 

joventut han evolucionat en aquestes darreres dècades desenvolupant programes i serveis en 

l’àmbit de l’emancipació. Històricament les polítiques de joventut, focalitzaven el seu servei 

en el desenvolupament d’actuacions en els àmbits de la cultura i oci. La transformació dels SJ 

amb el desplegament de projectes per atendre les necessitats en les transicions juvenils va 

suposar un gran canvi. El desplegament de les Oficines Joves al territori ha representat un 

avenç important per a l’impuls de la informació, l’orientació i assessorament especialitzat en 

els diferents àmbits de les transicions juvenils dels i les joves.    

Les transicions educatives són un dels aspectes importants a desplegar per tal de 

desenvolupar les oportunitats futures de les persones joves. El fracàs escolar, l’abandonament 

prematur dels estudis o l’abandonament amb una titulació baixa, condicionen la vulnerabilitat 

de determinats col·lectius de joves. En la crisi de 2008 es va donar un procés de revalorització 

tant de la formació com de les estratègies formatives, reduint-se la taxa d’abandonament 

escolar prematur. Encara que no s’ha resolt la polarització de l’estructura educativa dels i les 

joves a Catalunya. Des dels SJ s’han desenvolupat projectes per acompanyar als i les joves 

informant, assessorant i orientant en relació als estudis des d’una perspectiva integral.   

 Com desenvolupar un acompanyament específic en la represa de l’activitat educativa 

presencial?   
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 Com garantir l’accés a les TIC (dispositius electrònics, espais amb connexió a internet, 

formació sobre hàbits d’estudi telemàtic, etc.)?   

 Cal reformular els serveis de suport acadèmic (recursos de reforç, aules d’estudi, etc.) i 

repensar les accions d’orientació sobre els itineraris formatius (xerrades d’orientació, 

jornades de portes obertes, fira de l’estudiant)?   

 Quines afectacions podem preveure en el projecte PIDCES o altres projectes d’informació 

jove?  

 Cal reformular l’impuls del treball transversal efectiu TET als territoris?  

  

El desavantatge de les persones joves en el mercat laboral, amb taxes d’atur molt elevades i 

unes condicions laborals caracteritzades per la precarietat, tot i que amb intensitats diferents, 

marquen la inestabilitat de les trajectòries laborals juvenils. Els i les joves van ser un dels 

col·lectius amb el que més intensitat es va acusar la crisi 2008. El Programa de Garantia Juvenil 

ha representat una oportunitat per al desplegament d’actuacions arreu del territori català.   

 Desenvolupar o reformular un acompanyament específic en els processos de recerca de 

feina i incorporació al món laboral. 

 Desenvolupar o reformular un acompanyament específic en matèria de drets laborals i 

accés a prestacions d’atur. 

 Potenciar o reformular el suport i acompanyament en les iniciatives d’autoocupació i 

emprenedoria. 

 Potenciar o reformular el suport i acompanyament en el desenvolupament de projectes 

cooperatius o d’economia social i solidària. 

 Impulsar o reestructurar la borsa d’ocupació juvenil. 

 Intensificar l’ús de les TIC per a facilitar l’accés a l’assessorament, recursos i informació 

sobre l’àmbit laboral. 

 Reforçar l’oferta municipal de programes d’ocupació per a joves. 

El benestar de les persones joves en relació a les seves condicions tant físiques com 

psicològiques, són clau en la definició de les seves transicions des de la perspectiva de les 

oportunitats formatives, laborals i també de relació amb l’entorn. Des dels territoris s’han 

desenvolupat diferents projectes vinculats amb les pràctiques de risc de la població jove. 

Aquestes però, no es distribueixen d’una manera homogènia entre els diferents col·lectius de 

joves. En els darrers temps s’han desenvolupat debat intensos vers la incorporació a les 

polítiques de joventut de benestar tant dels riscos associats a les pantalles com de la gestió 

emocional. Una evolució que en la conjuntura de la Covid-19 ha presentat molts reptes per 

l’acceleració.    

 Com desenvolupar o reforçar les actuacions de prevenció i sensibilització en l’àmbit del 

consum de drogues i altres addiccions (joc en línia, pantalles, xarxes, etc.) ?  

 Com integrar o reforçar les actuacions de suport psicològic i de gestió emocional amb els 

recursos disponibles?  

 Com treballar les actuacions de promoció de la salut sexoafectiva?  
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 Com potenciar els serveis de detecció i abordatge de l’assetjament, i en especial de 

l’assetjament a través de les TIC i de les agressions sexuals i la violència masclista?   

L’emancipació domiciliària, històricament s’ha abordat des de l’àmbit de l’habitatge. Tot i que 

des dels diferents SJ es desenvolupen actuacions que es limiten a tasques informatives, és una 

de les temàtiques menys abordades de les transicions juvenils. Les competències en aquest 

àmbit de les polítiques públiques no són assumides a nivell local més enllà dels Serveis de les 

Oficines d’Habitatge. Aconseguir disminuir l’edat d’emancipació dels i les joves en condicions 

dignes, és un dels grans reptes a nivell tant català com estatal de les polítiques de joventut. 

En context de crisi, però, aquestes polítiques han estat les més afectades per les reduccions 

pressupostàries.   

 Com potenciar projectes de suport en l’àmbit de l’orientació i l’assessorament en 

l’emancipació domiciliària?   

 Com desplegar municipalment una línia de seguiment trimestral dels preus dels 

habitatges (venda i lloguer) al municipi? 

 

La participació   

En aquest marc excepcional cada cop se’ns està fent més evident que les mesures de 

distanciament físic estan modulant les relacions socials. Totes les qüestions vinculades a les 

formes de treballar per al foment de la participació, la cultura, el lleure i la cohesió dels i les 

joves s’hauran de repensar. Aquests, però, sempre han estat espais amb reptes importants 

per a les polítiques de joventut.    

Promoure el foment de la participació, educar en participació, mantenir l’estabilitat de la 

participació, donar suport continu flexibilitzant les mesures de suport a la diversitat de 

pràctiques de participació juvenil, són reptes amb els que venim treballant de lluny. És evident 

que les formes de participació dels i les joves han evolucionat, així com també la nostra 

perspectiva per analitzar-la. Però també que des de les diferents esferes socials s’estan 

generant molts debat i iniciatives per poder plantejar una adaptació accelerada que doni 

resposta a aquest des del foment de la qualitat democràtica. Durant el confinament, des de 

molts SJ s’ha donat suport a iniciatives per a la creació de xarxes de suport local, en la seva 

majoria impulsades per joves.   

 Cap a on s’han de reorientar les polítiques de participació per tal de superar 

l’individualisme de les XXSS? Com desplegar suport per a la creació d’iniciatives socials i 

comunitàries? 

 Com donem suport a l’associacionisme juvenil en aquest context? Com potenciem 

l’acompanyament i orientació al teixit associatiu per a reprendre la seva activitat i abordar, 

si escau, les necessitats amb relació al finançament? 

 Com incorporem models híbrids de participació juvenil, amb un major pes de l’ús de les 

TIC?   
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 Com potenciem l’adequació d’espais per a l’ús associatiu d’acord amb les noves mesures 

de prevenció i seguretat?  

  

El lleure educatiu és un d’aquests espais de participació. Pel context actual el debat s’està 

centrant en l’oferta d’activitats per aquest proper estiu. Aquesta, però no està exempta 

d’incerteses i de manca de directrius i normatives donada la seva imminent execució. Són 

molts els SJ que històricament han liderat els projectes de lleure educatiu a l’estiu al territori, 

i que en aquest context hi ha la pressió que sigui més educatiu que mai.   

 Com despleguem en aquest marc les polítiques de lleure educatiu?   

 Com despleguem un estiu educatiu més enllà dels col·lectius d’infants i adolescents?   

 Com orientem el lleure educatiu per al conjunt de la diversitat de joves del territori?    

 Com oferir acompanyament per a reformular les activitats de lleure educatiu d’acord amb 

les noves mesures de prevenció i seguretat?   

  

En el marc de la cultura no es podran programar activitats de gran format. Els grans espais 

vinculats a les festes populars estan en suspensió. Aquest però, ha estat un dels àmbits amb 

una despesa percentual significativa dels pressupostos de joventut. En detriment de l’oferta 

cultural d’altres col·lectius poblacionals aquesta despesa s’imputa en el pressupost de 

joventut i no en el general de cultura.   

 Com es potencia el desplegament d'activitats culturals tenint en compte les noves 

mesures de prevenció i seguretat?  

 Com fomentar la diversitat d'oferta cultural per a tots els col·lectius?  

 Continuar donant suport a les iniciatives cultures (joves artistes, creadors/ores del 

territori)?   

 S’hauria de desvincular l’oferta cultural als condicionaments de la perspectiva de l’oci?   

  

La cohesió social és d’aquells àmbits de les polítiques de ciutadania que més ha costat 

d’operativitzar. Tot i aquestes limitacions, en sentit ampli les diferents actuacions desplegades 

des dels SJ fomentaven la cohesió social dels i les joves al territori.   

 Com podem potenciar i donar continuïtat a les experiències de suport comunitari 

impulsades durant el confinament? 

 Com implementar o reformular els projectes comunitaris existents abans del 

confinament?   

 Com potenciar l’ús de les TIC per a fomentar la interacció entre persones joves de perfils 

diversos i/o desenvolupar projectes conjunts?   

 Com replantejar les actuacions de sensibilització i foment de la cohesió social?   
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En definitiva,   

 Com promovem opcions de participació efectiva amb i per els i les joves?  

   

Les desigualtats socials  

En aquesta cojuntura, especialment, caldrà fer esforços per tal de reformular els continguts 

dels programes que es desenvolupen a les necessitats del nou context, i estar amatents al 

previsible agreujament de les desigualtats socials que condicionaran les condicions de vida 

dels i les joves.   

Algunes de les prioritzacions temàtiques transversals que comencen a apuntar-se son:   

 L’agreujament de les situacions dels col·lectius de joves més vulnerables. 

 Els condicionaments socials de les tres dimensions de la bretxa digital. 

 La necessitat de desplegar projectes de gestió emocional de la situació. 

 La comunicació virtuals i els reptes de la sobreinformació i desinformació. 

 Els condicionaments de la participació híbrida (virtual i presencial). 

 En aquest context és molt important no perdre de vista que la població jove no és un col·lectiu 

homogeni. Que s’han de desplegar actuacions per a la diversitat col·lectius de joves, on els 

grans reptes fins al moment s’han establert en la integració de la perspectiva de gènere i en 

les limitacions a la diversitat de projectes adreçats als col·lectius de joves de més edat.   

La situació dels i les joves, ha de considerar-se com una emergència social que hauria de 

potenciar el desplegament d’unes polítiques de joventut al territori efectives. 
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3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA COMARCAL DE JOVENTUT 

Partint dels criteris que acabem de definir, i tenint en compte la informació recollida al llarg 

de la diagnosi del Pla, s’han desenvolupat 4 grans línies estratègiques que regiran els 

programes i projectes d’actuació del PCJ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectius: 

 Considerar la diversitat juvenil en el disseny, implementació i 

avaluació de les actuacions en aquest àmbit. 

 Millorar la coordinació, la transversalitat i el treball en xarxa dels 

agents, institucions, administracions, serveis i recursos comarcals. 

 Posar l’acompanyament en les transicions de les persones joves al 

centre de les actuacions. 

Objectius: 

 Alinear els diversos projectes realitzats fins el moment i 

ordenar-los estratègicament en programes. 

 Incorporar la perspectiva de gènere i la inclusió LGTBIQ+ al les 

actuacions en l’àmbit de la salut, el benestar i la igualtat. 

 Impulsar un servei juvenil i comarcal contra les violències 

masclistes. 

 Liderar i coordinar el treball transversal i interinstitucional en 

matèria de benestar juvenil a la comarca. 

Objectius: 

 Garantir l’equitat territorial i comarcal de les polítiques de 

joventut. 

 Proveir el suport necessari als municipis en el desplegament 

de les polítiques de joventut. 

 Aconseguir que el SCJ esdevingui el referent a la comarca en 

polítiques de joventut. 

 Liderar i coordinar el treball transversal i interinstitucional en 

matèria de joventut a la comarca. 

BENESTAR 

CIUTADANIA 

Objectius: 

 Impulsar un programa d’activitats culturals, d’oci i de cohesió, de 

forma capil·laritzada al conjunt de municipis de la comarca, 

inclusives amb la diversitat de perfils de joves. 

 Fomentar i donar suport a l’associacionisme juvenil de la comarca. 

 Fomentar la participació i l’empoderament juvenil a la comarca, 

especialment entre les persones joves no associades. 

 Fomentar la participació juvenil a les administracions i 

institucions de la comarca. 

TRANSICIONS 

JUVENILS 

TERRITORI 
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4. EIXOS, PROGRAMES I PROJECTES DEL PCJ 

Font: Orientacions per l’aplicació dels principis rectors del PNJC, Direcció General de Joventut. 

A continuació presentem els projectes que es realitzaran des del Servei Comarcal de Joventut 

de l’Alt Empordà en el marc del nou PCJ. Aquesta fase és fonamental en el procés de disseny, 

al definir els programes en els quals s’organitzaran les actuacions que donarà resposta a les 

necessitats detectades, així com als objectius estratègics definits. A partir d’aquest exercici 

d’ordenació i definició dels programes i dels projectes, es pot procedir a definir l’organització 

dels recursos, i el seguiment i l’avaluació d’aquests. Els programes definits estan estructurats 

a partir dels diferents eixos que constitueixen les línies estratègiques d’aquesta Pla. Els 

programes i els projectes s’han dissenyat prenent en consideració els aspectes 

sociodemogràfics i estructurals de la comarca assenyalats en la diagnosi, incorporant la 

diversitat juvenil present a la comarca, i incidint en els principals factors de desigualtat social 

i territorial. Alhora, el disseny es regeix pel principi d’integralitat, tenint en compte les 

múltiples dimensions de les problemàtiques de les persones joves, i la complexitat i 

multidimensionalitat dels fenòmens socials sobre els quals es pretén intervenir. Finalment, cal 

destacar la incorporació de la interinstitucionalitat i la interdepartamentalitat en el disseny, 

amb l’objectiu de millorar l’aprofitament de recursos, l’eficàcia de les actuacions, així com per 

abordar els diversos àmbits de les polítiques de joventut amb els departaments, 

administracions, serveis, institucions i agents especialitzats corresponents (per exemple, en 

l’àmbit de l’ocupació, l’habitatge, l’educació i la formació, etc.). La transversalitat i el treball 

en xarxa, doncs, es situen al centre del disseny. 

A continuació presentem els programes i actuacions del PCJ de l’Alt Empordà en una taula per 

tal de proporcionar una visió global de les línies que desplega cada eix estratègic, així com 

els serveis i actuacions que s’ofereixen. 

Taula 1. Eixos, programes i projectes del PCJ 2020 – 2024. 

EIX PROGRAMES PROJECTES 

Territori 

Suport Comarcal 

Tècnics Compartits de Joventut 

Suport a l’Associacionisme i al Lleure 

Comunicació i Visibilització 

Taules 

Comarcals de 

Joventut 

Taula de Professionals de Joventut  

Taula de Polítics referents de Joventut  

Taula d’Entitats juvenils 

Taula Interinstitucional per la Formació i l’Ocupació Juvenil 
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Taula Interinstitucional per la Salut Juvenil  

Treball 

transversal 

supracomarcal 

Relacions institucionals i tècniques 

Competències 

delegades 

Gestió de les Instal·lacions Juvenils 

Supervisió d’activitats de lleure 

Serveis 

generalistes 

Gestions i Serveis de la Universitat Oberta de Catalunya 

Emissió de carnets / altres gestions 

 

Transicions juvenils 

Formació 

Accions formatives 

Oficina Jove 

Pràctiques Laborals i Formatives 

Ocupació Okup’Alt 

Servei de Treball Jove 

Educació 
Assessoria i Informació Juvenil 

Espai de Suport a l’Estudi 

 

Benestar 

Salut 
Hàbits Saludables 

Informació i prevenció en Salut 

Igualtat 

Infosex 

Servei Comarcal de prevenció de les 

violències masclistes 

 

Ciutadania 

Participació 

Accions Mancomunades 

Servei de Mobilitat Internacional 

Cohesió, cultura 

i oci 

Programació d’Activitats Juvenils 

Espai Creatiu 
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EIX 1. TERRITORI 

DESCRIPCIÓ DE L’EIX 

L’Alt Empordà és una comarca formada per 68 municipis. El 61,8% de la població es concentra en quatre municipis, 
i 59 dels municipis de la comarca tenen menys de 2000 habitants. L’elevada fragmentació dels municipis i de la 
població de la comarca, així com l’existència de nuclis poblacionals petits, es tradueix en limitacions en la seva 
capacitat pressupostària i tècnica per desplegar polítiques de joventut. 

Els programes i actuacions desplegades en l’eix de Territori sorgeixen per donar resposta al desequilibri territorial 
en l’àmbit de la joventut, amb la voluntat de donar suport als municipis en l’elaboració de polítiques de joventut, 
per tal que aquestes cobreixin el màxim de joves possibles. 

OBJECTIUS DE L’EIX 

 Garantir l’equitat territorial i el reequilibri comarcal de les polítiques de joventut. 

 Proveir el suport necessari als municipis en el desplegament de les polítiques de joventut i augmentar 
el nombre de municipis en conveni amb el SCJ. 

 Aconseguir que el SCJ esdevingui el referent a la comarca en matèria de polítiques de joventut. 

 Liderar i coordinar el treball transversal i interinstitucional en matèria de joventut a la comarca. 

PRESSUPOST DE L’EIX 

El pressupost total és de: 321.000€  
 
S’inclou en aquest apartat els salaris del següent personal: 

 1 Auxiliar administratiu 
 5 tècniques compartides (jornada sencera) + 1 tècnica compartida (½ jornada) 
 1 Tècnic de programes de Joventut 
 1 Tècnic comarcal de Joventut 

 
També s’inclou el cost del quilometratge (desplaçaments Tècnics Compartits principalment) material, i cost dels 
projectes. 

 

1.1 PROGRAMA DE SUPORT COMARCAL: 

PROGRAMA 1.1 - SUPORT COMARCAL 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

Programa que vetlla per l’elaboració i desplegament de les polítiques de joventut a la comarca, mitjançant 
actuacions de suport directe als municipis mitjançant convenis i figures tècniques, actuacions d’atenció i 
dinamització de les persones joves, activitats juvenils descentralitzades, espais de coordinació dels i de les 
professionals de joventut de la comarca, i una estratègia comunicativa àmplia. 

JUSTIFICACIÓ I NECESSITATS A LES QUE RESPON 

L’àmplia dispersió territorial i poblacional de la comarca, juntament amb l’existència de municipis petits amb 
limitacions pressupostàries, tècniques i polítiques en el desplegament de polítiques de joventut, fan necessari 
que el SCJ desenvolupi un projecte de suport als municipis en l’elaboració i execució de polítiques de joventut, i 
que en coordini el desplegament comarcal. 

OBJECTIUS GENERALS 

 Desenvolupar i fer extensibles les polítiques de joventut al conjunt de municipis de la comarca. 
 Donar suport als municipis en la realització de polítiques de joventut. 
 Fomentar la realització de planificació estratègica en l’àmbit de la joventut als municipis de l’Alt 

Empordà. 
 Situar el SCJ com agent de referència en l’àmbit de la joventut per les administracions, agents i joves 

del territori. 

PROJECTES 

 Tècnics Compartits de Joventut 
 Suport a l’Associacionisme i al Lleure 
 Comunicació i visibilització 

RECURSOS 

Humans 

Tècnics Compartits (6) + Tècnic programes + Dinamitzador + Tècnic Comarcal 

Material 
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Material d’oficina (mobiliari, ordinador, telf...) + vehicle propi (T.C) 

 

ELS PROJECTES DEL PROGRAMA DE SUPORT COMARCAL 

PROJECTE 1.1.1 TÈCNICS COMPARTITS DE JOVENTUT  

DESCRIPCIÓ 

Aquest projecte és l'eix vertebrador i de desenvolupament de les polítiques de joventut 

a molts dels municipis de l'Alt Empordà. Consisteix en l’elaboració d’un conveni (i el seu 

foment) amb els municipis de la comarca per tal de posar a disposició dels municipis 

figures professionals de la joventut, com ara tècnics/ques i dinamitzadors/es. Els 

convenis s’adapten a les necessitats i capacitats pressupostàries dels municipis, 

resultant amb diferents tipus de vinculació als municipis (tipus de professional, 

dedicació horària, tasques que desenvolupa, etc.). La finalitat d’aquestes professionals 

consisteix en desenvolupar les polítiques de joventut als municipis de l’Alt Empordà, 

dinamitzar els espais juvenils i els serveis d’atenció, informació i acompanyament de 

les persones i entitats joves, i a impulsar, si es pot, planificació estratègica municipal en 

matèria de joventut. 

JUSTIFICACIÓ 

L’àmplia dispersió territorial i poblacional de la comarca, juntament amb l’existència de 

municipis petits amb limitacions pressupostàries, tècniques i polítiques en el 

desplegament de polítiques de joventut, fan necessari que el SCJ desenvolupi un 

projecte de suport als municipis en l’elaboració i execució de polítiques de joventut 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Desenvolupar i fer extensibles les polítiques de 

joventut al conjunt de municipis de la comarca. 

 Donar suport als municipis en la realització de 

polítiques de joventut. 

 Fomentar la realització de planificació 
estratègica en l’àmbit de la joventut als 
municipis de l’Alt Empordà. 

 Augmentar el nombre de convenis entre 
el SCJ i els municipis amb limitacions per 
elaborar polítiques de joventut. 

 Augmentar el nombre de municipis que 
estan informats de l’existència del 
projecte. 

 Augmentar el nombre de municipis 
interessats en formar part del projecte 
(establir conveni). 

 Facilitar l’elaboració de convenis que 
s’ajustin a les necessitats i capacitats 
pressupostàries dels municipis de l’Alt 
Empordà. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Municipis (equips polítics) de la comarca de l’Alt Empordà. 

AGENTS IMPLICATS 
Governs municipals, tècnics i tècniques municipals, Servei Comarcal de Joventut de 
l’Alt Empordà, Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Direcció General de Joventut. 

DIFUSIÓ  
Canals oficials, webs del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i de l’Oficina Jove de 
Figueres – Alt Empordà, i les xarxes socials dels Servei Comarcal de Joventut. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre de municipis en conveni amb el 
SCJ respecte el curs anterior. 

Nombre de convenis firmats. 

Nombre de municipis que estan al 
corrent del projecte però no en formen 
part. 

