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1. PRESENTACIÓ
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2011 – 2020, reconeix els Plans Comarcals
de Joventut com a eina de treball dels Consells Comarcals. Presenten la funció d’impulsar les
polítiques locals de joventut; atenent les necessitats específiques dels municipis de cada
comarca, creant xarxes de treball amb els ajuntament i vetllant per l’aplicació d’unes
polítiques locals de joventut de qualitat que contribueixin a l’assoliment dels objectius del
PNJCat (Generalitat de Catalunya [orientacions PJC], 2018, p. 6). Tal com descriu la Direcció
General de Joventut, el Pla Comarcal de Joventut és una eina de transformació al territori ja
que ajuda a :

Font: Orientacions per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut. DGJ. 2018
Per altra banda, el Pla d’Actuació Territorial de Joventut (PATJ 2020) es proposa el repte de
millorar les polítiques de joventut que es despleguen en els municipis i les comarques amb el
suport de la Direcció General de Joventut. En aquest repte s'incorporen dos objectes de treball
molt rellevants per al projecte territorial: el Contracte Programa per al finançament en joventut
de la Generalitat als ens locals i comarcals, i la definició del catàleg de serveis de la Xarxa
Nacional d'Emancipació Juvenil; que s'operativitza en les Oficines Joves. És d’especial
importància, doncs, incorporar la implementació de les Oficines Joves i el desplegament de les
actuacions de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil en la planificació estratègica comarcal.
Les particularitats a les que dona resposta la planificació estratègica en matèria de joventut
són diferents per a cada comarca, motiu pel qual els PCJ han de basar-se en un plantejament
i una diagnosi que respongui a la realitat juvenil i política del territori en qüestió. L’Alt Empordà
presenta diversos elements estructurals que condicionen el desplegament de les polítiques de
joventut a la comarca, com ara la dispersió territorial o les limitacions de recursos dels
municipis més petits. La comarca presenta a 2018 un conjunt de 21.443, un 15% del total de
la població; i cal destacar que un 24% d’aquesta població és d’origen estranger. La població
jove es distribueix de manera molt desigual pel territori: hi ha municipis com Cabanelles que
presenten un 8% de població jove, mentre que municipis com Palau de Santa Eulàlia en
presenten un 19%. Aquesta dinàmica respon a la realitat de la distribució territorial dels
municipis de la comarca: l’Alt Empordà és la comarca de Catalunya amb més municipis, un
conjunt de 68, i presenta una àmplia dispersió territorial; havent-hi molts municipis petits que
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experimenten una limitació de recursos que es tradueix en dificultats per desplegar polítiques
de joventut. Pel que fa a l’educació, un 16% de la població juvenil no acrediten l’Educació
Secundària Obligatòria, i en l’àmbit l’aboral, la taxa d’atur juvenil escala fins a un 25%, 2 punts
percentuals per sobre de la xifra catalana (23%).
Aquests elements estructurals no són problemàtiques recents, i a la comarca hi trobem una
dilatada trajectòria de treball polític i tècnic des del Servei Comarcal de Joventut. A l’Alt
Empordà, els antecedents en l’àmbit de la planificació estratègica en matèria de joventut els
trobem en els Protocols d'Intervenció Estratègia Comarcal de Polítiques de Joventut (PIECJ),
que han donat resposta a les necessitats dels municipis de la comarca en polítiques de joventut
a través de la concreció en projectes fins a l’any 2018. El PIEJC defineix les polítiques de
joventut que es realitzen a nivell comarcal i ha estat l'eina de planificació i desplegament de
les polítiques de joventut a nivell comarcal de referència durant els darrers anys. Aquest ha
esdevingut l'instrument estratègic dels consells comarcals possibilitant exercir les funcions
d'assistència i cooperació als municipis en matèria de joventut i ser l'eina de desplegament
del Pla d'Actuació Territorial. Ens trobem en un moment en que es fa necessari reprendre la
planificació estratègica a través dels PCJ com a eina de millora de la qualitat de les polítiques
comarcals de joventut que complementi el PIEJC i que aporti una mirada global a les actuacions
del Servei Comarcal de Joventut i del desplegament de la Xarxa d’Emancipació Juvenil.
D'aquesta manera també donarem resposta als nous reptes presentats en el PATJ 2020.
L’actual reorientació en la planificació estratègica catalana en matèria de joventut planteja la
idoneïtat de disposar d’un sol document de referència que incorpori el conjunt d'actuacions
del Servei Comarcal de Joventut: tant les competències delegades com el desplegament de les
Oficines Joves, així com el PIECJ. Una forma de treballar que torni a posar en el centre una
planificació estratègica participada amb els agents del territori, que d'una manera eficaç i
eficient doni resposta a través d'un pla d'actuació a les necessitats territorials (tant a nivell
local com comarcal).
Per assolir els plantejaments assenyalats, el Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà segueix
les orientacions de la Direcció General de Joventut; que recomana estructurar els PCJ en dos
blocs:


Les bases del pla: els continguts d’aquest bloc estableixen els fonaments de la
planificació estratègica i els elements de treball estables del Pla Comarcal de Joventut,
i tenen una durada plurianual. Estan integrades per la diagnosi, els objectius
estratègics, la metodologia i el plantejament de l’avaluació, així com per la definició
del marc estratègic: els programes i àmbits d’intervenció.



Els plans d’actuació anual (PAA): aquest bloc consisteix en la operativització de la
intervenció sobre el territori a partir de les Bases del Pla, amb coherència amb els seus
objectius i amb el marc estratègic que s’hi detalla. Agrupa i ordena els programes tant
del Servei Comarcal de Joventut, com de l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà que
es duran a terme cada any, les activitats de cada programa, la calendarització
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d’aquestes, el pressupost destinat a cada programa, l’avaluació que es durà a terme,
etc.
Més enllà dels documents elaborats, però, s’espera que el procés d’elaboració del PCJ generi
altres resultats que són tant o més útils que els documents de diagnosi i de planificació, i que
beneficien al SCJ:

El present document, les Bases del Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà, exposa el
plantejament dissenyat per a l’elaboració del PCJ, així com els principals elements de la
diagnosi realitzada, per tal de definir el marc estratègic d’actuació del SCJ: els objectius
estratègics, els programes i línies d’intervenció; així com el disseny metodològic del Pla i el
disseny dels mecanismes i eines d’avaluació del mateix. Sobre aquestes bases s’estructuren
el conjunt de programes i actuacions que es despleguen en els Plans d’Actuació Anual del Pla
Comarcal de Joventut entre els anys 2020 i 2024.
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2. PLANTEJAMENT DEL PLA COMARCAL DE JOVENTUT I ELABORACIÓ DE LA
DIAGNOSI
Per tal de poder arribar a l’elaboració de les Bases del Pla i dels Plans d’Actuació Anual de l’Alt
Empordà, hem seguit un procés integrat per diverses fases, per tal d’obtenir una mirada
analítica i objectiva sobre la realitat juvenil de l’Alt Empordà, així com de l’estat de les
polítiques de joventut de la comarca; tant aquelles del Servei Comarcal de Joventut, com les
dels municipis. Cal posar de manifest, que al llarg del procés de plantejament i de diagnosi,
així com en el posterior procés de disseny, s’han realitzat esforços per traslladar les diverses
consideracions dels Principis Rectors del Pla Nacional de Joventut de Catalunya per a les
polítiques de joventut, incorporant doncs els principis de qualitat, participació, transformació
i integralitat.

