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

  PRESENTACIÓPRESENTACIÓ
El Pla d'Actuació en matèria de Joventut per a l'any 2016 segueix les línies marcades
i  els  objectius  establerts  en  el  Protocol  d'Intervenció  Estratègica  Comarcal  en
Polítiques de Joventut de l'Alt Empordà.

Les accions desenvolupades durant el 2016 busquen la creació de joves autònoms,
amb capacitat de reflexió, d'anàlisi crític i constructiu de l'entorn més immediat i de
la societat en sentit global. Busquem joves que participin en tot allò que els afecta,
que els motiva o que els preocupa.

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

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

• Programa de Suport a les Polítiques Municipals de Joventut

• Programa de Participació Juvenil i Associacionisme

• Programa de Formació i Ocupació Juvenil

• Programa de Salut Juvenil 

• Programa de Foment de l'Emancipació Juvenil

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

En total s'han desenvolupat setze projectes  juvenils que han tingut un interès i un
èxit  diferent  en  funció  del  grau  d'implementació,  dels  objectius  marcats,  de  la
participació  i  de  la  posterior  valoració  final.  Aquests  s'han  avaluat  segons  els
indicadors i criteris marcats en cadascun dels cinc programes abans esmentats.

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

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

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

• El Projecte Okup'Alt   Davant d'un context social i econòmic que obliga a les
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diferents  administracions  a  dedicar  els  màxims  esforços  per  reconduir  la
situació que viu en aquests moments el col·lectiu juvenil, el projecte Okup'Alt
té per objectiu el de fer front a l'elevat índex d'atur i a la capacitació dels i
les joves altempordanesos. Amb aquest projecte es visualitza l'aposta ferma i
decidida  de l'àrea  de  Joventut  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  pel
disseny de projectes formatius i ocupacionals propis i per la col·laboració i el
treball en xarxa entre tots els agents i entitats del territori.

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

• L'Oficina Jove   com a base del desenvolupament de les polítiques en matèria
d'emancipació  juvenil.  Aquest  projecte  té  com  a  objectiu  bàsic  el
desenvolupament  i  consolidació  d'una  oficina  única,  integral  i  transversal
d'atenció als joves de la comarca. En ella s'engloben serveis de joventut de les
tres  administracions  que  tenen  signat  el  conveni  de  desenvolupament  de
l'esmentada  Oficina  (Generalitat  de  Catalunya,  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà i Ajuntament de Figueres).

De tots els projectes en individual i dels programes en general es realitza un anàlisi
final de resultats i objectius aconseguits que ens serveix per decidir si és necessari
donar continuïtat a totes les accions implementades, si cal modificar alguns aspectes
o si és millor optar per altres tipus d'intervencions.

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

Considerem la joventut com un col·lectiu específic i de característiques particulars
que fan que l'administració hagi de desenvolupar polítiques estratègiques per tal de
fer front a les necessitats particulars d'aquest col·lectiu.

D'aquestes polítiques focalitzades en el desenvolupament dels joves han de sorgir
accions i programes que tinguin per objectiu la transformació i  la transmissió de
valors cívics i de ciutadania. Polítiques de  joventut realistes, eficaces i eficients que
treballin les problemàtiques i necessitats dels joves en el present però sense deixar
de banda les característiques i les necessitats futures de la societat.

Des  de  l'àrea  de  Joventut  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  volem  donar
resposta  a  aquestes  necessitats  de  tots  els  i  les  joves  altempordanesos  en  els
diferents  àmbits  que   afecten  en  el  seu  procés  d'emancipació  i  de  construcció
personal: educació, treball, salut, lleure,... És per això que hem de tenir present les
característiques  de  la  comarca  que  condicionaran  quines  polítiques  es
desenvoluparan i com s'implementaran.

L'Alt Empordà és la comarca gironina que major nombre de municipis presenta amb
un total de 68. També és la comarca catalana que més municipis té, malgrat no ser
la que compta amb una major superfície. Per aquests motius, es pot dir que l’Alt
Empordà  és  una  comarca  molt  fragmentada  pel  que  fa  a  la  seva  estructura
municipal.

Podem destacar  que  dels  68  municipis  que  conformen la  comarca  50  tenen  una
població inferior a 2.500 habitants. I  pel que fa a distribució de la població dels
139.838  habitants  que  tenim  a  la  comarca  5  municipis  agrupen  la  major  part
d'aquesta,  és  a  dir,  sumant  la  població  de  Figueres,  Roses,  Castelló  d'Empúries,
L'Escala,  Llançà  i  Vilafant  arribem  a  un  total  de  98.088  habitants.  Analitzant
aquestes dades trobem molts municipis amb una població i una capacitat d'execució
(tècnica i pressupostària) reduïda que sense unes polítiques de joventut de nivell i
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d'abast comarcal no podrien assumir, implementar  i impulsar projectes, accions i
activitats juvenils pròpies. 

Pel que fa a dades de la població juvenil, l'Alt Empordà té 21.668 adolescents i joves
d'edats compreses entre entre els 15 i 29 anys que representen el 15,5 % del total de
la població que resideix a la comarca. Si comparem aquesta dada (Comarques de
Girona  i  Catalunya)  observem que és  lleugerament  inferior  al  percentatge de la
demarcació (15,57 %) i més de mig punt inferior al percentatge català (16,12 %).  Pel
que fa a la taxa de creixement de la població Juvenil aquesta és negativa (-1,7%)
igual  que  a  la  resta  del  territori,  però  aquest  decreixement  és  inferior  si  el
comparem a nivell de la Demarcació de Girona (-2%) i a nivell de Catalunya (-2,9%).

Un altre fet important és l'índex d'immigració a la comarca. Segons dades facilitades
per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
la comarca de l’Alt Empordà és la que presenta un major percentatge d’estrangers
en comparació al total dels seus habitants, amb un 26,4% dels seus veïns. Pel que fa
a la població juvenil d'origen immigrant aquesta és del 31,37%  respecte al total de
joves altempordanesos. Aquest índex d'immigració juvenil és força superior al de la
resta de la Demarcació (26,61 %) i sobretot destacar que és 11 punts percentuals més
alt que  l'índex a nivell català (20,98%). Per tant, veient aquests xifres, observem
que és molt necessari poder treballar des de la proximitat la interculturalitat, la
cohesió i la convivència entre els i les joves. 

Pel que fa als estudis la taxa de graduats a l'ESO de l'Alt Empordà també és inferior a
les taxes a nivell de Demarcació (85,60%) i a nivell de Catalunya (86,69%). A l'Alt
Empordà el 84,09% de joves obtenen l'ESO (Dades del Departament d'Ensenyament
2014-2015). Els joves que no superen l'ensenyament obligatori tenen una situació a
nivell formatiu complicada ja que sense el graduat de l'ESO no es possible continuar
cursant estudis reglats superiors i els recursos existents a la comarca per reinserir
formativament  joves  amb  aquest  perfil  són  escassos.  Si  analitzem  l'índex  d'atur
registrat  de  16  a  34  anys,  observem  que  aquest  índex  també  és  lleugerament
superior a la comarca (8,15) que a la resta de la Demarcació (7,53) i a Catalunya
(7,95).

Vist  tot  això, des del Consell  Comarcal despleguem i implementem polítiques de
joventut que vagin en consonància amb les característiques socials, poblacionals,
econòmiques  i geogràfiques de la comarca. I aquestes també estan en consonància
amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 que impulsa la Generalitat
de Catalunya i els diferents reptes que proposa treballar. 

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.
Compta amb un equip de professionals que tenen la missió de crear, desenvolupar i
implementar els diferents projectes i programes que facin front als diferents reptes i
objectius que contempla el Protocol d'Intervenció Estratègica Comarcal en Polítiques
de Joventut de l'Alt Empordà.
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PROGRAMA DE SUPORT A LES POLÍTIQUES MUNICIPALSPROGRAMA DE SUPORT A LES POLÍTIQUES MUNICIPALS
DE JOVENTUTDE JOVENTUT

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

Es distribueix en tres accions que es coordinen entre si i que ens permeten acostar-
nos a la joventut de manera integral. Tres projectes a través dels quals dissenyem i
executem polítiques  de joventut  adequades  a  les  realitats  i  necessitats  de  cada
moment i de cada realitat.

PROJECTE TÈCNIC DE JOVENTUT COMPARTIT 

Un projecte considerat clau i estratègic per tal de fer arribar i universalitzar les
polítiques joventut a tota la comarca. El 2016 ha estat un any de creixement i
d'expansió del projecte. Cada vegada més ajuntaments estan interessats en formar-
ne part, molts d'ells  veuen la necessitat de l'impuls i  de la creació de polítiques
adreçades  als  joves.  I  una  forma  que  fa  viable  el  desenvolupament  d'aquestes
accions juvenils és el Projecte Tècnic de joventut Compartit. És a dir, que podem
afirmar que el Projecte Tècnic de Joventut Compartit esdevé l'eix vertebrador i de
desenvolupament  de  les  polítiques  de  joventut  a  molts  dels  municipis  de  l'Alt
Empordà.

Aquest any, degut a la demanda de diferents municipis, s'han ampliat les zones de
treball, passant de 4 a 5 zones, com també el personal tècnic que desenvolupa el
projecte, passant també de 4 a 5 tècniques compartides de joventut. El que s'ha fet
és mantenir la distribució de les 4 zones que ja teníem consolidades i creant-ne 1 de
nova on s'han agrupat els municipis que han sol·licitat formar part del projecte.

Per  a la  distribució de zones, com també per l’agrupació de municipis,  s'intenta
seguir  criteris geogràfics, econòmics, formatius i relacionals.  En total aquest any
formen part del projecte 27 municipis de l'Alt Empordà incorporant-se de nous els
municipis de La Jonquera, Peralada i Sant Pere Pescador.

Pel que fa a la viabilitat econòmica del projecte destacar que s'intenta reduir el
màxim possible els costos per tal de fer-lo viable. Això ho aconseguim gràcies a la
distribució el  màxim de racional possible de les  5 zones de treball,  gràcies  a  la
planificació de les tasques i a l'optimització dels desplaçaments que es realitzen als
municipis. 

Aquestes  5  Tècniques  Compartides  de  Joventut  estan  supervisades  pel  Tècnic
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Comarcal  de  Joventut  i  reben  el  suport  administratiu,  de  recursos  i  a  nivell  de
projectes de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal.

MAPA DELS SERVEIS DE JOVENTUT DE L'ALT EMPORDÀ1

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

Malgrat  les  dificultats  econòmiques  que passen  alguns  dels  ajuntaments  a  causa
d'una  reducció  d'ingressos  destacable  i  del  retard  en  els  cobraments  de  les
subvencions, el projecte no només ha mantingut enguany tots els municipis que hi
han format part, sinó com s'ha dit anteriorment, aquest s'ha ampliat amb 3 nous
municipis.

Aquest fet demostra la confiança que els municipis tenen dipositada en el projecte i
alhora el gran compromís per desenvolupar polítiques juvenils en el territori. També
és  important  ressaltar  que amb la  continuïtat  en  el  temps  de la  implementació
d’accions i projectes juvenils en els municipis fa que aquestes guanyin en qualitat,
eficàcia  i  eficiència  i  alhora  permet  que  ens  puguem convertir  en  els  referents
positius dels joves que hi habiten.

El manteniment del cost econòmic del projecte Tècnic de Joventut Compartit que
assumeixen els ajuntaments, gràcies a l'important esforç que fan tant la Direcció

1 Font pròpia, elaborat per l'àrea de joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
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Zona C 
Cadaqués
Port de la Selva
Espolla
Capmany
Sant Climent
Garriguella

Zona A 
Armentera
Camallera
El Far de l’Empordà
Sant Miquel del Fluvià
Vilafant
Ventalló

Zona D 
Agullana
Avinyonet
Cantallops
Llers
Pontós
Vilamalla

Zona E 
La Jonquera
Peralada
Sant Pere Pescador

Zona B 
Boadella i les Escaules
Borrassa
Lladó
Navata
Portbou
Vila-sacra

Servei propi de joventut
Castelló d’Empúries
L’Escala
Llançà
Roses
Viladamat

Ofcina Jove Alt Empordà
Figueres



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

General de Joventut, com la Diputació de Girona i com el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà ha estat  clau per mantenir  i  augmentar el  nombre de municipis  aquest
2016.

Podem afirmar rotundament que hem assolit  i  sobrepassat un dels  objectius clau
plantejats  en  el  Projecte  que  és  el  de  mantenir  el  nombre  d'ajuntaments  amb
conveni amb el Consell Comarcal pel desplegament de les polítiques de joventut en
el  territori.

Destacar que hi ha municipis que en aquests moments no formen part del projecte
que han mostrat el seu interès en participar-hi i que estan a l’espera de poder-ho
fer.   Aquest  fet  ens  demostra  que el  projecte  funciona  correctament  i  que s'ha
convertit en un referent del desplegament de les polítiques de joventut a la nostra
comarca. La dificultat en tot això és que per tal de poder arribar a més municipis es
necessita  de més  personal  tècnic,  de més recursos  econòmics  i  de més  recursos
infraestructurals ja que amb els recursos que hi estem destinant en l'actualitat s'ens
fa difícil poder assumir algun municipi més. En relació a aquests fets, dir que s'està
treballant conjuntament amb la Direcció General de Joventut per tal de trobar els
recursos econòmics, tècnics i d'infraestructura per poder donar cobertura als nous
municipis que vulguin participar del projecte.

Dels municipis implicats  més del 70% ha valorat de forma positiva el projecte,
argumentant que la presència del tècnic/a en un horari concret facilita l'atenció als
joves i permet un treball constant i consistent entre els referents juvenils d'ambdues
entitats  (Consell  Comarcal  i  Ajuntaments).  També  es  segueix  valorant  molt
positivament que gràcies  al  projecte poden accedir  directament a les  propostes,
projectes  i  activitats  que  es  realitzen  des  de  l’àrea  de  Joventut  del  Consell
Comarcal.  Propostes  i  projectes  de  diferents  àmbits  com  de  foment  de  la
participació i la ciutadania activa, de salut, formatius i de promoció de l’ocupació.
Tot això influeix de forma positiva en la decisió de continuar dins del projecte Tècnic
de Joventut Compartit.

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

Observem que cada vegada més  els  Ajuntaments  tendeixen a  signar  convenis  de
col·laboració  amb  el  Consell  Comarcal  per  tal  de  que  aquest  desenvolupi  les
polítiques de joventut en el seu municipi.  Aquest fet es degut al  bon treball,  al
posicionament  i  al  lideratge  de  l'àrea  de  Joventut  del  Consell  Comarcal  com  a
administració de referència en el territori pel que fa a la gestió de les polítiques
públiques en l'àmbit juvenil. A nivell estadístic d'un total de 21.6682 joves de 15 a
29 anys de l'Alt Empordà s'arriba al 91% dels joves de la comarca, és a dir a

2 Font IDESCAT any 2016
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19.599 joves. També podem dir que tots els municipis que superen els 200 joves en
el seu territori estan desenvolupant i implementant polítiques específiques dirigides
a joves.

Pel que fa a la valoració global aquesta és fa difícil al tractar-se d’un projecte anual,
tot i que amb la continuïtat i ampliació dels municipis implicats en el projecte i la
demanda de nous municipis per formar-ne part, podem afirmar que a nivell general
el  grau  de  satisfacció  i  el  nivell  de  compliment  dels  objectius  marcats  és  molt
elevat. 

Podem afirmar que els objectius plantejats en l’inici de l’any per a cada municipi
eren  reals  i  factibles,  ja  que,  gràcies  al  treball  realitzat  per  les  tècniques
compartides, la majoria d’accions i activitats plantejades s’han realitzat.

Així,  en  bona  part  dels  municipis,  les  tècniques  de  joventut  compartides  han
aconseguit convertir-se en un referent pels joves, properes a ells i catalitzadores
de les seves demandes i necessitats. També ho han estat pels responsables polítics i
demés agents que es relacionen amb el municipi. Juntament amb elles des de l'àrea
de Joventut del Consell Comarcal s'han seguit duent a terme reunions de coordinació
amb els ajuntaments implicats amb l'objectiu de treballar plegats i amb xarxa, amb
una mateixa visió i cap a una mateixa direcció.

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

Es pot afirmar que en aquests moments es supera el 70%, que ens proposàvem, de
municipis que disposen d'equipaments per a joves, ja que tot i que no tots tenen un
espai específic per aquest col·lectiu, els pocs que no poden oferir un espai per ús
exclusiu del joves han optat per habilitar equipaments comunitaris per aquest fi.
L'avantatge de disposar d'un lloc de referència en el municipi fa que augmenti la
participació juvenil i que els joves siguin agents actius de les diferents activitats que
es realitzen durant l'any al municipi.