Trucades telefòniques a responsables 
polítics. Sistematització en graella. 

Nombre de municipis que no formen part 
del projecte però hi estan interessats 
(avaluació de les dificultats). 

Trucades telefòniques a responsables 
polítics. Sistematització en graella. 

Nombre de municipis en conveni amb el 
SCJ que disposen de PLJ. 

Nombre de PLJ elaborats. 
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PROJECTE 1.1.2 SUPORT A L’ASSOCIACIONSME I AL LLEURE 

DESCRIPCIÓ 

Aquest projecte de suport a l’associacionisme i al lleure, està dividit en dos àmbits 

d’actuació: en primer lloc, el foment de l’associacionisme juvenil a l’Alt Empordà, 

identificant oportunitats per recolzar l’emergència de noves entitats, i acompanyar-les 

en el procés. En segon lloc, en la realització d’actuacions i el desplegament d’un Servei 

de Foment i Suport de les entitats juvenils no lucratives de l’Alt Empordà. 

El servei de suport a l'associacionisme i al lleure, amb seu a Oficina Jove de Figueres – 

Alt Empordà, ofereix assessorament, formació, cessió d’espais, suport a iniciatives 

juvenils, informació de subvencions per a entitats, organitza la trobada comarcal 

d’entitats juvenils, reunions trimestrals, tramesa d’informació, etc. Combina elements 

d’oci i de lleure amb elements formatius, prioritzant en totes les actuacions la 

participació de les persones joves en el seu disseny i desenvolupament.  

El projecte es recolza en les tècniques de l’Oficina Jove, així com en els i les 

professionals compartides, que despleguen les actuacions d’informació, suport, 

assessorament i acompanyament als diversos municipis de l’Alt Empordà. En aquest 

sentit, una de les seves funcions principals consisteix en donar suport a les iniciatives 

juvenils proposades als municipis (tant per part del Servei de Joventut de l’Alt Empordà 

com per part de joves locals), i realitzar acompanyaments en l’assumpció de 

responsabilitats i fomentar l’intercanvi i el voluntariat. Alhora, es fomenta la 

interrelació entre entitats juvenils tant a escala municipal com comarcal, així com la 

relació entre entitats juvenils i d’altre tipus a escala municipal. 

JUSTIFICACIÓ 

El foment de l'associacionisme i el lleure en les persones joves resulta fonamental pel 

seu creixement, i per la construcció d’una ciutadania activa, crítica i autònoma; que 

disposi no sols de la voluntat d’implicar-se al territori, sinó amb les eines per fer-ho. 

Alhora, les entitats no lucratives són un dels principals agents actius en la nostra 

societat, i donen resposta a demandes, necessitats i interessos en diversos àmbits. És 

d’especial importància, doncs, donar suport a les persones joves que formen part 

d’entitats no lucratives, especialment aquelles entitats juvenils que donen resposta a 

les necessitats i interessos de les persones joves, així com fomentar la participació de 

les persones joves en aquest tipus d’entitats. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

Fomentar l’interès de les persones joves per implicar-se 
en el seu entorn, així com la cultura participativa. 

Donar reconeixement i difusió a les diferents formes de 
participació juvenil existents, tant les que provenen de 
l’Administració com les que són d’iniciativa ciutadana. 

Dotar de protagonisme i reconeixement a les entitats 
juvenils no lucratives de l’Alt Empordà en la presa de 
decisions en l’àmbit de la joventut. 

Reforçar el paper de les entitats juvenils no lucratives de 
l’Alt Empordà en l’àmbit municipal. 

Incrementar i millorar la interlocució dels i les joves amb 
l’Administració. 

 

Fomentar la participació de les persones joves en 
organitzacions no lucratives. 

Definir serveis i actuacions concretes de suport a 
l’associacionisme. 

Traslladar el foment de i el suport a 
l’associacionisme juvenil als municipis a través del 
projecte de Professionals Compartits i a través de 
les Taules de Professionals i d’Electes. 

Fer de la Taula d’Entitats Juvenils de l’Alt Empordà 
un espai real de presa de decisions i realització de 
projectes. 

Garantir l’accessibilitat dels espais, mecanismes, 
tècniques i documents de participació (format, 
horari, llenguatge, etc.). 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Joves i entitats de la comarca que treballen en el món del lleure 

AGENTS IMPLICATS Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà, Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

DIFUSIÓ  
Canals oficials, webs del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i de l’Oficina Jove de 
Figueres – Alt Empordà, i les xarxes socials dels Servei Comarcal de Joventut. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

Indicadors Mètode recollida informació 
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AVALUACIÓ 

Nombre d’actuacions de suport a 
l’associacionisme juvenil realitzades a la 
comarca, classificades per municipis. 

Recull d’actuacions del SCJ i dels i les 

seves professionals. 

Nombre d’entitats beneficiàries, 
classificades per municipis. 

Recull d’actuacions del SCJ i dels i les 

seves professionals. 

Nombre d'assessoraments realitzats a 
entitats 

Recull d’actuacions del SCJ i dels i les 

seves professionals. 

Nombre de cursos de lleure i participants 
als respectius cursos 

Recull d’actuacions del SCJ i dels i les 

seves professionals. 

 

PROJECTE 1.1.3 COMUNICACIÓ I VISIBILITZACIÓ 

DESCRIPCIÓ 

La comunicació és un element fonamental de qualsevol àmbit d’actuació; si no 

s’explica, no existeix. El projecte de Comunicació i Visibilització consisteix en un conjunt 

d’eines i estratègies per a la difusió de les actuacions, activitats i serveis del SCJ, així 

com d’actuacions, activitats i serveis que tenen relació amb la joventut, impulsats per 

altres administracions o agents del territori. 

JUSTIFICACIÓ 

La comunicació de les actuacions, activitats i serveis del SCJ resulta fonamental per 

arribar al màxim nombre de persones joves. Per tal de visibilitzar la tasca del SCJ, i per 

transmetre missatges clars i coherents, cal endreçar el conjunt de la comunicació dels 

programes i projectes sota una estratègia comuna del Servei, considerant les millors 

eines, canals, formes, missatges, etc. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Situar el SCJ com agent de referència en l’àmbit 
de la joventut per les administracions, agents i 
joves del territori. 

 Elaborar una ordenació estratègica del conjunt 
de les actuacions comunicatives del SCJ per 
visibilitzar les polítiques, actuacions i serveis que 
desenvolupa. 

 Disposar de mitjans i canals de 
comunicació efectius amb les persones 
joves. 

 Augmentar el nombre de visualitzacions i 
interaccions de les persones joves als 
continguts de les xxss del SCJ. 

 Millorar la formació dels i de les 
professionals de la joventut del SCJ i de la 
comarca en matèria de comunicació. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Principalment els i les joves de l’Alt Empordà. També s’orienta, però, a professionals de 
la joventut de la comarca, a tècnics i tècniques municipals, a governs municipals, i altres 
agents del territori, com ara entitats, centres formatius, famílies, etc. 

AGENTS IMPLICATS 
l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, agents de la comarca (difusió de les actuacions 
relacionades en matèria de joventut que desenvolupen diversos agents, 
administracions, entitats, empreses, etc.). 

DIFUSIÓ  

El projecte de difusió no és un projecte que es difongui en sí mateix. Les eines que 
utilitza per difondre les actuacions són principalment la web del Servei Comarcal de 
Joventut i la propia de l’Oficina Jove (EmpordaJove.cat), i les xarxes socials: Facebook, 
Twitter, Instagram, TikTok i YouTube. Les professionals de joventut realitzen tasques 
de comunicació i difusió presencials als municipis, així com en projectes inspirats en 
PICES, les taules comarcals de professionals, en la dinamització dels espais juvenils dels 
municipis, a les activitats, formacions i tallers, sortides i trobades, etc. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Evolució (contrast interanual) del nombre 
de visualitzacions i interaccions a les 
xarxes socials del SCJ. 

Google Analytics. 

Impulsar el disseny d’un pla estratègic de 
comunicació del SCJ. 

Creació de l’equip de treball del pla. 
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Temporalitzar l’elaboració del pla de 
comunicació del SCJ. 

Actes de l’equip de treball del pla. 

 

1.2 PROGRAMA DE TAULES COMARCALS DE JOVENTUT: 

PROGRAMA 1.2 - PROGRAMA DE TAULES COMARCALS DE JOVENTUT 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

El programa defineix cinc espais comarcals específics de treball i coordinació en l’àmbit de la joventut:  

1. Espais dirigits a tècnics i tècniques, dinamitzadors i dinamitzadores 

2. Espais per a per a polítics i polítiques 

3. Espai per a entitats comarcals  

4. Espai per a professionals relacionats amb la formació i l’ocupació 

5. Espai per a professionals relacionats amb la joventut 

El paper del SCJ consisteix en organitzar i dinamitzar aquests espais, i coordinar el desplegament de les polítiques 
de joventut a la comarca, vetllant per la definició d’objectius compartits i actuacions mancomunades. 

JUSTIFICACIÓ I NECESSITATS A LES QUE RESPON 

L’ampli nombre de municipis de la comarca, així com la diversitat de contextos i realitats en les que es troben, fan 
necessari l’establiment d’espais de coordinació i treball dels i de les professionals de la joventut de la comarca, així 
com dels càrrecs electes en l’àmbit de la joventut. Per tal d’avançar cap a un desplegament integral i coherent de 
les polítiques de joventut comarcals, cal definir espais per tal d’establir objectius polítics i tècnics compartits, 
actuacions mancomunades, i eines de coordinació de l’acció comarcal en l’àmbit de la joventut; especialment 
entre el SCJ i els municipis. 

OBJECTIUS GENERALS 

 Millorar el desplegament de les polítiques de joventut a la comarca mitjançant la coordinació entre els 
agents responsables. 

 Establir el SCJ com agent de referència en la coordinació del desplegament de les polítiques de 
joventut a l’Alt Empordà. 

 Desenvolupar estratègies d’actuació comarcals i compartides en el desplegament de les polítiques de 
joventut. 

 Millorar l’aprofitament de recursos en el desplegament de les polítiques de joventut a la comarca. 

PROJECTES 

 Taula Comarcal de Professionals de Joventut 
 Taula de Polítics referents polítics de Joventut 
 Taula d’Entitats Juvenils  
 Taula Interinstitucional per la Formació i l’Ocupació Juvenil 
 Taula Interinstitucional per la Salut Juvenil 

RECURSOS 

Humans 

Servei de Treball Jove + Tècniques compartides (2) + Tècnic programes + Tècnic 
Comarcal 

Material 

Material d’oficina (mobiliari, ordinador, telf...)  
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ELS PROJECTES DEL PROGRAMA DE TAULES COMARCALS DE PROFESSIONALS DE JOVENTUT 

PROJECTE 1.2.1 
TAULA COMARCAL DE PROFESSIONALS JOVENTUT DE L’ALT 

EMPORDÀ  

DESCRIPCIÓ 

Espai de coordinació i treball de professionals de la joventut de l’Alt Empordà (tècnics 

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

escala comarcal. La Taula és l’òrgan de consens i de treball d’aquest conjunt d’agents, 

i facilita la creació de calendaris d’actuació consensuats i compartits, així com 

d’actuacions compartides i mancomunades; permetent així optimitzar la planificació i 

els recursos. 

La taula es reuneix 3 cops l’any. En aquestes trobades es defineixen les línies a seguir 

de totes les propostes mancomunades que es desenvolupen pel curs en qüestió. Les 

accions desenvolupades a nivell comarcal es dirigeixen a tots els municipis amb 

referent juvenil. 

JUSTIFICACIÓ 

L’ampli nombre de municipis de la comarca, així com la diversitat de contextos i 

realitats en les que es troben, fan necessari l’establiment d’espais de coordinació i 

treball dels i de les professionals de la joventut de la comarca. Per tal d’avançar cap a 

un desplegament integral i coherent de les polítiques de joventut comarcals, cal definir 

espais per tal d’establir objectius compartits, actuacions mancomunades, i eines de 

coordinació de l’acció comarcal en l’àmbit de la joventut; especialment entre el SCJ i 

els municipis. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Millorar el desplegament de les polítiques de 

joventut a la comarca mitjançant la coordinació 

entre els agents responsables. 

 Establir el SCJ com agent de referència en la 
coordinació del desplegament de les polítiques 
de joventut a l’Alt Empordà. 

 Desenvolupar estratègies d’actuació comarcals i 
compartides en el desplegament de les 
polítiques de joventut. 

 Millorar l’aprofitament de recursos en el 
desplegament de les polítiques de joventut a la 
comarca. 

 Dissenyar activitats de forma 
mancomunada, que es traslladin al 
conjunt de municipis amb referent 
juvenil. 

 Dissenyar actuacions d’escala comarcal 
per a joves (trobades, sortides, 
formacions, etc.). 

 Consensuar objectius tècnics i polítics 

compartits entre professionals i càrrecs 

electes de joventut de la comarca. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Professionals de la joventut de l’Alt Empordà. 

AGENTS IMPLICATS 
l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, professionals de la joventut municipals, 
professionals de la joventut del SCJ. 

DIFUSIÓ  
Comunicació interna de la taula, contacte amb professionals municipals, difusió de la 
taula i les seves actuacions. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Percentatge municipis assistents que 
disposen de professionals de la joventut. 

Actes de la TCJAE. 

Nombre d’actuacions mancomunades 
dutes a terme. 

Actes de la TCJAE. 

Nombre de municipis que comparteixen 
objectius tècnics acordats. 

Actes de la TCJAE. 
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PROJECTE 1.2.2 TAULA COMARCAL DE POLÍTICS REFERENTS DE JOVENTUT 

DESCRIPCIÓ 

Espai de coordinació i treball de polítics i polítiques electes responsables de l’àmbit de 

joventut de l’Alt Empordà, tant locals com comarcals. La Taula és l’òrgan de consens i 

de treball d’aquest conjunt d’agents, i facilita la creació d’objectius polítics i estratègics 

al conjunt de la comarca. La taula es reuneix 2 cops l’any. En aquestes trobades es 

defineixen les línies polítiques d’actuació en matèria de joventut a l’Alt Empordà, per 

tal d’acostar i consensuar l’actuació dels agents polítics que operen a la comarca en les 

diferents escales territorials: municipal, comarcal i provincial. 

JUSTIFICACIÓ 

L’ampli nombre de municipis de la comarca, així com la diversitat de contextos i 

realitats en les que es troben, fan necessari l’establiment d’espais de coordinació i 

treball polític dels càrrecs electes en l’àmbit de la joventut a la comarca. Per tal 

d’avançar cap a un desplegament integral i coherent de les polítiques de joventut 

comarcals, cal posar en contacte els i les responsables polítiques de les diferents 

administracions que operen sobre el territori (àmbit municipal, comarcal i provincial), i 

definir objectius estratègics compartits. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Millorar el desplegament de les polítiques de 

joventut a la comarca mitjançant la coordinació 

entre els agents responsables. 

 Establir el SCJ com agent de referència en la 
coordinació del desplegament de les polítiques 
de joventut a l’Alt Empordà. 

 Desenvolupar estratègies d’actuació comarcals i 
compartides en el desplegament de les 
polítiques de joventut. 

 Millorar l’aprofitament de recursos en el 
desplegament de les polítiques de joventut a la 
comarca. 

 Definir objectius polítics compartits en 
l’àmbit de la joventut entre els diferents 
nivells de l’administració. 

 Desenvolupar estratègies d’actuació 
comarcals i compartides en el 
desplegament de les polítiques de 
joventut. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Càrrecs polítics electes en l’àmbit de la joventut a escala municipal, comarcal i 
provincial que operen a la comarca de l’Alt Empordà. 

AGENTS IMPLICATS 
Municipis de l’Alt Empordà, Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà, Oficina 
Jove de Figueres – Alt Empordà. 

DIFUSIÓ  
La difusió es fa internament via mailing, a través de EACAT i reforçant la comunicació 
a traves de les tècniques compartides. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre d’administracions que integren 
regularment la Taula. 

Actes de la TCPJAE. 

Percentatge municipis amb càrrecs 
electes en joventut assistents. 

Actes de la TCPJAE. 

Nombre de municipis que comparteixen 
objectius polítics acordats. 

Actes de la TCPJAE. 

 

 

PROJECTE 1.2.3 TAULA D’ENTITATS JUVENILS DE L’ALT EMPORDÀ 

DESCRIPCIÓ 

Espai de coordinació i treball entre professionals de joventut i joves representats de les 

entitats juvenils de la comarca. La Taula és l’òrgan de consens i de treball d’aquest 

conjunt d’agents, i facilita el desenvolupament de projectes i propostes realitzades des 

del tercer sector. La taula es reuneix almenys 3 cops l’any, tot i que acostuma a 

intensificar les seves reunions un cop s’aproxima la fira d'entitats, la trobada jove, o 

l’activitat que s'hagi volgut realitzar aquell any.  
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JUSTIFICACIÓ 

En un context complexa pel joves es important destacar el protagonisme i lideratge de 

les iniciatives que s'originen des del món associatiu. És imprescindible a l'hora de 

fomentar l'associacionisme impulsar propostes juvenils en el territori. En aquest sentit 

la Taula s’erigeix com a una eina ideal per a canalitzar les diferents propostes juvenils, 

i acompanyar a les entitats per a poder dur-les a terme. 

Tanmateix, sempre cal potenciar la comunicació entre els joves i l’administració, així 

com tenir un punt de referència i de suport pel teixit associatiu juvenil de la comarca. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Millorar el desplegament de les polítiques de 

joventut a la comarca mitjançant la coordinació 

entre els agents responsables. 

 Establir el SCJ com agent de referència en la 
coordinació del desplegament de les polítiques 
de joventut a l’Alt Empordà. 

 Desenvolupar estratègies d’actuació comarcals i 
compartides en el desplegament de les 
polítiques de joventut. 

 Millorar l’aprofitament de recursos en el 
desplegament de les polítiques de joventut a la 
comarca. 

 Dissenyar accions d’escala comarcal per a 
joves (trobades, sortides, formacions, 
etc.). 

 Establir la taula com un òrgan de 
participació directe en les polítiques de 
joventut de la comarca. 

 Atendre les peticions de les entitats 
juvenils. 

 Impulsar les iniciatives del món associatiu 
i juvenil de la comarca. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Càrrecs polítics electes en l’àmbit de la joventut a escala municipal, comarcal i 
provincial que operen a la comarca de l’Alt Empordà. 

AGENTS IMPLICATS 
Entitats Juvenils de l’Alt Empordà, Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà, 
Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, Diputació de Girona. 

DIFUSIÓ  
La difusió es fa internament via mailing, a través d’un grup de WhatsApp, i reforçant 
la comunicació a traves de les tècniques compartides, i dinamitzadors juvenils. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre d’entitats que integren 
regularment la Taula. 

Actes de la Taula 

Nombre de propostes i accions 
realitzades. 

Actes de la Taula 

 

 

PROJECTE 1.2.4 
TAULA INTERINSTITUCIONAL PER LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ 

JUVENIL 

DESCRIPCIÓ 

És un ens amb més de 10 anys de trajectòria que té com a missió esdevenir el nexe 

d'unió entre el SCJ i administracions, professionals i institucions de l’àmbit formatiu i 

laboral, centres educatius, i el sector empresarial. Realitza diverses trobades l’any, en 

les quals es realitzen formacions i debats, (la majoria dinamitzats per persones 

professionals dels àmbits que es treballen), es debat sobre propostes i implementació 

de projectes, s’avaluen actuacions, etc. 

JUSTIFICACIÓ 

Les persones joves presenten necessitats i problemàtiques específiques en àmbits en 

els quals les professionals de joventut, ja siguin municipals o comarcals, tenen 

limitacions per actuar, i la formació i l’ocupació són unes d’elles. Per tal d’avançar cap 

a un desplegament integral i coherent de les polítiques de joventut a la comarca, cal 

definir espais per tal d’establir actuacions mancomunades, i eines de coordinació entre 

el SCJ i els diversos agents (municipis, administracions, entitats, empreses, etc.) entorn 

l’àmbit de la formació i l’ocupació. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 
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 Millorar la qualificació de les persones joves de 

l’Alt Empordà. 

 Millorar les condicions d’ocupabilitat de les 

persones joves de l’Alt Empordà mitjançant 

recursos formatius i la realització de pràctiques 

laborals i formatives. 

 Combatre la precarietat laboral dels i de les 
joves de la comarca. 

 Incentivar les empreses per promoure la 
contractació i les pràctiques no laborals de 
persones joves, tot facilitant així la seva 
inserció i ocupació. 

 Establir un espai de coordinació 
estable amb una participació constant 
dels agents del territori relacionats 
amb la formació i l’ocupació. 

 Establir sinergies i acords de treball 

interinstitucionals i/o 

interdepartamentals per tal d'intentar de 

fer front a les mancances i necessitats de 

les persones joves en l’àmbit de la 

formació i l’ocupació. 

 Generar una diagnosi realista de la 

situació del territori tant d'aspectes 

laborals com formatius. 

 Dissenyar recursos i actuacions de 

manera col·lectiva amb els agents del 

territori participants per tal de poder 

trobar la manera de combatre la situació 

diagnosticada. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Administracions, empreses, entitats i altres agents del territori relacionats amb la 
formació i l’ocupació, especialment de les persones joves, de l’Alt Empordà. 

AGENTS IMPLICATS 

Agents i professionals dedicats a la formació dels joves a la comarca, responsables 
d’entitats formatives, directors d’instituts, responsables d’accions i cicles formatius, 
personal del SOC, així com empresaris o persones relacionades amb el món laboral i 
l’empresa. 

DIFUSIÓ  
Principalment a través del mailing de la taula i les xarxes socials del Servei Comarcal 
de Joventut de l’Alt Empordà 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Definició d’un calendari fix de reunions. Actes de la Taula 

Nombre d’agents assistents a les 
reunions establertes. 

Actes de la Taula 

Definir amb els conjunt dels agents 
participants una diagnosi sobre la 
situació formativa i laboral de la població 
jove del territori. 

Diagnosi elaborada. 

Nombre d’acords estratègics de treball. Actes de la Taula 

Nombre d’actuacions compartides i 
mancomunades realitzades. 

Actes de la Taula  

 

 

PROJECTE 1.2.5 TAULA INTERINSTITUCIONAL PER LA SALUT JUVENIL 

DESCRIPCIÓ 

Al igual que la Taula de formació i ocupació, aquesta té una notable antiguitat, fruit del 

reconeixement dels professionals que l’integren i la seva utilitat. 

La Taula té com a missió esdevenir el nexe d'unió entre el SCJ i administracions, 

professionals i institucions de l’àmbit de la salut, i agents que treballen pel benestar 

dels joves. 