PLANTEJAMENT
- Exploració
- Documentació

ANÀLISI POLÍTIQUES JOVENTUT
- Anàlisi realitat
juvenil

- Sessió de treball amb
- Anàlisi polítiques
professionals de
comarcals
joventut

CONCLUSIONS
- Orientacions disseny

- Anàlisi polítiques
locals

El tret de partida per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut ha estat el plantejament del
PCJ, que ha consistit en un primer moment en la identificació i priorització de les necessitats
a les que ha de respondre juntament amb l’equip del Servei Comarcal de Joventut; la definició
de les actuacions que es realitzaran, així com acordar les bases vers l’avaluació que se’n farà.
Seguidament, s’ha procedit a dissenyar la diagnosi, posant la participació al centre d’aquest
procés, i acordant amb el grup motor una metodologia de treball. Aquest plantejament ens ha
servit per posar les bases de l’anàlisi, identificant els àmbits prioritaris i d’aquesta manera
incidir en la perspectiva d’anàlisi en la fase de diagnosi.
Per tal de fer aquests procés participatiu i obtenir una visió global i informada de la realitat de
les persones joves a l’Alt Empordà, així com de l’estat de les polítiques impulsades pel Servei
Comarcal de Joventut i els municipis de la comarca, el procés desenvolupat ha estat regit pel
principi d’integralitat: prendre en consideració els múltiples factors que condicionen les
diverses necessitats (juvenils, tècniques, polítiques); fer partícips diversos serveis en la
definició i consens dels objectius del pla, assignant-los responsabilitats i funcions en el marc
del mateix, i generant canals actius i bidireccionals d’informació; i incorporant una perspectiva
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transversal en clau de voluntats polítiques i tècniques, i en clau interdepartamental i
interinstitucional (en altres paraules, transversal).
Per això, hem comptat amb els coneixements i l’experiència de l’actual equip del Servei de
Comarcal de Joventut, dels tècnics i tècniques de joventut que treballen en els diferents
municipis de la comarca, i del personal de l’Oficina Jove de Figueres-Alt Empordà.
Concretament, hem dut a terme una sessió de treball amb el grup de professionals del de les
polítiques de joventut per tal d’identificar els punts forts i els punts febles de les polítiques
de joventut que es duen a terme tant des de l’àmbit local com comarcal. D’aquesta manera
hem construït des dels consens i des del treball col·laboratiu les prioritats de les polítiques
de joventut a la comarca per aconseguir un enfocament integral. També s’ha realitzat una
sessió amb joves pertanyents a les entitats associatives juvenils de l’Alt Empordà, en el marc
de la Taula d’Entitats Juvenils de l’Alt Empordà. En aquesta sessió es va treballar la detecció
de necessitats de les persones joves del territori, així com la priorització dels àmbits que el
Servei Comarcal de Joventut hauria de desenvolupar, en el desplegament de polítiques de
joventut en el marc del nou Pla Comarcal de Joventut; incorporant d’aquesta les persones
joves, i correspontabilitzant-les en el procés d’elaboració de les polítiques comarcals de
joventut. Finalment, hem realitzat dues sessions de treball, de nou, amb tècnics i tècniques
del Servei Comarcal de Joventut, i una segona sessió amb referents polítics; en el marc de les
quals s’han traslladat els principals aspectes de la diagnosi elaborada, s’ha realitzat una
priorització de les propostes recollides, i s’han definit de manera participativa els principals
objectius estratègics i els àmbits de treball prioritaris del nou Pla Comarcal de Joventut.
Paral·lelament s’ha treballat en l’anàlisi de les polítiques de joventut de l’Alt Empordà, una
anàlisi de naturalesa qualitativa dels diferents documents de planificació estratègica del
Consell Comarcal: Pla d’Acció Comarcal 2018-2020, Memòries Anuals d’Activitat entre els
anys 2015 i 2018, Actes de les Taules Polítiques Comarcals de Joventut, Actes de les Taules
Tècniques Comarcal de Joventut, Projecte d’Oficina Jove de l’Alt Empordà, i altres documents
de planificació estratègica vinculats indirectament amb l’àmbit de Joventut. Des d’aquesta
perspectiva hem tingut molt present la feina desplegada en les polítiques de joventut així com
els seus resultats, de manera que la definició de principals necessitats respon també al principi
de realitat.
Aquesta anàlisi ha estat complementada per l’elaboració de l’Enquesta de les Polítiques

Municipals de Joventut de l’Alt Empordà; un qüestionari destinat a figures polítiques i
tècniques dels municipis de la comarca amb l’objectiu de capturar la realitat municipal de les
polítiques de joventut, i realitzar així una anàlisi agregada. Del conjunt dels 68 municipis, han
donat resposta a l’enquesta 55.
Per altra banda, l’anàlisi de la realitat juvenil de l’Alt Empordà s’ha basat en l’explotació
estadística de dades ja elaborades provinents de diverses fonts, com són principalment
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, o els estudis sobre la realitat associativa de El Panoràmic. Les dades obtingudes en
aquest procés ens han permès elaborar una anàlisi sociodemogràfica, que recull les principals
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característiques socials, demogràfiques i econòmiques de la població de l’Alt Empordà de la
població juvenil i les seves característiques i necessitats.
El procés de diagnosi i de disseny del nou Pla s’orienta seguint la lògica del principi de
transformació, de manera que el principal objectiu radica en la reducció de les desigualtats
que travessen a la població jove de l’Alt Empordà, tenint en compte eixos de desigualtat com
ara la diversitat de perfils (culturals, d’origen, de classe, de gènere) i factors estructurals; i
posant al centre de l’acció transformadora el foment de la igualtat d’oportunitats entre la
població jove de la comarca.
A continuació es presenten els àmbits prioritaris de treball identificats com a resultat de la
fase de plantejament:

Àmbit prioritari 1: reequilibri territorial

Àmbit prioritari 2: acompanyament i

La gran fragmentació dels municipis del

transicions juvenils

territori,

així

com

l’elevat

nombre

de

La

situació

vers

la

continuïtat

de

les

municipis petits amb dificultats estructurals i

transicions educatives i les condicions de les

econòmiques, dificulten el desplegament de

persones joves en el mercat laboral, així com

les polítiques de joventut al conjunt de la

les dificultats que presenten els municipis per

comarca

planteja

realitzar actuacions de suport als processos

necessari prioritzar les actuacions de suport

de transició en l’àmbit de la formació i

als

de

l’ocupació, fa necessari que el SCJ desplegui

polítiques de joventut, així com fer-les arribar
al màxim de joves de la comarca.

actuacions en aquests àmbits. Alhora, es

de

l’Alt

municipis

Empordà.

en

el

Es

desplegament

considera

oportú

abordar-ho

des

de

l’acompanyament i el cicle de vida de les
persones joves.
Àmbit prioritari 3: Igualat i benestar
L’àmbit

de

la

salut

és

un

dels

Àmbit prioritari 4: Empoderament,
més

participació i polítiques afirmatives

desenvolupats pel SCJ, amb el suport de

L’Alt

múltiples

la

població jove estrangera, dispersió territorial

comarca. Es considera necessari destinar

dels municipis i dificultats en la mobilitat. Els

esforços a l’orientació del plantejament global

municipis disposen de recursos limitats per

de les actuacions de l’àmbit, aportant-hi una

oferir activitats específiques per a persones

visió estratègica. Per altra banda, es valora

joves. Des del SCJ es valora central destinar

fonamental la incorporació d’un programa

esforços al foment de la participació juvenil i

d’igualtat, que abordi des de la perspectiva de
gènere la salut i el benestar dels i de les joves.

el suport a les entitats juvenils, així com a

agents

i

professionals

de

Empordà

presenta

altes

taxes

de

realitzar actuacions de cohesió al conjunt de
la comarca.
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3. SÍNTESI DE LA DIAGNOSI
La diagnosi és una de les parts més importants del Pla Comarcal de Joventut (PCJ), ja que és
la font d’informació, elaborada sota criteris de qualitat i rigor, sobre la qual s’estructura el
procés d’elaboració de prioritzacions, orientacions i propostes del PCJ. El seu objectiu és
conèixer la realitat juvenil i de les polítiques de joventut de la comarca a les que cal donar
resposta mitjançant la intervenció del Consell Comarcal en polítiques de joventut.
La triangulació dels resultats obtinguts en l’anàlisi de la realitat juvenil i en l’anàlisi de les
polítiques comarcals i municipals de joventut, ens ha permès determinar quines són les
principals necessitats juvenils i de les polítiques de joventut que ens serviran per a l’elaboració
de les línies estratègiques del Pla Comarcal de Joventut.
A continuació es presenten els aspectes més destacats de la diagnosi. Es pot consultar els
documents íntegres de diagnosi i d’anàlisi de les polítiques comarcals: Diagnosi del Pla
Comarcal de Joventut i La realitat de les polítiques de joventut a l’Alt Empordà.