Destacar la  inauguració d'un  nou espai  jove llargament  demandat  al  municipi  de
l'Escala. També s'ha tornat a posar en funcionament l'espai jove de Peralada i s'ha
condicionat un espai destinat al jovent al municipi de Sant Pere Pescador. Com a fet
negatiu  dir  que  aquest  2016  s'ha  tancat  l'espai  jove  que  s'havia  posat  en
funcionament a Llançà. 

Una de les finalitats del projecte Tècnic de Joventut Compartit és que els joves dels
diferents  municipis  participants  esdevinguin  una  de  les  peces  clau  alhora  de  la
programació d'activitats i projectes juvenils al municipi. Ells han de tenir un paper
clau,  decisori  i  s'han  de  sentir  partícips  de  les  accions  desenvolupades  que  els
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afecten  o  els  poden  afectar  en  un  futur.  Són  alguns  exemples  d'aquest  procés
municipis  com    Cadaqués,  Llers,  El  Far  d'Empordà,  Boadella  i  Les  Escaules,
L’Armentera o Vilamalla. El  col·lectiu juvenil assumeix responsabilitats, lidera i és
protagonista  de  bona  part  de  les  activitats  que  s'organitzen  en  els  respectius
municipis. 

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

Des  de  la  coordinació  del  projecte  compartit  una  de  les  tasques  que  s'ha
desenvolupat amb més interès ha estat la d'elaborar eines i recursos que s'apliquin
en els diferents municipis i que serveixin per a millorar-ne les prestacions. Dotar-lo
de propostes més coherents i adequades que beneficien de forma més directa tant
als joves com als seus municipis. Exemples d'això són el Projecte Okup'Alt que té una
valoració molt bona tant per part dels ajuntaments com pel conjunt d'agents socials
del territori, els punts de salut juvenil en els diferents concerts joves i la figura de
l'agent de salut comarcal que realitza atencions a joves en temes de salut de forma
confidencial o dinamitza tallers i xerrades sobre hàbits i salut. 

Totes aquestes propostes s’han anat desenvolupant i implementant durant l’any 2016
i esperem que en el 2017 en puguin aparèixer de noves i que creixin o es readaptin
les existents. Es treballa amb la visió de consolidar, potenciar i ampliar les accions
en matèria de joventut que es desenvolupen dins el Projecte Tècnic de Joventut
Compartit.
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PROJECTE D'ACTUACIONS JUVENILS MANCOMUNADES 

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

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

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

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

S’han  desenvolupat  les  accions  i  activitats  mancomunades  previstes  en  el  pla
d'actuació  vigent,  es  mantenen  pràcticament  les  mateixes  propostes  que  l'any
anterior.  Destacar  que es  prioritzen les  activitats  més  globals,  integradores  i  on
participen més joves de tota la comarca.

De  la  Taula  Comarcal  de  Joventut i  fruit  de  la  demanada  dels  diferents
dinamitzadors/es de la comarca ha sorgit una Taula de Dinamitzadors Juvenils que
té com a objectiu el treball en xarxa i  en comú dels diferents professionals que
treballen directament amb els joves. Aquesta Taula s'ha anat reunint periòdicament
per tal de treballar problemàtiques, necessitats i altres aspectes que van sorgint en
el  dia  a dia  de la  gestió  dels  espais  joves.  Fruit  d'aquestes  trobades també s'ha
consensuat un calendari d'activitats de dinamització juvenil d'àmbit comarcal que
s'aniran  fent  pels  diferents  espais  joves  i  que  tindran  el  suport  de  tots  els
professionals  de  joventut  de  la  comarca  que  s'hi  vulguin  implicar.  També  es
treballarà perquè tots els espais joves siguin presents amb joves del seus municipis
durant el desenvolupament del les activitats.
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La  primera  activat  desenvolupada  seguint  aquest  mètode  de  treball  ha  estat  a
Peralada i ha consistit en l'organització d'un campionat de futbol sala entre espais
joves. Es va celebrar el passat 30 de desembre i va tenir un gran èxit de participació
ja que van assistir a l'activitat uns  90 joves de tota la comarca. La valoració de
l'activitat és molt positiva ja que ha servit per establir llaços entre joves de diferents
municipis, ha implicat diferents espais joves, ha fonamentat el treball en xarxa i
cooperatiu, i ha fomentat l'esport i els hàbits saludables. La propera activitat que
s'organitzarà  seguint  aquesta  forma  de  treball  conjunt  ja  està  programada,  es
realitzarà  a  Navata  durant  el  primer  trimestre  de  l'any  2017  i  consistirà  en  un
concurs de talent jove.

Des de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal també es fan visites individualitzades
a municipis per conèixer de més a prop la seva actualitat i per donar suport comarcal
i assessorament als tècnics i polítics locals quan és necessari. Un exemple d'aquestes
vistes de suport i assessorament és l'Escala, on s'ha realitzat un suport comarcal per
tal d'iniciar el desenvolupament de polítiques actives de joventut, l'estructuració i
planificació d'una àrea de joventut i la creació d'un espai jove en el municipi.

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

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

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

• S’ha  seguit  apostant  pel  desplegament  de  punts  informatius  de  salut  i
prevenció  SomNit,  prevenció  d’alcohol  i  drogues,  a  través  de  Creu  Roja
Joventut, a concerts joves de les festes majors de municipis de la comarca
com Cadaqués, Figueres, Avinyonet de Puigventós, Navata, El Port de la Selva i
Vilafant.

• Hem organitzat una nova edició de la Trobada de Casals d'Estiu reunint uns
1.400  nens  i  nenes  amb  els  seus  monitors  i  monitores  de  36  casals
diferents. Una trobada amb moltes novetats com una cercavila de temàtica
marinera i la presentació de la "Cançó dels Casals d'Estiu"  que varen cantar
conjuntament tots els nens i nenes participants.
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• Hem mantingut les sortides juvenils comarcals. S’han realitzat les sortides a
esquiar durant l’hivern, a patinar sobre gel i a assistir a un partit de bàsquet a
la primavera, als Aiguamolls  de l’Empordà i  a Cadaqués a l’estiu, i  a Port
Aventura a la tardor. Aquestes han tingut una molt bona participació de joves
de tota la comarca destacant al gran nombre d’assistents en l’ultima sortida
per Halloween a Port Aventura, omplint fins cinc autobusos i desplaçant unes
dues-centes cinquanta persones fins a Salou.

• -S’ha  tornat  a  realitzar la  Trobada d'Entitats  Juvenils  de l'Alt  Empordà,
aquest any a Vilamalla, amb la majoria d’entitats juvenils participant i amb
un gran nivell d’assistència de joves. Activitat plenament consolidada i que ha
esdevingut una referència de participació i associacionisme a la comarca.

Al  llarg  del  2016  s'han  executat  altres  actuacions  comarcals  mancomunades,
directament o s'hi ha donat suport a diferents nivells, però no apareixen en aquest
apartat ja que hem optat per descriure’ls en els diferents projectes en funció de
l'àmbit  temàtic  a  què  es  dediquen.  Així  doncs,  s'han  complert  els  d'objectius
proposats.

Enguany s'ha seguit mantenint el  conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de
Figueres per la gestió de les polítiques de joventut municipals. Una col·laboració
que tindrà continuïtat per a l'any vinent, i que durant aquest 2016, a través l'Oficina
de  Joventut  Figueres-Alt  Empordà,  ha  seguit  generant  la  creació  d’una
programació d’activitats trimestral, la creació de projectes formatius adreçats al
col·lectiu  juvenil,  un  servei  de  dinamització  juvenil,  un  servei  referencial
d’informació juvenil i un espai de creació artística, cultural i musical.
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L’Oficina de Joventut Figueres – Alt Empordà forma part de la Xarxa d’Oficines
Joves que està desplegant la Generalitat de Catalunya a tot el país a través d’un
conveni de col·laboració per a la creació de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà. El 2016
ha estat l'any de la plena consolidació de l'Oficina Jove i això ho podem veure a
través  de  la  gran  quantitat  de  consultes  de  diferents  temàtiques,  l'augment
d'activitats realitzades i l'increment d'atencions personalitzades. Aquest fet ens fa
constatar que ens hem convertit en el punt de referència pels joves de Figueres i
comarca pel que fa al seu procés d’emancipació3.

S'ha  col·laborat  en  altres  activitats de  l'Ajuntament  de  Figueres,  com  el  Casal
d'estiu, amb més de 500 nens i nenes, les Barraques de Figueres per les festes de
Santa Creu i en les activitats de Nadal a la ciutat.

Finalment dir, a moda de conclusió d'aquest projecte, que tot i que a nivell global
cada  vegada  hi  ha  més  joves  que  s'impliquen  en  el  territori  i  participen en
l'elaboració i l'execució de les accions que es desenvolupen en els seus municipis i/o
espais  relacionals,  continua sent complicat  i  poc habitual  que ho facin en altres
contextos. 

També segueix costant que els i les joves assumeixin responsabilitats i s'hi ho fan
encara  ho  realitzen  secundats  pel  tècnic  de  joventut  o  algun  altre  suport.  Una
realitat que demostra que encara cal treballar l'autonomia juvenil a la comarca, que
és important seguir aplicant mesures per aconseguir fer-la efectiva i real i que les
activitats juvenils mancomunades són una molt bona forma per aconseguir-ho.

3 Explicació més detallada a l’apartat: “Programa de foment de l’emancipació juvenil” d’aquesta memòria. 
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PROJECTE DE COMUNICACIÓ I VISIBILITZACIÓ 

Seguim apostant intensament en tenir un bon projecte de comunicació i visualització
de l'àrea de Joventut. Una bona planificació i unes línies de treball ben marcades i
definides pel que fa a la comunicació són molt importants, és a dir, ens permeten
tenir  una  estratègia  comunicativa  ben  definida  que  porta  com  a  resultat  final
l'execució de l'objectiu primordial d'aquest projecte: donar credibilitat i notorietat
a les  polítiques de joventut que es desenvolupen des de l'Àrea per a tota la
comarca.

En les xarxes socials i ens els diferents canals de comunicació que utilitzem hem
definit   una  sèrie  de  pautes  a  l'hora  de  difondre  qualsevol  actuació  que
implementem. És clau l'aposta pels canals de comunicació que més utilitzen els i les
joves, això permet que les accions i missatges que volem transmetre arribin a molta
més gent i de forma més ràpida, àgil i entenedora. El rigor en els processos i la
mecanització ha permès treure el màxim rendiment als diferents mitjans, la majoria
d'ells gratuïts, i dirigir la despesa econòmica cap a aquells que realment són efectius
i  que creen  en el  nostre  entorn  més  repercussió.  Així  s'ha  continuat  prescindint
d'invertir en premsa escrita i s'ha optat per seguir ampliant la realització de vídeos
digitals i la dinamització de les xarxes socials. És clau el contacte continu i directe
amb  l'àrea  de  Comunicació  Comarcal  que  marca  les  línies  comunicatives  de  la
Institució i estableix el contacte amb els diferents mitjans de comunicació. 
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Avui en dia és crucial tenir una bona 
estratègia de comunicació i visualització 
de les accions i projectes que es 
desenvolupen. S'han d'utilitzar tots els 
canals que tenim a l'abast, tant clàssics 
com moderns, per tal de poder fer 
arribar el que fem i generem a tots els 
joves que tenim repartits pels 68 
municipis de l'Alt Empordà.

També és important situar l'àrea de 
Joventut com espai de referència per als 
municipis que aposten per realitzar 
polítiques juvenils en els seus pobles. A 
través dels canals  utilitzats podem 
guanya-nos la confiança de tots ells ja 
que els permet la visualització de les 
accions i recursos que s'estant destinant 
en matèria de joventut. A través d'aquest 
projecte els ajuntaments poden veure 
reflectit i recompensat l'esforç i el 
compromís que tenen en la creació i 
desenvolupament d'accions per als seus 
joves.
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Com  a  novetat  en  aquest  apartat  hem  creat  una  nova  plana  web  dirigida  al
col·lectiu juvenil on apareixen tots els serveis, projectes, activitats i informacions
de rellevància que desenvolupa l'Oficina Jove de l'Alt Empordà i que poden interessar
als  joves.  www.empordajove.cat  és  una  web  amb  un  contingut  dinàmic,  fàcil,
entenedor i amb un llenguatge adaptat al col·lectiu jove que esperem esdevingui
l'espai de referència i de consulta dels joves altempordanesos.

Aquesta és complementa amb les altres dues webs que ja portàvem utilitzant fins
l'actualitat: la web genèrica del Consell Comarcal (www.altemporda.org). Aquesta
és una web amb un disseny innovador i funcional que ens permet arribar a d'altres
sectors  de  població.  I  la  web  de  les  Oficines  Joves  de  Catalunya
(www.oficinajove.cat). En aquesta plana tenim una secció per a l'Oficina Jove de
l'Alt  Empordà.  En  ella  hi  introduïm  totes  les  accions,  activitats  i  projectes  que
realitzem durant l'any. 

Un dels canals que més impacte té amb els joves i que més hem utilitzat ha estat
el  facebook.  Tenim  creada  una  xarxa  de  facebooks,  un  per  municipi,  més  el
comarcal de Joventut Figueres-Alt Empordà amb 3.981 seguidors que ens permet de
forma ràpida comunicar i publicitar totes les accions, activitats i recursos que tenim.
És un canal que ens permet tenir un contacte directe amb el jove per tal d’atendre’l
correctament.

El 2016 hem seguit potenciant el compte de Twitter. L'àrea de Joventut potencia
aquesta xarxa social com a mitjà de comunicació i de difusió de tot allò que realitza
o en tot allò on està present. A través d'aquest canal arribem a un altre tipus de
públic  de  major  edat  i  que  busca  informació  més  específica  i  de  més  qualitat.
Actualment ja tenim 1.202 seguidors en la compte @AltEmpordaJove.

Com  a  novetat  per  a  poder-nos  comunicar  d’una  manera  més  directa  amb  els
adolescents (joves de 12 a 18 anys)  hem obert un compte a Instagram anomenat
EmpordaJove, que en pocs mesos ja ha arribat a superar els 500 seguidors.
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Hem seguit utilitzant per difondre i comunicar-nos  el correu electrònic amb tres
grups actius com són els de responsables polítics, el de professionals de joventut
i el de les entitats juvenils, i el canal youtube «joventut-altemporda»  amb els
diferents vídeos creats durant l'any. Aquest any hem seguit realitzant publicacions
periòdiques i altres articles temàtics i d'opinió sobre temes d'actualitat que afecten
als joves.

També per fer visible l'Àrea en els municipis de la comarca s'ha continuat amb el
treball d'anys anteriors. S'han seguit realitzant visites individualitzades a diferents
ajuntaments  i  s'ha  realitzat  una  presentació  de  diferents  projectes  juvenils  que
impulsem en diferents reunions amb polítics de joventut de la comarca.

Si ens basem amb els objectius concretats en el Pla d'Actuació respecte al projecte,
podem considerar que  hem aconseguit augmentar la visibilitat de les actuacions
juvenils  que  es  porten  a  terme  a  la  comarca,  superant  clarament  al  criteri
d'avaluació previst. A més, també destacar un tipus de comunicació bidireccional, ja
que no només s'ha fet difusió de les propostes pròpies i/o dels municipis compartits,
sinó que s'ha fet difusió de tot el que s'ens ha demanat relacionat amb amb joventut
(projectes  i  activitats  desenvolupats  a  la  comarca)  que  desenvolupen  altres
institucions o entitats.

Ressaltar que moltes entitats, institucions i altres persones a nivell individual s'han
posat en contacte amb nosaltres per disposar del nostre suport en la comunicació de
les activitats, projectes o accions que desenvolupen i així poder amplificar la difusió
d'aquestes.

En definitiva l'objectiu de realitzar un mínim de 72 actuacions de difusió anuals
s'ha superat àmpliament durant aquest 2016.
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  PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ JUVENIL I PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ JUVENIL I 
ASSOCIACIONISMEASSOCIACIONISME

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

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

L'objectiu és arribar al màxim nombre de joves possibles per tal de que participin i
siguin agents actius dels diferents projectes que engloben el programa. S'articula en
tres projectes diferents, el Projecte de Suport a l'Associacionisme, el Projecte de
Foment de la Participació, i el Projecte Europa Jove.

PROJECTE DE SUPORT A L'ASSOCIACIONISME 

L'associacionisme juvenil a l'Alt Empordà es manté en nivells semblants als anys
anteriors. Aquest fet es constata amb el manteniment i consolidació de les entitats
existents i en el nombre d'activitats i projectes que durant el 2016 han realitzat. Un
fet rellevant és el grau de participació i implicació dels joves en les entitats juvenils
dels seus municipis i també que les trobem repartides pet tota la comarca.