Realitza diverses trobades l’any, en les quals es realitzen formacions i debats, (la 

majoria dinamitzats per persones professionals dels àmbits que es treballen), es debat 

sobre propostes i implementació de projectes, s’avaluen actuacions, etc. 
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JUSTIFICACIÓ 

Les persones joves presenten necessitats i problemàtiques específiques en àmbits en 

els quals les professionals de joventut, ja siguin municipals o comarcals, tenen 

limitacions per actuar, i la formació i l’ocupació són unes d’elles. Per tal d’avançar cap 

a un desplegament integral i coherent de les polítiques de joventut a la comarca, cal 

definir espais per tal d’establir actuacions mancomunades, i eines de coordinació entre 

el SCJ i els diversos agents (municipis, administracions, entitats, empreses, etc.) entorn 

l’àmbit de la salut. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Coordinar els diferents agents de salut, que 
prenen part en actuacions en matèria de salut 
juvenil amb criteris de realisme, d’eficiència, 
d’eficàcia i de participació. 

 Impulsar i dirigir accions encaminades a 
promoure els hàbits saludables entre la 
població juvenil de l’Alt Empordà. 

 Establir un espai de coordinació estable 
amb una participació constant dels agents 
de salut del territori. 

 Establir sinergies i acords de treball 
interinstitucionals i/o 
interdepartamentals per tal d'intentar de 
fer front a les mancances i necessitats de 
les persones joves en l’àmbit de la salut. 

 Generar una diagnosi realista de la 
situació del territori tant d'aspectes 
relacionats amb la salut juvenil. 

 Dissenyar recursos i actuacions de 
manera col·lectiva amb els agents del 
territori participants per tal de poder 
trobar la manera de combatre la situació 
diagnosticada. 

 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Adolescents i joves de l’Alt Empordà. 

AGENTS IMPLICATS 
Agents i professionals, entitats, i serveis de l’administració que treballen amb joves i/o 
amb temes relacionats amb salut. 

DIFUSIÓ  
Principalment a través del mailing de la taula i les xarxes socials del Servei Comarcal 
de Joventut de l’Alt Empordà. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Definició d’un calendari fix de reunions. 

 
Actes de la Taula. 

Nombre d’agents assistents a les reunions 
establertes. 

Actes de la Taula. 

Definir amb els conjunt dels agents 
participants una diagnosi sobre la salut 
de la població jove al territori. 

 

Diagnosi elaborada. 

Nombre d’acords estratègics de treball. 

 
Actes de la Taula. 

Nombre d’actuacions compartides i 
mancomunades realitzades. 

 

Actes de la Taula. 
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1.3 PROGRAMA DE TREBALL TRANSVERSAL SUPRACOMARCAL:  

PROGRAMA 1.3 - PROGRAMA DE TREBALL TRANSVERSAL SUPRACOMARCAL 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

Programa d’actuacions de coordinació amb diversos agents polítics i tècnics, l’àmbit d’actuació dels quals afecta a 
les persones joves. El programa consisteix en desplegar actuacions de treball transversal amb àrees del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, la Direcció General de Joventut, El Servei Territorial de Girona, i altres àrees de joventut 
de Consells o municipis, per tal de millorar l’atenció que s’ofereix a les persones joves en àmbits com ara l’educació 
i la formació, l’ocupació o l’habitatge, aprofitant els equips i serveis ja existents que hi treballen, i traslladant-hi les 
necessitats específiques de les persones joves. 

JUSTIFICACIÓ I NECESSITATS A LES QUE RESPON 

Les persones joves presenten necessitats i problemàtiques específiques en àmbits en els quals les professionals 
de joventut, ja siguin municipals o comarcals, tenen limitacions per actuar. Resulta indispensable articular la 
comunicació i coordinació entre àrees, serveis, departaments, etc., per tal d’aprofitar els recursos existents i 
adaptar-los a les necessitats específiques que presenten les persones joves. 

OBJECTIUS GENERALS 

 Millorar la coordinació entre administracions en el desplegament de les polítiques de joventut a l’Alt 
Empordà. 

 Reforçar el treball transversal i la incorporació de diversos àmbits d’actuació en el marc de les 
polítiques de joventut a l’Alt Empordà. 

 Millorar l’aprofitament de recursos tècnics i econòmics i en la provisió de serveis i la realització 
d’actuacions. 

 Evitar el solapament de recursos, actuacions i serveis. 

PROJECTES 

 Relacions institucionals i tècniques 

RECURSOS 

Humans 

 Tècnic Comarcal 

Material 

Material d’oficina (mobiliari, ordinador, telf...)  

 

 

ELS PROJECTES DEL PROGRAMA DE TAULES COMARCALS DE PROFESSIONALS DE JOVENTUT 

PROJECTE 1.3.1 RELACIONS INSTITUCIONALS I TÈCNIQUES 

DESCRIPCIÓ 

El projecte consisteix en desplegar actuacions de treball transversal amb àrees del 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Direcció General de Joventut, El Servei Territorial 

de Girona, i altres àrees de joventut de consells o municipis, per tal de millorar l’atenció 

que s’ofereix a les persones joves en àmbits com ara l’educació i la formació, l’ocupació 

o l’habitatge, aprofitant els equips i serveis ja existents que hi treballen, i traslladant-hi 

les necessitats específiques de les persones joves. 

JUSTIFICACIÓ 

Les persones joves presenten necessitats i problemàtiques específiques en àmbits en 
els quals les professionals de joventut, ja siguin municipals o comarcals, tenen 
limitacions per actuar. Resulta indispensable articular la comunicació i coordinació 
entre àrees, serveis, departaments, etc., per tal d’aprofitar els recursos existents i 
adaptar-los a les necessitats específiques que presenten les persones joves. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Fomentar la comunicació i la coordinació de les 

diverses administracions i institucions 

implicades en les polítiques de joventut. 

 Impulsar accions en l'àmbit territorial en 
col·laboració amb diferents ens locals i 
comarcals. 

 Mantenir una comunicació constant entre 
les diferents administracions 
supracomarcals, especialment amb la 
DGJ. 

 Impulsar de manera coordinada accions 
consensuades amb altres àrees de 
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joventut de Consells Comarcals, 
especialment de la província de Girona. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Joves de l’Alt Empordà ampliable a joves d’altres territoris segons els projecte que 
pugui sorgir. 

AGENTS IMPLICATS 
Governs municipals, tècnics i tècniques municipals, Servei Comarcal de Joventut de 
l’Alt Empordà, Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Direcció General de Joventut. 

DIFUSIÓ  Canals oficials i mailing 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre de reunions realitzades Memòria anual  

Nombre d’accions impulsades Memòria anual 

Nombre de joves que participen dels 
diferents accions 

Memòria anual 

 

 

1.4 PROGRAMA DE COMPETÈNCIES DELEGADES: 

PROGRAMA 1.4 – COMPETÈNCIES DELEGADES 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

El programa de competències delegades aplega diverses actuacions que, com el nom indica, estan delegades per 
part de diversos organismes de la Generalitat de Catalunya, com el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; 
o la Direcció General de Joventut. Aquestes competències tenen a veure amb la gestió d’elements relacionats amb 
els les instal·lacions en les quals s’hi realitzen activitats per a infants i joves, així com en la supervisió de les activitats 
de lleure educatiu i juvenil que tenen lloc al territori. 

Per tal de millorar l’eficiència, l’eficàcia i l’aprofitament de recursos en la realització d’aquestes tasques, la 
Generalitat en delega la seva coordinació i execució als serveis corresponents dels Consells Comarcals. 

JUSTIFICACIÓ I NECESSITATS A LES QUE RESPON 

L’administració comarcal en l’àmbit de la joventut és responsable d’assegurar, per una banda, les condicions per 
i l’adequació dels espais físics en els quals es realitzen activitats per a infants i joves, així com les condicions i 
requisits legals de les activitats de lleure educatiu juvenil que tenen lloc al territori. 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA 

 Executar les competències delegades a l’ens comarcal en matèria d’instal·lacions juvenils i d’activitats 
amb infants i joves. 

 Vetllar pel compliment de la normativa vigent en instal·lacions juvenils i en matèria d’activitats de 
lleure educatiu juvenil que tenen lloc a l’Alt Empordà. 

 Oferir informació i suport a les entitats i serveis que  ho sol·licitin sobre instal·lacions juvenils i 
activitats amb infants i joves. 

PROJECTES 

 Gestió de les Instal·lacions Juvenils. 
 Supervisió d’Activitats de Lleure. 

RECURSOS 

Humans 

Tècnic programes  + Tècnic Comarcal + aparelladora del CCAE. 

Material 

Material d’oficina (mobiliari, ordinador, telf...) + vehicle 
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ELS PROJECTES DEL PROGRAMA DE COMPETÈNCIES DELEGADES 

PROJECTE 1.4.1 GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS JUVENILS 

DESCRIPCIÓ 

Aquest projecte concreta el desplegament de les competències delegades de la 

Generalitat de Catalunya als Consells Comarcals en matèria d’instal·lacions juvenils, 

essent aquestes potestats les de tramitació de la legalització de les instal·lacions, 

l’activitat inspectora, i l’activitat sancionadora. 

JUSTIFICACIÓ 

L’administració comarcal en l’àmbit de la joventut, per delegació de la Generalitat de 

Catalunya és responsable d’assegurar les condicions de les instal·lacions en les quals 

s’hi realitzin activitats amb menors d’edat, així com d’assegurar el compliment de la 

normativa vigent en aquest àmbit. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Executar les competències delegades a l’ens 
comarcal en matèria d’instal·lacions juvenils. 

 Vetllar pel compliment de la normativa vigent 
en instal·lacions juvenils. 

 Oferir informació i suport a les entitats i serveis 

que  ho sol·licitin sobre instal·lacions juvenils. 

 Establir les accions concretes que cal 
desenvolupar i els recursos que el 
Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, i el Consell Comarcal han de 
destinar per fer efectiu l’objectiu general. 

 Dur a terme les inspeccions d’ofici que 
determina el Decret 140/2003, les 
inspeccions de comprovació i les 
inspeccions especials necessàries. 

 Elaborar les actes i els informes 
corresponents a les inspeccions 
esmentades, i trametre els requeriments, 
si escau. 

 Notificar a la unitat directiva responsable 
les posades en funcionament, 
modificacions, suspensions i baixes de les 
instal·lacions, el contingut de les 
inspeccions efectuades i els actes 
administratius. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Directament els propietaris i gestors d’instal·lacions Juvenils, i secundàriament la 
població jove que en farà ús en un futur. 

AGENTS IMPLICATS 
Direcció General de Joventut, Servei Comarcal de Joventut, Oficina Jove Figueres – Alt 
Empordà, municipis que disposen d’un SIOAJ. 

DIFUSIÓ 
S’utilitzen els canals oficials, així com el mailing i telèfon per contactar amb els 
responsables de les instal·lacions.  

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre d’inspeccions preceptives 
biennals. Són inspeccions d’ofici 
regulades pel Decret 140/2003. 

Fitxa de visita/inspecció  + informe tècnic 

Nombre d’inspeccions inicials de 
comprovació. Són imprescindibles a les 
instal·lacions juvenils noves. 

Fitxa de visita/inspecció  + informe tècnic 

Nombre d’altres inspeccions (segones 
visites, denúncies, inspeccions especials). 
Completen l’activitat inspectora del 
Consell Comarcal. 

Fitxa de visita/inspecció  + informe tècnic 

 

Índex d’expedients informatius i 

sancionadors iniciats. Permet avaluar 

la tasca de control de l’ens local i el 

grau de compliment d ela legalitat en 

el seu àmbit territorial. 

Recull dels informes tècnics. 
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PROJECTE 1.4.2 SUPERVISIÓ D’ACTIVITATS DE LLEURE 

DESCRIPCIÓ 

Aquest projecte concreta el desplegament de les competències delegades de la 

Generalitat de Catalunya als Consells Comarcals en matèria d’activitats de lleure 

educatiu juvenil, essent aquestes potestats les d’assessorar a les entitats 

organitzadores d’aquestes activitats; realitzar les visites de control, comprovació i 

seguiment a les activitats de lleure educatiu que es desenvolupen a l’Alt Empordà en 

les quals participen menors de 18 anys; i actuar en cas d’incidència i/o anomalia durant 

el transcurs de les mateixes. 

JUSTIFICACIÓ 

L’administració comarcal en l’àmbit de la joventut, per delegació de la Generalitat de 

Catalunya és responsable d’assegurar les condicions de les activitats de lleure educatiu 

realitzades a la comarca en les quals hi participin menors d’edat, així com d’assegurar 

el compliment de la normativa vigent en aquest àmbit. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Executar les competències delegades a l’ens 
comarcal en matèria d’activitats de lleure 
educatiu on participin menors d’edat. 

 Vetllar pel compliment de la normativa vigent 
per les activitats de lleure educatiu on participin 
menors d’edat. 

 Oferir informació i suport a les entitats i serveis 

que  ho sol·licitin sobre aquest tipus d’activitats. 

 Oferir informació a les entitats comarcals 
en matèria de les activitats de lleure 
educatiu. 

 Verificar, per mitjà de visites de control i 
seguiment, el compliment d ela 
normativa d’activitats d’educació en el 
lleure en les quals participen menors de 
18 anys. 

 Col·laborar amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies en el 
seguiment de les activitats amb menors 
de 18 anys davant de qualsevol 
emergència o incidència durant la seva 
realització. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Agents que realitzen activitats de lleure juvenil a l’Alt Empordà (entitats de lleure, 
administracions, empreses, etc.). 

AGENTS IMPLICATS Direcció General de Joventut, Servei Comarcal de Joventut. 

DIFUSIÓ  
S’utilitzen els canals oficials, així com el mailing i telèfon per contactar amb els 
responsables de les activitats 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre de visites realitzades. Garantir 

que es realitzi un nombre 

raonablement proporcional d’activitats 

d’educació en el lleure amb 

participació de menors de 18 anys que 

es realitzen a la comarca. 

Fitxa de visita/inspecció  + informe tècnic 

Nombre d’activitats fetes a la comarca 

afectades per emergències o 

incidències (nombre de situacions 

d’emergència en les que s’ha 

intervingut; nombre d’incidències en 

les que s’ha intervingut). 

Fitxa de visita/inspecció  + informe tècnic 
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1.5 PROGRAMA SERVEIS GENERALISTES: 

PROGRAMA 1.5 - PROGRAMA DE SERVEIS GENERALISTES 
DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

El present programa emmarca dos serveis d’utilitat per a les persones joves a través de l’Oficina Jove de Figueres 
– Alt Empordà: un punt de consulta i informació de la Universitat Oberta de Catalunya, i un punt de tramitació de 
carnets relacionats amb la mobilitat, la joventut, els albergs, l’educació, etc. 

JUSTIFICACIÓ I NECESSITATS A LES QUE RESPON 

El programa respon a la voluntat del SCJ de facilitar determinades gestions i tràmits a les persones joves, 
transformant progressivament l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà en un espai de referència per a les 
persones joves de la comarca. 

OBJECTIUS GENERALS 

 Facilitar la gestió de consultes i alguns tràmits de la Universitat Oberta de Catalunya als i a les joves de 
l’Alt Empordà que hi estudien. 

 Fomentar, facilitar i acompanyar en la realització de gestions i tràmits als i a les joves de la comarca. 

PROJECTES 

 Gestions i Serveis de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 Emissió de Carnets / Altres Gestions. 

RECURSOS 

Humans 

Administrativa de Joventut 

Material 

Material d’oficina (mobiliari, ordinador, telf...)  

 

 

ELS PROJECTES DEL PROGRAMA DE SERVEIS GENERALISTES 

PROJECTE 1.5.1 GESTIONS I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 

DESCRIPCIÓ 

La Universitat Oberta de Catalunya disposa d’un punt d’atenció, informació i consulta 

a l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, en els quals s’hi poden realitzar consultes 

sobre les opcions formatives i sobre documentació acadèmica, s’hi poden retornar 

llibres, i disposa d’una sala d’estudi amb connexió a internet. 

JUSTIFICACIÓ 
Oferir un espai físic, de consulta, suport i atenció a les persones que vulguin realitzar 

estudis universitaris a distància. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Teixir vincles entre el SCJ i la UOC. 

 Acostar la universitat a distància als i a les 
joves de l’Alt Empordà. 

 Facilitar la gestió de consultes i alguns 

tràmits de la Universitat Oberta de 

Catalunya als i a les joves de l’Alt 

Empordà que hi estudien. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya, joves majors d’edat de l’Alt Empordà. 

AGENTS IMPLICATS 
Universitat Oberta de Catalunya, Servei Comarcal de Joventut, l’Oficina Jove de 
Figueres – Alt Empordà. 

DIFUSIÓ  
Canals oficials, webs del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i de l’Oficina Jove de 
Figueres – Alt Empordà, i les xarxes socials dels Servei Comarcal de Joventut. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             
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AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre de consultes i gestions 
realitzades, classificades per edat, sexe i 
tipologia. 

Graella de recollida de dades emplenada 

per la persona in situ. 

 

PROJECTE 1.5.2 EMISSIÓ DE CARNETS / ALTRES GESTIONS 

DESCRIPCIÓ 

Servei generalista vinculat a altres serveis oferts a l’Oficina Jove de Figueres – Alt 

Empordà, com ara el SIOAJ o el Servei de Mobilitat Internacional. Consisteix en 

l’acompanyament a les persones joves en la realització de processos de gestió, com 

poden ser la tramitació d’un carnet d’alberguista, gestions administratives, etc. 

JUSTIFICACIÓ 
Tenir un punt físic per a realitzar les gestions i emissions de carnets com ara el 

d’estudiant o alberguista que són d’ús freqüent entre els joves. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Fomentar, facilitar i acompanyar en la 
realització de gestions i tràmits als i a les joves 
de la comarca. 

 Fomentar i facilitar l’adquisició de carnets 
per a la mobilitat juvenil. 

 Acompanyar i empoderar les persones 
joves en la realització i gestió de tràmits a 
través de consultes personalitzades. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Població jove de l’Alt Empordà. 

AGENTS IMPLICATS Servei Comarcal de Joventut, l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà. 

DIFUSIÓ  
Canals oficials, webs del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i de l’Oficina Jove de 
Figueres – Alt Empordà, i les xarxes socials dels Servei Comarcal de Joventut. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre de consultes i gestions 
realitzades durant l’any, classificades per 
edat, sexe i tipologia. 

Graella de recollida de dades emplenada 

per la persona in situ. 
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EIX 2. TRANSICIONS JUVENILS 

DESCRIPCIÓ DE L’EIX 

Els àmbits de l’educació, la formació, l’ocupació, que s’emmarquen en les polítiques d’emancipació juvenil, són 

tres dimensions que cal abordar-les en el seu conjunt, com a diverses esferes que afecten a les persones joves en 

diferents moments de la seva vida. Els i les joves transiten aquests àmbits al llarg del seu creixement, amb entrades 

i sortides en institucions d’educació i formació, així com en l’àmbit laboral. La realitat juvenil que trobem en 

aquests àmbits és ben diversa, i les persones joves de l’Alt Empordà presenten una gran multiplicitat de situacions 

respecte aquestes dimensions. 

Aquest eix articula els programes de Formació, Ocupació i Educació sota una mateixa lògica, la de les transicions, 

i posa al centre de la seva actuació l’acompanyament de les persones joves en els respectius itineraris i situacions. 

OBJECTIUS DE L’EIX 

 Considerar la diversitat de perfils i realitats juvenils de la comarca en les actuacions de transicions 

juvenils. 

 Abordar l’abandonament escolar juvenil prematur i la baixa qualificació. 

 Corregir les limitacions dels recursos i serveis existents. 

 Millorar la coordinació, la transversalitat i el treball en xarxa dels agents, institucions, administracions, 

serveis i recursos comarcals. 

 Posar l’acompanyament de les persones joves al centre de les actuacions. 

PROGRAMES 

 Programa de Formació. 

 Programa d’Ocupació. 

 Programa d’Educació. 

PRESSUPOST DE L’EIX 

El pressupost total per aquest eix és de: 92.000€  

 

S’inclou en aquest apartat els salaris del següent personal: 

 2 Tècniques Referents d’ocupació juvenil 

 

També s’inclou les partides dels programes corresponents. 

 

 

2.1 PROGRAMA DE FORMACIÓ: 

PROGRAMA 2.1 - FORMACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

Programa orientat a oferir recursos i serveis a les persones joves en l’àmbit de la formació; és a dir, a l’oferta 
d’eines per facilitar l’obtenció de coneixements pràctics professionalitzadors per millorar l’ocupabilitat de les 
persones joves. El programa desplega actuacions de formació assessorament, facilita la realització de pràctiques 
laborals i formatives, i coordina a diversos agents del territori vinculats a la formació professional. 

JUSTIFICACIÓ I NECESSITATS A LES QUE RESPON 

La tria d’uns o altres estudis i els resultats acadèmics són elements que determinaran les oportunitats dels i les 
joves en el món laboral. 

La comarca presenta elevades xifres de persones no escolaritzades després de la formació obligatòria (ESO), que 
recorren a un mercat laboral estacional que requereix persones no qualificades. En aquest context, és pertinent 
impulsar actuacions orientades a reforçar la formació laboral de les persones joves, proveint coneixements i eines 
per millorar la seva qualificació i la seva ocupabilitat. 

OBJECTIUS GENERALS 

 Millorar la qualificació de les persones joves de l’Alt Empordà. 
 Millorar les condicions d’ocupabilitat de les persones joves de l’Alt Empordà mitjançant recursos 

formatius i la realització de pràctiques laborals i formatives. 
 Combatre la precarietat laboral dels i de les joves de la comarca. 
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PROJECTES 

 Accions Formatives. 
 Pràctiques Laborals i Formatives. 
 Taula Interinstitucional per la Formació i l’Ocupació Juvenil (pendent). 

RECURSOS 

Humans 

Referents d’ocupació juvenil (2)  + Tècnic Comarcal 

Material 

Material d’oficina (mobiliari, ordinador, telf...)  

 

ELS PROJECTES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ 

PROJECTE 2.1.1 ACCIONS FORMATIVES 

DESCRIPCIÓ 

El projecte acull diverses actuacions formatives per reforçar la formació, qualificació i 
ocupabilitat de les persones joves de la comarca, i concentra i fa difusió, també, de la 
resta d’actuacions comarcals, impulsades per diversos agents (no necessàriament 
públics) en el mateix àmbit. 