Equilibri territorial i treball transversal
L’Alt Empordà, amb una població de 140.569 habitants, està
formada per un total de 68 municipis, configurant-se com la
comarca amb un major nombre de municipis de Catalunya. La
capital, Figueres, compta amb un total de 45.961 habitants, els
quals representen un 32,90% de la població de la comarca. En
segon lloc es situa Roses amb 19.216, Castelló d’Empúries amb
10.791 i L’Escala amb 10.407 habitants. Aquests quatre municipis representen el 61,84% de
la població comarcal. Una altra característica important és que 59 dels municipis de la comarca
tenen menys de 2.000 habitants. Pel que fa a la població jove, hi ha un total de 21.443
persones entre 15 i 29 anys, representant el 15,3% de la població de la comarca, i la taxa de
joventut fluctua entre un 7,92% a Cabanelles fins a un 18,75% a Palau de Santa Eulàlia, haventhi municipis amb un elevat percentatge de joves, en relació a municipis amb molt poca
presència de joves.
L’elevada fragmentació dels municipis i de la població de la comarca, així com l’existència de
molts nuclis poblacionals petits, es tradueix en limitacions de la seva capacitat pressupostària,
tècnica i política per desplegar polítiques de joventut. Aquest fet condiciona la planificació
estratègica en l’àmbit de la joventut: sols 33 dels 68 municipis de la comarca disposen de PLJ.
Tot i que pels municipis de menys de 3.000 habitants no és una condició per a l’accés a les
subvencions de DGJ.

El Servei Comarcal de Joventut:
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà integra el Servei de Joventut a l’Àrea d’Ensenyament i
Cultura. Les actuacions del SCJ s’emmarquen en la línia estratègica de Joventut del Programa
d’Actuació Comarcal 2018 – 2020 del Consell Comarcal, i es concreten en un conjunt de cinc
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programes d’actuació, amb les seves respectives activitats, que sumen un conjunt de més de
50 actuacions. El SCJ és l’encarregat d’impulsar les polítiques de joventut al territori, adaptant
a la realitat comarcal el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, i assumeix les competències
delegades en matèria d’instal·lacions juvenils i supervisió d’activitats amb joves. A través del
treball transversal amb DGJ i l’Ajuntament de Figueres, materialitza el desplegament de la
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) amb l’Oficina Jove-Alt Empordà, des d’on es
coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil amb un abast comarcal.
El SCJ està integrat per un equip de 12 persones, format per una auxiliar administrativa, sis
tècnics i tècniques de joventut compartides, un/a dinamitzador/a juvenil, un/a tècnic/a de
programes de joventut, dues tècniques d’ocupació juvenil, i el tècnic comarcal de joventut.
Aquest equip s’encarrega del disseny i el desplegament de les polítiques de joventut a la
comarca, la dinamització dels punts d’informació juvenils, així com dels espais joves, i
realitzen una important tasca de coordinació amb les administracions locals de l’Alt Empordà.
El pressupost del SCJ ha experimentat una evolució positiva al llarg dels darrers anys,
presentant un augment significatiu de més de 70.000€ entre els anys 2014 i 2018; any en el
qual disposa de 560.559,08€. Tot i ser un augment destacable en termes absoluts, en termes
comparatius podem observar que l’augment del pressupost del SCJ en aquests 5 anys (15,41%)
no és proporcional a l’augment que ha experimentat el pressupost del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà (131,29%), ja que el pressupost del SCJ ha passat de ser un 2,9% del pressupost
del CCAE l’any 2014, a un 1,4% l’any 2018.

El desplegament d’actuacions al territori:
Una de les actuacions fonamentals del SCJ és el projecte dels tècnics i tècniques compartides

de joventut, la figura que vetlla pel desplegament de les polítiques de joventut a la comarca.
A través d’aquest projecte, juntament amb les actuacions mancomunades i el programa de

comunicació, el SCJ vetlla per traslladar el desplegament de les polítiques de joventut a la
comarca, parant atenció a la descentralització d’activitats, i a les facilitats en la mobilitat de
les persones joves. En l’avaluació de les actuacions del SCJ s’ha pogut constatar al llarg dels
darrers anys un augment del nombre de municipis en conveni amb el Servei a través del
projecte de les tècniques i/o dinamitzadores compartides, que a l’any 2018 dona cobertura a
28 dels 68 municipis de la comarca, un 41%. En termes generals, hi ha presència de
professionals de joventut en 47 dels 68 municipis de la comarca (69,1%), i tots els municipis
que superen els 200 joves al seu territori estan desenvolupant i implementant polítiques
específiques de joventut. Tot i la disparitat en el personal remunerat, es considera que les
hores de dedicació a cadascun dels territoris són limitades, ja que un dels aspectes identificats
per els i les tècniques del SCJ és la manca de temps per al desenvolupament d’actuacions i la
plurifuncionalitat dels i de les professionals de joventut que treballen en els municipis; ja
siguin tècniques compartides del SCJ o de les estructures tècniques i polítiques locals.
Per assegurar el treball transversal en l’àmbit de la joventut a l’Alt Empordà, el SCJ es dota de
la Taula Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà, integrada per tècnics i tècniques de joventut,
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juntament amb la Taula Comarcal de Dinamitzadors Juvenils. Alhora, el SCJ disposa d’una
xarxa destacable d’agents al territori amb els quals col·labora i realitza accions conjuntes,
especialment en l’àmbit de la salut i la mobilitat i, de manera creixent, en l’àmbit de la
formació i de l’ocupació. Així com la Taula Comarcal de Joventut política.

Les polítiques d’emancipació juvenil

Educació i formació
La distribució de centres educatius d’ESO a la comarca es concentra en
8 municipis: 8 dels 18 centres són a Figueres (5 públics i 3 privats). La
resta s’ubiquen a Roses (2 públics i 1 privat), Castelló d’Empúries (2
públics) i Cadaqués. L’Escala, La Jonquera, Llança i Vilafant compten amb
un centre públic cadascun). Respecte al volum d’alumnat, destaca el
municipi de Figueres amb 2.750 alumnes, seguit per Roses (952),
Castelló d’Empúries (537), L’Escala (421), Vilafant (351), Llança (343), La Jonquera (215) i
Cadaqués (102). En el cas de batxillerat, més de la meitat del alumnes es concentren a Figueres
(830 alumnes), seguit per Roses (l’únic municipi comarcal que ofereix el batxillerat en un
centre privat), Castelló d’Empúries, l’Escala, Vilafant, Llança i la Jonquera. L’oferta de formació
professional a l’Alt Empordà s’ubica en cinc municipis (Castelló d’Empúries, Figueres, Llançà,
Roses i Vilafant), però a la capital s’ofereixen la majoria de grups tant a grau mig com a
superior.
L’Alt Empordà presenta un percentatge relativament baix d’alumnes escolaritzats als 17 anys
al finalitzar l’educació obligatòria: 76,8%. Les xifres són més reduïdes en el cas de Figueres,
on s’hi concentra la majoria de l’alumnat, que presenta una taxa d’escolarització als 17 anys
d’un 67,5%. Tot i aquests percentatges, la comarca presenta un percentatge de persones amb
estudis de primer grau (16,43%) i segon grau (59,47%), lleugerament superiors a la mitjana
catalana (13,45% i 56,21% respectivament), tot i que un percentatge significativament inferior
de persones amb ensenyament universitari (15,19% respecte el 20,32% català).
La formació i l’educació és un àmbit que sols un 34,6% dels municipis treballa molt en el
desplegament de les polítiques locals de joventut, amb uns percentatges destacables de
municipis que la treballen poc (36,5%) o que no la treballen gens (28,8%). Paral·lelament, a
escala comarcal, les actuacions en l’àmbit educatiu i formatiu, es limiten als serveis
d’orientació i consulta de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà, i les actuacions dels PIJ i els PICES.
En l’enquesta de municipis, els i les professionals de joventut que hi han participat han indicat
la formació com a la segona prioritat a treballar, per darrere de l’habitatge, que està en primer
lloc, i per davant de l’àmbit de l’ocupació, que està en tercer lloc. En aquest punt cal destacar
que es fa referència a actuacions de suport als processos d’orientació i transicions educatives.