Aquest  fet  es  contraposa  a  l'opinió  de  molts  analistes  que  suggereixen  que  el
col·lectiu juvenil cada cop és menys actiu i no té cap interès per implicar-se en tots
aquelles  problemàtiques  que  l'envolten  i  que  són  importants  pel  conjunt  de  la
societat.  Ho  veiem  amb  la  plena  consolidació  d'entitats  juvenils  creades  durant
aquests últims anys. Entitats com Vall de la Muga de Boadella i Les Escaules, GM
Zone de Figueres, l'Associació de Joves d'Espolla, Associació de Joves Vilamallenks,
AJAC de  Castelló  d'Empúries  són  exemples  d'entitats  ja  consolidades  i  que  cada
vegada tenen més joves associats i realitzen més activitats. 

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

També és important la creació o recuperació d'entitats juvenils que fan que augmenti
el nombre d'aquestes. A totes aquestes se'ls  hi dona una atenció personalitzada i
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suport en els tràmits per la creació de l'entitat. Per exemple, aquest any s'ha creat
l'associació juvenil Ocificció, dedicada principalment a difondre els jocs de taula i
rol.

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

Fruït d'aquestes reunions ha sorgit la necessitat d'organitzar una jornada formativa
destinada  als  joves  membres  d'entitats.  Aquest  any  s'ha  realitzat  el  dia  19  de
novembre i les associacions varen escollir com a formació «Fiscalitat per Entitats» a
càrrec de l'Escola Empordà.

La  relació  entre  associacions  i  l'ens  comarcal  és  una  relació  fluïda  i  constant,
facilitant informacions diverses a través del grup de correu electrònic integrat per
més de vuitanta adreces, que s'ha convertit també en un recurs per difondre les
accions  de les  pròpies  entitats.  També tenim creat  un  grup  de facebook  de les
entitats juvenils que serveix com a canal de comunicació tant de l'àrea de Joventut
cap a les entitats o a la inversa i també s'utilitza perquè les entitats es relacionin
entre elles. En ell s'hi dona informació d'interès general, es fan propostes de treball
comú,  es  comuniquen  noves  activitats  i  serveix  de  debat  de temes  rellevants  o
d'interès mutu. 

Com en els anys anteriors s'ha organitzat la VII Trobada d'Entitats Juvenils de l'Alt
Empordà.  És  una de les  accions  més  importants  del  projecte  i  serveix  tant  per
visualitzar les activitats i projectes que realitzen les entitats durant l'any, com per
fomentar  la  creació  i  l'augment  de  l'associacionisme  juvenil  a  l'Alt  Empordà.  Es
realitza  a  través  d'un  procés  participatiu  amb  totes  les  entitats  juvenils  de  la
comarca que decideixen, a través de reunions, com es farà, a on, quan, el contingut
i les activitats.

Aquest  any,  i  a  demanda de les  entitats  juvenils,  s'ha descentralitzat  la  trobada
portant-la a Vilamalla. Una de les decisions preses per les entitats dins l'organització
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de la Trobada és que es vagi canviant de municipi amb l'objectiu de que cada any hi
puguin participar en l'organització joves de diferents poblacions. També dóna més
visibilitat de la Trobada a nivell comarcal i permet que les entitats puguin conèixer
de primera mà el que s'està fent a les poblacions veïnes en matèria d'associacionisme
juvenil.

Han participat activament  trenta-tres associacions i punts joves de la comarca,
augmentant les dades de participació d'anys anteriors. Destacar d'aquest any, tot i el
mal temps que va fer durant tota la tarda-nit, l'augment de presència de joves de
diferents  municipis  de  la  comarca  i  la  participació  d'aquests  en  les  diferents
activitats programades.

La  VII Trobada d’entitats juvenils s'ha organitzat conjuntament amb l'Associació de
Joves Vilamallenks i ha tingut el suport i col·laboració de l'Ajuntament de Vilamalla.
S'ha desenvolupat a l'exterior del pavelló municipal i ha tingut com a gran novetat la
tematització de l'esdeveniment, aquest any ha estat un «especial terror». Amb això
volem dir que totes les activats que s'han planificat i desenvolupat, conjuntament
amb  les  entitats,  han  tingut  a  veure  amb  el  terror.  S'han  desenvolupat  com  a
activitats principals una Zombie Survival amb més de 100 participants, la pròpia fira
d'entitats, espectacles de foc,... i com acte final el V Pavelló del Pànic que organitza
any rere any l'Associació de Joves Vilamallenks i que ha aplegat més de 600 visitants.

A través de la Torbada el que volem destacar és el grau de compromís de les entitats
en aquesta activitat i que cada vegada més veuen aquest esdeveniment com a una
bona oportunitat per donar a conèixer la tasca que realitzen. 

A part de les aportacions directes d'aquest treball amb les entitats indirectament
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aquesta  relació  també  ha  desembocat  en  diferents  col·laboracions  i  actuacions
conjuntes entre el Consell Comarcal i les entitats, i també entre elles mateixes. Com
a mostra d'aquestes col·laboracions podem destacar:

La col·laboració comarcal en la realització de camps de treball com el que organitza
l'Associació de Joves Vall  de la Muga, el  suport  a les  activitats  que realitzen els
agrupaments  escoltes,  el  suport  i  col·laboració  amb  l'associació  GM-Zone  en
l'organització del  dia mundial de l'orgull  freak, l'organització conjunta d'una  festa
urbana amb l'associació de Skaters de Figueres, o el suport a diferents iniciatives a
través de vídeos digitals. 

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

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

En definitiva podem afirmar que el  2016 ha estat  un any molt  positiu i  de gran
càrrega  de  treball  del  servei  de  suport,  de  foment  de  l'associacionisme  i  de  la
participació juvenil que desenvolupa l'àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.
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PROJECTE DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 

S'ha donat suport a  les  iniciatives juvenils  que s'han anat proposant  des  dels
municipis,  sobretot a través dels  tècnics  de joventut compartits  o  a través dels
diferents referents.

Hem col·laborat amb diferents camps de treball i casals joves que tenim a l'estiu a la
comarca. També s'ha donat suport a l'ajuntament de Roses en l'activitat anomenada
Per carnaval no tot s'hi val. 

Una altra iniciativa que s'ha organitzat conjuntament amb les àrees de joventut de
Figueres,  Cadaqués,  Vilafant,  Navata,  El  Port  de  la  Selva,  Llers  i  Avinyonet  de
Puigventós ha estat l'organització de punts de salut durant els concerts de les festes
majors.  Es  realitzen amb el  suport  i  col·laboració de Creu Roja,  consisteixen en
treballar sobretot el consum responsable d’alcohol, la sexualitat i la prevenció en
consum d'estupefaents. 

Ressaltar la cooperació i el treball conjunt amb l'àrea de joventut de l'ajuntament de
Figueres en el procés participatiu amb les entitats de la ciutat pel desenvolupament
de les barraques de Santa Creu. També hem participat en les reunions de redefinició
del nou model de barraques que es vol implementar properament. Dir que s'ens fa
difícil  poder  col·laborar  tot  el  que  voldríem  i  en  totes  les  iniciatives  que  s'ens
demana  suport  ja  que  les  circumstàncies  econòmiques  actuals  ens  obliguen  a
prioritzar  projectes  i  no  ens  permeten  que  els  professionals  de  l'àrea  hi  puguin
dedicar més temps i més esforços. 

Pel que fa al desenvolupament de projectes d'aprenentatge servei continuem creient
que són una molt bona alternativa per fomentar la participació i l'autonomia juvenil i
estem buscant fórmules per tal de per poder-los desenvolupar en diferents municipis
de la comarca. Aquest 2016 hem realitzat les primeres actuacions d'aquest tipus amb
alumnes  del  col·legi  de  La  Salle  de  Figueres  desenvolupant  un  projecte
d'aprenentatge anomenat Esquerda Digital per apropar les TIC a la gent gran.

Per últim destacar que s'ha  avançat en la implicació dels i les joves en aquells
municipis  on existeix un referent  juvenil. La creació  de noves  associacions,  la
consolidació de les existents, i la col·laboració en les iniciatives juvenils en són dos
clars exemples d'aquesta dinàmica positiva. 
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PROJECTE EUROPA JOVE 

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

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

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

El objectius principals del Projecte Europa Jove són els següents:

• Atendre i impulsar la mobilitat internacional des de l'Oficina Jove i en els 
diferents municipis de la comarca.

• Realització de projectes de mobilitat per a joves.

Dins el Projecte Europa Jove les accions i activitats que s'han desenvolupat han
estat les següents:

• Servei d'Atenció i Assessorament, cada dimarts de 11h a 13h. On s'informa
als i les joves de les diferents opcions de mobilitat europea i internacional.
També es fa atenció i informació del Servei de Voluntariat Europeu.

• Assistència i treball en diferents reunions transfrontereres de professionals
de joventut de la Comarca de l'Alt Empordà i de la Catalunya Nord. Té com a
objectiu un intercanvi de professionals i joves dels dos territoris.

• Realització  de  tasques  de  planificació  del  projecte,  PropecTsaso
(prospective  transfrontalière  sanitaire  et  social).  És un  projecte
transfronterer  dins  dels  programes  de  subvencions  POCTEFA.  En  aquest
projecte s'ajunten diferents institucions d'una banda i l'altre per realitzar una
recerca  i  intervenció  en  l'àmbit  de  la  infància,  joves  i  adolescència.  El
projecte  està  format  per  8  socis  francesos  i  catalans:  la  Universitat  de
Perpinyà  Via  Domitia,  l'Institut  Régional  du  Travail  Social  de  Llenguadoc-
Rosselló,  la  Universitat  de  Girona  (facultat  d'Educació  i  Psicologia,  i  la
Facultat d'Infermeria, la Universitat de Barcelona (Escola de Treball Social), el
Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà,  l'Association  Joseph Sauvy,  l'Institut  de
formation  Erasme  i  l'Institut  de  formation  Saint-Simon.  Des  de  l'àrea  de
joventut  del  CCAE,  desenvoluparem el  programa de  salut  preventiva  amb
joves. 
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L'objectiu  i  interès  principal  és  treballar  a  nivell  transfronterer  la
problemàtica i la situació dels nostres joves en l'àmbit de la salut, investigar
junts a partir de les realitats de cada territori quines poden ser les possibles
intervencions  i  coordinar  accions  conjuntes  que  ens  ajudin  a  millorar  els
nostres projectes d'intervenció en l'àmbit de salut i joves. El projecte té una
durada de 4 anys, i hi han diferents accions previstes.

• Xerrades  a  instituts per  realitzar  assessoraments  i  donar  a  conèixer  les
diferents oportunitats de mobilitat. L'activitat s'ha realitzat a dos instituts de
la comarca durant el 2016 i s'han beneficiat 120 alumnes. 

• Realització  de material  divulgatiu  i  d'informació  per  als  joves  (Flyers,
vídeos...)

• Creació d'una base de dades de contactes a nivell europeu. Contacte amb
diferents punts d'Eurodesk  per a la realització dels nostres projectes.

• S'han  promogut  altres  recursos  que  s’ofereixen  des  de  les  estructures
europees en el territori (Eurodistricte, Euroregió, Comunitat de Treball del
Pirineu, ....) Orientació i informació del Programa Eurodyseé a una entitat de
Cadaqués per a rebre en pràctiques un jove europeu.

• 1a  setmana  mobilitat  a  l'Alt  Empordà.  L'objectiu  principal  va  ser  la
presentació als i les joves de la comarca de la informació i les opcions de
mobilitat  que poden tenir  al  seu abast.  Per  aconseguir-ho a l'Oficina Jove
durant una setmana es  van realitzar  diferents  tallers,  xerrades i  activitats
relacionats amb Europa.
◦ Dia 23 de febrer El Servei de Voluntariat Europeu. Que és?
◦ Dia  24  de  febrer.  Taller  pràctic:  Preparats  per  marxar?  Fem  carta  de

presentació i CV en anglès a càrrec de Nexes.
◦ Dia 26 de febrer Taller pràctic: Treballar a l'estranger a càrrec de Nexes.
◦ Dia 27 de febrer Xerrada: Camps de solidaritat a càrrec de l'entitat Setem.

Servei de Voluntariat Europeu:
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà a través de l'àrea de Joventut està homologat
com a  Entitat d'Enviament de joves a diferents projectes europeus a través del
Servei  Voluntari  Europeu  (SVE).  El  Servei  Voluntari  Europeu  (SVE)  ofereix  la
possibilitat a joves de 18 a 30 anys d'ampliar la seva formació, viure una experiència
intercultural,  conèixer  diferents  realitats,  donar  suport  al  desenvolupament  de
comunitats locals i ampliar els coneixements d'un idioma a través de la participació
activa en un projecte de voluntariat i solidaritat, el treball en equip i la formació en
diferents camps. El SVE es defineix com un procés personal de formació no reglada
del voluntari, al llarg del qual, aquest adquirirà una sèrie d'habilitats i coneixements
de  gran  importància  en  el  context  personal  i  professional.  Aquest  procés  és
reconegut  per  la  Comissió  Europea  amb  el  certificat  Youthpass.  Al  ser  entitat
d'enviament  esdevenim responsables  del  procés  d'informació  i  formació  del  jove
voluntari abans de marxar, l'ajudem a trobar un projecte d'acollida adaptat a les
seves necessitats i  inquietuds, contactem i  realitzem les gestions necessàries per
desenvolupar el voluntariat amb l'entitat d'acollida i realitzem el seguiment de tot el
procés.  Enguany  hem  fet  assessoraments  i  hem  iniciat  tràmits  d'enviament  a
diferents  joves  altempordanesos  interessats  en  viure  l'experiència  d'un  servei  de
voluntariat en algun país de la Unió Europea. 
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Seguim formant part de la Taula de Referents d'Europa de Girona (TREGI) que ha
creat i lidera la Direcció General de Joventut. Som membres de ple dret i agents
actius alhora de realitzar accions que tinguin a veure amb la mobilitat de joves i amb
el coneixement de la Unió Europea.

Aquesta té com a finalitat la creació d’un espai de referència per impulsar iniciatives
de mobilitat internacional i projectes europeus al territori, que ofereixin als i les
joves de la demarcació noves oportunitats formatives, laborals i de desenvolupament
personal.

Els objectius primordials que treballa la Taula de Referents d'Europa de Girona són:

• Empoderar a la Xarxa de Joventut per a liderar projectes europeus.
• Atendre i impulsar la mobilitat internacional des dels serveis d’informació i 

orientació juvenil.
• Fomentar la connexió i cooperació entre entitats (de l’administració o del 

món associatiu).
• Liderar projectes de mobilitat per a joves, associacions i/o professionals de 

joventut de manera conjunta.

La TREGI també ha desenvolupat diferents càpsules formatives específiques de 
cadascun dels programes europeus relacionats amb els joves i la mobilitat. I a més a 
més s'han creat diferents grups de treball per treballar les diferents línies de 
cooperació i subvenció que ofereix la Unió Europea:

• Iniciatives Erasmus +

• Iniciatives transfrontereres (Eurodistricte, Euroregió, Com. Treball del Pirineu)

• Servei d’informació i orientació en mobilitat internacional.

• Comunicació i difusió a la xarxa de professionals

Finalment també hem establert un conveni de col·laboració amb l'entitat  Europa
Direct, forma part de la Universitat de Girona, per tal de fer promoció i difusió a
l'Alt Empordà en temes de mobilitat i formació relacionats amb la Unió Europea.
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  PROGRAMA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ JUVENILPROGRAMA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ JUVENIL

Degut al context actual donem prioritat a dedicar temps i esforços a projectes que
fomentin  l'ocupació  dels  joves  i  també la  seva  formació,  per  això,  plantegem
aquest programa com un dels més importants i prioritaris del Pla d'Actuació 2016, i
al mateix temps és el que evoluciona i s'adapta més ràpidament a les necessitats
formatives i ocupacionals dels joves de la comarca. 

Destacar  que  aquest  any  2016  s'ha  consolidat  el  desplegament  del  programa de
Garantia  Juvenil  a  la  comarca.  Aquest  és  un  programa  que  neix  fruit  de  la
cooperació entre diferents agents, administracions i institucions del país.

PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 

Actualment, els joves són un dels grups de població amb més dificultats d'accés a
l'ocupació. Una de les seves principals característiques és l'heterogeneïtat. Podem
trobar des de persones que tenen una escassa formació fins a persones altament
qualificades. Segons l'informe de situació laboral de les persones joves a Catalunya
del tercer trimestre de 2016, elaborat per l'Observatori Català de la joventut, la taxa
d'atur juvenil se situa en el 23,9%. En xifres absolutes, a Catalunya hi ha 150.400
joves  en  atur.  D'altra  banda,  a  la  següent  gràfica  es  pot  observar  que  la  taxa
d'activitat4 de  les  persones  d'edats  compreses  entre  16  i  29  anys  ha  disminuït
considerablement en els últims anys.

4  La taxa d'activitat representa el percentatge de població que treballa o busca feina sobre la població total 
(majors de 16 anys). 