JUSTIFICACIÓ 

La comarca presenta elevades xifres de persones no escolaritzades després de la 

formació obligatòria (ESO), que recorren a un mercat laboral estacional que requereix 

persones no qualificades. En aquest context, és pertinent impulsar actuacions 

orientades a reforçar la formació laboral de les persones joves, proveint coneixements 

i eines per millorar la seva qualificació i la seva ocupabilitat. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Millorar la qualificació de les persones joves de 

l’Alt Empordà. 

 Millorar la ocupabilitat de les persones joves de 

l’Alt Empordà mitjançant recursos formatius i la 

realització de pràctiques laborals i formatives. 

 Combatre la precarietat laboral dels i de les 
joves de la comarca. 

 Fomentar entre les persones joves la 

realització de cursos i formacions. 

 Facilitar l’accés de les persones joves a 

cursos i formacions. 

 Difondre les actuacions que es realitzen a 

la comarca en l’àmbit de la formació. 

 Detectar les necessitats de qualificació 

professional de les persones joves per a 

poder realitzar derivacions a serveis 

d’assessorament i acompanyament. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Població jove de l’Alt Empordà. 

AGENTS IMPLICATS 

Taula Interinstitucional per la Formació i l’Ocupació Juvenil, Servei Comarcal de 
Joventut, Servei de Treball Jove, l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, Servei 
d’Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Servei d’Ocupació de Catalunya, 
Cambra de Comerç, etc. 

DIFUSIÓ  
La difusió es centralitza a través del Servei de Treball Jove, i es realitza principalment 
a través de les xarxes socials, la cartellera, i l’atenció personalitzada. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre d’actuacions formatives 
realitzades pel SCJ. 

Actes del SCJ. 

Difusió d’accions formatives. Google Analytics. 

Assistents a les actuacions formatives. Inscripcions a les activitats. 

Nombre de derivacions a serveis i 
professionals en l’àmbit de la formació i 
l’ocupació. 

Actes del SCJ. 
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PROJECTE 2.1.2 PRÀCTIQUES LABORALS I FORMATIVES 

DESCRIPCIÓ 

Projecte que sorgeix d’un conveni entre el SCJ i la Universitat de Girona per acollir 

estudiants en pràctiques a través d’una concessió de subvencions destinades a 

incentivar la contractació en pràctiques de persones beneficiàries del Programa de 

Garantia Juvenil a Catalunya;  

També per a la realització dels períodes de pràctiques dels curos de monitor/a i 

director/a de lleure.  

JUSTIFICACIÓ Facilitar la realització de pràctiques formatives o laborals als joves de la comarca 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

Fomentar la possibilitat que els joves de la comarca 
puguin realitzar les seves pràctiques a l'àrea de Joventut 
del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 

 

Mantenir convenis de col·laboració amb diferents 
institucions o centres formatius, com la Universitat 
de Girona, per a oferir un espai de pràctiques a 
diferents perfils d’estudiants. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Alumnes de la UdG i/ alumnes de cursos de monitor/a i director/a de lleure beneficiaris 
del programa de Garantia Juvenil. 

AGENTS IMPLICATS 
Universitat de Girona, SOC (Garantia Juvenil), Servei Comarcal de Joventut, entitats i/o 
empreses que imparteixen cursos de monitoratge i direcció de lleure, Taula 
Interistitucional per a la Formació i l’Ocupació Juvenil 

DIFUSIÓ  
La difusió es centralitza a través del Servei de Treball Jove, i es realitza principalment 
a través de les xarxes socials, la cartellera, i l’atenció personalitzada. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre de participants anuals. Memòria Anual de l’àrea 

Valoració dels joves que han fet 
pràctiques a l‘àrea. 

Memòria del Jove en Pràctiques 

Valoració dels centre formatius o 
professionals d’on provenia el jove sobre 
el resultat de les pràctiques a joventut. 

 

Valoració conjunta, informe tècnic. 

 

 

2.2 PROGRAMA D’OCUPACIÓ: 

PROGRAMA 2.2 - OCUPACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

Programa orientat a oferir recursos i serveis a les persones joves en l’àmbit de l’ocupació; és a dir, a l’oferta 
d’eines per facilitar a les persones joves l’entrada al mercat laboral i l’obtenció d’experiència laboral, així com 
l’obtenció de coneixements pràctics professionalitzadors per millorar la seva ocupabilitat. El programa desplega 
actuacions de coordinació entre agents comarcals vinculats a la formació i l’ocupació de les persones joves, així 
com actuacions d’inserció laboral i de suport a la ocupació. 

JUSTIFICACIÓ I NECESSITATS A LES QUE RESPON 

En l’àmbit de l’ocupació, les persones joves han experimentat unes taxes d’atur creixents entre els anys 2007 i 
2010, amb una progressiva disminució fins a l’any 2017. El període de crisi ha generat un augment de la 
contractació temporal de les persones joves, passant d’un 78,33% de la població jove contractada l’any 2006, a un 
91,48% l’any 2014, per arribar a 2018 representant un 80,68% de la contractació de persones joves. Aquesta 
situació d’inestabilitat i precarietat juvenil respon a una estructura ocupacional estacional, vinculada a les 
temporades del turisme a l’Alt Empordà. 

L’esfera laboral resulta ser un element central en la configuració de les trajectòries d’emancipació de les persones 
joves. Per tal que les persones joves de l’Alt Empordà puguin abordar la seva trajectòria laboral amb èxit, caldrà 
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que les polítiques de joventut incideixin en les estructures laborals i ocupacionals incorporant la perspectiva juvenil 
en el si del sistema productiu i en les condicions d’ocupabilitat de les persones joves. 

OBJECTIUS GENERALS 

 Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves oportunitats d’accés al treball i la 
realització del propi projecte professional en igualtat d’oportunitats. 

 Millorar de les condicions laborals i la qualitat del treball juvenil. 
 Fomentar noves i millors oportunitats per al desenvolupament professional de les persones joves de 

l’Alt Empordà. 

PROJECTES 

 Okup’Alt. 
 Servei de Treball Jove. 

RECURSOS 

Humans 

Referents d’ocupació juvenil (2) + Tècnics Compartits (1) + Tècnic programes 

Material 

Material d’oficina (mobiliari, ordinador, telf...) + vehicle propi (T.C) 

 

 

ELS PROJECTES DEL PROGRAMA D’OCUPACIÓ 

PROJECTE 2.2.1 OKUP’ALT 

DESCRIPCIÓ 

L’Okup’Alt és un projecte impulsat pel Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà amb la col·laboració de tècnics i tècniques i agents socials dels municipis, així 

com del teixit empresarial de la comarca. Es tracta d’un projecte que combina alhora 

la formació professionalitzadora i la relació amb el món empresarial amb la finalitat de 

reforçar l’ocupabilitat de les persones joves mitjançant la formació, l’aprenentatge 

pràctic d’un ofici i un reforç en l’autonomia de les persones joves. Els oficis en els quals 

es realitza la formació i la realització de pràctiques són els de forestal, tècnic/a de 

manteniment, i perruqueria. 

El projecte combina formació amb aprenentatges pràctic i teòrics en diferents 

municipis de la comarca, de manera que s’estableix un vincle molt directe entre els i 

les professionals dels oficis, els educadors i educadores, i els i les joves que participen 

al programa. També s’ofereix formació laboral, formació de gestió emocional i tallers 

motivacionals, eines per la millora en la cerca de feina i altres formacions 

complementàries. 

Alhora, una part important del projecte consisteix en el contacte amb el teixit 

empresarial de la comarca. Els i les joves del programa poden realitzar entrevistes de 

feina per reforçar l’aprenentatge obtingut a les formacions, amb la porta oberta a 

aconseguir un contracte en l’empresa on realitzi la pràctica de l’entrevista laboral. El 

seguiment a les persones participants es realitza mitjançant tutories individuals on cada 

jove ha pogut disposar de l’atenció personalitzada de l’educadora i/o de les tècniques 

de Garantia Juvenil, així com de les tècniques de joventut del propi municipi del jove. 

En el marc del seguiment, s’incentiva a les persones joves que s’inscriguin en 

formacions complementàries, com ara a l’IOC, cursos pràctics, d’idiomes, etc.; per 

millorar el seu perfil professional. 

JUSTIFICACIÓ 

L’esfera laboral resulta ser un element central en la configuració de les trajectòries 

d’emancipació de les persones joves. Per tal que les persones joves de l’Alt Empordà 

puguin abordar la seva trajectòria laboral amb èxit, cal que les polítiques de joventut 

incideixin en les condicions d’ocupabilitat de les persones joves; especialment d’aquells 

i aquelles joves que degut a diversos factors socials i estructurals, presenten més 

dificultats en la incorporació al mercat laboral i en la obtenció de qualificacions. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 
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 Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per 

augmentar les seves oportunitats d’accés al 

treball i la realització del propi projecte 

professional en igualtat d’oportunitats. 

 Millorar les condicions laborals i la qualitat del 

treball juvenil. 

 Fomentar noves i millors oportunitats per al 
desenvolupament professional de les persones 
joves de l’Alt Empordà. 

 Fomentar les habilitats transversals, els 
valors i les actituds davant del treball. 

 Apropar als i a les joves del projecte a 
empreses, perquè es familiaritzin amb el 
món laboral. 

 Motivar als i a les joves a inscriure’s en 
cursos i en formacions complementàries 
i/o relacionades amb els seus interessos. 

 Aconseguir una inserció laboral real dels i 
de les joves participants al projecte. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Població jove de l’Alt Empordà entre 16 i 24 anys que no estudien ni treballen en el 
moment de la inscripció. 

AGENTS IMPLICATS 
Servei Comarcal de Joventut, Acadèmia de Perruqueria Pivot Point, 26 empreses de 
l’Alt Empordà, professionals i formadors/es, ajuntaments de la comarca i la fundació 
obra social la caixa. 

DIFUSIÓ  
La difusió es centralitza a través del Servei de Treball Jove, i es realitza principalment 
a través de les xarxes socials, la cartellera, i l’atenció personalitzada. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Valoració de les participants al projecte de 
la formació i els aprenentatges obtinguts. 

Fitxes de valoració de les formacions i del 

projecte en general. 

Nombre de joves que finalitzen el 
projecte. 

Graella de seguiment del projecte. 

Nombre de joves que s’inscriuen a 
formacions paral·lelament al projecte. 

Actes dels i de les tècniques que realitzen 

el seguiment de les persones inscrites. 

Nombre de joves que obtenen un 
contracte laboral a través del projecte 
Okup’Alt. 

Actes dels i de les tècniques que realitzen 

el seguiment de les persones inscrites. 

 

 

PROJECTE 2.2.2 SERVEI DE TREBALL JOVE 

DESCRIPCIÓ 

Servei d’informació, assessorament i acompanyament en temes ocupacionals i de 

formatius per a persones joves. És desplegat per les Tècniques Referents d’Ocupació 

Juvenil del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que es poden trobar als espais joves de 

Roses, Castelló d’Empúries, L’Escala, i a l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà. 

Ofereixen informació i assessorament a l’hora d’escollir trajectòries i itineraris i opcions 

formatives, informació sobre serveis i recursos laborals i informació sobre el 

funcionament del programa de Garantia Juvenil; així com assistència i acompanyament 

en l’elaboració del currículum i la cerca de feina i formació professional i laboral. 

JUSTIFICACIÓ 

L’esfera laboral resulta ser un element central en la configuració de les trajectòries 

d’emancipació de les persones joves. Per tal que les persones joves de l’Alt Empordà 

puguin abordar la seva trajectòria laboral amb èxit, cal que les polítiques de joventut 

incideixin en les condicions d’ocupabilitat de les persones joves. Per aquest motiu, 

resulta fonamental l’articulació de serveis especialitzats i que puguin oferir informació, 

assessorament i acompanyament de qualitat als i a les joves de la comarca, i que siguin 

accessibles. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 
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 Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per 

augmentar les seves oportunitats d’accés al 

treball i la realització del propi projecte 

professional en igualtat d’oportunitats. 

 Millorar les condicions laborals i la qualitat del 

treball juvenil. 

 Fomentar noves i millors oportunitats per al 

desenvolupament professional de les persones 

joves de l’Alt Empordà. 

 Establir un servei accessible i 
descentralitzat i capil·laritzat per a les 
persones joves de la comarca. 

 Detectar les necessitats de qualificació 
professional de les persones joves per a 
poder realitzar derivacions als serveis, 
projectes i/o centres corresponents. 

 Esdevenir un referent per a les persones 
joves a l’hora de realitzar assessoraments 
i acompanyaments. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Població jove de l’Alt Empordà. 

AGENTS IMPLICATS 
Servei Comarcal de Joventut, Tècniques Referents d’Ocupació Juvenil del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, espais joves de 
Roses, Castelló d’Empúries, L’Escala. 

DIFUSIÓ  
La pròpia del Servei de Treball Jove que es realitza principalment a través de les 
xarxes socials, la cartellera, i l’atenció personalitzada. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre de consultes i acompanyaments 
realitzats a l’Oficina Jove de Figueres – 
Alt Empordà, classificats per edat, sexe i 
tipus d’actuació. 

Graella de registre de les consultes 

realitzades. 

Nombre de consultes i acompanyaments 
realitzats fora de l’Oficina Jove de 
Figueres – Alt Empordà, classificats per 
lloc i tipus d’actuació. 

Actes de les tècniques referents del 

Servei. 

Valoració de les actuacions realitzades 
pel Servei. 

Formulari de valoració de l’actuació. 

Nombre de derivacions efectives a altres 
serveis, projectes i/o centres. 

Graella de registre de les consultes 

realitzades. 

Impacte de la difusió del Servei. Google Analytics. 

 

 

2.3 PROGRAMA D’EDUCACIÓ: 

PROGRAMA 2.3 - EDUCACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

El Programa d’Educació consisteix principalment en una sèrie d’actuacions orientades a l’acompanyament de la 
persona jove en la seva trajectòria educativa. 

Caldrà, doncs, disposar de mecanismes de coneixement i reconeixement de les diferents opcions que ofereix el 
sistema educatiu de Catalunya. I en aquesta línia, i en tots els nivells educatius, caldrà disposar de mecanismes 
d’orientació i assessorament, dinàmics i flexibles, que facilitin la presa de decisions de la persona jove per a 
definir el seu itinerari educatiu, tenint en compte la deformació dels biaixos ètnics, culturals i de gènere que 
associen determinades opcions acadèmiques sobre la base de rols i estereotips socials. 

JUSTIFICACIÓ I NECESSITATS A LES QUE RESPON 

L’educació es presenta com un instrument per el foment de la ciutadania lliure, compromesa amb l’entorn i ben 
preparada per al present i el futur. Així doncs, quan parlem d’educació en el marc de les polítiques de joventut 
estem parlant de la millora de les condicions per reforçar i aprofitar les oportunitats educatives dins del sistema 
reglat, però també estem fent referència a tots aquells aprenentatges que milloren les oportunitats de 
desenvolupament individual i col·lectiu de la persona. La incidència de la persona jove en la configuració del seu 
propi itinerari educatiu està directament relacionada amb la seva capacitat per prendre decisions vers la pròpia 
trajectòria educativa, i és aquí on incideixen les polítiques de joventut en l’àmbit de l’educació. 
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OBJECTIUS GENERALS 

 Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu procés d’emancipació, a fi d’afavorir la 
realització del seu projecte de vida i la seva autonomia personal. 

 Apoderar i conscienciar les persones joves de la seva responsabilitat i protagonisme en el propi procés 
d’emancipació. 

 Garantir a la població jove de la comarca l’orientació en diversos àmbits i dimensions de la seva persona 
i de la seva vida per facilitar la presa de decisions i la planificació del propi itinerari emancipador. 

PROJECTES 

 Assessoria i Informació Juvenil. 
 Espai de Suport a l’Estudi. 

RECURSOS 

Humans 

Tècnic programes + Dinamitzador juvenil 

Material 

Material d’oficina (mobiliari, ordinador, telf...)  

 

 

ELS PROJECTES DEL PROGRAMA D’ENSENYAMENT 

PROJECTE 2.3.1 ASSESSORIA I INFORMACIÓ JUVENIL 

DESCRIPCIÓ 

El servei d'Informació, Orientació i Assessorament Juvenil és un espai on s'atén, 

s'acompanya i és resolen consultes i dubtes als i a les joves en el seu procés 

d'emancipació; oferint assessorament personalitzat en temes com l’educació, la 

mobilitat, l’ocupació, la salut, el temps lliure, i l’associacionisme. El servei, ubicat a 

l’espai físic de l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, disposa de material informatiu 

i ordinadors de consulta, així com espais de treball i d’estudi; i des del mateix servei 

s’organitzen trimestralment xerrades informatives sobre temes concrets d’actualitat o 

d’interès pels i les joves. Per fomentar l’ús del servei i facilitar la seva accessibilitat, des 

del Servei es realitzen atencions en diferents centres educatius i diferents espais joves 

de la comarca, així com en esdeveniments organitzats pel Servei Comarcal de Joventut. 

JUSTIFICACIÓ 

La incidència de la persona jove en la configuració del seu propi itinerari educatiu està 

directament relacionada amb la seva capacitat per prendre decisions vers la pròpia 

trajectòria, i és aquí on incideixen les polítiques de joventut en l’àmbit de 

l’emancipació. Per aquest motiu, resulta fonamental l’articulació de serveis 

especialitzats i que puguin oferir informació, assessorament i acompanyament de 

qualitat als i a les joves de la comarca, i que siguin accessibles. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove 

en el seu procés d’emancipació, a fi d’afavorir la 

realització del seu projecte de vida i la seva 

autonomia personal. 

 Apoderar i conscienciar les persones joves de la 

seva responsabilitat i protagonisme en el propi 

procés d’emancipació. 

 Garantir a la població jove de la comarca 

l’orientació en diversos àmbits i dimensions de la 

seva persona i de la seva vida per facilitar la presa 

de decisions i la planificació del propi itinerari 

emancipador. 

 Establir un servei accessible i 
descentralitzat  per a les persones joves de 
la comarca. 

 Detectar les necessitats educatives de les 
persones joves per a poder realitzar 
derivacions als serveis, projectes i/o 
centres corresponents. 

 Esdevenir un referent per a les persones 
joves a l’hora de realitzar assessoraments 
i acompanyaments. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Població jove de l’Alt Empordà. 

AGENTS IMPLICATS 
l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, Servei Comarcal de Joventut, centres 
educatius de secundària 

DIFUSIÓ  
Es realitza a través de la web, les xarxes socials, les visites als centres educatius, la 
programació jove, i les activitats presencials i de l’Oficina Jove. 

TEMPORALITZACIÓ 
2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             
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Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre de consultes i acompanyaments 
realitzats a l’Oficina Jove, classificats per 
edat, sexe i tipus d’actuació. 

Graella de registre de les consultes 

realitzades. 

Nombre de consultes i acompanyaments 
realitzats fora de l’Oficina Jove, classificats 
per lloc i tipus d’actuació. 

Actes de les tècniques referents del 

Servei. 

Valoració de les actuacions realitzades pel 
Servei. 

Formulari de valoració de l’actuació. 

Nombre de derivacions efectives a altres 
serveis, projectes i/o centres. 

Graella de registre de les consultes 

realitzades. 

Impacte de la difusió del Servei. Google Analytics. 

 

PROJECTE 2.3.2 ESPAI DE SUPORT A L’ESTUDI 

DESCRIPCIÓ 

Espai situat a l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, dotat de llibres de consulta, 

viatgeteca, pissarra i ordinadors, així com espai de treball, per a joves que vulguin tenir 

un espai on fer els deures o estudiar. Alhora també s'ofereix suport als estudiants de la 

UOC i de la IOC, amb recollida de títols, informació general, retorn de llibres, i consulta 

sobre tràmits acadèmics i administratius. 

JUSTIFICACIÓ 

Des del SCJ i l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà s’aposta per oferir un espai de 

treball als i a les joves de la comarca, amb unes instal·lacions equipades amb material 

informàtic, accessible i públic, i amb la presència de referents de la joventut que poden 

donar suport si es presenta necessari. Una actuació enfocada especialment a aquelles 

persones joves que no disposen d’aquests recursos i espais en les seves respectives 

llars. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove 
en el seu procés d’emancipació, a fi d’afavorir la 
realització del seu projecte de vida i la seva 
autonomia personal. 

 Garantir instal·lacions per a l’estudi 
públiques i de qualitat a la població jove 
de l’Alt Empordà. 

 Oferir suport no monitoritzat a l’estudi de 
les persones joves de la comarca. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Població jove de l’Alt Empordà. 

AGENTS IMPLICATS 
l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, Servei Comarcal de Joventut, Servei 
d’educació de l’ajuntament de Figueres i Centres de secundaria. 

DIFUSIÓ  

Es realitza a través de la web, les xarxes socials, les visites als centres educatius, la 
programació jove, i les activitats presencials i de l’Oficina Jove. 

A part es mantenen reunions amb altres espais de suport als deures de la ciutat, 
personal docent, i el servei d'educació de l’Ajuntament de Figueres. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre d’usos de l’Espai de Suport a 
l’Estudi, classificats per edat, sexe i tipus 
d’ús. 

Graella de registre dels usos. 

Valoració de les instal·lacions de l’Espai de 
Suport a l’Estudi. 

Formulari de valoració de l’Espai. 
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EIX 3. BENESTAR 

DESCRIPCIÓ DE L’EIX 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com ‘l’estat complet de benestar físic, mental i social, i 

no tan sols l’absència d’afeccions o malalties. Aquesta definició de salut, que sobrepassa l’enfocament purament 

biomèdic, té conseqüències importants en la definició de les polítiques de salut en tant que atorga un caràcter 

multidimensional (salut física, mental i social) a l’estat de salut i, per tant, a allò que es pot definir com a saludable 

o no. 

Aquest eix aplega a diversos projectes que tenen relació amb la salut i el benestar de les persones joves de la 

comarca, abordant elements vinculats a l’alimentació, la prevenció de conductes de risc, la seguretat, o els hàbits 

saludables, des d’una perspectiva que incorpora la mirada en clau de gènere, i que posa al centre de l’anàlisi el 

benestar dels i de les joves. També es realitzen actuacions d’informació i acompanyament en l’àmbit de la 

sexualitat, i es treballa activament en la conscienciació sobre la violència masclista, desenvolupant-se actuacions 

en aquest àmbit, especialment en el marc de les festes populars. 

OBJECTIUS DE L’EIX 

 Alinear els diversos projectes realitzats fins el moment i ordenar-los estratègicament en programes. 

 Incorporar la perspectiva de gènere i la inclusió del col·lectiu LGTBIQ+ en la mirada des de la que es 
dissenyen les actuacions en l’àmbit de la salut, el benestar i la igualtat. 

 Impulsar un servei juvenil i comarcal contra les violències masclistes. 