Ocupació
En l’àmbit de l’ocupació, les persones joves han experimentat unes taxes
d’atur creixents entre els anys 2007 i 2010, amb una progressiva
disminució fins a l’any 2017, en el qual la població jove de la comarca
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presenta un 5,1% d’atur juvenil; una xifra molt similar a la catalana, amb un 5,6%. Alhora,
l’evolució de la contractació registrada ens permet captar una disminució de la presència de
persones joves al mercat de treball entre els anys 2007 i 2013. El període de crisi també ha
generat un augment de la contractació temporal de les persones joves, passant d’un 78,33%
de la població jove contractada l’any 2006, a un 91,48% l’any 2014, per arribar a 2018
representant un 80,68% de la contractació de persones joves. Aquesta situació d’inestabilitat
i precarietat juvenil respon a una estructura ocupacional estacional, vinculada a les
temporades del turisme a l’Alt Empordà.
Des del SCJ es posa a l’abast de les persones joves de la comarca diverses actuacions i
projectes de caràcter informatiu i consultiu, formatiu, d’acompanyament i suport, i també
ocupacionals; amb una participació destacable, i amb efectes significatius sobre les persones
participants. Un exemple és el projecte de formació professional i inserció laboral Okup’Alt,
els participants del qual (38 l’any 2018) presenten alts índex d’ocupabilitat en acabar el
projecte, si és que no és que l’abandonen prematurament per inserir-se en el mercat laboral.
Cal destacar també altres intervencions realitzades en l’àmbit de l’ocupació, com ara el

Projecte de foment de la Formació i de l’Ocupació, un projecte de coordinació d’agents del
territori per al foment de l’ocupació juvenil que s’articula entorn de la Taula Interinstitucional

per la Formació i l’Ocupació Juvenil de l’Alt Empordà (TfiOJ), i el Servei de Treball Jove; des del
qual es realitzen actuacions d’informació, assessorament i acompanyament en diferents punts
de la comarca, així com a l’Oficina Jove.

L’habitatge
Finalment, en relació a les polítiques d’emancipació juvenil, en les
actuacions desenvolupades pel SCJ, així com pels municipis de la comarca,
es considera que caldria impulsar actuacions en matèria d’habitatge;
coordinada amb serveis municipals o comarcals. El 46,7% dels habitatges
familiars a l’Alt Empordà són principals, mentre que el percentatge a nivell
català és 30 punts percentuals superiors; quelcom vinculat a l’elevada presència d’habitatges
secundaris (turístics) a la comarca (46,8%), xifra molt superior a la catalana (12,2%). Aquest
àmbit de les polítiques d’emancipació, però, és percebut com a quelcom difícil sobre el que
actuar, ja que, tal com indiquen les professionals comarcals de joventut, existeix una manca
de voluntat econòmica i política per abordar la problemàtica de l’habitatge.

Benestar i salut
En el Programa de Salut Juvenil s’emmarquen algunes de les actuacions més
grans i participades que realitza el SCJ. El programa compta amb el suport
de la tècnica en salut juvenil, així com de la Taula de Salut Juvenil; i tot el
que això comporta en clau de coordinació i actuació amb agents,
professionals i institucions del territori al voltant de l’àmbit de la salut de
les persones joves.
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L’any 2017 el SCJ va participat en l’elaboració de l’Estudi per a la Prevenció i Millora de la Salut
dels i les Joves a l’Espai Transfronterer, Alt Empordà – Pyrénées-Orientales, de manera que
disposa un estudi quantitatiu i qualitatiu rigorós sobre els hàbits de consum i les conductes
de risc de la població jove de la comarca per tal d’orientar les polítiques de salut juvenil.
En l’àmbit de la igualtat de gènere, el SCJ ha estat un dels agents impulsors de la
Xarxa de Municipis de l’Alt Empordà per unes Festes Lliures de Sexisme,
fomentant el desplegament de punts liles en les festes majors i festes populars
de la comarca. La perspectiva de gènere és quelcom que s’incorpora en el

Programa de Salut Juvenil, especialment en les actuacions relacionades amb l’alimentació, com
la Campanya d’Alimentació Jove (treballar el cos, l’autopercepció i l’autoestima, els rols de
gènere, la pressió social estètica i els cànons de bellesa, el paper de la indústria publicitària,
etc.), així com en el projecte d’informació juvenil en salut, i en el projecte Infosex,
especialment en les xerrades i tallers.

Les polítiques afirmatives

Participació i cohesió
El SCJ desenvolupa diverses actuacions per fomentar la participació de les
persones joves en diferents àmbits i nivells, la majoria de les quals
s’emmarquen en el Programa de Participació Juvenil i Associacionisme. Els
àmbits de treball van des del foment de i el suport a l’associacionisme i el
voluntariat, passant per la realització de processos participatius en el disseny
de projectes i d’activitats, fins a la facilitació de transport per tal que els i les joves de la
comarca puguin accedir a les activitats que hi tenen a diversos punts d’aquesta, ja siguin
activitats municipals o comarcals.
Segons dades del Panoràmic 2017, a l’Alt Empordà hi ha un conjunt de 322 entitats, de les
quals un 20,8% són juvenils, i un 14,17% no són juvenils però realitzen programes i actuacions
adreçades de forma exclusiva a persones joves. Les entitats juvenils de la comarca es
coordinen entre elles i amb el SCJ mitjançant la Taula d’Entitats Juvenils de l’Alt Empordà. Des
de la perspectiva de les persones joves de les entitats, els i les joves que participen en els
processos participatius del SCJ expressen dificultats en mobilitzar els i les joves que no estan
associats/ades. També perceben que la participació plantejada en les actuacions del SCJ està
circumscrita a esdeveniments puntuals. Consideren, doncs, que tant a nivell local com a nivell
comarcal manquen òrgans estables de participació, així com processos participatius que
vinculin a les persones joves al seu entorn i els permeti generar-hi efectes.

Cultura i oci
Pel que fa a les activitats culturals i d’oci, se’n realitzen de quotidianes
(com ara les activitats de l’Oficina Jove, les diferents sortides i trobades pel
territori, així com amb joves d’altres comarques), i també grans activitats
amb una periodicitat més dilatada (com per exemple les sortides per a

Les Bases del Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà

| 12

veure obres de teatre, sortides comarcals, trobades anuals de casals d’estiu o d’entitats
juvenils, etc). Les activitats solen disposar d’una àmplia assistència i participació de les
persones joves de la comarca, que valoren positivament la seva realització.
Un dels punts forts dintre de la dinamització cultural i el foment de la creativitat artística i
juvenil de la comarca es desenvolupa a traves del projecte Espai Creatiu. Aquest engloba el
Buc d’Assaig (un recinte insonoritzat amb instruments i taula de so, que utilitzen els grups
emergents de la comarca i els joves solistes), la Sala d’arts escèniques, 60m2 destinats a la
pràctica de teatre, dansa, circ, i ball, equipada amb parquet i miralls, i per últim l’espai
expositiu on els joves artistes de la comarca (fotògrafs, il·lustradors, pintors...) poden mostrar
el seu talent.