27



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

En aquest context apareix la Garantia Juvenil, una iniciativa d'ocupació de la Unió
Europea  desenvolupada  amb  l'objectiu  de  reduir  l'atur  juvenil  i  potenciar
l'ocupabilitat dels joves. Aquesta pretén garantir oportunitats als joves per mitjà de
programes de formació, inserció, emprenedoria i orientació laboral.  En uns quatre
mesos  els  nois  i  noies  poden  rebre  una  oferta  d'ocupació,  educació  continuada,
període de pràctiques.  

 

Per poder tenir accés a aquest programa cal complir una sèrie de requisits. A finals
d'aquest any, aquests van ser modificats, donant major flexibilitat i per consegüent,
permetent  a  gran  part  de  joves,  que  fins  ara  quedaven  exclosos,  gaudir  dels
avantatges d'aquesta iniciativa. El principal canvi que s'introdueix és que el jove, no
ha d'haver treballat, rebut accions educatives i/o formatives el dia natural anterior a
la data de presentació de la sol·licitud5, enlloc de 30 com fins ara passava. D'alta
banda, es mantenen la resta de requisits: 

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

• Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

• Tenir més de 16 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar la inscripció.

• Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema
Nacional de Garantia Juvenil. 

L'Oficina  Jove  de  Figueres-  Alt  Empordà  és  un  dels  agents  implicats  en  el
desplegament de la Garantia Juvenil a la comarca de l'Alt Empordà. Per mitjà de la
Xarxa  d'Impulsors  del  Programa  de  la  Garantia  Juvenil  a  Catalunya,  es  porta
desenvolupant aquesta acció des del 2015. Des de la incorporació d'aquesta figura,
s'han assolit 1.160 inscrits.

Aquest any, a finals de Novembre, s'han incorporat dues noves tècniques per donar
major cobertura a tot el territori, una per part de l'Ajuntament de Figueres i l'altre
per part del Consell Comarcal. Així doncs, actualment es compta amb un total de
tres professionals, una més que l'any passat, coordinades pel cap d'àrea de Joventut.

La situació de les impulsores a l'Oficina Jove ha estat fonamental per arribar a un
major  número  de  joves,  ja  que  en  aquesta  es  duen  a  terme  moltes  activitats
adreçades a aquest col·lectiu. A més a més, gràcies als vincles ja existents amb els
professionals que hi treballen, els nois i noies han pogut assolir una major confiança
amb les noves tècniques. D'altra banda, també ha facilitat la coordinació entre els
diferents  professionals  que  hi  treballen,  permetent  un  major  coneixement  dels
recursos, activitats i tallers que es fan al territori. Per últim, gràcies a la proximitat
geogràfica entre les Oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya de Figueres, a partir

5  Real Decret-llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per l'impuls del Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil. 
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d'ara  SOC, s'ha pogut generar sinergies i un treball coordinat pel que fa a programes
per a joves.  

Cal remarcar, que principalment les impulsores realitzen les seves tasques d'atenció
als joves dins l'Oficina Jove. No obstant això, per proporcionar un servei més proper,
accessible i adaptat a les necessitats del territori, una impulsora, al llarg d'aquest
any 2016, s'ha desplaçat a diferents pobles de la comarca: Castelló d'Empúries, Roses
i l'Escala. D'aquesta manera s'ha pogut donar el mateix servei, sense que els i les
joves  amb  majors  dificultats  de  mobilitat  i/o  desplaçament  hagin  d'anar  fins  a
Figueres per fer els diversos tràmits d'inscripció.

A la següent gràfica es pot veure com el volum de joves inscrits, que pertanyen a
diversos pobles de la comarca, ha anat augmentant en comparació als que trobem a
la ciutat de Figueres. Un dels fets que ha pogut influenciar aquesta tendència és,
probablement, el desplaçament de la impulsora als pobles, sumat al fet que cada
cop s'ha anat generant major coneixement de l'existència del programa mitjançant
les accions de difusió. 
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Gràfica 16

Pel que fa a les  tasques principals  de les  tècniques podem diferenciar  entre les
d'atenció als joves, les de coordinació amb diversos agents implicats en l'àmbit de la
joventut  i  les  de difusió.  També, cal  dir,  que aquestes  participen en accions  de
formació convocades  principalment  pel  SOC amb l'objectiu  de donar una atenció
actualitzada, adequada i consensuada amb altres professionals d'arreu de Catalunya. 

L'atenció directe a joves és i ha estat al llarg d'aquest any un pilar fonamental pel
programa de Garantia Juvenil, ja que aquests són en tot moment protagonistes del
seu procés de millora de l'ocupabilitat. Aquesta s'ha realitzat en dos nivells en funció
de la intensitat de l'atenció. Un primer nivell d'informació i suport a la inscripció, en
el qual s'informa de totes les característiques i beneficis del programa, es comprova
que es compleixin els requisits d'accés i es dóna suport en el procés de presentació
de la  sol·licitud d'accés.  I  en  un segon,  d'assessorament  i  orientació,  tant  en la
recerca de feina com en cursos formatius i programes de la comarca.

6     Nº de joves inscrits a Figueres en relació a nº joves inscrits a pobles de la comarca. Període 2015-2016
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Pel que fa als resultats obtinguts a partir del número d'inscrits al programa podem
veure a la següent gràfica que el volum d'inscrits a la Garantia Juvenil en el període
del 2015-2016 a la comarca de l'Alt Empordà ha augmentat considerablement.
Pràcticament, al llarg d'aquest any, s'ha duplicat.

Nº joves inscrits a Garantia Juvenil

183
239

337

519

1062

0

200

400

600

800

1000

1200

jul-15 sep-15 nov-15 feb-16 nov-16

Gràfica 27

Cal destacar que des de l'Abril del 2016 l'Oficina Jove de Figueres - Alt Empordà és
punt INJUVE, la qual cosa ha facilitat aquest procés de manera molt significativa.
Mentre que abans el jove havia de fer la inscripció en dos parts; primer sol·licitant
un nom d'usuari i contrasenya (procés que tardava entre 7 o 8 dies) i després, des de
casa,  finalitzant-la  telemàticament,  ara  és  pot  realitzar  en  una  sola  visita.  El
personal tècnic pot generar un codi i  contrasenya automàticament i  presentar la
sol·licitud en aquell mateix moment, per la qual cosa la persona surt de l'Oficina
Jove havent acabat el procés.

En segon lloc, també es realitzen tasques de coordinació i derivació dels joves als
recursos que més s'ajusten al seu perfil. Al llarg d'aquest any s'han realitzat un total
de 14 programes de Garantia Juvenil (finançats per fons social europeu, gestionat
pel  SOC),  2  programes  (finançats  per  fons  social  europeu,  gestionat  per  la
Generalitat de Catalunya) i 8 cursos (finançats per fons social europeu, gestionat pel
Ministeri Espanyol) dirigits a perfils molt diversos, des d'aquells que no disposen de
formació  professionalitzadora  fins  aquells  altament  qualificats  que  necessiten
disposar  de  major  experiència  o  eines  per  trobar  allò  que  els  defineix  com  a
professionals de gran valor. Aquests però, no han estat suficients per cobrir el total
de la demanda educativa i de formació dels participants, o bé, per manca de places
o perquè no s'ha ajustat a tots els perfils  de joves. Només 443 joves han cursat
programes de Garantia Juvenil. Per això, s'han proposat altres activitats realitzades
per  diverses  entitats  i  organismes  de  la  comarca.  D'aquesta  manera  també  s'ha
potenciat que la informació sobre la oferta formativa i educativa de l'Alt Empordà
arribés a més persones, donant importància i animant als joves a que els coneguin.

A la següent gràfica es pot veure reflectit quin tant per cent de joves han participat

7      Nº joves inscrits a la Garantia Juvenil. Període 2015-2016
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en programes de Garantia Juvenil, finançats pel Fons Social Europeu i el tant per
cent que han participat en d'altres oferts a la comarca. 

Nº Joves que han realitzat un curs 
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Gràfica 38 

També és important destacar que gairebé el 61% dels joves que han participat en
algun d'aquests cursos, van trobar feina, van reprendre els seus estudis o ambdues
coses, la qual cosa es valora positivament.

Resultats dels cursos Garantia Juvenil
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Gràfica 49. 

A banda d'això, també s'han realitzat trobades amb professionals que es dediquen a
l'àmbit de la joventut, responsables polítics i agents socials, per tal de treballar de
manera coordinada i difondre la informació rellevant pels joves. Alguns d'aquests són
l'Oficina  de  Treball,  l'Àrea  de  Promoció  Econòmica  de  l'Ajuntament  de  Figueres,
Serveis  Socials  del  Consell  Comarcal,  Ajuntament  de  Figueres,  Roses,  Castelló
d'Empúries i l'Escala, CIRE, centres educatius, etc. 

Per últim, s'ha donat molta importància a la difusió del programa donat el seu poc
temps de funcionament. Per aquest motiu s'han realitzat trobades informatives amb
joves a instituts i  punts d'informació juvenils. Al llarg del 2016 s'han realitzat 11

8  Nº joves que han participat en algun curs. Període 2016
9  Resultats dels cursos de Garantia Juvenil. Període 2016
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xerrades a Vilajuïga, Agullana, Sant Pere Pescador, Escola d'Adults de Figueres, IES
Cendrassos, IES Illa de Rodes, Escola d'adults de Roses, Peralada, a la Casa de Cultura
de Llançà en dos ocasions i a l'Oficina Jove de Figueres.   

També s'ha donat continuïtat a la pàgina de Facebook, Garantia Juvenil Alt Empordà
– Figueres, mantenint actualitzat el contingut d'ofertes de feina, cursos i informació
rellevant sobre el programa. Aquesta pàgina està resultant una eina molt útil  de
comunicació amb els joves i un recurs important per a tots aquells que cerquen feina
a  la  Comarca  o  volen  estar  actualitzats  de  l'oferta  formativa.  La  funcionalitat
d'aquesta s'evidencia amb el nombre total de seguidors, ja que amb un any i dos
mesos de la seva creació, s'han aconseguit 1912 seguidors. 

Amb  motiu  de  la  modificació  dels  requisits  d'accés  a  la  Garantia  Juvenil  es  va
elaborar  un  cartell  informatiu,  que  va  ser  publicat  a  la  pàgina  de  Facebook  i
col·locat  també  en  punts  estratègics  de  l'Oficina  Jove.  Aquest  es  presenta  a
continuació:

Una  altra  de  les  accions  remarcables  d'aquest  any  va  estar  la  presentació  dels
resultats del programa de Garantia Juvenil a l'Alt Empordà a la Taula de Formació i
Ocupació organitzada pel Consell Comarcal, el dia 15 de febrer del 2016 a la sala
d'actes del mateix organisme. En aquesta van assistir 75 assistents.

El  dia  14/03/16  la  impulsora  comarcal  també  va  participar  en  una  Taula  de
professionals  de  joventut  a  Castelló  d'Empúries,  aquesta  darrera  taula  va  estar
liderada  per  l'Ajuntament  de  Castelló  d'Empúries,  i  es  va  convidar  a  tots  els
professionals implicats en l'àmbit de joventut. El contingut d'aquesta trobada es va
centrar  en  l'exposició  dels  recursos  que  oferien  i  en  compartir  les  principals
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dificultats amb les que es trobaven. 

Alhora  cal  remarcar  que  de  cares  a  l'any  2017  es  prioritzarà  les  accions  de
coordinació amb diversos agents del territori. En primer lloc, un major contacte amb
les empreses de la comarca per tal d'informar-les dels beneficis de tenir contractats
joves del programa de Garantia Juvenil, ja sigui amb un contracte ordinari  o en
pràctiques.  Es  considera  que  aquesta  acció  és  molt  important  i  necessària  per
estimular  la  contractació de joves.  En  segon lloc,  també es  pretén establir  més
relació amb els instituts, amb l'objectiu d'atendre de manera més precoç aquells
joves  que volen  deixar  els  seus  estudis  o  els  que els  finalitzaran  properament  i
podrien beneficiar-se. Per últim, es pretén mantenir major proximitat amb Serveis
Socials per poder assessorar a les persones que necessiten accedir a serveis que no
pertanyen al programa i que aquelles que atenen i no hi participin puguin conèixer la
Garantia Juvenil i el que aquesta els pot oferir. 

Un altre objectiu a perseguir serà establir major cobertura d'atenció directe als joves
per  mitjà  de  la  descentralització  d'algunes  de  les  tasques  de  la  nova  tècnica
impulsora.  Amb aquesta,  seran  dues  les  persones  encarregades  de fer  atenció  a
diversos  pobles  de  la  comarca.  De  la  mateixa  manera,  per  mitjà  de  les  noves
contractacions es pretén aconseguir una intervenció més personalitzada i ajustada a
cada jove, explorant la possibilitat d'atendre les situacions que es requereixin de la
millor  forma.  En  el  cas   que  un  grup  de  joves  presenti  la  mateixa  necessitat,
s'estudiarà la possibilitat de treballar a través d'una sessió grupal per tal de poder
cobrir un major nombre de joves.

33



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

COL·LABORACIÓ EN EL PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES 

El Fem Ocupació per a Joves (FOJ) és un programa creat des de la Generalitat de
Catalunya i desenvolupat en el marc de la Garantia Juvenil.

Els objectius d'aquest programa és la inserció laboral dels joves de 18 a 29 anys, en
situació d'atur i que prioritàriament tenen alguna experiència professional. Pretén
atendre a les necessitats reals de les empreses. En aquest darrer punt destaca la
innovació, atès que primer es coneixen les necessitats de les empreses i per últim,
es cerquen els candidats que més s'adeqüin per tal de cobrir-les.

Els joves cal que estiguin inscrits a l'Oficina de Treball i en el Registre de la Garantia
Juvenil, amb el títol d'ESO o homologació equivalent, de batxillerat o Cicle Formatiu
de Grau Mitjà. 

El programa inclou les següents actuacions: 

• Experiència professional mitjançant contracte laboral de mínim 6 mesos. 

• Formació adaptada al lloc de treball simultània amb el contracte.

• Tutoria i acompanyament en el procés de contractació i formació.

L'àrea  de  Promoció  Econòmica  del  Consell  Comarcal,  ha  liderat  la  coordinació  i
desenvolupament  del  projecte.  El  rol  de  l'àrea  de  Joventut  ha  estat  el  de
col·laboració en el projecte en primer lloc, cedint un dels espais i en segon lloc a
través de la derivació de joves candidats al programa, concretament en aquest segon
apartat ha tingut molta importància la tasca de les impulsores de Garantia Juvenil.
En  el  projecte  hi  han  participat  els  ajuntaments  de  Figueres,  Roses  i  Castelló
d'Empúries. 

En la participació del programa s'han interessat diverses empreses, vint-i-tres de les
quals han formalitzat una oferta laboral. Aquestes procedeixen de Figueres (14), de
Roses (6) i de Castelló d'Empúries (3). 

I  han  participat  en  el  procés  de  selecció  setanta-set  joves,  dels  que  han  estat
contractats un total de vuit. 

També des de l'Oficina Jove i concretament, des de Garantia Juvenil, s'ha realitzat
suport en la difusió de cartells i ofertes laborals vinculades amb el Programa Fem
Ocupació per a Joves. Un exemple dels cartells que s'ha pogut veure en els espais
joves durant la temporalitat que afecta el Programa ha estat el que a continuació
s'adjunta, concretament el cartell fa referència a dos de les ofertes de suport en el
departament de màrqueting digital i xarxes socials de Roses. 
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PROJECTE OKUP'ALT 

El projecte Okup'Alt és un dels projectes prioritaris que l'àrea de Joventut ha
desenvolupat durant l'any 2016. A través d'aquest projecte es realitzen accions,
activitats formatives i de foment de l'ocupabilitat per fer front a l'elevat índex
d'atur juvenil que tenim a la comarca de l'Alt Empordà. També ens permet poder
capacitar els joves i  donar-lis noves eines i estratègies per aconseguir un lloc de
treball (millora de l'ocupabilitat). 

Aquesta ha estat la sisena edició del projecte Okup'Alt un projecte innovador que en
aquests  moments  és  un  referent  pels  joves  pel  que  fa  a  la  formació
professionalitzadora en diferents oficis i per la relació amb el teixit empresarial
de  la  comarca. Es  pretén  apoderar  els  i  les  joves  participants  per  tal  de  que
augmentin les seves competències i capacitats professionals, i així incrementi el seu
nivell de confiança i autonomia.

El projecte s'ha realitzat amb èxit durant els mesos de gener a abril. En total han
participat 35 joves de 16 a 24 anys de 10 municipis diferents dividits en tres grups
en  funció  de  l'ofici.  La  majoria  de  joves   han  estat  derivats  per  les  tècniques
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El projecte Okup'Alt incideix en tres 
aspectes claus de la persona. Es 
treballa a nivell formatiu, a nivell 
d'ocupabilitat, i a nivell emocional. 
Ja que entenem l'aprenentatge com 
tot allò que permetrà al jove 
emancipar-se. En acabat, que cada 
jove pugui du a terme el seu 
projecte propi de vida. En aquest 
sentit, es necessari un treball 
transversal, incidint en cadascun 
d'aquests tres eixos. Cal recuperar 
emocionalment al jove, doncs 
aquest acostuma a venir del mal 
anomenat «fracàs escolar», 
presentant una autoestima baixa, i 
estigmatització social exagerada.