 Liderar i coordinar el treball transversal i interinstitucional en matèria de salut juvenil a la comarca. 

PROGRAMES 

 Programa de Salut. 

 Programa d’Igualtat. 

PRESSUPOST DE L’EIX 

El pressupost total per aquest eix és de: 7.000€  

 

3.1 PROGRAMA DE SALUT: 

PROGRAMA 3.1 - SALUT 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

El Programa de Salut agrupa aquelles propostes que treballen amb elements que afecten d’una manera o altra la 

salut de les persones joves en un sentit ampli, posant especial atenció en la prevenció de les conductes de risc, el 

consum de drogues i l’alimentació, des d’una perspectiva no punitiva, sinó constructiva i de foment de les 

pràctiques saludables. Disposa de diversos projectes que despleguen actuacions formatives, de caràcter 

experimental i pràctic, així com actuacions d’informació i acompanyament. Les actuacions del programa 

incorporen la perspectiva de gènere. 

JUSTIFICACIÓ I NECESSITATS A LES QUE RESPON 

La joventut és una etapa en què es defineixen bona part dels processos que determinaran les condicions de vida 

futures. Quan parlem de joves i salut no hauríem de limitar-nos al tractament de les condicions de salut presents, 

sinó als hàbits i comportaments que tindran uns o altres efectes en les condicions de salut futures. Aquesta 

afirmació considera dues tipologies de polítiques de salut: la prevenció de conductes de risc i la promoció d’hàbits 

saludables. 

OBJECTIUS GENERALS 

 Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten les persones joves: 
salut física i mental, afectiva i sexual, laboral, social, alimentària, etc. 

 Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a la promoció de la salut 
de les persones joves. 

PROJECTES 

 Hàbits Saludables. 
 Informació i prevenció en Salut   

RECURSOS Humans 
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Tècnics Compartits (2)  + Dinamitzador juvenil 

Material 

Material d’oficina (mobiliari, ordinador, telf...) + vehicle propi (T.C) 

 

 

ELS PROJECTES DEL PROGRAMA DE SALUT 

PROJECTE 3.1.1 HÀBITS SALUDABLES 

DESCRIPCIÓ 

Aquest projecte, amb més de 20 anys de trajectòria (anteriorment anomenat 

Campanya d’Alimentació Jove), té per objectiu el foment i la millora dels hàbits 

saludables relacionats amb el comportament alimentari dels i les joves de la comarca 

de l’Alt Empordà, mitjançant una programació de formacions. 

El projecte es realitza juntament amb els centres de secundària públics i privats de la 

comarca, i disposa d’un ampli ventall d’agents i professionals col·laboradors. Les 

sessions es realitzen a l’Escola d’Hosteleria de l’Alt Empordà. Tot i que el contingut de 

les sessions varia al llarg dels anys, les temàtiques que s’hi treballen / les formacions 

que es realitzen són les següents: 

 Nutrició 

 Autoconcepte i aspectes psicològics 

 SHOW COOKING 

JUSTIFICACIÓ 

La joventut és una etapa en què es defineixen bona part dels processos que 

determinaran les condicions de vida futures. Els hàbits alimentaris són un àmbit 

fonamental de la salut de les persones, i central en el desenvolupament dels i de les 

joves. No només afecten el benestar de la persona en termes biomèdics, sinó també 

en termes de salut emocional i social entorn de l’autopercepció del cos i l’autoestima. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Disminuir les conductes de risc associades a la 

salut en tots els àmbits que afecten les persones 

joves: salut física i mental, afectiva i sexual, 

laboral, social, alimentària, etc. 

 Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits 

i conductes que contribueixin a la promoció de la 

salut de les persones joves. 

 Combatre les pressions estètiques i fomentar 

l’autoestima. 

 Dotar a les persones joves de 
coneixements, referents i recursos per tal 
de fomentar la millora dels seus hàbits 
alimentaris. 

 Augmentar el nombre de joves 
participants al projecte. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Joves de 14 a 16 anys de la comarca. 

AGENTS IMPLICATS 

Escola d’Hosteleria de l’Alt Empordà, centres escolars d’educació secundària de la 
comarca (públics i privats), SCJAE, Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia, Fundació 
Imatge i Autoestima, l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, Taula Comarcal de Salut 
Jove de l’Alt Empordà, DipSalut, Servei Educatiu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
Programa de Salut i Escola de l’Alt Empordà 

DIFUSIÓ  A través del mailing amb els centres educatius de la comarca i la Taula de Salut, 
juntament amb les xarxes socials d’Empordà Jove, 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Evolució anual del nombre de joves 
inscrits i de centres participants. 

Registres d’inscripció 

Transmissió de continguts que trenquin 
amb les pressions estètiques. 

Valoracions de les persones inscrites i de 

les formadores. 
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Transmissió de continguts que resultin 
amb una utilitat pràctica als i a les joves en 
la millora dels seus hàbits alimentaris. 

Valoracions de les persones inscrites i de 

les formadores. 

 

 

PROJECTE 3.1.2 INFORMACIÓ I PREVENCIÓ EN SALUT 

DESCRIPCIÓ 

Dispositiu de professionals del Servei de Joventut del Consell Comarcal per 

desenvolupar tasques d'informació i assessorament en salut als municipis de la 

comarca, així com atencions i assessorament especialitzats en diferents temes 

relacionats amb la salut i els joves. 

Les tasques d’informació i assessorament que es desenvolupen van dirigides tant a 

joves com a les seves famílies. Consisteixen principalment en l’oferta de consell i el 

seguiment davant d’hàbits de consum i conductes de risc, l’orientació en qüestions 

relacionades amb el sexe i la sexualitat, la identificació preventiva de trastorns 

alimentaris, malalties, infeccions, pandèmies, tòxics, etc. Alhora també s’amplia 

l’oferta d’assessorament a professionals que treballen amb joves, i també 

acompanyament en processos de derivació i acompanyament a altres serveis i 

consultes en línia d’aquestes temàtiques. 

Dintre d’aquest projecte poden aparèixer formacions especifiques com el curs d’Agent 

Jove de Salut, per a transmetre conductes i hàbits de salut entre iguals. 

JUSTIFICACIÓ 

La joventut és una etapa en què es defineixen bona part dels processos que 

determinaran les condicions de vida futures. Quan parlem de joves i salut no hauríem 

de limitar-nos al tractament de les condicions de salut presents, sinó als hàbits i 

comportaments que tindran uns o altres efectes en les condicions de salut futures. En 

aquest marc es presenta necessari realitzar actuacions per a la prevenció de conductes 

de risc, així com per a la promoció d’hàbits saludables. 

La joventut és un dels moments de la trajectòria de les persones en que aquestes 

comencen a conèixer, familiaritzar-se i adoptar hàbits de consum de drogues, que 

poden resultar nocives per la seva salut. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Informar, prevenir i conscienciar a la població 

jove sobre tot allò que tingui a veure amb la 

salut i els pugui afectar directament 

 Disminuir les conductes de risc associades a la 

salut en tots els àmbits que afecten les persones 

joves: salut física i mental, afectiva i sexual, 

laboral, social, alimentària, etc. 

 Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits 

i conductes que contribueixin a la promoció de la 

salut de les persones joves. 

 Fomentar el coneixement dels programes de 

salut adreçats a joves a través dels i de les 

mateixes joves (boca orella i agents de salut). 

 Millorar (positivitzar) la valoració i la imatge de 

les persones joves respecte els programes i 

serveis que s’ofereixen en l’àmbit de la salut 

juvenil 

 Prevenir l’adquisició d’hàbits de consum de 

drogues. 

 Proporcionar informació contrastada sobre 

temes que afectin els joves en temes de salut. 

 Assessorar i formar als joves sobre temes 
relacionats amb salut, amb una especial 
atenció a aquelles qüestions que tinguin a 
veure amb aspectes emocionals de la 
persona.  

 Oferir un recurs per a la prevenció de 

conductes de risc i la millora d'hàbits 

saludables dels joves. 

 Desenvolupar i fomentar activitats de 

promoció de la salut a la comarca. 

 Millorar els comportaments saludables dels 

joves de la comarca. 

 Donar els recursos, les eines i habilitats 

necessàries a les persones joves per tal que 

puguin intervenir entre iguals, pel que fa a la 

salut i els hàbits. 

 Posar a disposició de les persones joves la 

formació i la informació necessàries sobre els 

efectes de les drogues sobre la salut per tal de 

puguin prendre decisions informades sobre 

aquest consum. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Joves entre 14 i 29 anys, famílies, altres agents (serveis, entitats, administracions, etc.) 
que sol·licitin un assessorament. 
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AGENTS IMPLICATS 
Taula Interinstitucional de Salut Juvenil, l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, 
DipSalut Girona,  agents relacionats amb salut a la comarca. 

DIFUSIÓ  A través de les xarxes socials i la Taula de Salut 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre de consultes i acompanyaments 
realitzats a l’Oficina Jove de Figueres – Alt 
Empordà, classificats per edat, sexe i tipus 
d’actuació. 

Graella de registre de les consultes 

realitzades. 

Nombre de consultes i acompanyaments 
realitzats fora de l’Oficina Jove de 
Figueres – Alt Empordà, classificats per 
lloc i tipus d’actuació. 

Actes de les tècniques referents del 

Servei. 

Valoració de les actuacions realitzades pel 
Servei. 

Formulari de valoració de l’actuació. 

Nombre de derivacions efectives a altres 
serveis, projectes i/o centres. 

Graella de registre de les consultes 

realitzades. 

Impacte de la difusió del Servei. Google Analytics. 

Nombre de joves inscrits al curs de 
formació Agent Jove de Salut, classificats 
per edat i sexe. 

Graella d’inscripció dels curs. 

Valoració del curs d’Agent Jove de Salut. Fitxes de valoració del curs. 

Percepció de la utilitat de la formació 
impartida i de la informació transmesa 
per part de les persones joves. 

Fitxes de valoració de la sessió 

Nombre d’actuacions realitzades segons 
tipus d’actuació, i assistents. 

Fitxes de valoració de la sessió 

 

 

3.2 PROGRAMA D’IGUALTAT: 

PROGRAMA 3.2 - IGUALTAT 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

En el programa d'Igualtat s’aborden aspectes de la salut i el benestar de les persones joves des d’una perspectiva 

crítica, que trasllada la mirada de gènere a àmbits com el sexe i la sexualitat, la diversitat, o el cos i la seva 

percepció. El programa basa les seves operacions en la prevenció i també en l’empoderament; realitzant 

actuacions d’informació, assessorament i l’acompanyament, així com actuacions de reforç de la seguretat i 

prevenció de violències masclistes i LGTBIQfòbiques. 

JUSTIFICACIÓ I NECESSITATS A LES QUE RESPON 

El programa respon a la necessitat facilitar a les persones joves l’accés a espais informatius i referents en l’àmbit 

de la salut des d’un punt de vista feminista, per tal d’abordar àmbits tant importants com són el sexe, la sexualitat 

i el cos, la igualtat de gènere i la diversitat, la prevenció de les violències masclistes; temes que afecten la salut i el 

benestar (físic i emocional) de les persones joves. 

OBJECTIUS GENERALS 

 Transmetre una perspectiva crítica i la perspectiva de gènere en les actuacions d’informació, 

assessorament i acompanyament en els àmbits de la salut, el sexe i la sexualitat. 

 Fomentar la perspectiva feminista i l’empoderament de les dones joves de l’Alt Empordà. 
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PROJECTES 

 Infosex. 
 Servei Comarcal de prevenció de les violències masclistes 

RECURSOS 

Humans 

Tècnics Compartits (2)  + Dinamitzador juvenil + Serveis contractats (puntualment) 

Material 

Material d’oficina (mobiliari, ordinador, telf...) 

 

 

ELS PROJECTES DEL PROGRAMA D’IGUALTAT 

PROJECTE 3.2.1 INFOSEX 

DESCRIPCIÓ 

Projecte de caràcter informatiu i formatiu dirigit a joves de la comarca a partir de 

l’adolescència. El projecte es concreta a l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà i als 

equipaments juvenils dels municipis, així com als instituts en determinades ocasions. 

Consisteix en promoure la salut psicoafectiva i sexual, així com en el desplegament 

d’un treball pedagògic per a la prevenció de conductes de risc en joves adolescents, 

mitjançant espais informatius (grupalment, individualment, presencialment o de 

manera telemàtica) i activitats formatives, com ara tallers, xerrades, etc. L’atenció 

realitzada va a càrrec dels i les professionals del Servei de Joventut de l’Alt Empordà, 

així com de l’equip de professionals de la salut sexual i reproductiva (ASSIR Alt 

Empordà). 

JUSTIFICACIÓ 

El programa respon a la necessitat facilitar a les persones joves l’accés a espais 

informatius i referents en àmbits tant importants com són el sexe, la sexualitat i el cos, 

la igualtat de gènere i la diversitat, la prevenció de les violències masclistes; temes que 

afecten la salut i el benestar (físic i emocional) de les persones joves. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Transmetre una perspectiva crítica i la 

perspectiva de gènere en les actuacions 

d’informació, assessorament i acompanyament 

en els àmbits de la salut, el sexe i la sexualitat. 

 Fomentar la perspectiva feminista i 
l’empoderament de les dones joves de l’Alt 
Empordà. 

 Oferir un espai per atendre i acompanyar les 

persones joves en el procés de 

desenvolupament i descoberta de la 

sexualitat  per afavorir la vivència d'aquesta 

de manera positiva i responsable. 

 Realitzar foment de la salut i treballar la 

prevenció i reducció de conductes de risc en 

les actuacions desplegades. 

 Esdevenir un recurs de referència per als i les 

joves de la comarca. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Joves de 12 a 29 anys, principalment adolescents. 

AGENTS IMPLICATS 
Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà, l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, 
Taula de Salut i diferents agents professionals  que treballen en temes de salut a la 
comarca. 

DIFUSIÓ  Des de les xarxes socials de l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, i especialment 
amb l'Instagram i el WhatsApp de salut. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre de consultes i acompanyaments 
realitzats a l’Oficina Jove de Figueres – Alt 
Empordà, classificats per edat, sexe i tipus 
d’actuació. 

Graella de registre de les consultes 

realitzades. 
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Nombre de consultes i acompanyaments 
realitzats fora de l’Oficina Jove de 
Figueres – Alt Empordà, classificats per 
lloc i tipus d’actuació. 

Actes de les tècniques referents del 

projecte. 

Valoració de les actuacions realitzades en 
Infosex. 

Formulari de valoració de l’actuació. 

Nombre de derivacions efectives a altres 
serveis, projectes i/o centres. 

Graella de registre de les consultes 

realitzades. 

Impacte de la difusió del projecte. Google Analytics. 

Nombre de joves inscrits a les activitats i 
tallers realitzats, segons sexe i edat. 

Graella d’inscripció dels curs. 

 

 

PROJECTE 3.2.2 SERVEI COMARCAL DE PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

DESCRIPCIÓ 

Durant el 2019, l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha impulsat  

un projecte per lluitar contra les violències sexistes en els espais d’oci nocturn de la 

comarca. La iniciativa neix arran de la necessitat d’actuar davant els casos de violències 

sexistes entre els i les joves i de fer prevenció en els contextos festius nocturns, ja que 

és precisament en aquests espais d’oci on es propicien situacions de sexisme que tot 

sovint són justificades i normalitzades. 

 El projecte s’ha articulat a través d’un seguit d’accions i recursos que s’han posat a 

disposició dels municipis de l’Alt Empordà amb els següents objectius; per una banda, 

prevenir i abordar possibles casos de violència sexual en els espais d’oci nocturn i, per 

una altra, incrementar la sensibilització de la població general per que els entorns d’oci 

esdevinguin espais segurs per a tothom on es rebutgi qualsevol forma de violència 

sexista. La finalitat última del projecte, doncs, ha estat contribuir a la conscienciació de 

les persones amb l’ambició d’aconseguir una comarca lliure de sexisme. 

 La iniciativa constava de quatre pilars bàsics: xerrades de sensibilització als municipis 

–per a joves i/o obertes al públic en general-, formacions de caràcter tècnic, estands 

Punt Lila a les festes majors i marxandatge amb el lema “Jo sóc Punt Lila! I tu?”. Totes 

aquestes actuacions han estat creades i impulsades per l’Àrea de Joventut del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà i les intervencions han estat portades a terme pel Grup Nut. 

JUSTIFICACIÓ 

L’oci nocturn és un context en el qual tenen lloc agressions masclistes de diversos tipus, 

que van des de comentaris vexatoris a violacions, passant per tocaments no desitjats i 

faltes de respecte de tot tipus. La realització d’actuacions com la ubicació de punts liles 

a les festes, així com el foment d’aquests en els municipis de la comarca, resulta 

important per treballar per la prevenció de les violències masclistes, generant espais 

més segurs, i facilitant els processos de denúncia. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Sensibilitzar i erradicar les situacions de 

violència sexista en els contextos i àmbits de la 

joventut de diversos municipis de l’Alt Empordà 

 Reduir les agressions masclistes en els espais 
d’oci festiu a la comarca. 

 Fomentar la coordinació entre agents al territori 
per lluitar contra les violències masclistes. 

 

 Fomentar la igualtat i la no discriminació, 

així com lluitar contra la violència 

masclista. 

 Oferir informació i atenció en violència 

masclista, i compartir inquietuds i 

reflexionar en grup sobre la violència 

masclista.  

 Sensibilitzar sobre l’impacte de la violència 

masclista en la vida de les dones.  

 Fomentar la ubicació de punts liles a les 
festes populars dels municipis de l’Alt 
Empordà, Per tal de gaudir de la Festa 
Major o espais d’oci i altres espais de joves 
amb llibertat i seguretat. 
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POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Joves presents en els espais d’oci festiu. 

AGENTS IMPLICATS 
Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà, dipsalut Girona, municipis de l’Alt 
Empordà, Grup Nut. 

DIFUSIÓ  
Pels canals oficials, i via les tècniques compartides joventut. També com a reforç amb 
xerrades, reunions puntuals i des de les xarxes socials de l’Oficina Jove de Figueres – 
Alt Empordà. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre de municipis que participen de 
la xarxa. 

Memòria del projecte 

Nombre de dies que s’han posat 
diferents punts liles als municipis. 

Memòria del projecte 

Nombre d’atencions, assessoraments i 
consultes realitzades. 

Enquesta punts de nit 

Nombre de formacions realitzades. Memòria del projecte 

Valoració dels professionals que 
participen del projecte. 

Reunió de valoració 

Valoració dels municipis que participen 
del projecte. 

Reunió de valoració 

Avaluació dels responsables del projecte 
sobre l’impacte i eficàcia del mateix. 

Memòria del projecte 
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EIX 4. CIUTADANIA 

DESCRIPCIÓ DE L’EIX 

L’eix de ciutadania reuneix programes i actuacions de les polítiques de joventut de caràcter més afirmatives, 

orientades al foment d’una ciutadania jove activa, participativa, crítica i empoderada, així com programes orientats 

a fomentar la cohesió de les persones joves arreu de l’Alt Empordà. En el marc d’aquest eix també s’hi ubiquen les 

actuacions destinades a oferir un programa d’activitats que resultin engrescadores a les persones joves, amb 

contingut d’interès juvenil, de foment de la creativitat així com de la cultura. 

OBJECTIUS DE L’EIX 

 Assegurar un programa d’activitats culturals, d’oci i de cohesió, de forma capitalitzada al conjunt de 
municipis de la comarca, i inclusives amb la diversitat de perfils de joves. 

 Fomentar i donar suport a l’associacionisme juvenil de la comarca. 

 Fomentar la participació i l’empoderament juvenil a la comarca, especialment entre les persones joves 
no associades. 

 Fomentar la participació juvenil a les administracions i institucions de la comarca. 

PROGRAMES DESPLEGATS 

 Programa de Participació. 

 Programa de Cohesió, Cultura i Oci. 

PRESSUPOT 

El pressupost total per aquest eix és de: 62.000€  

 

S’inclou en aquest apartat els salaris del següent personal: 

 1 Dinamitzador juvenil 

 

També s’inclou les partides dels programes corresponents. 

 

 

4.1 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ: 

PROGRAMA 4.1 -PARTICIPACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

El SCJ desenvolupa diverses actuacions per fomentar una ciutadania jove activa, participativa i compromesa en 

diferents àmbits i nivells, avançant en la implicació de les persones joves en allò col·lectiu i comunitari. Els àmbits 

de treball van des del foment de i el suport a l’associacionisme i el voluntariat, passant per la realització de 

processos participatius en el disseny de projectes i d’activitats (especialment destinats a persones joves no 

associades), fins a la facilitació de transport per tal que els i les joves de la comarca puguin accedir a les activitats 

que hi tenen a diversos punts d’aquesta, ja siguin activitats municipals o comarcals. 

Des del SCJ es reforça el compromís al teixit associatiu juvenil, desplegant actuacions que fomenten i possibiliten 

l’aparició de nous col·lectius i entitats; actuacions orientades a facilitar la continuïtat i millora d’aquestes entitats 

i col·lectius oferint recursos i suport tècnic; actuacions per acompanyar el treball de les entitats i els grups per a 

que tingui incidència i transformi la realitat social. 

JUSTIFICACIÓ I NECESSITATS A LES QUE RESPON 

En la diagnosi del PCJAE 2020 – 2024 s’ha detectat que els i les joves que participen en els processos participatius 

del SCJ expressen dificultats en mobilitzar els i les joves que no estan associades. També perceben que la 

participació plantejada en les actuacions del SCJ està mol circumscrita a esdeveniments puntuals. Consideren, 

doncs, que tant a nivell local com a nivell comarcal manquen òrgans estables de participació, així com processos 

participatius que vinculin a les persones joves al seu entorn i els permeti generar-hi efectes. 

El foment de la participació de les persones joves resulta fonamental pel seu creixement, i per la construcció d’una 

ciutadania activa, crítica i autònoma; que disposi no sols de la voluntat d’implicar-se al territori, sinó amb les eines 

per fer-ho. Les polítiques de joventut han de contenir una alta intensitat democràtica per poder construir 

col·lectivament cultura participativa i facilitar que les persones joves puguin vincular-se i formar part en els 

processos de presa de decisions: personalment, per construir el propi projecte de vida, i col·lectivament, per incidir 

en les relacions i l’entorn que les envolta. Alhora, Les polítiques de joventut, en la seva línia inclusiva, cal que 
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tinguin en compte de forma transversal quins són els condicionants socials que fan que la participació sigui més 

difícil per a determinat perfil de joves. 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA 

 Fomentar l’interès de les persones joves per implicar-se en el seu entorn, així com la cultura 
participativa. 