Cohesió social
Juntament amb les necessitats associades a la fragmentació del territori,
segons IDESCAT la població estrangera suposa el 24,04% dels habitants
de l’Alt Empordà. És la segona comarca de Catalunya amb un pes relatiu
de població estrangera més elevat. En el cas de les persones joves, un
31,3% d’aquestes són d’origen estranger. Aquest índex d'immigració
juvenil és superior al que es presenta en la resta de la Demarcació (26,61 %) i es troba 11
punts percentuals per sobre de l'índex a nivell català (20,98%). Segons el punt de vista de les
tècniques, aquestes manifesten dificultats per arribar a una part de la població jove (que no
és sols la població migrada, tot i que és vers la que presenten dificultats més existents), de
manera que identifiquen en aquest sentit una gran limitació de les polítiques comarcals de
joventut.
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4. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DEL SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT
La missió, la visió i els valors d’una organització constitueixen els plantejaments rectors de la
seva actuació. Els tres elements esdevenen imprescindibles a l’hora d’obrir un espai de reflexió
sobre quins han de ser els objectius que defineixen la tasca del Servei Comarcal de Joventut.
Aquesta tasca ens ha d’ajudar a comprendre quina és l’essència del servei i cap a on s’ha
d’enfocar la seva activitat.
Per a l’elaboració de la definició de la missió, la visió i els valors s’ha comptat amb la
participació dels i de les professionals vinculats al servei, de tal manera que s’han pogut
desenvolupar unes definicions que són resultat de les diferents aportacions plantejades al
llarg d’aquest espai de participació.
La missió
El Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà té la missió de desplegar les polítiques de
joventut a la comarca i arribar allà on els municipis més petits, amb menys recursos i/o sense
professionals de joventut no poden arribar. Aquesta missió presenta, doncs, una triple
vessant: garantit l’equitat territorial i el reequilibri de la comarca en matèria de polítiques de
joventut; proveir el suport necessari als municipis per assolir el desplegament comarcal de les
polítiques de joventut, i fer arribar les polítiques i serveis de joventut a les persones joves de
la comarca.
Per altra banda, el SCJ assumeix com a missió assolir l’especialització dels i de les
professionals en diferents àmbits relacionats amb la joventut, així com posar la participació al
centre de la seva actuació (tant per a professionals com per a joves i entitats).
La visió
El Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà ha d’esdevenir la figura referent a la comarca
en matèria de joventut, tant per a la resta de serveis del Consell Comarcal, per a altres
organismes supramunicipals de la comarca, i per als municipis; així com per a les persones
joves de l’Alt Empordà (a través de l’Oficina Jove).
Es considera també indispensable posar en valor les polítiques de joventut a la comarca, en
tant que àmbit d’intervenció central en el marc de les polítiques públiques; així com el paper
dels i de les professionals del Servei Comarcal de Joventut, en tant que agents a través de les
quals aquestes es despleguen al territori, i donada la seva proximitat amb les persones joves.

Els valors:
Els valors que integren l’actuació del Servei Comarcal de Joventut són diversos:
La transversalitat


En el treball amb departaments i les àrees professionals del Consell Comarcal.
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En el treball interinstitucional amb els ens locals i altres institucions i agents de la
comarca.



En el foment de la cultura de la participació respecte qualsevol àmbit de treball.

La universalitat i la integralitat:


Al considerar la diversitat de perfils de persones joves de la comarca.



En el treball per a l’atenció a la diversitat, la interculturalitat i la inclusió.



En l’abordatge dels diferents aspectes i dimensions de les necessitats de les persones
joves.



En l’acompanyament en les diferents etapes del cicle de vida i transicions de les
persones joves.



En la incorporació de la perspectiva de gènere al conjunt de les actuacions.

La proximitat:


En el desplegament d’esforços per assolir l’equilibri territorial en matèria de polítiques
de joventut.



En el desplegament d’esforços per arribar al conjunt de les persones joves de la
comarca.



Al posar al centre de l’actuació a la persona jove, i el seu acompanyament.

El rigor:


En la optimització de recursos.



En els exercicis de transparència.

El compromís i qualitat:


Vers la feina que es realitza des el Servei Comarcal de Joventut.



Vers les persones joves de l’Alt Empordà.



Que aporta la polivalència i la multifuncionalitat de les referents de joventut.



En la formació i actualització constant de l’equip del Servei Comarcal de Joventut.
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5. LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Partint dels criteris que acabem de definir, i tenint en compte la informació recollida al llarg
de la diagnosi del Pla, s’han desenvolupat 4 grans línies estratègiques que regiran els
programes i projectes d’actuació del PCJ:

Objectius:


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

TERRITORI



Proveir el suport necessari als municipis en el desplegament
de les polítiques de joventut.



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



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

Objectius:


TRANSICIONS
JUVENILS

Considerar la diversitat juvenil en el disseny, implementació i
avaluació de les actuacions de les actuacions en aquest àmbit.



Millorar la coordinació, la transversalitat i el treball en xarxa dels
agents, institucions, administracions, serveis i recursos comarcals.



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

Objectius:


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

BENESTAR



Incorporar la perspectiva de gènere i la inclusió LGTBIQ+ al les
actuacions en l’àmbit de la salut, el benestar i la igualtat.



Impulsar un servei juvenil i comarcal contra les violències
masclistes.



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

Objectius:


Impulsar un programa d’activitats culturals, d’oci i de cohesió, de
forma capil·laritzada al conjunt de municipis de la comarca,

CIUTADANIA

inclusives amb la diversitat de perfils de joves.


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



Fomentar la participació i l’empoderament juvenil a la comarca,
especialment entre les persones joves no associades.



Fomentar

la

participació

institucions de la comarca.

juvenil

a

les

administracions

i
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6. EIXOS, PROGRAMES I PROJECTES DEL PCJ

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

A continuació presentem els projectes que es realitzaran des del Servei Comarcal de Joventut
de l’Alt Empordà en el marc del nou PCJ. Aquesta fase és fonamental en el procés de disseny,
al definir els programes en els quals s’organitzaran les actuacions que donarà resposta a les
necessitats detectades, així com als objectius estratègics definits. A partir d’aquest exercici
d’ordenació i definició dels programes i dels projectes, es pot procedir a definir l’organització
dels recursos, i el seguiment i l’avaluació d’aquests. Els programes definits estan estructurats
a partir dels diferents eixos que constitueixen les línies estratègiques d’aquesta Pla. Els
programes

i

els

projectes

s’han

dissenyat

prenent

en

consideració

els

aspectes

sociodemogràfics i estructurals de la comarca assenyalats en la diagnosi, incorporant la
diversitat juvenil present a la comarca, i incidint en els principals factors de desigualtat social
i territorial. Alhora, el disseny es regeix pel principi d’integralitat, tenint en compte les
múltiples dimensions de les problemàtiques de les persones joves, i la complexitat i
multidimensionalitat dels fenòmens socials sobre els quals es pretén intervenir. Finalment, cal
destacar la incorporació de la interinstitucionalitat i la interdepartamentalitat en el disseny,
amb l’objectiu de millorar l’aprofitament de recursos, l’eficàcia de les actuacions, així com per
abordar els diversos àmbits de les polítiques de joventut amb els departaments,
administracions, serveis, institucions i agents especialitzats corresponents (per exemple, en
l’àmbit de l’ocupació, l’habitatge, l’educació i la formació, etc.). La transversalitat i el treball
en xarxa, doncs, es situen al centre del disseny.
A continuació presentem els programes i actuacions del PCJ de l’Alt Empordà en una taula per
tal de proporcionar una visió global de les línies que desplega cada eix estratègic, així com
els serveis i actuacions que s’ofereixen.

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

EIX

PROGRAMES

PROJECTES
Tècnics Compartits de Joventut

Suport Comarcal

Suport a l’Associacionisme i al Lleure
Comunicació i Visibilització
Taula Comarcal de Professionals de Joventut

Territori

Taules
Comarcals de
Joventut

Taula Comarcal de Polítics referents de Joventut
Taula Comarcal d’Entitats juvenils de l’Alt Empordà
Taula Interinstitucional per la Formació i l’Ocupació Juvenil
Taula Interinstitucional per la Salut Juvenil
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Treball
transversal

Relacions institucionals i tècniques

supracomarcal
Competències

Gestió de les Instal·lacions Juvenils

delegades

Supervisió d’activitats de lleure

Serveis

Gestions i Serveis de la Universitat Oberta de Catalunya

generalistes

Emissió de carnets / altres gestions

Formació

Accions formatives
Pràctiques Laborals i Formatives

Transicions juvenils

Ocupació

Educació

Salut
Benestar

Okup’Alt
Servei de Treball Jove
Assessoria i Informació Juvenil
Espai de Suport a l’Estudi
Hàbits Saludables
Informació i prevenció en Salut
Infosex

Igualtat

Servei Comarcal de prevenció de les
violències masclistes
Accions Mancomunades

Participació
Ciutadania

Servei de Mobilitat Internacional

Cohesió, cultura

Programació d’Activitats Juvenils

i oci

Espai Creatiu

Oficina Jove
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7. LA SISTEMATITZACIÓ
La sistematització configura l’apartat final de les Bases del Pla Comarcal de Joventut. En aquest
apartat abordarem la temporització dels projectes al llarg dels quatre anys de vigència del Pla,
les eines de comunicació que s’utilitzaran per cada una de les actuacions, i els mecanismes
d’avaluació per tal de valorar la mesura en què les actuacions estan complint els objectius
establerts. Aquesta proposta ha d’esdevenir un instrument útil pel desenvolupament de la
planificació estratègica prevista i per a satisfer de manera òptima les necessitats de les
persones joves de l’Alt Empordà, així com dels Ajuntaments de la comarca.