També es necessari capacitar-lo 
amb nous recursos, ensenyar-li les 
eines i tècniques que li permetin 
afrontar els reptes que es proposi, 
llimar els punts febles i enfortir les 
seves potencialitats. I alhora cal 
formar-lo en un camp laboral que 
sigui del seu interès, especialitzar-
lo i convertir-lo en un bon 
professional del sector.
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impulsores del Programa de la Garantia Juvenil. Elles tenen contacte diari amb joves
que cerquen recursos formatius i ocupacionals, i el projecte Okup'Alt els hi serveix
com a recurs  formatiu i de foment de l'ocupabilitat juvenil. En definitiva des del
servei de Garantia Juvenil es realitza una important tasca de difusió i visualització
del projecte.

Altres joves participants que han accedit al recurs han estat derivats per diferents
serveis  o  institucions  de  la  comarca:  punts  d'informació  juvenil,  serveis  socials
comarcals, àrees de promoció econòmica, SOC, INS, Centre de Salut Mental, CRAE
l'Albera, EAIA i Jutjats de menors.

Les tasques desenvolupades han estat les següents:

• El grup de Manteniment i pintura ha realitzat tasques com pintar edificis,
polir, envernissar i pintar mobiliari urbà, fer petits murs i rehabilitar parets,
col·locació de parquets i reciclatge d'aparells electrònics,...

Les tasques s'han realitzat:

Figueres,  Albanyà,  Avinyonet,  Navata,  Cantallops,  Ventalló,  L'Armentera,
Pontós, Navata, Garriguella, El Far d'Empordà i Portbou.

• El grup de Forestal i jardineria ha realitzat tasques de desbrossa i de neteja
de  camins,  boscos  i  marges,  poda  d'arbrat,  plantat  d'arbres,  treballs  de
jardineria,  recuperació de vies verdes, senders de gran recorregut i camins
turístics,...

Aquestes tasques s'han realitzat en els següents municipis:

Lladó,  La  Jonquera,  Navata,  Cadaqués,  Ventalló,  Vilamaniscle,  Capmany,
L'Armentera, Boadella, Llers, Sant Miquel de Fluvià i Agullana.

• Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat un nou ofici pel tercer grup.
Aquest ha estat el de Perruqueria on els i les joves s'han format en diferents
aspectes relacionats amb l'ofici de perruquer/a. Han aprés a realitzar rentats,
assecats, marcats i condicionament de cabells, a realitzar talls de cabell, a
aplicar tècniques de color, higiene capil·lar, promoció i tècniques de venda de
productes,...
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Aquest grup ha realitzat la formació a l'acadèmia Pivot Point de Figueres.

Periòdicament  s'han  realitzat  formacions  específiques  que  han  complementat  el
projecte  i  que  van  destinades  a  treballar  diferents  aspectes  importants  pel
desenvolupament formatiu i personal dels joves. S'han realitzat les següents accions
complementàries:

• Xerrada sobre riscos laborals

• Tallers de seguretat vial a càrrec dels Mossos d'Esquadra

• Tallers de com fer un currículum

• Tallers de preparació per a una entrevista de feina

• Orientacions formatives i laborals individualitzades

• Tallers de primers auxilis

• Taller de gènere

• Taller sobre les emocions

• Curs de manipulació d'aliments 

Valoració del projecte

Els  objectius  plantejats  en el  projecte s'han pogut  aconseguir  i  alguns  fins  i  tot
superar. S'ha mantingut el nombre d'inscrits (79 sol·licituds), i la proporció de joves
que han finalitzat satisfactòriament el projecte (32 de 37). 

Tots els i les joves que no han pogut realitzar el projecte han estat derivats a altres
recursos  formatius  que hi  ha a la  comarca,  com per  exemple,  els  programes de
Garantia Juvenil, Joves per l'Ocupació de Figueres,... 

S'ha aconseguit l'objectiu de promocionar oficis que puguin convertir-se en un futur
en una sortida laboral pels joves que realitzen el projecte.
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L'objectiu d'apropar als joves a les empreses de la comarca s'ha assolit. Aquest any
hem aconseguit augmentar la relació, el suport i el contacte amb les empreses del
territori. Es van dur a terme més de 67 entrevistes de feina en 22 empreses de la
comarca, sense comptar les més de 100 entrevistes que es van fer durant matí que
es va realitzar l’Hora Okup’Alt on varen participar 13 empreses més del territori.

Hem aconseguit augmentar l'autoestima dels joves, la millora de la seva autonomia,
els hem implicat en un projecte comú que s'han fet seu i els hi hem fet veure els
aspectes positius del treball en equip, de la cultura de l'esforç i de la responsabilitat.

Aquest  és  un  dels  pilars  del  projecte,  els  alumnes  han  vist  com  són  capaços
d'aprendre  inicialment  unes  tasques  professionals,  treballar  en  equip  i  el  més
important, sentir-se part d'aquest. També el fet de realitzar diferents tasques, a
diversos municipis de la comarca, en un espai de temps programat, ha fet de cada
feina un incentiu per acabar-la i anar al següent poble a aprendre una nova forma de
fer i treballar (sentit de la responsabilitat, treball en equip,...).

Hem aconseguit que a través d'aquest recurs disminueixi el nombre de joves que no
estudien ni treballen a la comarca de l'Alt Empordà. 37 joves han tingut l'oportunitat
de formar part del projecte Okup'Alt durant tres mesos i a tots ells se'ls hi ha ofert
noves formacions que han pogut desenvolupar durant el curs o una vegada finalitzat.

Pel que fa a la inscripció i realització d'altres formacions durant el projecte o una
vegada finalitzat, podem afirmar que hem aconseguit que la gran majoria de joves
s'apuntin o cursin altres formacions tan reglades com complementàries. 28 dels joves
participants, a partir de formar part del projecte, s'han apuntat a noves formacions
tant reglades com complementàries (Proves d'accés a Grau Mig, Cicles de Grau Mig,
IOC, manipulador d'aliments, curs de monitor de lleure, guarda de seguretat,cursos
de català,...).

Respecte  a  la  inserció,  tot  i  que  és el  més  difícil  d'aconseguir,  3  varen  ser  les
contractacions en el transcurs del projecte, 4 més per la campanya d’estiu i 5 més al
llarg de l’any. 

Ressaltar que tots els i les joves que han realitzat l'Okup'Alt han estat inscrits i ja
formen part del programa de la Garantia Juvenil que s'impulsa a tot el país i que
ofereix formació, ofertes de treball o pràctiques a empreses a tots els joves majors
de 16 anys i menors de 30 que no estudien ni treballen. 

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

Pel que fa al grau de satisfacció dels i les joves participants, aquests han omplert
unes enquestes que una vegada analitzades, s'observa el següent: 

• el 80% puntua el projecte en un 9 sobre 10

• Tots/es responen que si tinguessin l'oportunitat tornaríem a participar.

Finalment  dir  que  any  rere  any  el  projecte  es  millora  i  s'adapta  a  les  noves
necessitats dels i les joves. S'ha incidit tant en la millora formativa com en l'aspecte
social i  competencial dels participants. Aquestes millores i l'anàlisi dels resultats
obtinguts ens serveix per tal de plantejar  i  programar un projecte Okup'Alt 2017
coherent i adaptat a la realitat de la comarca i a les necessitats dels joves que hi
viuen. 

I perquè pugui seguir sent un projecte global, eficaç i un espai de noves oportunitats
es continuarà insistint en la implicació de les diferents administracions i del teixit
empresarial de l'Alt Empordà.
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PROJECTE DE FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

Aquest projecte s'articula a través de la Taula Interinstitucional per la Formació i
l’Ocupació  Juvenil  de  l’Alt  Empordà  (TfiOJ),  i  esdevé  el  nexe  d'unió  entre
Joventut, professionals, institucions, centres educatius, i sector empresarial. 

La TFiOJ té 10 anys de funcionament, està plenament consolidada i acull als i les
professionals del món educatiu, del món laboral, empresaris i altres professionals de
la  comarca.  Des  d'ella  s'impulsa  la  creació  i  la  implementació  de  projectes  de
formació professional  i  ocupacional.  I  té com a finalitat  principal  el  de  facilitar
l’accés dels i les joves al món del treball.

S'hi  conviden  professionals  del  món  educatiu,  laboral,  formatiu,  ocupacional,
ensenyament, serveis socials, entre altres professionals, amb l'objectiu de detectar
les mancances i necessitats reals del territori, i establir sinergies i acords de treball
interinstitucionals i/o interdepartamentals per tal d'intentar disminuir-les. D'aquesta
manera  es  pretén  tenir  una  diagnosi  més  real  de  la  situació  del  territori  tant
d'aspectes laborals com formatius, i sumar les idees i recursos dels participants per
tal  de  poder  trobar  la  manera  de  combatre  aquesta  situació  i  fer  front  a  les
necessitats del territori. 

Actualment la idea de l'àrea de joventut és un re-impuls de la TFiOJ establint un
calendari continuat i  periòdic de sessions amb la finalitat que la feina realitzada
esdevingui  molt  més  eficaç i  eficient,  i  així  afavorir  que s'acabi  tirant  endavant
alguna de les estratègies i idees acordades.

Enguany se li ha donat un nou enfocament. A part de crear un espai de coneixença
entre els diferents agents, s'ha volgut fer un pas més i convertir la Taula en un espai
de participació en el que hem presentat diferents punts de vista i mètodes de treball
sobre el món educatiu, generant així un debat per tal de detectar les necessitats
reals de la comarca, i fomentant l'intercanvi i el treball en xarxa, la cooperació i la
presa de decisions conjuntes. 

La Taula es va realitzar el dia 22 de novembre a la sala d'actes del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i va  comptar amb 75 assistents. L'acte va estar encapçalat per tres
blocs principals: En primer lloc es van presentar els resultats del primer any del
Programa de Garantia Juvenil (programa de formació i ocupació juvenil que portem
des de l'Oficina Jove conjuntament amb el SOC), en segon lloc el psicòleg Jaume
Funes va realitzar una ponència titulada «Revisem les influències adultes que ajuden
al procés dels joves a trobar el seu lloc a la vida. Propostes per fer possible trencar
els successius fracassos» i en tercer lloc dos membres de l’Institut de Sils van venir a
presentar el seu mètode pedagògic, ja que treballen a través d’un sistema educatiu
alternatiu al sistema convencional. Després de cada apartat es va donar el torn de
paraula  als  oients,  per  acabar  l’acte  es  va  demanar  a  tots  els  participants  que
exposessin temes que consideraven important de tractar a la pròxima Taula, o sobre
aspectes que consideren que no estan coberts en aquests moments a l’Alt Empordà i
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que cal treballar.

Així doncs, a la pròxima Taula que està previst que tingui lloc a mitjans de març, es
treballarà amb les esmentades propostes.

El resultat de les propostes presentades pels participants al llarg de la jornada ha
estat el següent:

• Oferir  més  formació  professionalitzadora  amb  la  qual  es  pugui  obtenir
certificats de Professionalitat.

• Oferir més recursos personalitzats de treball i acompanyament.

• Afavorir  que  hi  hagi  més  coordinació  entre  els  centres  de  secundària  i
entitats/administracions que treballen l'orientació laboral.

• Afavorir i impulsar més la figura de l’educador de carrer.

• Abordar la problemàtica del tancament del Centre d'Estudis Master, ja que no
hi ha cap altre centre que ofereixi uns cursos similars.

• Redactar un estudi/anàlisi de la realitat juvenil a la Comarca.

• Crear Jornades amb joves (amb formació/experiència) i empreses amb places
vacants per tal d'ajudar-los a trobar feina.

Finalment  destacar  que  la  Taula  Interinstitucional  per  la  Formació  i  l’Ocupació
Juvenil  de  l’Alt  Empordà  segueix  sent  un  projecte  de  foment  de  la  formació  i
ocupació molt productiu i positiu per la comarca. I compta amb una bona valoració
de tots els i les professionals que hi assisteixen.
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Actuacions comarcals en formació i ocupació 

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

Respecte a l'execució d'aquests cursos s'ha decidit continuar amb la itinerància de les
seus, alternant els municipis de realització i també les instal·lacions juvenils on es
porten a terme, amb l'objectiu final d'oferir la igualtat d'oportunitats per a tothom.
També s'ha col·laborat en la informació dels cursos oferts pel Projecte Socioeducatiu
Ksameu de Figueres.

Borsa de monitors/es i directors/es de lleure 

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

Dos  aspectes  que es  tenen en  consideració  i  que serveixen  per  millorar,  tant  la
funcionalitat de la borsa com el servei que es presta a les entitats que sol·liciten
personal, han estat: la introducció d'una normativa que permet regular la vigència
dels currículums disponibles i que marca les pautes i les condicions d'accés. I fer un
seguiment  de  les  persones  que  es  deriven  per  veure  si  han  realitzat  una  tasca
satisfactòria  i  han  complert  les  expectatives  i  així  donar  més  qualitat  i  valor  a
aquesta  eina.  Aspectes  que  són  molt  ben  valorats  pels  ajuntaments  i  entitats
demandants i que es mantindran durant el 2017.
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PROJECTE DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 

S'ha seguit fomentant la possibilitat que joves de la comarca puguin realitzar les
seves pràctiques a l'àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. A través
d'aquest projecte es fa una aposta clara per donar facilitats a un tipus de joves als
que habitualment no s'hi dirigeixen moltes propostes. Intentem que els projectes de
pràctiques  siguin  el  més  vàlids  possibles,  sobretot  des  d'un  punt  de  vista
professionalitzador. 

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

A través de convenis amb la Universitat de Girona hem tingut en pràctiques un noi
estudiant de tercer d'Educació Social i una noia del màster d'Artteràpia. 

Hem tingut una noia de pràctiques d'un curs d'administratiu que realitza l'acadèmia
Master. 

També al llarg de l'any es realitzen dins de l'Àrea de Joventut pràctiques dels cursos
de monitor i director de lleure. Dos directors i cinc monitors de lleure han realitzat
les pràctiques a l'Oficina de Jove o a través d'alguns dels espais joves dels municipis
que formen part del projecte Tècnic de Joventut Compartit. 
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  PROGRAMA DE SALUT JUVENILPROGRAMA DE SALUT JUVENIL
El  Programa de  Salut  Juvenil  2016  compte  amb el  suport  de  la  Taula  de  Salut
Juvenil i s’ha desenvolupat d’acord amb els objectius i els programes previstos
inicialment i amb criteris de realisme, d’eficiència, d’eficàcia i de participació. 

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

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

PROJECTE CAMPANYA D'ALIMENTACIÓ JOVE 

Per de l'Àrea de Joventut la realització de la Campanya d'Alimentació Jove és un
dels projectes clau que desenvolupem en matèria de salut juvenil. Un projecte
consolidat  i de referència a la comarca fet que demostra que enguany hem realitzat
la  19a Edició. Aquesta Campanya té per  objectiu prioritari la millora dels hàbits
saludables i del comportament alimentari dels i les joves de la comarca de l’Alt
Empordà. El desenvolupament de Campanya d'Alimentació Jove és un dels objectius
prioritaris dins el projecte de salut juvenil de l'Alt Empordà per a l'any 2016.
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Objectius

En  aquest  sentit  es  pot  afirmar  que  s’han  assolit  els  objectius  previstos  a  la
campanya.

Objectius específics del resultats:

• S'ha  aconseguit  arribar  a  més  de  400  adolescents  de  15  a  16  anys  de  la
comarca, d’acord amb l’objectiu principal de la campanya.

• Han  participat  el  50%  dels  centres  de  secundària  públics  i  privats  de  la
comarca.

Objectius específics del procés:

• S’han  fet  xerrades  i  formació,  en  alimentació  i  salut,  en  els  tres  àmbits
educatius més importants: alumnes, pares i mares, i professionals.

• S’ha millorat qualitativament el discurs, els tallers i les xerrades incorporant
nous elements de reflexió i consciència en matèria d’alimentació i salut

• El joves participants han rebut la informació i formació sobre:

◦ Alimentació, dieta i nutrició

◦ El hàbits saludables en l’adolescència

◦ Imatge i autoestima

◦ Presa de decisions.

◦ L'autoconeixement.

◦ L'etiquetatge nutricional

◦ El comportament a la taula

◦ Taller de cuina pràctica i nutrició

◦ Dinar pedagògic i saludable

Ha  millorat  l’interès  i  la  complicitat  dels  professionals  i  professorat  en  matèria
d’alimentació i salut, i se ha recollit de manera sistematitzada la seva opinió.