 Garantir l’accessibilitat dels espais, mecanismes, tècniques i documents de participació (format, horari, 
llenguatge, etc.). 

 Generar eines, espais i mecanismes de participació adaptats a la diversitat dels i de les joves per vetllar 
per la seva implicació i participació en igualtat de condicions. 

 Donar reconeixement i difusió a les diferents formes de participació juvenil existents, tant les que 
provenen de l’Administració com les que són d’iniciativa ciutadana. 

PROJECTES 

 Accions Mancomunades 
 Servei de Mobilitat Internacional. 

RECURSOS 

Humans 

Tècnic de Programes + Tècnica Compartica (2) + Dinamitzador juvenil 

Material 

Material d’oficina (mobiliari, ordinador, telf...) 

 

 

ELS PROJECTES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ 

PROJECTE 4.1.1 ACCIONS MANCOMUNADES 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu principal que es persegueix amb el Projecte d’Accions Mancomunades és que 

les diferents actuacions i activitats que es desenvolupen beneficiïn al conjunt de 

municipis de la comarca que aposten per polítiques de joventut.  

Té com a òrgan de consens i de treball la Taula Comarcal de Joventut, que facilita poder 

fer un calendari de propostes juvenils consensuat entre tots els professionals i al mateix 

temps permet optimitzar al màxim els recursos dedicats a l'organització d'aquest tipus 

d'actuacions en el territori. Un òrgan decisori a l’hora d’escollir i confeccionar les 

accions a desenvolupar en el territori. D'aquí neixen activitats com la Trobada de Casals 

infantils, i la Trobada de Casals Joves. I juntament amb la participació de la Taula 

d’Entitats Juvenils es duen a terme altres projectes com la fira d’Entitats ara 

reconvertida a la Trobada Jove. 

JUSTIFICACIÓ 

Un dels objectius principals és que tots els professionals de joventut consensuïn, 

segueixin línies similars i col·laborin pel que fa al desenvolupament de projectes 

juvenils al territori. 

La col·laboració i el contacte entre els diferents professionals porta a que les accions 

que es desenvolupen a nivell comarcal es dirigeixin a tots els municipis amb referent 

juvenil i no només a municipis del projecte compartit de joventut. Alhora amb la 

inclusió de la Taula d’Entitats Juvenils s’ofereix als joves de la comarca la possibilitat 

de dur a terme les diferents propostes que els joves hagin presentat. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

Desenvolupar diferents actuacions que beneficiïn al 
conjunt de municipis de la comarca. 

Enfortir la implementació de les polítiques de joventut a 
la comarca. 

Contactar i col·laborar entre els diferents 
professionals que treballen en l’àmbit de la 
joventut a la comarca. 

Fomentar la participació tant a nivell individual com 
a nivell associatiu. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Associacions i entitats juvenils i joves de l’Alt Empordà 

AGENTS IMPLICATS 
Associacions i entitats juvenils, joves a títol individual, Servei Comarcal de Joventut,  
Direcció General de Joventut, Diputació de Girona, ajuntaments de la comarca 

DIFUSIÓ  
Taula d’entitats i el seu respectiu grup de WhatsApp. Xarxes socials, mailing i 
cartelleria. 

TEMPORALITZACIÓ 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Disseny             

Implementació             

Avaluació             

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre de municipis que participen dels 
diferents projectes mancomunats. 

Memòria anual 

Nombre de joves que participen dels 
diferents projectes mancomunats. 

Memòria anual 

Valoracions de les entitats beneficiàries. Enquesta de valoració 

Nombre de reunions de la TCEJ. Memòria anual 

Nombre d’actuacions i processos 
participatius impulsats des del SCJ. 

Memòria anual 

Nombre d’actuacions de foment de la 
participació juvenil als municipis 

Memòria anual 

Avaluació de l’impacte de la comunicació 
i la difusió de les actuacions de foment 
de la participació i de l’associacionisme 
juvenils. 

Enquesta de valoració 

 

PROJECTE 4.1.2 SERVEI DE  MOBILITAT INTERNACIONAL 

DESCRIPCIÓ 

Projecte en el qual s’emmarquen intercanvis entre professionals de la joventut, així 

com entre joves de diferents països europeus, sota el paraigües dels diferents 

programes que desenvolupa la Unió Europea en matèria de joventut, en els quals 

també s’hi vincula el finançament per a la realització dels projectes. 

JUSTIFICACIÓ 

En aquest servei els joves troben informació, orientació i assessorament al voltant de 

les diferents opcions de mobilitat, i se’ls ajuda a cercar l’oportunitat que més s’adapti 

al seu interès. 

Hi ha un ampli ventall de possibilitats de fer una estada a un altre país; estudis, feina, 

pràctiques laborals, voluntariat, turisme alternatiu etc... Totes elles permeten als 

participants millorar la seva formació en idiomes i viure una experiència molt 

enriquidora i inoblidable. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Fomentar l’interès de les persones joves per 

implicar-se en el seu entorn, així com la cultura 

participativa. 

 Fomentar l’autonomia, la mobilitat, el 

creixement personal i el pensament crític de les 

persones joves a través de projectes que els 

connectin amb experiències d’altres indrets. 

 Atendre i impulsar la mobilitat 

internacional des de l’Oficina Jove de 

Figueres – Alt Empordà i en els diferents 

municipis de la comarca. 

 Facilitar la realització de projectes de 

mobilitat per a joves. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Població jove de de l’Alt Empordà, professionals de la joventut de l’Alt Empordà. 

AGENTS IMPLICATS 
INJUVE, Erasmus +, U.E., Direcció General de Joventut, SCJAE, l’Oficina Jove de 
Figueres – Alt Empordà. 

DIFUSIÓ  Descriure com es farà la difusió del projecte, quins canals i eines, públic diana, etc. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

Indicadors Mètode recollida informació 



Les Bases del Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà             | 46 

 

 

 

AVALUACIÓ 

Nombre d’atencions realitzades per les 
tècniques referents en l’àmbit de la 
mobilitat internacional, classificades per 
edat, sexe i municipi. 

Graella de recollida de dades de 

consultes. 

Nombre de programes internacionals 
realitzats amb joves de l’Alt Empordà. 

Actes del SCJ. 

Nombre de programes internacionals 
realitzats amb professionals de la joventut 
de l’Alt Empordà. 

Actes del SCJ. 

 

 

4.2 PROGRAMA DE COHESIÓ, CULTURA I OCI: 

PROGRAMA 4.2 – COHESIÓ, CULTURA I OCI 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

En el marc d’aquest programa s’hi poden trobar diverses actuacions orientades a definir una oferta d’activitats 
culturals i d’oci per a les persones joves de l’Alt Empordà, de manera descentralitzada a la comarca. Aquesta 
programació s’acompanya d’un espai creatiu localitzat a l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, per tal de 
fomentar l’expressió artística dels i de les joves de la comarca. Aquestes actuacions estan alhora orientades al 
foment de la cohesió entre els i les joves de la comarca, posant especial atenció a les dificultats en la mobilitat que 
presenta la naturalesa fragmentada del territori. El SCJ prioritza, doncs, incidir sobre les barreres en l’accés a les 
activitats d’oci i culturals, com ara aquelles vinculades a factors estructurals o institucionals (barreres físiques, 
distribució territorial, llenguatges complexos, mitjans de difusió no apropiats, etc.) i a factors d’ordre personal 
(socioeconòmic, socioeducatiu, motivacional, etc.). 

JUSTIFICACIÓ I NECESSITATS A LES QUE RESPON 

Les polítiques de joventut han de promoure l’accessibilitat de les persones joves als béns culturals, i alhora 
possibilitar les seves formes d’expressió artística i creativa. És també necessari poder oferir a les persones joves 
formes d’oci i lleure no monetaritzades, com a alternativa a les formes d’oci basades en el consum. Les activitats 
culturals i de lleure resulten un marc interessant en el qual desenvolupar actuacions cohesionadores, igualadores 
d’oportunitats i amb objectius educatius. Alhora, l’àmplia fragmentació i dispersió dels municipis pel territori 
dificulten la mobilitat de les persones joves i l’accés a determinats punts de concentració d’activitat, fent-se 
necessari l’esforç per la descentralització a diversos municipis de les activitats culturals i d’oci. 

OBJECTIUS GENERALS 

 Articular una oferta d’activitats d’oci i culturals que superi les diferents barreres i impediments d’accés 
de les persones joves. 

 Reforçar la cohesió entre els diferents perfils de persones joves de l’Alt Empordà a través d’activitats 
d’oci i culturals. 

 Fomentar la creativitat i l’expressió artística de les persones joves. 

PROJECTES 

 Programació d’Activitats Juvenils. 
 Espai Creatiu. 

RECURSOS 

Humans 

Tècnic de Programes  + Dinamitzador juvenil + Servei Contractat (Coordinació Espai 
Creatiu – Buc d’Assaig) 

Material 

Material d’oficina (mobiliari, ordinador, telf...) 
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ELS PROJECTES DEL PROGRAMA DE COHESIÓ, CULTURA I OCI 

PROJECTE 4.2.1 PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS JUVENILS 

DESCRIPCIÓ 

En aquest programa es recullen diverses de les actuacions que el SCJ realitza en l’àmbit 

de l’oci, el lleure i la cultura, amb la voluntat de generar una programació estable al 

llarg de l’any d’activitats per a les persones joves de la comarca. 

El SCJ realitza durant l’any diverses actuacions localitzades en diversos punts de la 

comarca: algunes d’aquestes es tenen lloc a l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà, 

algunes altres es realitzen de manera descentralitzada a municipis de la comarca, i 

d’altres són de caràcter més ampli, com ara sortides i trobades, i varien la seva 

localització al llarg dels anys. Un nombre significatiu de les activitats de joventut que 

realitza el SCJ sorgeixen en el marc de la Taula Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà 

un dels espais en els quals es dissenyen aquestes activitats en clau mancomunada. 

Algunes de les activitats més destacades que es dissenyen són la Trobada de Casals 

d’Estiu de l’Alt Empordà, la Trobada de Casals de Joves, les sortides juvenils comarcals 

i la Trobada d’Entitats Juvenils de l’Alt Empordà, entre d’altres. Progressivament, el SCJ 

incorpora processos participatius per definir juntament amb els i les joves de la 

comarca el programa d’activitats que tindrà lloc durant l’any, així com el format 

d’aquestes. Un altre espai sobre el qual es recolza la Programació d’Activitats Juvenils 

és el Servei de Foment i Suport de la Participació i l’Associacionisme, amb seu a l’Oficina 

Jove de Figueres – Alt Empordà, des del qual es desenvolupen diverses activitats i 

processos participatius per tal que els i les joves de la comarca participin en l’elaboració 

de la programació anual d’activitats. 

Cal indicar que el SCJ prioritza incidir sobre les barreres en l’accés a les activitats d’oci i 

culturals, com ara aquelles vinculades a factors estructurals o institucionals (barreres 

físiques, distribució territorial, llenguatges complexos, mitjans de difusió no apropiats, 

etc.) i a factors d’ordre personal (socioeconòmic, socioeducatiu, motivacional, etc.). 

JUSTIFICACIÓ 

Les polítiques de joventut han de promoure l’accessibilitat de les persones joves als 

béns culturals, i alhora possibilitar les seves formes d’expressió artística i creativa. És 

també necessari poder oferir a les persones joves formes d’oci i lleure no 

monetaritzades, com a alternativa a les formes d’oci basades en el consum. Les 

activitats culturals i de lleure resulten un marc interessant en el qual desenvolupar 

actuacions cohesionadores, igualadores de desigualtats i amb objectius educatius. 

Alhora, l’àmplia fragmentació i dispersió dels municipis pel territori dificulten la 

mobilitat de les persones joves i l’accés a determinats punts de concentració d’activitat, 

fent-se necessari l’esforç per la descentralització a diversos municipis de les activitats 

culturals i d’oci. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Articular una oferta d’activitats d’oci i culturals 

que superi les diferents barreres i impediments 

d’accés de les persones joves. 

 Reforçar la cohesió entre els diferents perfils de 

persones joves de l’Alt Empordà a través 

d’activitats d’oci i culturals. 

 Fomentar la participació juvenil mitjançant el 

disseny de la programació d’activitats d’oci. 

 Reforçar i millorar la difusió i la 
comunicació de la programació 
d’activitats culturals i d’oci, per facilitar-
ne el coneixement i l’accés al màxim de 
joves de la comarca. 

 Definir un mínim d’activitats a l’any que 
seran dissenyades a través de processos 
participatius amb els i les joves. 

 Descentralitzar activitats culturals i d’oci 
per a joves arreu del territori a través del 
SCJ i les professionals compartides. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Població jove de Figueres i comarca 

AGENTS IMPLICATS 
Ajuntament de Figueres, Servei Comarcal de Joventut, l’Oficina Jove de Figueres – Alt 
Empordà, Taula d’Entitats Juvenils de l’Alt Empordà, Direcció General de Joventut. 

DIFUSIÓ  
Principalment des del llibret de programació jove, i les visites als centres educatius de 
la comarca, i també a través de cartells, i les xarxes socials del servei de joventut. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             
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AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre d’actuacions dissenyades de 
manera participativa. 

Actes del SCJ. 

Impacte de la difusió i la comunicació del 
programa d’activitats realitzades. 

Google Analytics. 

Nombre de persones inscrites a les 
activitats realitzades. 

Graelles d’inscripció i de les activitats. 

Valoració dels i de les assistents a les 
activitats. 

Fitxes de valoració de les activitats. 

 

 

PROJECTE 4.2.2 ESPAI CREATIU 

DESCRIPCIÓ 

A l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà s’hi ubica l’Espai Creatiu – Buc d’Assaig, un 

doble espai que pretén dotar a la comarca de l’Alt Empordà d’un entorn preparat per 

a la pràctica de les arts escèniques i musicals en general. Per un costat hi trobem 

l’equipament del Buc d'Assaig, una sala insonoritzada i equipada per a la pràctica 

musical de grups o solistes; i per altra banda, una sala polivalent en la qual practicar 

arts escèniques (teatre, dansa, gimnàstica, etc.). A més a més el darrer any s’ha ampliat 

l’us d’aquesta sala facilitant un espai expositiu de 30 m lineals on els joves talents en 

arts visuals de la comarca poden exposar les seves obres. 

En el marc de la programació cultural que ofereixen el SCJ i l’Oficina Jove de Figueres – 

Alt Empordà, en l’Espai Creatiu també s’hi realitzen trobades d’artistes, exposicions, 

tallers, assessoraments culturals, espectacles i formacions relacionades amb les 

diferents arts. 

Aquest espai per la seva especificitat i pel gran volum de joves que mou diàriament 

necessita d’un professional capaç de gestionar els equips musicals, poder assessorar 

als joves tant a nivell tècnic com cultural, i coordinar les activitats pròpies de l’espai. 

Aquesta gestió la realitza un professional extern que te les funcions de coordinar l’Espai 

Creatiu.  

JUSTIFICACIÓ 

Les polítiques de joventut han de promoure l’accessibilitat de les persones joves als 

béns culturals, i alhora possibilitar les seves formes d’expressió artística i creativa. És 

també necessari poder oferir a les persones joves formes d’oci i lleure no 

monitoritzades, com a alternativa a les formes d’oci basades en el consum. Amb la 

disposició i manteniment d’aquestes instal·lacions, el SCJ prioritza incidir sobre les 

barreres i limitacions en l’accés a infraestructures d’aquests tipus, oferint-les de 

manera pública i oberta a qualsevol perfil de jove interessat. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

 Potenciar la creació artística i la producció 
cultural dels i les joves. 

 Fomentar l’apropament i l’accés a la cultura 
i les diferents arts als i a les joves de l’Alt 
Empordà. 

 Fomentar l’autonomia i la responsabilitat de 
les persones joves en l’accés i la cura a les 
instal·lacions artístiques de l’Oficina Jove de 
Figueres – Alt Empordà. 

 Facilitar les eines, les infraestructures i els 
mitjans per a la creació i la producció cultural 
realitzada per la gent jove. 

 Oferir alternatives públiques i no 
monitoritzades a instal·lacions de pràctica 
artística. 

POBLACIÓ 
DESTINATÀRIA 

Població jove de Figueres i comarca, amb una especial atenció als grups musicals i 
artístics del territori. 

AGENTS IMPLICATS 
Ajuntament de Figueres, Servei Comarcal de Joventut, l’Oficina Jove de Figueres – Alt 
Empordà, Taula d’Entitats Juvenils de l’Alt Empordà, Direcció General de Joventut. 

DIFUSIÓ  
Principalment des del llibret de programació jove, i les visites als centres educatius de 
la comarca, i també a través de cartells, i les xarxes socials del servei de joventut. 

TEMPORALITZACIÓ 

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             



Les Bases del Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà             | 49 

 

 

 

AVALUACIÓ 

Indicadors Mètode recollida informació 

Nombre de col·lectius i/o joves a títol 
individual que realitzen un ús de l’Espai 
Creatiu, classificats per sexe i municipi. 

Graella de registres dels usos de l’Espai 

Creatiu. 

Nombre d’activitats i d’assistents a les 
activitats de caràcter cultural i artístic 
realitzades en el marc de l’Espai Creatiu. 

Graella de registres dels usos de l’Espai 

Creatiu, actes del SCJ. 
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L’OFICINA JOVE DE FIGUERES – ALT EMPORDÀ 

OFICINA JOVE DE FIGUERES – ALT EMPORDÀ 

DESCRIPCIÓ 

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

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

assenyalen tant la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya com el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-

2020: La creació i desplegament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), amb la finalitat de facilitar la 

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

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

de Catalunya que, conjuntament amb Ajuntaments i Consells Comarcals, posa a l’abast de la joventut una xarxa 

de serveis i equipaments amb la intenció d’afavorir el seu procés d’emancipació. 

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

de Benestar Social i Família, l’Ajuntament de Figueres i el  Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a gestionar una 

Oficina Jove al municipi de Figueres. Aquesta esdevé l’encarregada de coordinar els serveis d’informació i 

assessorament juvenil de l’Alt Empordà. L’OJ de Figueres - Alt Empordà té per objectiu principal esdevenir 

l’organisme referent pels i les joves de la comarca, oferint-los l’atenció integral necessària per al seu 

desenvolupament personal i social, així com contribuir al seu procés d’emancipació. Des de l’Oficina es coordina 

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

de la dinamitzadora juvenil i la informadora juvenil, que gestionen els diversos serveis presencialment a l’Oficina. 

En el marc de l’Oficina s’hi poden trobar el Servei d’Informació i Orientació i Assessorament Juvenil, el Servei de 
Voluntariat Europeu, el Servei de Participació i Dinamització Juvenil, l’Espai Creatiu – Buc d’Assaig, l’Aula de Suport 
a l’Estudi, i altres espais com ara la sala de dinamització, una aula de formació, diversos despatxos, l’Alberg 
d’Entitats, i un espai d’ordinadors per a l’autoconsulta. 

PROGRAMES 

 Transicions Juvenils 
 Benestar 
 Ciutadania 

OBJECTIUS DE L’OJAE 

 Acompanyar al jove en el procés de construcció del seu projecte de vida per a que esdevingui un 
ciutadà actiu, participatiu i compromès amb l'entorn i la societat. 

 Consolidar un punt integrat a la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil per tal que les persones joves de 

Figueres i comarca tinguin accés a informació, orientació, a programes dissenyats per a garantir la seva 

formació, als canals de participació adequats per tal que puguin canalitzar les seves inquietuds, i, en 

definitiva, facilitar-los l’assoliment de la seva emancipació. 

 Oferir un servei integral d’informació, orientació, acompanyament i assessorament a les persones joves, 

de manera coordinada amb la resta d’organismes i institucions. 

 Facilitar la realització d’accions de dinamització a través d’una programació d’activitats adreçada als 

joves. Així com facilitar l’ús dels serveis i instal·lacions de l’espai per a respondre a les necessitats de la 

ciutadania jove. 

 Liderar i coordinar projectes d’abast comarcal en relació amb l’atenció jove. 

RELACIÓ AMB EL SCJ 

L'àrea de Joventut té en l'Oficina Jove de l'Alt Empordà l'espai de referència i la base des d'on es despleguen les 
polítiques de joventut a la comarca de l'Alt Empordà. 

L’equipament i els serveis de l’OJ són una eina d’intervenció per a tots els joves de la comarca, per això, 
s’assignen les funcions de coordinació de l’OJ al Servei Comarcal de Joventut. El Servei Comarcal de Joventut 
haurà de garantir un ús eficient dels recursos i serveis existents per atendre a tots els joves dels municipis que 
formen la comarca. En aquest sentit, els professionals del Servei Comarcal de Joventut tenen la missió de crear, 
desenvolupar i implementar els diferents projectes i programes que facin front als diferents reptes i objectius 
que contempla el Pla Comarcal de Joventut de l'Alt Empordà. 

Alhora l’Oficina Jove ha de treballar en xarxa amb els municipis de la seva comarca, especialment amb la seva 
capital, Figueres, i realitzar accions de descentralització de l’atenció a les persones joves i professionals en els 
àmbits en què intervé a la resta de municipis del seu territori de referència.  
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RECURSOS 

Humans 

+Tècnic Comarcal + Tècnic de Programes + Dinamitzador juvenil 

Material 

Material d’oficina (mobiliari, ordinador, telf...) així com l’edifici on està ubicat l’Ofcina 
Jove. 

 

ACTUACIONS DESENVOLUPADES AMB L’OFICINA JOVE DE FIGUERES – ALT EMPORDÀ 

ACTUACIONS QUE L’OJAE DESENVOLUPA EN L’EIX DE TRANSICIONS JUVENILS  

PROJECTES 
PROGRAMA DEL SCJAE EN EL QUE S’EMMARCA 

Formació Ocupació Educació 

Accions formatives ●   

Servei de Treball Jove  ●  

Assessoria i Informació Juvenil   ● 

Espai de Suport a l’Estudi   ● 

 

ACTUACIONS QUE L’OJAE DESENVOLUPA EN L’EIX DE BENESTAR  

PROJECTES 
PROGRAMA DEL SCJAE EN EL QUE S’EMMARCA 

Salut Feminisme 

Prevenció de Conductes de Risc en Salut ●  

Informació i prevenció en Salut ●  

Infosex  ● 

 

ACTUACIONS QUE L’OJAE DESENVOLUPA EN L’EIX DE CIUTADANIA 

PROJECTES 
PROGRAMA DEL SCJAE EN EL QUE S’EMMARCA 

Participació Cohesió, cultura i oci 

Accions Mancomunades ●  

Servei de Mobilitat Internacional ●  

Programació d’Activitats Juvenils  ● 

Espai Creatiu  ● 
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5. LA SISTEMATITZACIÓ 

La sistematització configura l’apartat final de les Bases del Pla Comarcal de Joventut. En aquest 

apartat abordarem la temporització dels projectes al llarg dels quatre anys de vigència del Pla, 

les eines de comunicació que s’utilitzaran per cada una de les actuacions, i els mecanismes 

d’avaluació per tal de valorar la mesura en què les actuacions estan complint els objectius 

establerts. Aquesta proposta ha d’esdevenir un instrument útil pel desenvolupament de la 

planificació estratègica prevista i per a satisfer de manera òptima les necessitats de les 

persones joves de l’Alt Empordà, així com dels Ajuntaments de la comarca. 