7.1. Temporització
En la taula següent presentem la temporització prevista per l’aplicació de cada un dels
projectes inclosos en el present Pla Comarcal de Joventut. Tenint en compte que es tracta
d’uns projectes que disposen d’una mateixa temporització any a any, a la taula es recull un
únic any natural, però la seva aplicació és vàlida per qualsevol dels quatre anys de vigència
del Pla Comarcal de Joventut. Així mateix, hem diferenciat entre la temporització del disseny
(D) i la implementació (I) de cada un dels projectes. Més endavant, en l’apartat dedicat a
l’avaluació, detallem la temporització de l’avaluació dels diferents projectes.
D

Disseny

I

Implementació

A

Avaluació
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Taula 2. Temporització del Pla d’Actuació Anual – PCJ Alt Empordà 2020 – 2024.

EIX

PROGRAMES

PROJECTES
Tècnics Compartits de Joventut

Suport
Comarcal

Suport a l’Associacionisme i al Lleure
Comunicació i Visibilització
Taula de Professionals de Joventut
Taula de Polítics referents de Joventut

Taules
Comarcals de
Joventut
TERRITORI

Taula d’Entitats Juvenils
Taula Interinstitucional per la Formació i la
Ocupació Juvenil
Taula Interinstitucional per la Salut Juvenil

Treball

Relacions institucionals i tècniques

Transversal
Competències
Delegades

Serveis
Generalistes

Gestió de les Instal·lacions Juvenils
Supervisió d’activitats de lleure
Gestions i Serveis de la UOC
Emissió de Carnets / Altres Gestions

CALENDARITZACIÓ
GEN

FEB

MAR

ABR

MAIG

JUNY

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES
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PROGRAMES

PROJECTES
Accions formatives

Formació
Pràctiques Laborals i Formatives
TRANSICIONS

Ocupació

JUVENILS

Okup'Alt
Servei de Treball Jove
Assessoria i Informació Juvenil

Ensenyament
Espai de Suport a l'Estudi

Hàbits Saludables
Salut
BENESTAR

Informació i prevenció en Salut

Infosex
Igualtat

Servei Comarcal de prevenció de les
violències masclistes

Accions Mancomunades
Participació
Servei de Mobilitat Internacional
CIUTADANIA
Cohesió,
Cultura i Oci

Programació d'Activitats Juvenils
Espai Creatiu
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CALENDARITZACIÓ
GEN

FEB

MAR

ABR

MAIG

JUNY

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES
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7.2. La comunicació dels projectes
La comunicació esdevé un dels elements primordials per fomentar el reconeixement de les
polítiques de joventut, i cada vegada més, a través de la comunicació on-line, un instrument
privilegiat per arribar de forma directa a les persones joves. En l’Enquesta de Municipis que
s’ha distribuït a les localitats de la comarca en el procés d’elaboració de la diagnosi, s’ha pogut
observar que una de les principals dificultats que experimenten els i les professionals de
joventut de l’Alt Empordà és la comunicació; arribar a les poblacions diana que es plantegen,
aconseguir que la comunicació sigui efectiva, estar al dia dels canals i les eines comunicatives,
etc.
Conscients de la importància de la comunicació, i reforçant el programa de comunicació que
el SCJ portava realitzant fins ara, en el present PCJ s’ha incorporat la comunicació com un
projecte específic i central en el marc de l’Eix 1, “Territori”, en el Programa de Suport Comarcal.
En aquest apartat concretarem els canals de comunicació utilitzats pel Servei Comarcal
Joventut (xarxes socials, pàgina web i canals físics de comunicació), no sols en la promoció i
difusió del SCJ i la seva tasca, sinó en el desenvolupament de les diferents actuacions incloses
en el present Pla.

Taula 3. La comunicació dels projectes del Pla d’Actuació Anual – PCJ Alt Empordà 2020 – 2024.
CANALS DE COMUNICACIÓ
PROGRAMES

PROJECTES

Tècnics Compartits de Joventut
Suport Comarcal

Suport a l’Associacionisme i al Lleure
Comunicació i Visibilització

Taula de Professionals de Joventut

Taules Comarcals de
Joventut
TERRITORI

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

Treball transversal

Relacions institucionals i tècniques

supracomarcal

Competències
delegades

Gestió de les Instal·lacions Juvenils

Xarxes

Pàgina

Canals físics /

Socials

Web

presencial
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Supervisió d’activitats de lleure.
Gestions i Serveis de la Universitat Oberta de
Serveis generalistes

Catalunya

●

●

●

Emissió de carnets / altres gestions.

●

●

●

●

●

Accions Formatives
Formació
Pràctiques Laborals i Formatives
TRANSICIONS JUVENILS
Ocupació