Participació:

Enguany  s'han  realitzat  9  sessions  a  l'Escola  d'Hostaleria  de  l'Alt  Empordà,  i  s'ha
comptat amb la participació de 444 alumnes de 3r i 4t d’ESO de la comarca de l’Alt
Empordà, i 26 professors/es de secundària: tutors/es, i coordinadors/es pedagògics.
Això suposa un increment de 121 alumnes més respecta l'any passat. Concretament
s'ha atès als joves dels següents centres eductius:  

• Escoles Pies de Figueres.

• INS Cendrassos

• INS de Vilafant (2).

• INS Illa de Rodes.

• INS Cap Norfeu de Roses (2).

• La Salle Figueres

• INS de Llançà

Qualitat:
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Durant la 19a Campanya d'alimentació s'han presentat nous serveis que han continuat
amb la millora qualitativa que s'està duent a terme des de l'edició anterior. Amb la
intenció de modernitzar-se i fer front als nous reptes que van sorgint respecte als
joves  i  l'alimentació.  Si  bé es  cert  que s'ha  mantingut  gran part  del  contingut  i
formant  d'edicions  anteriors,  s'ha  apostat  per  una  revisió  i  millora  dels  següents
ítems:

• Discurs:   S'ha complementat el temari anteriorment centrat en l'alimentació
saludable, la pressa de decisions i la pressió de grup amb:

◦ Com afrontar un hàbit: sovint els joves saben que és o no és saludable,
però els hi costa adquirir un hàbit, en gran part perquè a l'adolescència es
busquen els resultats immediats, i moltes vegades les conseqüències dels
nostres actes no es veuen fins a un temps molt posterior. Saber perquè
hem de tenir hàbits, i com han de ser aquest, és una qüestió clau tant en
salut com en altres aspectes de la vida.

◦ L'autoconsciència: l'adolescència és el moment de formació de la persona,
de la pressa de decisions, i de la formació del caràcter i costums. Per saber
que hem de millorar o canviar, és imprescindible reflexionar i saber com
sóm.

◦ Anorèxia i bulímia: Els joves donen una importància cabdal al seu aspecte
físic, però el seu procés de creixement (tant físic com mental) i la pressió
social  poden ser un còcktel  letal  que desemboqui en casos d'anorèxia i
bulímia. S'ha d'estar alerta per no caure en parany.

◦ L'Etiquetatge  nutricional:  La  publicitat  pot  ser  enganyosa  es  parla  de
conceptes  com «light»,  «sense  sucre»,  «energètic»,  però  només  mirant
l'etiqueta podem saber exactament que té allò amb el que ens nodrim.

• Metodologia educativa:   Per a realitzar una millorar completa, no només s'han
d'actualitzar els continguts, s'ha d'anar més enllà i millorar alhora la manera
de transmetre'ls. En aquest sentit s'ha seguit buscant:

◦ Foment  de  la  participació:  Que  els  espais  temàtics  fossin  el  més
participatius possible, amb els joves com a protagonistes.

◦ Dinamització: El docent es transforma d'interlocutor a dinamitzador d'una
activitat en la que vol engrescar els joves a participar i dir la seva.

• Professionalització:   Per a fer efectiu aquest canvi, s'han transmès aquestes
idees al nou equip format per: un psicòleg, una nutricionista, i una professora
de cuina. Alhora s'ha comptant sempre amb la presència del coordinador de la
campanya, i de la directora de l'Escola d'hostaleria.  

• Les valoracions:  L'any passat  per manca de temps no és  va poder fer  una
valoració sistemàtica des del primer dia. Enguany s'han passat enquestes a
tots els professors que han participat a la campanya d'alimentació per tal de
copsar la seva impressió i alhora recollir propostes de futur. 

Aquesta reorientació pedagògica de la campanya ha fet augmentar la qualitat de
totes les intervencions, i la valoració dels i les alumnes i del professorat participant.
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Formació:

Durant les sessions s’han realitzat 5 intervencions pedagògiques en el següent ordre:

• Dinàmiques de grup:   

◦ Rol Playing (representació de conflictes)

◦ Dinàmiques (espai per el debat)

◦ Vídeos (moment per a la reflexió)

• Xerrada sobre l'etiquetatge nutricional

◦ Xerrada sobre conceptes bàsics de nutrició

◦ Dinàmiques  d'informació  alimentaria  (Mite  o  realitat  /  resolució  de
problemes)

• Espai informatiu:

◦ Serveis de joventut (Assessorament, informació, i dinamització)

◦ Serveis escola d'hostaleria (formació en cuina i servei) + visita per l'escola.

• Taller pràctic de cuina i nutrició

• Dinar pedagògic

Activitats  complementaries

Paral·lelament a les formacions programades a l'Escola d'hostaleria s'han realitzat
d'altres activitats complementaries  relacionades amb la campanya:

• Formació dels Agents Joves de Salut 2015:   Com cada any s'ha realitzat una
formació especifica en salut a joves de entre 14 i 19 anys que per iniciativa
pròpia  volen apoderar-se en temes de salut  (prevenció,  hàbits,  sexualitat,
alimentació) per tal de difondre aquest coneixement entre iguals. 

• Creació de la campanya «Som iguals?»  , dut a terme amb joves voluntaris i un
jove  creador  audiovisual.  Es  tracta  d'un  projecte  que  pretén  fomentar  el
respecte  i  la  igualtat  d'oportunitat  entre  joves  sense  tenir  en  compte  el
gènere. Alhora vol servir com a reflexió per a comportaments micromasclistes
que la societat accepta sense qüestionar. Val a dir, que aquesta campanya ha
estat premiada amb un guardó a un concurs internacional de la UNESCO dins
de  la  campanya  «Dame  un  minuto  d'igualdad»  fet  que  ha  potenciat  la
posterior difusió a les xarxes socials.

• Difusió del catàleg de serveis de l'àrea de joventut del Consell Comarcal de  
l'Alt  Empordà,  per  a  facilitar  la  informació  als  docents,  sobre  activitats
formatives que son d'especial interès per els seus estudiants. 

• Activitats de Salut promogudes des de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà

◦ Assessorament especialitzat

◦ Campanya de prevenció  «SomNit»

◦ Xerrada als INS sobre afectivitat sexual
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Eficiència 

Amb un pressupost econòmic més reduït que en edicions anteriors, tant sols 2500€,
s’ha arribat a pràcticament la meitat dels alumnes, de 15-16 anys de la comarca, i
que potencialment podien participar. Tot i comptar amb aquest pressupost menor,
s'ha becat als INS de Roses i Llançà amb busos gratuïts per a que poguessin accedir a
la campanya.

Alhora s'han aprofitat tant els recursos materials propis de l'Oficina Jove, com el
personal d'aquesta (Dinamitzador juvenil) per a complementar i enfortir la campanya
sense que aquesta tingués un cost addicional.

Difusió

Els  mitjans  de  comunicació  de  la  comarca  de  l’Alt  Empordà  i  de  Girona,  han
manifestat interès i  han fet un bon seguiment de la campanya 2016. A moda de
resum aquests són els mitjans que s'han interessat per la campanya:

• Setmanari Hora Nova

• Setmanari l’Empordà

• Tramuntana TV

• Empordà TV

• Radio Vilafant

• Xarxes socials de joventut
i dels Centres Educatius:

◦ Facebook

◦ Twitter

◦ Instagram

• Pàgines webs: 

◦ Consell  Comarcal  de
l'Alt Empordà

◦ Oficina  Jove  de  l'Alt
Empordà

• Portal del Servei Educatiu 
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Col·laboradors:

• L’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà: En la formació, dinar i cessió d’espais

• La Direcció General de Joventut

• El Servei Educatiu de l’Alt Empordà, en la publicitat

• El Dipsalut, de la Diputació de Girona en el finançament

• La Taula Inter-institucional de salut juvenil de l’Alt Empordà

• Les AMPAS i els centres educatius d’ensenyament secundari que hi participen

• Serveis Socials del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

• Els serveis de nutrició de la Dietista Eva F, i del psicòleg Jordi Pujol.

Avaluació  general

Tal i com s'ha comentat en apartats anteriors, una de les novetats més importants de
la  19ª  campanya  d'alimentació  ha  estat  poder  recollir  a  través  d'enquestes  al
professorat  l'opinió  d'aquests  respecta  a  la  campanya.  Com  es  podrà  veure  a
continuació els resultats són plenament satisfactoris.

Resultat de les enquestes:

Valoració General:

• Nota general de la campanya: 8,35/10

• Aprenentatge dels alumnes: 7,75/10

• Recomanarien a altres INS: 81%

• Els horaris i dies son adequats: 91%

• La informació de l'OJ ha estat adequada: 100%

Valoració dels professionals:

• Taller de psicologia: 9/10

• Xerrada nutricional: 6'5/10

• Taller de cuina: 7'85/10

Espais i Equipaments:

• l'espai on s'ha realitzat el curs: 8,4/10

• El menú: 8,9/10
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Reflexió  final i propostes de futur

La Campanya forma part del Projecte de salut juvenil de l’Alt Empordà 2016, i conta
amb  l'objectiu  principal  de  millorar  els  hàbits  saludables  i  el  comportament
alimentari  dels  adolescents.  Objectiu  que se'ns  dubte  s'ha  assolit  a  través  de la
formació, i que es veu reflectit en la satisfacció d'alumnes i docents. 

Tot i així, la campanya d'alimentació vol esdevenir un model lúdic i participatiu,
alhora  que  educatiu.  Per  això  la  participació  no  és  restringeix  a  l'aula,  o  a  la
valoració, i a través de d'interlocució es recullen propostes per a decidir com han de
ser les futures edicions. En aquest sentit els docents han demanat que la xerrada de
nutrició sigui més pràctica i/o es canvi el format, fer més participatiu el taller de
cuina, augmentar els espais de descansa entre activitats,  i portar una formació com
l'ACAB.

Amb tot, la 20ª campanya d'alimentació pot ser un escenari magnífic per a seguir
modernitzant-se, fer-se càrrec d'aquestes demandes. Així com, promoure una vida
saludable, i vetllà per adquirir coneixement, hàbits i conductes saludables.
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PROJECTE DE PREVENCIÓ EN SALUT I PEL CONSUM RESPONSABLE D'ALCOHOL 

Projecte  dirigit  principalment  a  joves  de  14  a  30  anys.  D'aquests  es  focalitza  i
incideix en els joves en edat d'adolescència (14 a 18 anys). Seran el grup diana de
l'acció ja que és en aquestes edats quan els joves s'inicien per primera vegada en les
pautes de consum i alguns arriben adquirir hàbits no saludables i perjudicials per la
seva salut.

Inclou diferents actuacions:

• S’han fet intervencions, en forma de taller de salut, en els concerts joves que
s'organitzen durant les festes majors dels municipis de la comarca: Figueres,
Cadaqués,  Vilafant,  Navata,  El  Port  de  la  Selva,  Llers  i  Avinyonet  de
Puigventós.  Es  realitzen  amb  el  suport  i  col·laboració  de  Creu  Roja,
consisteixen  en  treballar  sobretot  el  consum  responsable  d’alcohol,  la
sexualitat i la prevenció en consum d'estupefaents. 

•  S’han repartit díptics sobre consum responsable i s'ha ofert informació de
qualitat en salut. En tots aquests concerts també és van col·locar en espais
visibles pancartes sobre el consum responsable d’alcohol.

• S’han  desenvolupat  xerrades  i  tallers  sobre  consum  responsable,  hàbits
saludables i prevenció en salut en els cursos de formació de pre-monitors/es,
monitors/es i directors/es de lleure infantil i juvenil. Aquests s'han realitzat
per setmana santa, el setembre i per les festes de Nadal.

•  Xerrada/taller  sobre  el  consum  d'alcohol  i  altres  drogues  a  la  formació
d'Agents Joves de Salut.

• Tallers sobre benestar emocional, alcohol, drogues i sexualitat dins l'Okup'Alt. 

• S’han  fet  xerrades  informatives  als  alumnes  de  l’Escola  d’Hostaleria  pel
consum responsable, a càrrec de tècnics  especialistes  en salut  de l'entitat
PDS. Cada grup de joves ha rebut dues xerrades al llarg del primer semestre. 

• S’han  fet  altres  actuacions  de  consum  responsable  d’alcohol  entre  les
associacions juvenils (Trobada d'Entitats Juvenils de Figueres).

• A la campanya de salut també hem muntat i dinamitzat exposicions sobre el
consum d'alcohol i prevenció en salut a l'Oficina Jove de l'Alt Empordà i altres
Punts d'Informació Juvenil de la comarca.

• Xerrades en centres educatius de secundària. 

• Activitats  comunitàries  i  participatives  per  a  joves  en  Punts  d'Informació
Juvenil  de  la  comarca.  Cadaqués,  Saus-Camallera-Llampaies,  Sant  Pere
Pescador, Navata, Sant Miquel de Fluvià, L'Armentera, La Jonquera, Ventalló,
Vilafant i Vilamalla. S'han realitzat tallers i xerrades com:

✗ Drogues com ho veus.

✗ Consum a les festes majors.

✗ Prevenció sobre el consum de tabac. (Rebutja el tabac)

✗ Consum de cànnabis: efectes i conseqüències del seu consum.

✗ Que cal saber de la SIDA.
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• Suport i col·laboració en el desenvolupament de campanya de sensibilització,
prevenció i consum responsable a Vilamalla dins el projecte de pavelló del
pànic.

• Suport en la campanya de sensibilització que organitza l'ajuntament de Roses
durant les festes de Carnaval del municipi: Per Carnaval no tot s'hi val.

• Suport,  coordinació  i  col·laboració  campanya  Salut  i  prevenció  juvenil  de
Vilafant.  S'han  realitzat  xerrades/tallers  sobre  salut  emocional,  gènere,
bullying, alimentació saludable i imatge personal.

• Confecció  de  vídeos  de  sensibilització  i  web  amb contingut  de  prevenció,
d'informació en salut i  dels diferents projectes, campanyes i  activitats que
realitzem des del Consell Comarcal relacionats amb aquest tema.

• Tallers sobre educació efectiva i sexual a diferents instituts de la comarca:
Roses, L'Escala i Figueres.

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

Pel  que  fa  a  l'avaluació  de  les  diferents  accions  que  s'han  desenvolupat  podem
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afirmar que han tingut un impacte positiu sobre els joves de la comarca. Aquestes
han  estat  molt  ben  valorades  tant  per  part  dels  diferents  tècnics  del  Consell
Comarcal i els diferents Ajuntaments implicats, com per part d'altres professionals i
agents implicats, com per part dels joves i de les seves famílies.

Destacar el suport al programa de molts agents del nostre territori i dels diferents
municipis  altempordanesos.  Fet  que  fa  augmentar  la  qualitat  de  les  accions
desenvolupades i que aquestes arribin al màxim nombre de joves possible. L'índex de
satisfacció, tant dels joves participants com dels diferents professionals implicats i
tècnics de joventut, ha estat molt elevat remarcant la necessitat de la continuïtat
de programes i campanyes d'aquest tipus a la comarca.

Pel que fa als recursos  utilitzats aquests s'optimitzen al màxim per tal de realitzar
una campanya de la millor qualitat i impacte positiu possible. Es considera necessari
i no prescindible  la continuïtat del projecte per a l'any 2017, és clau el treball de
prevenció i conscienciació entre la població juvenil pel que fa a la prevenció en salut
i al consum responsable dels joves en els diferents espais d'oci i lleure.
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PROJECTE CURS D'AGENT JOVE DE SALUT 

Aquest any hem seguit organitzant un curs d'Agent Jove de Salut durant els mesos
d'octubre i novembre.  Aquest projecte té uns objectius molt ambiciosos i busca la
qualitat tant de les formacions com de les accions desenvolupades. Es tracta d’un
projecte de formació en salut d’adolescents de l'Alt Empordà, de 15 a 18 anys,
com agents joves de salut per capacitar-los per intervenir a nivell de grup i entre
iguals.

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

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

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

• Disminuir les conductes de risc entre els i les joves.

• Intervenir entre iguals,  i ajudar-los en la millora dels hàbits saludables.

• Donar les eines i  habilitats necessàries per tal que puguin intervenir entre
iguals, amb altres joves, pel que fa a la salut i els hàbits.
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L’equip de professorat i de formadors ha estat format 
pels professionals i agents de salut de la Taula 
Interinstitucional de Salut Juvenil. 

El projecte formatiu ha consistit en 30 hores de 
formació teòrica, tallers participatius, visites a 
centres de salut i colònies i 10 h de pràctiques en 
algun projecte de salut que es realitzi a la comarca i 
si pot ser en el seu municipi. 

Hi han participat un total de 16 joves dels municipis 
de Figueres, Vilamalla, Vilafant, Lladó, L'Escala.
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El projecte es va dividir en dos accions:

1) Bloc formatiu (Dividit en 30h de formació + estada en una casa de colònies) on els
joves es van poder formar en:

• Educació afectiva i sexual.