 

5.1. Temporització 

En la taula següent presentem la temporització prevista per l’aplicació de cada un dels 

projectes inclosos en el present Pla Comarcal de Joventut. Tenint en compte que es tracta 

d’uns projectes que disposen d’una mateixa temporització any a any, a la taula es recull un 

únic any natural, però la seva aplicació és vàlida per qualsevol dels quatre anys de vigència 

del Pla Comarcal de Joventut. Així  mateix, hem diferenciat entre la temporització del disseny 

(D) i la implementació (I) de cada un dels projectes. Més endavant, en l’apartat dedicat a 

l’avaluació, detallem la temporització de l’avaluació dels diferents projectes. 

D Disseny 

I Implementació 

A Avaluació 

  



Les Bases del Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà 53 

 

 

 

Taula 2. Temporització del Pla d’Actuació Anual – PCJ Alt Empordà 2020 – 2024. 

EIX PROGRAMES PROJECTES 
CALENDARITZACIÓ 

GEN FEB MAR ABR MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DES 

TERRITORI 

Suport 

Comarcal 

Tècnics Compartits de Joventut             

Suport a l’Associacionisme i al Lleure             

Comunicació i Visibilització             

Taules 

Comarcals de 

Joventut 

Taula de Professionals de  Joventut              

Taula de Polítics referents de Joventut             

Taula d’Entitats Juvenils             

Taula Interinstitucional per la Formació i la 

Ocupació Juvenil 
            

Taula Interinstitucional per la Salut Juvenil             

Treball 

Transversal 

Relacions institucionals i tècniques 

 
            

Competències 

Delegades 

Gestió de les Instal·lacions Juvenils             

Supervisió d’activitats de lleure              

Serveis 

Generalistes 

Gestions i Serveis de la UOC             

Emissió de Carnets / Altres Gestions             

 

 PROGRAMES PROJECTES FEB MAR GEN MAIG JUNY GEN AGO SET GEN NOV DES DES 
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EIX PROGRAMES PROJECTES 
CALENDARITZACIÓ 

GEN FEB MAR ABR MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DES 

TRANSICIONS 

JUVENILS 

Formació 

Accions formatives             

Pràctiques Laborals i Formatives             

Ocupació 
Okup'Alt             

Servei de Treball Jove             

Ensenyament 

Assessoria i Informació Juvenil             

Espai de Suport a l'Estudi             

               

BENESTAR 

Salut 

Hàbits Saludables             

Informació i prevenció en Salut 

 
            

Igualtat 

Infosex             

Servei Comarcal de prevenció de les 

violències masclistes 
            

               

CIUTADANIA 

Participació 

Accions Mancomunades             

Servei de Mobilitat Internacional             

Cohesió, 

Cultura i Oci 

Programació d'Activitats Juvenils             

Espai Creatiu             



Les Bases del Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà              |55 

 

 

5.2. La comunicació a les entitats 

La comunicació esdevé un dels elements primordials per fomentar el reconeixement de les 

polítiques de joventut, i cada vegada més, a través de la comunicació on-line, un instrument 

privilegiat per arribar de forma directa a les persones joves. En l’Enquesta de Municipis que 

s’ha distribuït a les localitats de la comarca en el procés d’elaboració de la diagnosi, s’ha pogut 

observar que una de les principals dificultats que experimenten els i les professionals de 

joventut de l’Alt Empordà és la comunicació; arribar a les poblacions diana que es plantegen, 

aconseguir que la comunicació sigui efectiva, estar al dia dels canals i les eines comunicatives, 

etc. 

Conscients de la importància de la comunicació, i reforçant el programa de comunicació que 

el SCJ portava realitzant fins ara, en el present PCJ s’ha incorporat la comunicació com un 

projecte específic i central en el marc de l’Eix 1, “Territori”, en el Programa de Suport Comarcal. 

En aquest apartat concretarem els canals de comunicació utilitzats pel Servei Comarcal 

Joventut (xarxes socials, pàgina web i canals físic de comunicació), no sols en la promoció i 

difusió del SCJ i la seva tasca, sinó en el desenvolupament de les diferents actuacions incloses 

en el present Pla. 

Taula 3. La comunicació dels projectes del Pla d’Actuació Anual – PCJ Alt Empordà 2020 – 2024. 

 

PROGRAMES PROJECTES 

CANALS DE COMUNICACIÓ 

Xarxes 

Socials 

Pàgina 

Web 

Canals físics / 

presencial 

TERRITORI 

Suport Comarcal 

Tècnics Compartits de Joventut    

Suport a l’Associacionisme i al Lleure    

Comunicació i Visibilització    

Taules Comarcals de  

Joventut 

Taula de Professionals de Joventut     

Taula de Polítics referents de Joventut    

Taula d’Entitats Juvenils     

Taula Interinstitucional per la Formació i l’Ocupació 

Juvenil  
   

Taula Interinstitucional per la Salut juvenil    

Treball transversal 

supracomarcal 

Relacions institucionals i tècniques 

    

Competències 

delegades 
Gestió de les Instal·lacions Juvenils    
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Supervisió d’activitats de lleure.    

Serveis generalistes 

Gestions i Serveis de la Universitat Oberta de 

Catalunya ● ● ● 

Emissió de carnets / altres gestions. ● ● ● 

TRANSICIONS JUVENILS 

Formació 

Accions Formatives  ● ● 

Pràctiques Laborals i Formatives     

Ocupació 
Okup’Alt ● ● ● 

Servei de Treball Jove ● ● ● 

Ensenyament 
Assessoria i Informació Juvenil ● ● ● 

Espai de Suport a l’Estudi  ● ● 

BENESTAR 

Salut 

Hàbits Saludables ● ● ● 

Informació i prevenció en Salut 

 ● ● ● 

Igualtat 

Infosex ● ● ● 

Servei Comarcal de prevenció de les violències 

masclistes ●   

CIUTADANIA 

Participació 
Accions Mancomunades ●  ● 

Servei de Mobilitat Internacional ● ● ● 

Cohesió, cultura i oci 
Programació d’Activitats Juvenils ● ● ● 

Espai Creatiu  ● ● 
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5.3. L’Avaluació dels plans anuals d’actuació 

L’avaluació del Pla Comarcal de Joventut té per objectiu analitzar la mesura en què els 

projectes desenvolupats assoleixen els objectius que s’han marcat. Esdevé, per tant, una 

manera d’identificar si la proposta del Pla esdevé efectiva a la pràctica. Aquesta avaluació s’ha 

d’entendre com una eina de millora contínua, que proporciona informació de forma periòdica 

per ajustar els projectes desenvolupats a les necessitats existents. Així, es tracta d’una eina 

imprescindible per a actualitzar el Pla durant els seus quatre anys de vigència. 

En les fitxes dels projectes que presentem en el Pla d’Actuació Anual hem incorporat els 

indicadors que ens serviran per analitzar els resultats dels diferents projectes, i el mètode que 

utilitzarem per a la recollida de la informació, i la seva temporització. L’avaluació dels 

programes i actuacions del PCJ procura recollir l’avaluació del disseny, l’avaluació del procés 

i de la implementació, l’avaluació de l’impacte i l’avaluació de l’eficiència. 

De totes formes, hem cregut convenient sistematitzar aquesta informació en el present 

apartat, oferint una visió general dels indicadors que s’utilitzaran per avaluar cada projecte. 

Per a estructurar aquesta avaluació, s’ha determinat la creació d’un seguit d’espais específics 

que possibilitin analitzar el desplegament del Pla des de diverses perspectives, possibilitant 

tant la reflexió sobre el funcionament dels projectes i les actuacions específiques, com sobre 

el funcionament general del Pla, des d’una òptica més estratègica.  

Amb aquesta finalitat, es proposen tres nivells d’avaluació, que es descriuen a continuació. 

1) Avaluació operativa: aquest és el primer nivell de l’avaluació, i comprèn totes aquelles 

tasques que cal realitzar de manera continuada per a recollir informació qualitativa i 

quantitativa sobre el funcionament de les polítiques comarcals de joventut. Cal, per tant, 

recollir les dades corresponents als indicadors d’avaluació de cada un dels projectes i 

actuacions.  

2) Avaluació estratègica anual: en aquest segon nivell d’avaluació cal realitzar una anàlisi 

general del funcionament del Pla comarcal de joventut, determinant el grau d’assoliment dels 

objectius en cada un dels eixos i plantejant possibles modificacions que calgui incorporar. Per 

a desenvolupar l’avaluació estratègica anual és imprescindible comptar amb les dades de 

l’avaluació operativa, que permeten obtenir informació objectivable sobre el funcionament 

dels projectes i actuacions desenvolupats. 

Aquesta avaluació es durà a terme a través de la Comissió de seguiment del Pla. 

3) Avaluació final del Pla: al finalitzar el període de vigència del Pla comarcal de joventut, es 

realitzarà una avaluació general del seu funcionament encarada, per una banda, a determinar 

el nivell d’assoliment dels objectius previstos en el document i, per l’altra, a cercar aportacions 

de millora que puguin esdevenir útils pel desenvolupament del següent Pla. Aquesta avaluació 

final ha de recollir les conclusions extretes de les diverses avaluacions estratègiques anuals, 

així com el resum de les dades qualitatives i quantitatives de les actuacions realitzada, amb 

l’objectiu de determinar també l’evolució de les polítiques de joventut en els diversos aspectes 

treballats.  
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Aquesta darrera avaluació es durà a terme tenint en compte els següents aspectes: a) nivell de 

desenvolupament dels projectes/actuacions previstos; b) evolució dels recursos del Servei 

Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà; c) aprenentatges i enfocament pel proper document 

estratègic. 

a) Nivell de desenvolupament dels projectes/actuacions previstos 

És necessari determinar en quina mesura s’han desplegat les polítiques de joventut previstes 

i el grau d’assoliment dels objectius establerts per a cada una d’aquestes, que han estat 

recollits a les fitxes d’actuació. D’aquesta manera és possible obtenir una visió general del 

funcionament del Pla al llarg del seu període d’implementació, detectant els punts forts i els 

punts febles, i les modificacions que cal abordar en la nova planificació estratègica. 

b) Evolució dels recursos del Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà 

Com ja s’ha mencionat, la dotació adequada de recursos és un element fonamental per a 

desenvolupar unes polítiques de joventut de qualitat. Una bona planificació ha d’estar 

necessàriament vinculada a la previsió dels recursos que siguin necessaris pel seu 

desenvolupament. De la mateixa manera, en aquesta fase de l’avaluació final cal tenir en 

compte aquest aspecte del desplegament de les polítiques de joventut.  

Concretament, l’avaluació dels recursos es definirà en funció de tres dimensions: 1) Equip 

professional 2) Recursos econòmics 3) Recursos funcionals. En cada una d’aquestes 

dimensions s’han de tenir en compte un seguit de criteris per a dur a terme la seva avaluació. 

A la següent taula presentem alguns d’aquests criteris:  

Taula 4. Criteris d’avaluació dels recursos del període 2020-2024. 

Equip professional 

Consolidació de l'equip (jornada laboral adequada a les necessitats del servei, 

estabilitat laboral dels professionals, etc.).  

Ampliació de l'equip (incorporació de nous professionals, nivell de cobertura de les 

demandes de personal recollides al Pla, etc.). 

Valoració general: punts forts i punts febles de l'equip professional del Servei 

Comarcal de Joventut. 

Recursos econòmics 

Evolució del pressupost de Joventut al llarg dels anys de vigència del Pla. 

Anàlisi de les diverses fonts de recursos del Servei Comarcal de Joventut (diversificació 

del pressupost de joventut). 

Recursos funcionals 



Les Bases del Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà              |59 

 

 

Nivell de consolidació de l'Oficina Jove com a espai de referència per a les persones 

joves. Adequació de l'espai a les activitats que s'hi han realitzat. 

Nombre i grau d’adequació dels diversos espais i equipaments on es realitzen 

actuacions de joventut a la comarca. Detecció de punts forts i elements que cal 

millorar.  

 

c) Proposta d’enfocament del pròxim document estratègic 

La finalitat d’aquesta avaluació general del Pla és establir l’enfocament i les orientacions de la 

següent planificació estratègica. És a dir, és necessari que aquesta avaluació final compti 

també amb una perspectiva estratègica, establint en quina mesura han estat assolits els 

objectius generals dels quatre eixos proposats, i quins han estat els aspectes que han dificultat 

o impedit un major acompliment d’aquests. 

Per altra banda, l’avaluació final ha de ser també una eina d’anàlisi del grau d’adequació de 

les prioritats i els eixos plantejats a la realitat juvenil. En aquest sentit, és necessari establir 

una primera reflexió sobre la realitat juvenil en el moment de finalitzar el pla i d’aquells àmbits 

que cal prioritzar d’acord amb aquesta. Aquesta informació, si bé serà ampliada amb la 

diagnosi del següent document estratègic, ha d’establir els elements fonamentals que cal tenir 

en compte a l’hora d’establir unes prioritats, objectius i actuacions de qualitat i efectius. 

L’avaluació final ha de ser també útil per a analitzar les metodologies utilitzades per a 

desaplegar l’actual pla i plantejar els reptes organitzatius i de funcionament que és necessari 

abordar en el nou document estratègic.  

 

 

 

Avaluació final del Pla

Grau de desenvolupament 
dels projectes/actuacions

Recursos Enfocament del pròxim Pla

Avaluació estratègica anual

Anàlisi anual del funcionament general del 
Pla

Comissió de seguiment

Avaluació operativa

Recull de dades qualitatives i quantitatives dels projectes/actuacions
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Taula 5. Temporització de l’avaluació del Pla Comarcal de Joventut 2020 – 2024. 

 

A continuació, en els annexos, es mostren dues taules per tal de dimensionar i facilitar el 

procés d’avaluació: la primera conté una síntesi dels objectius estratègics i els objectius 

específics dels projectes del Pla d’Actuació Anual, i en la segona presentem el conjunt dels 

indicadors per avaluar cada projecte. Tal com es pot observar en el Pla d’Actuació Anual, els 

indicadors consisteixen majoritàriament d’elements quantitatius referents al grau d’utilització 

dels diferents programes o serveis: nombre d’usuaris atesos, nombre de formacions 

realitzades, nombre de reunions, etc.; així com a valoracions de caràcter qualitatiu. El mètode 

de recollida principal per aquest tipus d’indicadors són les actes de les reunions i del 

funcionament quotidià del propi Servei Comarcal de Joventut, per una banda, així les graelles 

i fulles de càlcul elaborades pel SCJ i/o dels organismes corresponents (com per exemple les 

d’altres serveis, de les taules comarcals, de l’Oficina Jove, etc.). 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Operativa                                     

Estratègica anual                                     

Final                                     
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ANNEX 1. TAULA 6 – OBJECTIUS ESTRATÈGICS I ESPECÍFICS DELS PROJECTES DEL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL – PCJ ALT EMPORDÀ 2020 – 

2024. 

 

PROGRAMES PROJECTES 

OBJECTIUS 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

TERRITORI Suport Comarcal 

Tècnics Compartits de 

Joventut 

Desenvolupar i fer extensibles les polítiques de joventut al 

conjunt de municipis de la comarca. 

Donar suport als municipis en la realització de polítiques de 

joventut. 

Fomentar la realització de planificació estratègica en l’àmbit de 

la joventut als municipis de l’Alt Empordà. 

Augmentar el nombre de convenis entre el SCJ i els municipis amb 

limitacions per elaborar polítiques de joventut. 

Augmentar el nombre de municipis que estan informats de 

l’existència del projecte. 

Augmentar el nombre de municipis interessats en formar part del 

projecte (establir conveni). 

Facilitar l’elaboració de convenis que s’ajustin a les necessitats i 

capacitats pressupostàries dels municipis de l’Alt Empordà. 

Suport a 

l’Associacionisme i al 

Lleure 

Fomentar l’interès de les persones joves per implicar-se en el 

seu entorn, així com la cultura participativa. 

Donar reconeixement i difusió a les diferents formes de 

participació juvenil existents, tant les que provenen de 

l’Administració com les que són d’iniciativa ciutadana. 

Dotar de protagonisme i reconeixement a les entitats juvenils 

no lucratives de l’Alt Empordà en la presa de decisions en 

l’àmbit de la joventut. 

Reforçar el paper de les entitats juvenils no lucratives de l’Alt 

Empordà en l’àmbit municipal. 

Incrementar i millorar la interlocució dels i les joves amb 

l’Administració. 

Fomentar la participació de les persones joves en organitzacions 

no lucratives. 

Definir serveis i actuacions concretes de suport a 

l’associacionisme. 

Traslladar el foment de i el suport a l’associacionisme juvenil als 

municipis a través del projecte de Professionals Compartits i a 

través de les Taules de Professionals i d’Electes. 

Fer de la Taula d’Entitats Juvenils de l’Alt Empordà un espai real de 

presa de decisions i realització de projectes. 

Garantir l’accessibilitat dels espais, mecanismes, tècniques i 

documents de participació (format, horari, llenguatge, etc.). 
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Comunicació i 

Visibilització 

Situar el SCJ com agent de referència en l’àmbit de la joventut 

per les administracions, agents i joves del territori. 

Elaborar una ordenació estratègica del conjunt de les 

actuacions comunicatives del SCJ per visibilitzar les polítiques, 

actuacions i serveis que desenvolupa. 

Disposar de mitjans i canals de comunicació efectius amb les 

persones joves. 

Augmentar el nombre de visualitzacions i interaccions de les 

persones joves als continguts de les xxss del SCJ. 

Millorar la formació dels i de les professionals de la joventut del 

SCJ i de la comarca en matèria de comunicació. 

Taules Comarcals 

de Joventut 

Taula de Professionals de 

Joventut 

Millorar el desplegament de les polítiques de joventut a la 

comarca mitjançant la coordinació entre els agents 

responsables. 

Establir el SCJ com agent de referència en la coordinació del 

desplegament de les polítiques de joventut a l’Alt Empordà. 

Desenvolupar estratègies d’actuació comarcals i compartides 

en el desplegament de les polítiques de joventut. 

Millorar l’aprofitament de recursos en el desplegament de les 

polítiques de joventut a la comarca. 

Dissenyar activitats de forma mancomunada, que es traslladin al 

conjunt de municipis amb referent juvenil. 

Consensuar objectius tècnics i polítics compartits entre 

professionals i càrrecs electes de joventut de la comarca. 

Taula de polítics 

referents de Joventut 

Millorar el desplegament de les polítiques de joventut a la 

comarca mitjançant la coordinació entre els agents 

responsables. 

Establir el SCJ com agent de referència en la coordinació del 

desplegament de les polítiques de joventut a l’Alt Empordà. 

Desenvolupar estratègies d’actuació comarcals i compartides 

en el desplegament de les polítiques de joventut. 

Millorar l’aprofitament de recursos en el desplegament de les 

polítiques de joventut a la comarca. 

Definir objectius polítics compartits en l’àmbit de la joventut entre 

els diferents nivells de l’administració. 

Desenvolupar estratègies d’actuació comarcals i compartides en el 

desplegament de les polítiques de joventut. 

Taula d’Entitats juvenils  

Millorar el desplegament de les polítiques de joventut a la 

comarca mitjançant la coordinació entre els agents 

responsables. 

Dissenyar accions d’escala comarcal per a joves (trobades, 

sortides, formacions, etc.). 

Establir la taula com un òrgan de participació directe en les 

polítiques de joventut de la comarca. 
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Establir el SCJ com agent de referència en la coordinació del 

desplegament de les polítiques de joventut a l’Alt Empordà. 

Desenvolupar estratègies d’actuació comarcals i compartides 

en el desplegament de les polítiques de joventut. 

Millorar l’aprofitament de recursos en el desplegament de les 

polítiques de joventut a la comarca. 

Atendre les peticions de les entitats juvenils. 

Impulsar les iniciatives del món associatiu i juvenil de la comarca. 

 

Taula Interinstitucional 

per la Formació i 

l’Ocupació Juvenil 

 

Millorar la qualificació de les persones joves de l’Alt Empordà. 

Millorar les condicions d’ocupabilitat de les persones joves de 

l’Alt Empordà mitjançant recursos formatius i la realització de 

pràctiques laborals i formatives. 

Combatre la precarietat laboral dels i de les joves de la 

comarca. 

Incentivar les empreses per promoure la contractació i les 

pràctiques no laborals de persones joves, tot facilitant així la 

seva inserció i ocupació. 

 

Establir un espai de coordinació estable amb una participació 

constant dels agents del territori relacionats amb la formació i 

l’ocupació. 

Establir sinergies i acords de treball interinstitucionals i/o 

interdepartamentals per tal d'intentar de fer front a les mancances 

i necessitats de les persones joves en l’àmbit de la formació i 

l’ocupació. 

Generar una diagnosi realista de la situació del territori tant 

d'aspectes laborals com formatius. 

Dissenyar recursos i actuacions de manera col·lectiva amb els 

agents del territori participants per tal de poder trobar la manera 

de combatre la situació diagnosticada. 

Taula Interinstitucional 

per la Salut Juvenil 

Coordinar els diferents agents de salut, que prenen part en 

actuacions en matèria de salut juvenil amb criteris de realisme, 

d’eficiència, d’eficàcia i de participació. 

Impulsar i dirigir accions encaminades a promoure els hàbits 

saludables entre la població juvenil de l’Alt Empordà. 

 

Establir un espai de coordinació estable amb una participació 

constant dels agents de salut del territori. 

Establir sinergies i acords de treball interinstitucionals i/o 

interdepartamentals per tal d'intentar de fer front a les mancances 

i necessitats de les persones joves en l’àmbit de la salut 

Generar una diagnosi realista de la situació del territori d'aspectes 

relacionats amb la salut juvenil. 

Dissenyar recursos i actuacions de manera col·lectiva amb els 

agents del territori participants per tal de poder trobar la manera 

de combatre la situació diagnosticada. 
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Treball transversal 

supracomarcal 

Relacions institucionals i 

tècniques 

 

Fomentar la comunicació i la coordinació de les diverses 

administracions i institucions implicades en les polítiques de 

joventut. 