Ensenyament

Salut
BENESTAR
Igualtat

Participació

Okup’Alt

●

●

●

Servei de Treball Jove

●

●

●

Assessoria i Informació Juvenil

●

●

●

●

●

Espai de Suport a l’Estudi
Hàbits Saludables

●

●

●

Informació i prevenció en Salut

●

●

●

Infosex

●

●

●

Servei Comarcal de prevenció de les violències
masclistes

●

Accions Mancomunades

●

Servei de Mobilitat Internacional

●

●

●

Programació d’Activitats Juvenils

●

●

●

●

●

CIUTADANIA

Cohesió, cultura i oci

Espai Creatiu

●
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7.3. L’Avaluació dels plans anuals d’actuació
L’avaluació del Pla Comarcal de Joventut té per objectiu analitzar la mesura en què els
projectes desenvolupats assoleixen els objectius que s’han marcat. Esdevé, per tant, una
manera d’identificar si la proposta del Pla esdevé efectiva a la pràctica. Aquesta avaluació s’ha
d’entendre com una eina de millora contínua, que proporciona informació de forma periòdica
per ajustar els projectes desenvolupats a les necessitats existents. Així, es tracta d’una eina
imprescindible per a actualitzar el Pla durant els seus quatre anys de vigència.
En les fitxes dels projectes que presentem en el Pla d’Actuació Anual hem incorporat els
indicadors que ens serviran per analitzar els resultats dels diferents projectes, i el mètode que
utilitzarem per a la recollida de la informació, i la seva temporització. L’avaluació dels
programes i actuacions del PCJ procura recollir l’avaluació del disseny, l’avaluació del procés
i de la implementació, l’avaluació de l’impacte i l’avaluació de l’eficiència.
De totes formes, hem cregut convenient sistematitzar aquesta informació en el present
apartat, oferint una visió general dels indicadors que s’utilitzaran per avaluar cada projecte.
Per a estructurar aquesta avaluació, s’ha determinat la creació d’un seguit d’espais específics
que possibilitin analitzar el desplegament del Pla des de diverses perspectives, possibilitant
tant la reflexió sobre el funcionament dels projectes i les actuacions específiques, com sobre
el funcionament general del Pla, des d’una òptima més estratègica.
Amb aquesta finalitat, es proposen tres nivells d’avaluació, que es descriuen a continuació.
1) Avaluació operativa: aquest és el primer nivell de l’avaluació, i comprèn totes aquelles
tasques que cal realitzar de manera continuada per a recollir informació qualitativa i
quantitativa sobre el funcionament de les polítiques comarcals de joventut. Cal, per tant,
recollir les dades corresponents als indicadors d’avaluació de cada un dels projectes i
actuacions.
2) Avaluació estratègica anual: en aquest segon nivell d’avaluació cal realitzar una anàlisi
general del funcionament del Pla comarcal de joventut, determinant el grau d’assoliment dels
objectius en cada un dels eixos i plantejant possibles modificacions que calgui incorporar. Per
a desenvolupar l’avaluació estratègica anual és imprescindible comptar amb les dades de
l’avaluació operativa, que permeten obtenir informació objectivable sobre el funcionament
dels projectes i actuacions desenvolupats.
Aquesta avaluació es durà a terme a través de la Comissió de seguiment del Pla.
3) Avaluació final del Pla: al finalitzar el període de vigència del Pla comarcal de joventut, es
realitzarà una avaluació general del seu funcionament encarada, per una banda, a determinar
el nivell d’assoliment dels objectius previstos en el document i, per l’altra, a cercar aportacions
de millora que puguin esdevenir útils pel desenvolupament del següent Pla. Aquesta avaluació
final ha de recollir les conclusions extretes de les diverses avaluacions estratègiques anuals,
així com el resum de les dades qualitatives i quantitatives de les actuacions realitzades, amb
l’objectiu de determinar també l’evolució de les polítiques de joventut en els diversos aspectes
treballats.
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Aquesta darrera avaluació es durà a terme tenint en compte els següents aspectes: a) nivell de
desenvolupament dels projectes/actuacions previstos; b) evolució dels recursos del Servei
Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà; c) aprenentatges i enfocament pel proper document
estratègic.
a) Nivell de desenvolupament dels projectes/actuacions previstos
És necessari determinar en quina mesura s’han desplegat les polítiques de joventut previstes
i el grau d’assoliment dels objectius establerts per a cada una d’aquestes, que han estat
recollits a les fitxes d’actuació. D’aquesta manera és possible obtenir una visió general del
funcionament del Pla al llarg del seu període d’implementació, detectant els punts forts i els
punts febles, i les modificacions que cal abordar en la nova planificació estratègica.
b) Evolució dels recursos del Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Empordà
Com ja s’ha mencionat, la dotació adequada de recursos és un element fonamental per a
desenvolupar unes polítiques de joventut de qualitat. Una bona planificació ha d’estar
necessàriament vinculada a la previsió dels recursos que siguin necessaris pel seu
desenvolupament. De la mateixa manera, en aquesta fase de l’avaluació final cal tenir en
compte aquest aspecte del desplegament de les polítiques de joventut.
Concretament, l’avaluació dels recursos es definirà en funció de tres dimensions: 1) Equip
professional 2) Recursos econòmics 3) Recursos funcionals. En cada una d’aquestes
dimensions s’han de tenir en compte un seguit de criteris per a dur a terme la seva avaluació.
A la següent taula presentem alguns d’aquests criteris:

Taula 4. Criteris d’avaluació dels recursos del període 2020-2024

Equip professional
Consolidació de l'equip (jornada laboral adequada a les necessitats del servei,
estabilitat laboral dels professionals, etc.).
Ampliació de l'equip (incorporació de nous professionals, nivell de cobertura de les
demandes de personal recollides al Pla, etc.).
Valoració general: punts forts i punts febles de l'equip professional del Servei
Comarcal de Joventut.
Recursos econòmics
Evolució del pressupost de Joventut al llarg dels anys de vigència del Pla.
Anàlisi de les diverses fonts de recursos del Servei Comarcal de Joventut (diversificació
del pressupost de joventut).
Recursos funcionals
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Nivell de consolidació de l'Oficina Jove com a espai de referència per a les persones
joves. Adequació de l'espai a les activitats que s'hi han realitzat.
Nombre i grau d’adequació dels diversos espais i equipaments on es realitzen
actuacions de joventut a la comarca. Detecció de punts forts i elements que cal
millorar.

c) Proposta d’enfocament del pròxim document estratègic
La finalitat d’aquesta avaluació general del Pla és establir l’enfocament i les orientacions de la
següent planificació estratègica. És a dir, és necessari que aquesta avaluació final compti
també amb una perspectiva estratègica, establint en quina mesura han estat assolits els
objectius generals dels quatre eixos proposats, i quins han estat els aspectes que han dificultat
o impedit un major acompliment d’aquests.
Per altra banda, l’avaluació final ha de ser també una eina d’anàlisi del grau d’adequació de
les prioritats i els eixos plantejats a la realitat juvenil. En aquest sentit, és necessari establir
una primera reflexió sobre la realitat juvenil en el moment de finalitzar el pla i d’aquells àmbits
que cal prioritzar d’acord amb aquesta. Aquesta informació, si bé serà ampliada amb la
diagnosi del següent document estratègic, ha d’establir els elements fonamentals que cal tenir
en compte a l’hora d’establir unes prioritats, objectius i actuacions de qualitat i efectius.
L’avaluació final ha de ser també útil per a analitzar les metodologies utilitzades per a
desaplegar l’actual pla i plantejar els reptes organitzatius i de funcionament que és necessari
abordar en el nou document estratègic.

Avaluació operativa
Recull de dades qualitatives i quantitatives dels projectes/actuacions

Avaluació estratègica anual
Anàlisi anual del funcionament general del
Pla

Comissió de seguiment

Avaluació final del Pla
Grau de desenvolupament
dels projectes/actuacions

Recursos

Enfocament del pròxim Pla
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Taula 5. Temporització de l’avaluació del Pla Comarcal de Joventut 2020 - 2024

2020

2021

2022

2023

2024

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Operativa
Estratègica anual
Final
A continuació, en els annexos, es mostren dues taules per tal de dimensionar i facilitar el
provés d’avaluació: la primera conté una síntesi dels objectius estratègics i els objectius
específics dels projectes del Pla d’Actuació Anual, i en la segona presentem el conjunt dels
indicadors per avaluar cada projecte. Tal com es pot observar en el Pla d’Actuació Anual, els
indicadors consisteixen majoritàriament d’elements quantitatius referents al grau d’utilització
dels diferents programes o serveis: nombre d’usuaris atesos, nombre de formacions
realitzades, nombre de reunions, etc.; així com a valoracions de caràcter qualitatiu. El mètode
de recollida principal per aquest tipus d’indicadors són les actes de les reunions i del
funcionament quotidià del propi Servei Comarcal de Joventut, per una banda, així les graelles
i fulles de càlcul elaborades pel SCJ i/o dels organismes corresponents (com per exemple les
d’altres serveis, de les taules comarcals, de l’Oficina Jove, etc.).
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ANNEX 1. TAULA 6 – OBJECTIUS ESTRATÈGICS I ESPECÍFICS DELS PROJECTES DEL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL – PCJ ALT EMPORDÀ 2020 –
2024.
OBJECTIUS
PROGRAMES

PROJECTES

OBJECTIUS GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Desenvolupar i fer extensibles les polítiques de joventut al

Augmentar el nombre de convenis entre el SCJ i els municipis amb

conjunt de municipis de la comarca.

limitacions per elaborar polítiques de joventut.

Donar suport als municipis en la realització de polítiques de

Augmentar el nombre de municipis que estan informats de

Tècnics Compartits de

joventut.

l’existència del projecte.

Joventut

Fomentar la realització de planificació estratègica en l’àmbit de

Augmentar el nombre de municipis interessats en formar part del

la joventut als municipis de l’Alt Empordà.

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

TERRITORI

Suport Comarcal

Suport a
l’Associacionisme i al
Lleure

Fomentar l’interès de les persones joves per implicar-se en el

Fomentar la participació de les persones joves en organitzacions

seu entorn, així com la cultura participativa.

no lucratives.

Donar reconeixement i difusió a les diferents formes de

Definir serveis i actuacions concretes de suport a

participació juvenil existents, tant les que provenen de

l’associacionisme.

l’Administració com les que són d’iniciativa ciutadana.