• Transfòbia i LGTBI

• Educació emocional i salut.

• Alimentació, hàbits saludables, dieta i nutrició.

• Drogues i substàncies tòxiques.

• Ús i abús de les TIC .

• Primers auxilis.

• Dinàmiques de grup i d’intervenció en salut entre joves.

Durant l'estada a la casa de colònies es va treballar el contingut següent:

• Dinàmiques de grup.

• Com superar la pressió de grup.

• Treball d'apoderament personal i de gestió de les emocions.

• Accions pràctiques d’intervenció en salut.

• Coneixença i anàlisi d'altres experiències d'intervenció en salut.

• Tallers i activitats lúdiques.

• Excursió per fomentar la mobilitat i trencar amb el sedentarisme.

2) Bloc pràctic Es realitzen 10 hores de pràctiques en la mediació i la intervenció en 
el

grup, i com a informadors/es en salut juvenil:

• Amb intervencions directes dels agents joves de salut en festes juvenils, 
barraques, en altres activitats d’oci nocturn, campanyes de prevenció…

• Com a informadors/es de salut en els Punts d’informació juvenil dels 
municipis altempordanesos.

• Elaboració de vídeo contra l’assetjament i la violència masclista:

https://www.youtube.com/watch?v=TzJ1iTjjHTI

Aquest guardonat amb el primer premi al concurs d’espots contra la violència 
masclista que s’organitzava des del Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament 
de Vic.
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Projecte audiovisual

Els  agents  joves  de  salut  2016  van  tenir  l’ocasió  de  participar  en  un  projecte
audiovisual  sobre  seguretat  vial,  aquest  l’encapçalaven  els  seus  companys
d’anteriors edicions (agents joves de salut 2015 i altres joves voluntaris). Gràcies a
tots ells es va poder elaborar un curtmetratge que porta per títol “Sólo tienes una
vida” una iniciativa que vol impulsar la cultura de la seguretat vial utilitzant les
noves tecnologies i els mitjans audiovisuals. Es vol fomentar una participació activa i
creativa en la generació de continguts multimèdia que compleixin els objectius de
sensibilització en matèria  de  prevenció d'accidents  de trànsit,  tot  recordant  que
continuen essent la primera causa de mort entre els joves.

El resultat final va ser que L'Oficina Jove Alt Empordà va rebre el primer premi del
III Concurs nacional de curtmetratges de seguretat vial que organitza l'associació
Stop Accidentes. El curt “Sólo tienes una vida” i ha estat recompensat amb aquest
guardó i un premi en metàl·lic de 600 euros.
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PROJECTE D'INFORMACIÓ JUVENIL EN SALUT 

Dins el projecte d'Informació Juvenil en Salut aquest any 2016 s'ha seguit realitzant
el  projecte  de  consolidació  de  la  figura  d'un  Agent  de  Salut  Comarcal  que
comparteixen diferents municipis de la comarca sota la coordinació del Consell
Comarcal.  Aquest perfil  professional ens serveix per treballar la salut juvenil  de
forma integral i dona més coherència i continuïtat al Programa de Salut Juvenil que
s'impulsa a la comarca. 

En aquests moments estan implicats i financen el projecte les àrees de Joventut i
Benestar Social del Consell Comarcal i els 27 municipis que formen part del Projecte
Tècnic  de  Joventut  Compartit.  En  un  futur  proper  s'intentarà  que  els  altres
municipis, amb un pes més rellevant de població, i que en aquests moments no en
formen part s'involucrin i participin del projecte.

El servei va adreçat a joves de d’edats compreses entre 14 a 29 anys, residents a la
comarca de l’Alt Empordà.  Es tracta d’un servei que atén i  orienta de manera
confidencial sobre qüestions relacionades amb la salut. En especial sobre temes
relacionats amb la sexualitat, amb l’alcohol i altres drogues, amb l'alimentació i
amb les “pantalles”.

Els joves es poden dirigir al servei per resoldre dubtes i realitzar consultes sobre les
seves inquietuds o problemes referents a qualsevol tema relacionat amb la salut i les
conductes de risc. També poden posar-se en contacte a través de les TIC i de les
xarxes socials (facebook, whatsApp,...)
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Alhora des del servei es promouen activitats comunitàries i participatives amb els
joves de la comarca sobre prevenció de conductes de risc relacionades amb la salut
dels  joves.  En  la  metodologia  de treball  s'assumeix  un  rol  de  treball  actiu,  per
aproximar-se i implicar als joves; es col·labora amb les campanyes que es facin en el
territori  i  es  proposen  conferències,  tallers  i  cicles  de  xerrades  sobre  temes
relacionats amb la salut. 

Es considera clau l’apoderament dels joves per l’adopció d’estils de vida saludables
mitjançant la informació, la formació i la creació d’hàbits, el compromís amb la
salut i la pràctica d’un estil de vida saludable. 

El  servei  s'implementa  en  el  territori  des  del  mes  d'octubre  de  2014  amb  una
cobertura de 3 hores setmanals distribuïdes entre les atencions a l’Oficina Jove i les
demandes dels municipis.

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

En els municipis que formen part del projecte Tècnic de Joventut Compartit també
s'han realitzat  xerrades, tallers i  activitats relacionades amb la salut i  els  joves.
Accions dirigides tant als joves com a les famílies.

En definitiva considerem en aquests moments que la baixa autoestima dels joves
i  la  frustració  que  suposa  la  impossibilitat  de  poder  desenvolupar
satisfactòriament  les  seves  transicions  vitals,  configuren  una  problemàtica  en
termes de salut que per nosaltres és prioritària, i per tant, és cap on destinem
més esforços i recursos econòmics.

La valoració del funcionament d'aquest tercer any de projecte i la seva continuïtat la
farem a mitjans del pròxim any ja que això ens permetrà tenir una visió global del
funcionament i de la seva utilitat.
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  PROGRAMA DE FOMENT DE L'EMANCIPACIÓ JUVENILPROGRAMA DE FOMENT DE L'EMANCIPACIÓ JUVENIL

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

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

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

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

L'OFICINA JOVE DE L'ALT EMPORDÀ 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Figueres  tenen  signat  un  conveni  de  col·laboració  per  a  la  creació  i  gestió  de
l'Oficina Jove de l'Alt Empordà.

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

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

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

Dins l'Oficina Jove trobem diferents espais:

• Espai d'informació i assessorament

• Sala de dinamització

• Aula de Formació

• Aula d'estudi

• Alberg d'entitats

• Ciber espai

• Despatxos

• Espai Creatiu – Buc d'assaig

Els horaris d'atenció als joves són:

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

• Dissabtes de 9 a 14 h i de 16 h a 20 h

Dades de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà:

Aquest any 2016 hem tornat a superar en escreix el nombre d'usuaris i consultes.
Segons les dades que ens fa arribar el registre SIJ10 de la Generalitat de Catalunya
destaquem que hem pràcticament doblat el nombre d'usuaris respecte l'any anterior
i hem tingut unes 20.000 consultes de més.

Aquest  tercer  any  de funcionament  hem tingut  la  xifra  de  46.487  usuaris i  de
63.632 consultes (dades any 2015, 29.513 usuaris i 46.569 consultes).

Aquest  augment  és  fruït  del  treball  de  comunicació  i  visualització,  dels  serveis
oferts, dels programes desenvolupats i  de les diferents programacions d'activitats

10 Aplicatiu de registre de consultes dels usuaris dels Serveis d'Informació Juvenil (SIJ) de la Generalitat de
Catalunya, any 2016
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Edat % Consultes

<16 16162 34,77% 23020 36,18%

16-20 15573 33,50% 18941 29,77%

21-25 10278 22,11% 15669 24,62%

26-29 1630 3,51% 2337 3,67%

30-35 1602 3,45% 1790 2,81%

>35 1242 2,67% 1875 2,95%

Total 46487 100,00% 63632 100,00%

Número 
Usuaris

% 
Usuaris

Número 
Consultes
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que s'han anat realitzant durant l'any 2016.

Veient el nombre d'usuaris i el número de consultes realitzades l'any 2016 ens porta a
afirmar que l'Oficina Jove de l'Alt Empordà ja està plenament consolidada i és l'espai
de referència alhora de realitzar consultes, rebre assessorament i realitzar activitats
pels joves altempordanesos.

Pel que fa a franges d'edat podem observar que els joves entre 14 i 20 anys (31.735
usuaris)  han estat  més del  60% tant del  total  d'usuaris  com de les consultes.
Destacar que els joves menors de 25 anys suposen més del 80% de les atencions
de l'Oficina Jove.

Pel  que fa al  gènere,  podem observar  que és  manté respecte l'any anterior  una
lleugera diferència entre els  homes i  dones,  és  a  dir  un 56,43% i  un 45,36%
respectivament. En números absoluts la xifra és de 20.253 per les dones i 26.234 en
referència als homes. 
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3,51% 22,11%
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30-35

26-29

21-25
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56,43%
43,57%

Home

Dona

Sexe % Consultes

Dona 20253 43,57% 28890 45,40%

Home 26234 56,43% 34742 54,60%

Total 46487 100,00% 63632 100,00%

Número 
Usuaris

% 
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Número 
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En relació a la situació a nivell formatiu o ocupacional dels joves destaquem que el
42,35% dels joves que s'han relacionat amb l'Oficina Jove estan estudiant, un 26,62%
compagina estudis i  treball,  un 12,58% no estudia ni treballa i només 7,68% està
treballant en el moment d'usar els nostres serveis.

Aquestes dades ens donen una aproximació de la situació dels joves pel que fa tant
als estudis com al treball. Observem un baix nombre de joves que treballen i que
més d'un 12% no estan estudiant ni treballant, fet que ens portar a afirmar de la
necessitat d'impulsar programes de transició escola treball a la comarca.
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Ocupació % Usos

Aturat 360 0,77% 686 1,08%

Estudia 19688 42,35% 26194 41,16%

Estudia i treballa 12375 26,62% 17292 27,18%

Ni estudia ni treballa 5849 12,58% 7790 12,24%

Treballa 3568 7,68% 4440 6,98%

4647 10,00% 7230 11,36%

Total: 46487 100,00% 63632 100,00%

Número 
Usos Servei

Número 
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% 
Consultes
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Servei d'Informació, Orientació i Assessorament Juvenil

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

S'ofereix als i a les joves informació i assessorament d’estudis reglats i no reglats, de
beques, de recursos i borses de treball, de formació per treballar, de recursos per
viatjar, de salut, d’associacionisme i voluntariat, d’habitatge, de lleure i cultura,
etc. Es dóna material per emportar i tenim ordinadors de consulta, espai wifi, sala
d'estudi i premsa diària. També realitzem trimestralment xerrades informatives sobre
algun tema en concret que sigui d'actualitat i/o d'interès pels joves.

Pel que fa a les dades d'utilització del servei de l'any 2016 és de 10.953 joves. Per
tal de d'implementar el Servei d'Informació, Orientació i Assessorament Juvenil es
segueix apostant per la diversificació dels espais, d'eines d'informació i  de canals
d'informació i comunicació. A part des de l'Oficina Jove hem realitzat atencions en
diferents  centres  educatius,  en  diferents  espais  joves  de  la  comarca  i  en
esdeveniments organitzats per l'àrea de Joventut.

Detallem el número d'usuaris que ens han fet arribar demandes dividits per d'edats.

Els mitjans que han utilitzat els i les joves per dirigir-se els serveis  joventut són:
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Canal d'Atenció

Correu electrònic 77 0,70%

Escrit 344 3,14%

Presencial descentralitzat 2025 18,49%

Presencial SIJ 6362 58,08%

Telefònic 921 8,41%

Telemàtic 1224 11,18%

Número 
Usuaris

% 
Usuaris

Edat

<16 5397 49,27%

16-20 1672 15,27%

21-25 2618 23,90%

26-29 464 4,24%

30-35 184 1,68%

>35 618 5,64%

Número 
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Destacar l'augment del  nombre d'atencions  degut aquesta diversificació d'espais  i
serveis organitzats. També el fet de desenvolupar la Garantia Juvenil  ha fet que
s'augmenti  el  nombre  de  joves  atesos  per  tal  de  rebre  assessorament  a  nivell
formatiu  i  laboral.  I  finalment  dir  que  al  ser  entitat  d'enviament  del  Servei  de
Voluntariat Europeu ha significat que augmenti el nombre de les consultes de joves
que volen realitzar aquesta experiència.

Servei de Participació i Dinamització Juvenil

A través del Servei de Participació i Dinamització Juvenil  pretenem generar joves
compromesos, actius i crítics amb la societat actual.  Els processos participatius
que es projecten tenen per objectiu que els joves i les entitats juvenils s'impliquin
en la programació de les activitats de dinamització i que hi participin. Aquests
processos beneficien als joves en diferents aspectes com:

• Foment de la cultura democràtica.

• Genera cohesió social entre els joves.

• Crea sentiment de pertinença i identitat amb la comarca.

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

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

Han participat de les diferents activitats de participació i dinamització juvenil un
total de 20.302 joves de diferents municipis de la comarca. Aquests es divideixen en
joves que venen individualment a participar de les activitats programades o bé joves
associats  que  participen  a  través  de  les  entitats  juvenils  que  tenim  per  tot  el
territori

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

A través de la dinamització oferim un servei d'oci educatiu a través del qual incidim
en els joves en el seu procés de creixement personal i d'adquisició d'hàbits. Aquestes
activitats estan vehiculades principalment a través de la programació de l’Oficina
Jove. Es realitzen tot tipus d'activitats i  esdeveniments que  volen incidir en les
inquietuds i necessitats dels joves de la comarca. Aquestes estan programades en
dates fixes i cal inscripció prèvia. 

Com ja es va fer al llarg del 2015 s’han elaborat dos programes d'activitats en forma
de llibret. D'aquests s'han fet 4.500 unitats (de cadascun) i s'han repartit a tots els
instituts  de  Figueres  i  altres  centres  educatius  de  la  comarca  (Vilafant,
Cadaqués,...). Per tal de publicitar el llibret s'han realitzat dinàmiques de grup i
presentacions a les aules. Aquest llibret pretén ser l'element referencial alhora de
comunicar i visualitzar les activitats que es duen a terme des de l'Oficina Jove. I
vista la bona acollida que té i el nombre de inscripcions que s’han rebut al llarg del
2016, l'any que ve es vol repetir i consolidar el format com a peça clau de difusió.

Les activitats es diferencien per dies segons la seva tipologia.  Entre setmana es
realitzen cursos i  tallers als diferents espais de l’Oficina Jove, amb l’objectiu
d’arribar a tots els col·lectius de joves de la comarca. Els caps de setmana o en
dies significatius es realitzen esdeveniments atractius amb la intenció d’oferir un
espai d’oci juvenil de referència a la comarca. En aquest sentit, es fan activitats
com  sortides  comarcals,  campionats,  formacions  especifiques,  representacions
escèniques. Es important destacar que la programació es realitza per als joves i amb
els joves, doncs aquests ja sigui a través d’entitats a la reunions comarcals, o a
través de la bústia de suggeriments de l’espai  jove, o de les  dinàmiques que es
realitzen als INS de la ciutat,  poden aportar les propostes que considerin oportunes. 

Fruit d’aquest recull d’idees i del treball del personal de l’Oficina es van realitzar les
següents activitats:
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• Dimarts Musicals:  

◦ Descobreix la gralla

◦ Iniciació al baix elèctric

◦ Taller DJ

◦ Aprèn Percussió

◦ Toca Batukada

◦ Teatre Musical

◦ FEM Instruments

• Dimecres d’oci:  

◦ X-Wing StarWars

◦ Scrapbooking

◦ Stop Motion

◦ Iniciació al circ

◦ Danses urbanes

◦ Taller d’impressió 3D

• Dijous formatius:  

◦ Esquerda Digital

◦ Fotografia nocturna

◦ Com fer el teu blog

◦ Agent Jove de Salut

◦ Postres de Nadal

• Divendres creatius  

◦ Club de rol

◦ Club Warhamer

◦ Grup d’expressió corporal

• Dissabte Musicals:  

◦ Grup de teatre

◦ Companyia Jove de Ball

• Caps de setmana  

◦ 30/01 Esquiada jove · Vallter2000

◦ 06/02 Audició de ball jove

◦ 13/02 Xerrada sobre música: Com distribuir música per Internet
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◦ 20/02 Torneig Minecraft

◦ 27/02 Setem: Voluntariat al 3r món / Setmana de la mobilitat

◦ 05/03 Nintendo day 

◦ 12/03 Curs de manipulador d'aliments

◦ 18/03 Curs de pre-monitor de lleure

◦ 30/03 Sortida al Palau-blaugrana: Barça – Manresa

◦ 09/04 Xerrada: Sexe drogues i rock n' roll – Mite o realitat

◦ 16/04 Campionat Fifa 16 de PS4

◦ 23/04 Concurs de fotos Sant Jordi

◦ 14/05 Rol en viu al Castell de Sant Ferran

◦ 28/05 Dia de l'Orgull Freak

◦ 04/06 Torneig Paintball · Vilafant 2016

◦ 17/06 El buc al carrer 

◦ 01 /10Càsting Teatre

◦ 08/10 Sortida Port Aventura 

◦

◦ 22/10 Festa urbana

◦ 28/10 Formació i Ocupació 2017

◦ 05/11 7a Trobada d’Entitats Juvenils + Pavelló del pànic · Especial Terror!