Impulsar accions en l'àmbit territorial en col·laboració amb 

diferents ens locals i comarcals. 

Mantenir una comunicació constant entre les diferents 

administracions supracomarcals, especialment amb la DGJ. 

Impulsar de manera coordinada accions consensuades amb altres 

àrees de joventut de Consells Comarcals, especialment de la 

província de Girona. 

Competències 

delegades 

Gestió de les 

Instal·lacions Juvenils 

Executar les competències delegades en matèria 

d’instal·lacions juvenils, que són competència de la 

Generalitat. Aquestes potestats executives són les de 

tramitació de la legalització de les instal·lacions, l’activitat 

inspectora, i l’activitat sancionadora. 

Vetllar pel compliment de la normativa en matèria 

d’instal·lacions juvenils i assessorar els seus titulars en cas 

que ho sol·licitin. 

Establir les accions concretes que cal desenvolupar i els recursos 

que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Consell 

Comarcal han de destinar per fer efectiu l’objectiu general. 

Dur a terme les inspeccions d’ofici que determina el Decret 

140/2003, les inspeccions de comprovació i les inspeccions 

especials necessàries. 

Elaborar les actes i els informes corresponents a les inspeccions 

esmentades, i trametre els requeriments, si escau. 

Notificar a la unitat directiva responsable les posades en 

funcionament, modificacions, suspensions i baixes de les 

instal·lacions, el contingut de les inspeccions efectuades i els 

actes administratius. 

Supervisió d’activitats de 

lleure. 

Executar les competències delegades en matèria d’activitats 

amb infants i joves en l’àmbit del lleure educatiu, que són 

competència de la Generalitat. Aquestes potestats executives 

són les d’assessorament a les entitats organitzadores 

d’aquestes activitats, i les visites de control, comprovació i 

seguiment a les activitats de lleure educatiu que es 

desenvolupen a l’Alt Empordà en les quals participen menors 

de 18 anys. 

Oferir informació a les entitats comarcals en matèria de les 

activitats de lleure educatiu. 

Verificar, per mitjà de visites de control i seguiment, el compliment 

d ela normativa d’activitats d’educació en el lleure en les quals 

participen menors de 18 anys. 

Col·laborar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

en el seguiment de les activitats amb menors de 18 anys davant de 

qualsevol emergència o incidència durant la seva realització. 

Serveis generalistes 

Gestions i Serveis de la 

Universitat Oberta de 

Catalunya 

Teixir vincles entre el SCJ i la UOC. Acostar la universitat a distància als i a les joves de l’Alt Empordà. 

Facilitar la gestió de consultes i alguns tràmits de la Universitat 

Oberta de Catalunya als i a les joves de l’Alt Empordà que hi 

estudien. 
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Emissió de carnets / 

altres gestions. 

Fomentar, facilitar i acompanyar en la realització de gestions i 

tràmits als i a les joves de la comarca. 

Fomentar i facilitar l’adquisició de carnets per a la mobilitat 

juvenil. 

Acompanyar i empoderar les persones joves en la realització i 

gestió de tràmits a través de consultes personalitzades. 

TRANSICIONS 

JUVENILS 

Formació 

Accions formatives 

Millorar la qualificació de les persones joves de l’Alt Empordà. 

Millorar la ocupabilitat de les persones joves de l’Alt Empordà 

mitjançant recursos formatius i la realització de pràctiques 

laborals i formatives. 

Combatre la precarietat laboral dels i de les joves de la 

comarca. 

Fomentar entre les persones joves la realització de cursos i 

formacions. 

Facilitar l’accés de les persones joves a cursos i formacions. 

Difondre les actuacions que es realitzen a la comarca en l’àmbit de 

la formació. 

Detectar les necessitats de qualificació professional de les 

persones joves per a poder realitzar derivacions a serveis 

d’assessorament i acompanyament. 

Pràctiques Laborals i 

Formatives 

Fomentar la possibilitat que els joves de la comarca puguin 

realitzar les seves pràctiques a l'àrea de Joventut del Consell 

Comarcal de l'Alt Empordà. 

Mantenir convenis de col·laboració amb diferents institucions o 

centres formatius, com la Universitat de Girona, per a oferir un 

espai de pràctiques a diferents perfils d’estudiants. 

Ocupació 

Okup’Alt 

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les 

seves oportunitats d’accés al treball i la realització del propi 

projecte professional en igualtat d’oportunitats. 

Millorar les condicions laborals i la qualitat del treball juvenil. 

Fomentar noves i millors oportunitats per al desenvolupament 

professional de les persones joves de l’Alt Empordà. 

Fomentar les habilitats transversals, els valors i les actituds davant 

del treball. 

Apropar als i a les joves del projecte a empreses, perquè es 

familiaritzin amb el món laboral. 

Motivar als i a les joves a inscriure’s en cursos i en formacions 

complementàries i/o relacionades amb els seus interessos. 

Aconseguir una inserció laboral real dels i de les joves participants 

al projecte. 

Servei de Treball Jove 

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les 

seves oportunitats d’accés al treball i la realització del propi 

projecte professional en igualtat d’oportunitats. 

Millorar les condicions laborals i la qualitat del treball juvenil. 

Establir un servei accessible i descentralitzat per a les persones 

joves de la comarca. 

Detectar les necessitats de qualificació professional de les 

persones joves per a poder realitzar derivacions als serveis, 

projectes i/o centres corresponents. 
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Fomentar noves i millors oportunitats per al desenvolupament 

professional de les persones joves de l’Alt Empordà. 

Esdevenir un referent per a les persones joves a l’hora de realitzar 

assessoraments i acompanyaments. 

Educació 

Assessoria i Informació 

Juvenil 

Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu 

procés d’emancipació, a fi d’afavorir la realització del seu 

projecte de vida i la seva autonomia personal. 

Apoderar i conscienciar les persones joves de la seva 

responsabilitat i protagonisme en el propi procés 

d’emancipació. 

Garantir a la població jove de la comarca l’orientació en 

diversos àmbits i dimensions de la seva persona i de la seva 

vida per facilitar la presa de decisions i la planificació del propi 

itinerari emancipador. 

Establir un servei accessible i descentralitzat per a les persones 

joves de la comarca. 

Detectar les necessitats educatives de les persones joves per a 

poder realitzar derivacions als serveis, projectes i/o centres 

corresponents. 

Esdevenir un referent per a les persones joves a l’hora de realitzar 

assessoraments i acompanyaments. 

Espai de Suport a l’Estudi 

Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu 

procés d’emancipació, a fi d’afavorir la realització del seu 

projecte de vida i la seva autonomia personal. 

Garantir instal·lacions per a l’estudi públiques i de qualitat a la 

població jove de l’Alt Empordà. 

Oferir suport no monetaritzat a l’estudi de les persones joves de la 

comarca. 

BENESTAR Salut 

Hàbits Saludables 

Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els 

àmbits que afecten les persones joves: salut física i mental, 

afectiva i sexual, laboral, social, alimentària, etc. 

Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes 

que contribueixin a la promoció de la salut de les persones 

joves. 

Combatre les pressions estètiques i fomentar l’autoestima. 

Dotar a les persones joves de coneixements, referents i recursos 

per tal de fomentar la millora dels seus hàbits alimentaris. 

Augmentar el nombre de joves participants al projecte. 

Informació i prevenció en 

Salut 

 

Informar, prevenir i conscienciar a la població jove sobre tot 

allò que tingui a veure amb la salut i els pugui afectar 

directament. 

Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els 

àmbits que afecten les persones joves: salut física i mental, 

afectiva i sexual, laboral, social, alimentària, etc. 

Proporcionar informació contrastada sobre temes que afectin els 

joves en temes de salut. 

Assessorar i formar als joves sobre temes relacionats amb salut, 

amb una especial atenció a aquelles qüestions que tinguin a veure 

amb aspectes emocionals de la persona. 
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Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes 

que contribueixin a la promoció de la salut de les persones 

joves. 

Fomentar el coneixement dels programes de salut adreçats a 

joves a través dels i de les mateixes joves (boca orella i agents 

de salut). 

Millorar  la valoració i la imatge de les persones joves respecte 

els programes i serveis que s’ofereixen en l’àmbit de la salut 

juvenil 

Prevenir l’adquisició d’hàbits de consum de drogues. 

Oferir un recurs per a la prevenció de conductes de risc i la millora 

d'hàbits saludables dels joves. 

Desenvolupar i fomentar activitats de promoció de la salut a la 

comarca. 

Millorar els comportaments saludables dels joves de la comarca. 

Donar els recursos, les eines i habilitats necessàries a les persones 

joves per tal que puguin intervenir entre iguals, pel que fa a la 

salut i els hàbits. 

Posar a disposició de les persones joves la formació i la informació 

necessàries sobre els efectes de les drogues sobre la salut per tal 

que puguin prendre decisions informades sobre aquest consum. 

 

Igualtat 

Infosex 

Transmetre una perspectiva crítica i la perspectiva de gènere en 

les actuacions d’informació, assessorament i acompanyament 

en els àmbits de la salut, el sexe i la sexualitat. 

Fomentar la perspectiva feminista i l’empoderament de les 

dones joves de l’Alt Empordà. 

Oferir un espai per atendre i acompanyar les persones joves en el 

procés de desenvolupament i descoberta de la sexualitat  per 

afavorir la vivència d'aquesta de manera positiva i responsable. 

Realitzar foment de la salut i treballar la prevenció i reducció de 

conductes de risc en les actuacions desplegades. 

Esdevenir un recurs de referència per als i les joves de la comarca. 

Servei Comarcal de 

prevenció de les 

violències masclistes 

 

Sensibilitzar i erradicar les situacions de violència sexista en els 

contextos i àmbits de la joventut de diversos municipis de l’Alt 

Empordà 

Reduir les agressions masclistes en els espais d’oci festiu a la 

comarca. 

Fomentar la coordinació entre agents al territori per lluitar 

contra les violències masclistes. 

Fomentar la igualtat i la no discriminació, així com lluitar contra la 

violència masclista. 

Oferir informació i atenció en violència masclista, i compartir 

inquietuds i reflexionar en grup sobre la violència masclista.  

Sensibilitzar sobre l’impacte de la violència masclista en la vida de 

les dones.  

Fomentar la ubicació de punts liles a les festes populars dels 

municipis de l’Alt Empordà, Per tal de gaudir de la Festa Major o 

espais d’oci i altres espais de joves amb llibertat i seguretat. 
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CIUTADANIA 

Participació 

Accions Mancomunades 

Desenvolupar diferents actuacions que beneficiïn al conjunt de 

municipis de la comarca. 

Enfortir la implementació de les polítiques de joventut a la 

comarca. 

 

Contactar i col·laborar entre els diferents professionals que 

treballen en l’àmbit de la joventut a la comarca. 

Fomentar la participació tant a nivell individual com a nivell 

associatiu. 

 

Servei de Mobilitat 

Internacional 

Fomentar l’interès de les persones joves per implicar-se en el 

seu entorn, així com la cultura participativa. 

Fomentar l’autonomia, la mobilitat, el creixement personal i el 

pensament crític de les persones joves a través de projectes 

que els connectin amb experiències d’altres indrets. 

Atendre i impulsar la mobilitat internacional des de l'Oficina Jove i 

en els diferents municipis de la comarca. 

Facilitar la realització de projectes de mobilitat per a joves. 

Cohesió, cultura i 

oci 

Programació d’Activitats 

Juvenils 

Articular una oferta d’activitats d’oci i culturals que superi les 

diferents barreres i impediments d’accés de les persones joves. 

Reforçar la cohesió entre els diferents perfils de persones joves 

de l’Alt Empordà a través d’activitats d’oci i culturals. 

Fomentar la participació juvenil mitjançant el disseny de la 

programació d’activitats d’oci. 

Reforçar i millorar la difusió i la comunicació de la programació 

d’activitats culturals i d’oci, per facilitar-ne el coneixement i 

l’accés al màxim de joves de la comarca. 

Definir un mínim d’activitats a l’any que seran dissenyades a través 

de processos participatius amb els i les joves. 

Descentralitzar activitats culturals i d’oci per a joves arreu del 

territori a través del SCJ i les professionals compartides. 

Espai Creatiu 

Potenciar la creació artística i la producció cultural dels i les 

joves. 

Fomentar l’apropament i l’accés a la cultura i les diferents arts 

als i a les joves de l’Alt Empordà. 

Fomentar l’autonomia i la responsabilitat de les persones joves 

en l’accés i la cura a les instal·lacions artístiques de l’Oficina 

Jove. 

Facilitar les eines, les infraestructures i els mitjans per a la creació 

i la producció cultural realitzada per la gent jove. 

Oferir alternatives públiques i no monitoritzades a instal·lacions 

de pràctica artística. 
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ANNEX 2. TAULA 7 - INDICADORS D’AVALUACIÓ DELS PROJECTES DEL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL – PCJ ALT EMPORDÀ 2020 – 2024. 

 

PROGRAMES PROJECTES INDICADORS D’AVALUACIÓ 

TERRITORI 

Suport Comarcal 

Tècnics Compartits de 

Joventut 

Nombre de municipis en conveni amb el SCJ respecte el curs anterior. 

Nombre de municipis que estan al corrent del projecte però no en formen part. 

Nombre de municipis que no formen part del projecte però hi estan interessats (avaluació de les dificultats. 

Nombre de municipis en conveni amb el SCJ que disposen de PLJ. 

Suport a 

l’Associacionisme i al 

Lleure 

Nombre d’actuacions de suport a l’associacionisme juvenil realitzades a la comarca, classificades per municipis. 

Nombre d’entitats beneficiàries, classificades per municipis. 

Nombre d'assistents a les Taules d’entitats 

Nombre d'assessoraments realitzats a entitats 

Nombre de cursos de lleure i participants als respectius cursos 

Comunicació i 

Visibilització 

Evolució (contrast interanual) del nombre de visualitzacions i interaccions a les xarxes socials del SCJ. 

Impulsar el disseny d’un pla estratègic de comunicació del SCJ. 

Temporalitzar l’elaboració del pla de comunicació del SCJ. 

Taules 

Comarcals de 

Joventut 

Taula de Professionals de 

Joventut 

Percentatge municipis assistents que disposen de professionals de la joventut. 

Nombre d’actuacions mancomunades dutes a terme. 

Nombre de municipis que comparteixen objectius tècnics acordats. 

Taula de Polítics 

referents de Joventut 

Nombre d’administracions que integren regularment la Taula. 

Percentatge municipis amb càrrecs electes en joventut assistents. 

Nombre de municipis que comparteixen objectius polítics acordats. 

Taula d’Entitats juvenils  
Nombre d’entitats que integren regularment la Taula. 

Nombre de propostes i accions realitzades. 

Taula Interinstitucional 

per la Formació i 

l’Ocupació Juvenil 

 

Definició d’un calendari fix de reunions. 

Nombre d’agents assistents a les reunions establertes. 

Definir amb els conjunt dels agents participants una diagnosi sobre la situació formativa i laboral de la població jove del territori. 

Nombre d’acords estratègics de treball. 

Nombre d’actuacions compartides i mancomunades realitzades. 
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Taula Interinstitucional 

de Salut Juvenil 

Definició d’un calendari fix de reunions. 

Nombre d’agents assistents a les reunions establertes. 

Definir amb els conjunt dels agents participants una diagnosi sobre la salut de la població jove al territori. 

Nombre d’acords estratègics de treball. 

Nombre d’actuacions compartides i mancomunades realitzades. 

Treball 

transversal 

supracomarcal 

Relacions institucionals i 

tècniques 

Nombre de reunions realitzades 

Nombre d’accions impulsades 

Nombre de joves que participen dels diferents accions 

Competències 

delegades 

Gestió de les 

Instal·lacions Juvenils 

Nombre d’inspeccions preceptives biennals. Són inspeccions d’ofici regulades pel Decret 140/2003. 

Nombre d’inspeccions inicials de comprovació. Són imprescindibles a les instal·lacions juvenils noves. 

Nombre d’altres inspeccions (segones visites, denúncies, inspeccions especials). Completen l’activitat inspectora del Consell 

Comarcal. 

Índex d’expedients informatius i sancionadors iniciats. Permet avaluar la tasca de control de l’ens local i el grau de compliment d ela 

legalitat en el seu àmbit territorial. 

Supervisió d’activitats de 

lleure. 

Nombre de visites realitzades. Garantir que es realitzi un nombre raonablement proporcional d’activitats d’educació en el lleure amb 

participació de menors de 18 anys que es realitzen a la comarca. 

Nombre d’activitats fetes a la comarca afectades per emergències o incidències (nombre de situacions d’emergència en les que s’ha 

intervingut; nombre d’incidències en les que s’ha intervingut). 

Serveis 

generalistes 

Gestions i Serveis de la 

Universitat Oberta de 

Catalunya 

Nombre de consultes i gestions realitzades, classificades per edat, sexe i tipologia. 

Emissió de carnets / 

altres gestions. 
Nombre de consultes i gestions realitzades durant l’any, classificades per edat, sexe i tipologia. 

TRANSICIONS 

JUVENILS 

Formació 

Accions Formatives 

Nombre d’actuacions formatives realitzades pel SCJ. 

Difusió d’accions formatives. 

Assistents a les actuacions formatives. 

Nombre de derivacions a serveis i professionals en l’àmbit de la formació i l’ocupació. 

Pràctiques Laborals i 

Formatives 

Nombre de participants anuals. 

Valoració dels joves que han fet pràctiques a l‘àrea. 

Valoració dels centre formatius o professionals d’on provenia el jove sobre el resultat de les pràctiques a joventut. 

Okup’Alt Valoració de les participants al projecte de la formació i els aprenentatges obtinguts. 
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Ocupació 

Nombre de joves que finalitzen el projecte. 

Nombre de joves que s’inscriuen a formacions paral·lelament al projecte. 

Nombre de joves que obtenen un contracte laboral a través del projecte Okup’Alt. 

Servei de Treball Jove 

Nombre de consultes i acompanyaments realitzats a l’Oficina Jove, classificats per edat, sexe i tipus d’actuació. 

Nombre de consultes i acompanyaments realitzats fora de l’Oficina Jove, classificats per lloc i tipus d’actuació. 

Valoració de les actuacions realitzades pel Servei. 

Nombre de derivacions efectives a altres serveis, projectes i/o centres. 

Impacte de la difusió del Servei. 

Educació 

Assessoria i Informació 

Juvenil 

Nombre de consultes i acompanyaments realitzats a l’Oficina Jove, classificats per edat, sexe i tipus d’actuació. 

Nombre de consultes i acompanyaments realitzats fora de l’Oficina Jove, classificats per lloc i tipus d’actuació. 

Valoració de les actuacions realitzades pel Servei. 

Nombre de derivacions efectives a altres serveis, projectes i/o centres. 

Impacte de la difusió del Servei. 

Espai de Suport a l’Estudi 
Nombre d’usos de l’Espai de Suport a l’Estudi, classificats per edat, sexe i tipus d’ús. 

Valoració de les instal·lacions de l’Espai de Suport a l’Estudi. 

BENESTAR 

Salut 

Hàbits Saludables 

Evolució anual del nombre de joves inscrits i de centres participants. 

Transmissió de continguts que trenquin amb les pressions estètiques. 

Transmissió de continguts que resultin amb una utilitat pràctica als i a les joves en la millora dels seus hàbits alimentaris. 

Informació i prevenció en 

salut 

Nombre de consultes i acompanyaments realitzats a l’Oficina Jove, classificats per edat, sexe i tipus d’actuació. 

Nombre de consultes i acompanyaments realitzats fora de l’Oficina Jove, classificats per lloc i tipus d’actuació. 

Nombre de publicacions a xxss. i cartelleria realitzada. 

Valoració de les actuacions realitzades pel Servei. 

Nombre de derivacions efectives a altres serveis, projectes i/o centres. 

Impacte de la difusió del Servei. 

Nombre de joves inscrits al curs de formació Agent Jove de Salut, classificats per edat i sexe. 

Valoració del curs d’Agent Jove de Salut. 

Percepció de la utilitat de la formació impartida i de la informació transmesa per part de les persones joves. 

Nombre d’actuacions realitzades segons tipus d’actuació, i assistents. 

Igualtat Infosex 

Nombre de consultes i acompanyaments realitzats a l’Oficina Jove, classificats per edat, sexe i tipus d’actuació. 

Nombre de consultes i acompanyaments realitzats fora de l’Oficina Jove, classificats per lloc i tipus d’actuació. 

Valoració de les actuacions realitzades en Infosex. 

Nombre de derivacions efectives a altres serveis, projectes i/o centres. 

Impacte de la difusió del projecte. 

Nombre de joves inscrits a les activitats i tallers realitzats, segons sexe i edat. 
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Servei Comarcal de 

prevenció de les 

violències masclistes 

 

Nombre de municipis que participen de la xarxa. 

Nombre de dies que s’han posat diferents punts liles als municipis. 

Nombre d’atencions, assessoraments i consultes realitzades. 

Nombre de formacions realitzades.  

Valoració dels professionals que participen del projecte. 

Valoració dels municipis que participen del projecte. 

Avaluació dels responsables del projecte sobre l’impacte i eficàcia del mateix. 

CIUTADANIA 

Participació 

Accions Mancomunades 

Nombre de municipis que participen dels diferents projectes mancomunats. 

Nombre de joves que participen dels diferents projectes mancomunats. 

Valoracions de les entitats beneficiàries. 

Nombre de reunions de la TCEJ. 

Nombre d’actuacions i processos participatius impulsats des del SCJ. 

Nombre d’actuacions de foment de la participació juvenil als municipis 

Avaluació de l’impacte de la comunicació i la difusió de les actuacions de foment de la participació i de l’associacionisme juvenils. 

Servei de Mobilitat 

Internacional 

Nombre d’atencions realitzades per les tècniques referents en l’àmbit de la mobilitat internacional, classificades per edat, sexe i 

municipi. 

Nombre de programes internacionals realitzats amb joves de l’Alt Empordà. 

Nombre de programes internacionals realitzats amb professionals de la joventut de l’Alt Empordà. 

Cohesió, cultura 

i oci 

Programació d’Activitats 

Juvenils 

Nombre d’actuacions dissenyades de manera participativa. 

Impacte de la difusió i la comunicació del programa d’activitats realitzades. 

Nombre de persones inscrites a les activitats realitzades. 

Valoració dels i de les assistents a les activitats. 

Espai Creatiu 
Nombre de col·lectius i/o joves a títol individual que realitzen un ús de l’Espai Creatiu, classificats per sexe i municipi. 

Nombre d’activitats i d’assistents a les activitats de caràcter cultural i artístic realitzades en el marc de l’Espai Creatiu. 
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