◦ 12/11 Fiscalitat per a associacions

◦ 26/11 Acampada Agent Jove de Salut

◦ 10/12 Torneig Fifa 17 · PS4

◦  16/12Concert Jove solidari per als refugiats

• Altres esdeveniments  

◦ 18/01 al 11/02 Exposició Sona9

◦ 20/01 al 30/04 19a Campanya d'alimentació Saludable

◦ 22/02 al 27/02 Setmana de la mobilitat

◦ 08/03 Xerrada: la primera regla

◦ 03/05 Torneig 3x3 de Santa Creu
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◦ 21/06 al 25/06 Setmana d'acció musical

◦ 01/07 al 31/07 Inici Casal Jove

◦ 26/08 17a Trobada de Casals de l’Alt Empordà

◦ 01/10 al 31/12 Exposició Fotogràfica · Embarraca’t 2016

◦ 14/11 al 20/11 Figueres Galàctica · Japan Connection

◦ 01/12 Dia Mundial de la Sida

◦ Nadal Intensiu Curs de Monitor de Lleure

◦ Nadal Intensiu Curs de Director de Lleure

L'objectiu  d'aquestes  programacions  trimestrals és  incidir  en  les  inquietuds  i
necessitats  dels  joves  de  la  comarca,  i  millorar  les  capacitats,  competències  i
habilitats dels joves. Per aquest motiu introduïm  la formació entesa com a eina
transformadora  del  jove dins  el  seu  procés  d'emancipació,  sense  descuidar  la
vessant lúdica de totes les activitats, és a dir, educar a través del lleure i l'oci.

Dintre de la programació destaquen: les sortides comarcals, i el casal jove, tant pel
volum  de  participants  que  impliquen,  com  per  els  recursos  i  esforços  que  si
dediquen. A  través  de  les  sortides  volem  facilitar  la  possibilitat  de  gaudir
d'activitats d'oci sense que el transport, el preu, la família o l'entorn suposin un
impediment  per  poder-les  realitzar.  Pretenem  elaborar  noves  formes  d'oci
alternatiu,  oferint  als  joves  unes  activitats  distintes  a  les  que usualment  poden
trobar a la comarca. En pro d'una diversió més saludable i formativa.
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El 

Casal jove és un espai participatiu on els joves construeixen el seu casal a partir
de les seves propostes i inquietuds. Un punt de trobada per a joves com alternativa
d'oci  a  l'estiu,  on  fer  realitat  les  seves  propostes  i  conèixer  a  més  joves  de  la
comarca.

Totes les activitats estan pensades conjuntament amb els participants, és a dir, cada
jove  proposa  activitats  que  una  vegada  consensuades  amb el  grup  es  realitzen.
Tenint en compte el grau d'acceptació i satisfacció dels joves i les sol·licituds de
participació pel 2015, enguany s'ha decidit continuar amb el nombre places oferides,
es a dir 30 per a joves de 12 a 16 anys. El casal s'ha dut a terme durant el mes de
juliol i hi han participat joves de 8 municipis de la comarca. A part de les activitats i
sortides programades s'han fet diferents intercanvis amb altres casals joves de l'Alt
Empordà, per tal de fomentar la relació entre adolescents.

A  part  de  la  programació  que  apareix  al  llibret,  hi  ha  Jornades  Joves  que
consisteixen en programar activitats en dies festius, com setmana santa, fires i
festes de Santa Creu o Nadal. Aquestes  són lliures, gratuïtes i estan dirigides pel
dinamitzador  juvenil. Tots  els  joves  que  volen  poden  venir  a  participar  de  les
activitats els dies que vulguin sense necessitat d'inscripció prèvia.
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Activitats de foment de l'associacionisme i la participació juvenil.

Aquesta  acció  té  com  a  finalitat  oferir  informació,  assessorament  i  processos
participatius amb els joves associats i amb les entitats juvenils de la comarca. 

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

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

• Formació específica.

• Organització d'activitats amb les entitats.

Com a una de les activitats principals, conjuntament amb l'associació A mossegades,
s'ha creat un companyia de teatre juvenil. Per fomentar la creativitat i el civisme a
través de la participació s’ha realitzat el 2n festival de cultura urbana a l'skatepark
de Figueres  i  ha consistit  en  un  concurs  de  grafits  per  renovar  la  imatge de la
instal·lació, una mostra de ball i concurs de «scooters» i una batalla de galls. També
s'han dut a terme sessions formatives sobre ONG's, participació, casals, i comunicació
i màrqueting.

Informació i Serveis:

Assessorament i  informació: De dimarts a divendres de 15h a 20h es realitza una
atenció  personalitzada  i  específica  per  a  joves  que  tinguin  dubtes  o  preguntes
d'àmbits formatius, laborals, d'oci o salut.
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S'han realitzat activitats com campionats de 
futbolí, de tennis taula, jocs de taula, tallers 
i manualitats, tallers de deures, consultes 
informàtiques,...

La funció bàsica d’aquestes jornades és que 
els adolescents puguin tenir un espai de jocs a 
moda de ludoteca en jornades festives a 
l’escola però laborables pels seus pares.
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Garantia  Juvenil: Servei  d'assessorament i  acompanyament en el  programa per a
joves de 16 a 29 anys que no estiguin estudiant i es trobin actualment sense feina.
S'ofereixen eines, cursos i ofertes laborals per a canviar aquesta situació. 

Aula d'estudi · Punt UOC: Espai dotat de llibres de consulta, viatgeteca, pissarra i
ordinadors,  per  a  joves  que vulguin  tenir  un  espai  on  fer  els  deures  o  estudiar
tranquil·lament. Alhora també s'ofereix suport als estudiants de la UOC amb recollida
de títols, informació i retorn de llibres, així com informació i espais als alumnes de
la IOC.

Espai Creatiu – Buc d'Assaig: Doble espai on els joves poden demostrar la seva vena
artística i potenciar la seva creativitat. Per un costat, hi ha el Buc d'Assaig, una sala
insonoritzada i equipada per a la pràctica musical de grups o solistes; i per l'altre, la
sala d'arts escèniques per a practicar dansa, teatre  o ball. 

Telecentre  –  Sala  d'ordinadors: Sala  d'ordinadors  per  a  l’autoconsulta  i  per  a  la
realització de treballs o tràmits administratius.

Agent Comarcal de Salut: Informació i assessorament especialitzat sobre tot allò que
angoixa o preocupa als joves en temes de salut. L'atenció es realitza per part d'una
professional d'aquest àmbit amb total confidencialitat.

Servei de Voluntariat Europeu (SVE): Atenció personalitzada i acompanyament per a
joves  que vulguin  anar  a  estudiar,  treballar  o  realitzar  tasques  de voluntariat  a
l'estranger. 
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Espai Jove Creatiu – Buc d'Assaig

Filosofia

L’Espai Jove Creatiu - Buc d’Assaig és un projecte social, cultural, públic i gratuït
que pretén dotar a la comarca de l’Alt Empordà de varis espais per a la pràctica de
les  arts  escèniques en general.  Espai  dirigit  i  enfocat pels  joves,  ells  en són els
principals beneficiaris i totes les activitats estan pensades perquè ells les puguin
realitzar i gaudir.

Aquest  Espai  està  dividit  per  una  banda  en  l’anomenat  espai  creatiu  on  s’han
realitzat  varies  activitats  protagonitzades  pels  propis  joves  com  coreografies  de
dansa  o  obres  de  teatre,  i  per  l'altra  banda  el  buc  d’assaig  on  s’han  realitzat
pràctiques d’assaig de grups de música joves i tallers musicals. 

És a dir, a l'Oficina Jove disposem d'un espai on els i les joves, de forma individual o
grupal, poden assajar, fer pràctica d'instruments, realitzar petits enregistraments,
coreografies, obres de teatre i dansa,... 

Aquest Espai està ubicat a la planta soterrani de l'edifici i té com a finalitat oferir a
tots els joves la possibilitat de realitzar accions i activitats culturals, artístiques i
musicals des de l'Oficina Jove Alt Empordà – Figueres.

L'objectiu principal és l'educació dels joves a través de la cultura, l'art i la música.
És a dir, fomentar que els joves esdevinguin ciutadans participatius, compromesos i
crítics amb la societat on viuen.

Projecte 2016 – Resum general
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L’Espai  Creatiu  -  Buc  d’Assaig  segueix  actiu  i  a  ple  rendiment.  Després  de
l’experiència de més de dos anys prestant el servei seguim treballant amb bones
expectatives  per  tal  de que l’espai  es  consolidi  a  la  comarca  de l’Alt  Empordà.
Continuem impulsant els dos espais, un per a la pràctica de les arts escèniques en
general i l’altre més orientat per la música, uns serveis sempre prioritzats als joves.

L’horari  d’obertura  al  públic  del  servei  han  estat  de  16h  a  21h  de  dimarts  a
divendres. Els caps de setmana dissabtes de 9 a 14h. Per activitats especials s’ha
adaptat l’horari.

A l’espai creatiu s’han realitzat vàries activitats com a coreografies de dansa o obres
de teatre, amb un repunt significatiu de grups d’estudiants d’instituts d’educació
secundaria  de la ciutat de Figueres. Per altre banda al buc d’assaig s’han realitzat
pràctiques d’assaig de grups de música, grups de rap, d’instruments tradicionals,
Dj.,  etc..  Com a  projecte  nou  a  destacar  cal  remarcar  el  Concert  Jove Solidari
realitzat  el  16  de  desembre  de  2016  a  La  Cate  de  Figueres.  A moda  de  resum
aquestes són les tasques que s'han dut a terme aquest 2016:

Resum de tasques realitzades:

• Promoció i difusió de les activitats artístiques
• Suport i assessorament als grups musicals, com ara a: AAVV c/Nou, Somboits,

The Cuit’s, XVI, Angry Monkeys, Individuals...
• Dinamització  i  elaboració  de  propostes  per  a  afavorir  la  dinamització  de

l’espai 
• Programació d’activitats i de tallers musicals i artístics per a joves
• Dinamització musical: Setmana d’Acció Musical – Buc al carrer
• Participació com a jurat al concurs de música jove D-Mostra de Navata
• Exposició del taller de fotografia nocturna a l’Espai Creatiu
• Actualització de la llista de grups comarcals
• Renovació del material musical pel Buc d’assaig
• Comunicació de totes les activitats realitzades a premsa escrita i digital, així

com difusió de les activitats de l'Espai Creatiu per escoles de música i instituts
• Organització Concert Jove Solidari
• Coordinació,  composició  i  gravació  cançó  Rap  concurs  Vic  i  la  cançó  dels

casals.

Activitats
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Xerrades:

• Com distribuir música per internet: Xerrada informativa sobre com difondre,
protegir  i  registrar  la  música  i  alhora  treure-l’hi  rendiment.  També es  va
parlar de com distribuir-la per les principals plataformes digitals d’internet.  

• Sexe, drogues i rock'n'roll, mite o realitat? Xerrada orientada als joves on es
va parlar sobre la música, la creativitat i el món de l'espectacle amb l'objectiu
de saber destriar els tòpics de la realitat. Així com dels riscos i motius que
poden portar  al  consum excessiu de certes  substàncies  i  la seva traducció
psicològica.  També  sobre  la  necessitat  dels  joves  per  prendre  consciència
sobre el seu cos i les seves relacions. 

• La música en directe: dificultats i oportunitats. Trobada entre Xavi Pascual
(promotor  musical),  Quim  Marcé  (Director  de  La  Mirona  i  del  Teatre  de
Bescanó),  Ernest  Pratcorona  (Mànager  de  Crossing)  i  Joanjo  Bosk  (Músic  i
coordinador  de l’espai  Creatiu-Buc d’Assaig  de  Figueres),  La  tornada.cat  i
Fundació Sgae, i els usuaris del Buc d'Assaig per parlar del panorama actual de
la música a Catalunya.

Exposicions:

• “SONA 9, 15 anys en 30 imatges"  L’Oficina Jove va poder acollir a l’espai
creatiu l’exposició del concurs Sona9 que recull el millor de la cultura musical
de casa nostra en els darrers 15 anys de trajectòria.

• Exposició fotogràfica embarraca’t 2016 Exposició fotogràfica realitzada per
un grup de joves de l’Alt Empordà, alumnes del taller de fotografia nocturna,
en el marc de l’Embarraca't 2016. 
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Tallers:

• Iniciació al baix elèctric 
• Taller de dj 
• Taller de percussió 
• Taller d’expressió corporal
• Companyia de dansa jove
• Taller de batucada
• Taller de circ per joves (i)
• Taller de danses urbanes
• Teatre musical per joves
• Fem instruments
• Grup de teatre
• Taller de bateria
• Taller de guitarra elèctrica

Setmana d'Acció Musical:

En conjunt les activitats englobades dins l’anomenada SETMANA D’ACCIÓ MUSICAL
han estat molt positives, amb aquestes s’ha fomentat la creació artística dels joves,
donant un espai per compartir les seves creacions, contribuint així  al foment de les
habilitats  socials  dels  joves  per  tal  que  els  permeti  una  correcta  participació  i
integració social des de una òptica creativa i no consumista. 

En detall es van realitzar les següents accions:

• Divendres 17 de Juny · “BUC AL CARRER” Amb el grups:  LOLITA’S GANG,
SOMBOITS, THE TOURIST BAND, KLEVET, ANGRY MONKEYS, PANGOLIN REX... +
EXHIBICIONS: GRUP DE PERCUSSIÓ DE L’ESPAI CREATIU I COMPANYIA JOVE DE
DANSA.

• Dissabte 18 de Juny · 6ª BATUCADA DE BATERIES A càrrec dels alumnes de
l’Escola de Música “Allegro” del Casino Menestral. Amb la col·laboració de
“Tramuntakada percussió” i de l’Escola de Dansa Blue.

• Dimarts 21 de Juny · Xerrada: MÚSICA I COMPROMÍS amb CESK FREIXAS
• Dimecres 22 de Juny · CONCURS DE FREESTYLE - RAP (“Batalla de Galls”)

Concert Jove Solidari

El Dissabte 16 desembre 2016 – 21.30h van actuar els grups: SOMBOITS, THE CUIT’S i
VIANDA. Tots  els  beneficis  d’aquest  concert  van  anar  destinats  a  l'associació
comarcal de suport als refugiats “Amb les teves mans”.

Assessorament a grup i entitats
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• SOMBOITS: contracte discogràfic i editorial.
• The Cuit’s: Contracte promotora, contracte i seguretat social concerts.
• Assessorament XVI: Planificació d’assajos, perspectives, formació, espais de

música en directe, lletres i composicions musicals. 
• Angry Monkeys: concursos de música i orientació general.
• Assessorament individual treball Batxillerat “Escena musical a Figueres”

Valoració general

La valoració general es molt positiva. Segons les enquestes i comentaris que hem
recollit en el mateix moment de les activitats la satisfacció dels usuaris és positiva
pel  que fa  al  servei  general,  les  instal·lacions,  el  professorat  que  imparteix  els
tallers i  les xarrades.  Durant aquest any ens hem anat consolidant com un espai
multidisciplinari per als joves. Un espai on convisqui la creació, l'experimentació, la
pràctica social, la participació, la interrelació i la tolerància. Aquests han estat els
objectius prioritaris del servei, més enllà d’aspectes més tècnics i professionalitzats.
 
Hem ofert una programació atractiva, actual i adaptada a la realitat juvenil pel que
fa al seu horari de temps de lleure com a les seves preferències i que a més a més
tingui  continguts  pedagògics  i  puguin  orientar  i  despertar  en  els  joves  talents  i
aptituds desconegudes per a ells mateixos.

Com a aspectes a valorar, no tant positius, està el de la publicitat i difusió del servei
i  les  activitats.  Tot  i  que  hi  ha  hagut  una  millora  substancial  en  l’aspecte
comunicatiu  gràcies  a  la  nova  web  i  al  llibret  editat  per  l’Oficina  Jove  em  de
destacar  encara  un  dèficit  en  matèria  de  comunicació  i  publicitat.  Continuem
disposant de poques eines perquè les activitats arribin d’una forma més efectiva tant
als usuaris potencials com al públic general per tal de donar visibilitat a la nostra
feina i a la oferta formativa de l’Espai Creatiu – Buc d’Assaig.
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  RECULL DE PREMSARECULL DE PREMSA
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