Traslladar el foment de i el suport a l’associacionisme juvenil als

Dotar de protagonisme i reconeixement a les entitats juvenils

municipis a través del projecte de Professionals Compartits i a

no lucratives de l’Alt Empordà en la presa de decisions en

través de les Taules de Professionals i d’Electes.

l’àmbit de la joventut.

Fer de la Taula d’Entitats Juvenils de l’Alt Empordà un espai real de

Reforçar el paper de les entitats juvenils no lucratives de l’Alt

presa de decisions i realització de projectes.

Empordà en l’àmbit municipal.
Incrementar i millorar la interlocució dels i les joves amb
l’Administració.

Garantir l’accessibilitat dels espais, mecanismes, tècniques i
documents de participació (format, horari, llenguatge, etc.).
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Situar el SCJ com agent de referència en l’àmbit de la joventut

Disposar de mitjans i canals de comunicació efectius amb les

per les administracions, agents i joves del territori.

persones joves.

Comunicació i

Elaborar una ordenació estratègica del conjunt de les

Augmentar el nombre de visualitzacions i interaccions de les

Visibilització

actuacions comunicatives del SCJ per visibilitzar les polítiques,

persones joves als continguts de les xxss del SCJ.

actuacions i serveis que desenvolupa.

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

Millorar el desplegament de les polítiques de joventut a la

Dissenyar activitats de forma mancomunada, que es traslladin al

comarca mitjançant la coordinació entre els agents

conjunt de municipis amb referent juvenil.

responsables.
Taula de Professionals de
Joventut

Establir el SCJ com agent de referència en la coordinació del

Consensuar objectius tècnics i polítics compartits entre
professionals i càrrecs electes de joventut de la comarca.

desplegament de les polítiques de joventut a l’Alt Empordà.
Desenvolupar estratègies d’actuació comarcals i compartides
en el desplegament de les polítiques de joventut.
Millorar l’aprofitament de recursos en el desplegament de les
polítiques de joventut a la comarca.

Taules Comarcals
de Joventut
Taula de polítics
referents de Joventut

Millorar el desplegament de les polítiques de joventut a la

Definir objectius polítics compartits en l’àmbit de la joventut entre

comarca mitjançant la coordinació entre els agents

els diferents nivells de l’administració.

responsables.

Desenvolupar estratègies d’actuació comarcals i compartides en el

Establir el SCJ com agent de referència en la coordinació del

desplegament de les polítiques de joventut.

desplegament de les polítiques de joventut a l’Alt Empordà.
Desenvolupar estratègies d’actuació comarcals i compartides
en el desplegament de les polítiques de joventut.
Millorar l’aprofitament de recursos en el desplegament de les
polítiques de joventut a la comarca.

Taula d’Entitats juvenils

Millorar el desplegament de les polítiques de joventut a la

Dissenyar accions d’escala comarcal per a joves (trobades,

comarca mitjançant la coordinació entre els agents

sortides, formacions, etc.).

responsables.

Establir la taula com un òrgan de participació directe en les
polítiques de joventut de la comarca.
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Atendre les peticions de les entitats juvenils.
Impulsar les iniciatives del món associatiu i juvenil de la comarca.

Desenvolupar estratègies d’actuació comarcals i compartides
en el desplegament de les polítiques de joventut.
Millorar l’aprofitament de recursos en el desplegament de les
polítiques de joventut a la comarca.

Taula Interinstitucional
per la Formació i
l’Ocupació Juvenil

Millorar la qualificació de les persones joves de l’Alt Empordà.

Establir un espai de coordinació estable amb una participació

Millorar les condicions d’ocupabilitat de les persones joves de

constant dels agents del territori relacionats amb la formació i

l’Alt Empordà mitjançant recursos formatius i la realització de

l’ocupació.

pràctiques laborals i formatives.

Establir sinergies i acords de treball interinstitucionals i/o

Combatre la precarietat laboral dels i de les joves de la

interdepartamentals per tal d'intentar de fer front a les mancances

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

i necessitats de les persones joves en l’àmbit de la formació i
l’ocupació.
Generar una diagnosi realista de la situació del territori tant
d'aspectes laborals com formatius.
Dissenyar recursos i actuacions de manera col·lectiva amb els
agents del territori participants per tal de poder trobar la manera
de combatre la situació diagnosticada.

Taula Interinstitucional
per la Salut Juvenil

Coordinar els diferents agents de salut, que prenen part en

Establir un espai de coordinació estable amb una participació

actuacions en matèria de salut juvenil amb criteris de realisme,

constant dels agents de salut del territori.

d’eficiència, d’eficàcia i de participació.

Establir sinergies i acords de treball interinstitucionals i/o

Impulsar i dirigir accions encaminades a promoure els hàbits

interdepartamentals per tal d'intentar de fer front a les mancances

saludables entre la població juvenil de l’Alt Empordà.

i necessitats de les persones joves en l’àmbit de la salut
Generar una diagnosi realista de la situació del territori tant
d'aspectes relacionats amb la salut juvenil.
Dissenyar recursos i actuacions de manera col·lectiva amb els
agents del territori participants per tal de poder trobar la manera
de combatre la situació diagnosticada.
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Treball transversal
supracomarcal

Relacions institucionals i
tècniques

Fomentar la comunicació i la coordinació de les diverses

Mantenir una comunicació constant entre les diferents

administracions i institucions implicades en les polítiques de

administracions supracomarcals, especialment amb la DGJ.

joventut.

Impulsar de manera coordinada accions consensuades amb altres

Impulsar accions en l'àmbit territorial en col·laboració amb

àrees de joventut de Consells Comarcals, especialment de la

diferents ens locals i comarcals.

província de Girona.

Executar les competències delegades en matèria

Establir les accions concretes que cal desenvolupar i els recursos

d’instal·lacions juvenils, que són competència de la

que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Consell

Generalitat. Aquestes potestats executives són les de

Comarcal han de destinar per fer efectiu l’objectiu general.

tramitació de la legalització de les instal·lacions, l’activitat

Dur a terme les inspeccions d’ofici que determina el Decret

inspectora, i l’activitat sancionadora.
Gestió de les
Instal·lacions Juvenils
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140/2003, les inspeccions de comprovació i les inspeccions

Vetllar pel compliment de la normativa en matèria

especials necessàries.

d’instal·lacions juvenils i assessorar els seus titulars en cas

Elaborar les actes i els informes corresponents a les inspeccions

que ho sol·licitin.

esmentades, i trametre els requeriments, si escau.
Notificar a la unitat directiva responsable les posades en
funcionament, modificacions, suspensions i baixes de les

Competències

instal·lacions, el contingut de les inspeccions efectuades i els

delegades

actes administratius.
Executar les competències delegades en matèria d’activitats

Oferir informació a les entitats comarcals en matèria de les

amb infants i joves en l’àmbit del lleure educatiu, que són

activitats de lleure educatiu.

competència de la Generalitat. Aquestes potestats executives

Verificar, per mitjà de visites de control i seguiment, el compliment

són les d’assessorament a les entitats organitzadores
Supervisió d’activitats de

d’aquestes activitats, i les visites de control, comprovació i

lleure.

seguiment a les activitats de lleure educatiu que es
desenvolupen a l’Alt Empordà en les quals participen menors
de 18 anys.

Gestions i Serveis de la
Serveis generalistes

Universitat Oberta de
Catalunya

Teixir vincles entre el SCJ i la UOC.

d ela normativa d’activitats d’educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys.
Col·laborar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
en el seguiment de les activitats amb menors de 18 anys davant de
qualsevol emergència o incidència durant la seva realització.

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

Emissió de carnets /

Fomentar, facilitar i acompanyar en la realització de gestions i

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

tràmits als i a les joves de la comarca.

juvenil.

altres gestions.

Acompanyar i empoderar les persones joves en la realització i
gestió de tràmits a través de consultes personalitzades.
Millorar la qualificació de les persones joves de l’Alt Empordà.
Millorar la ocupabilitat de les persones joves de l’Alt Empordà

Accions formatives
Formació

Fomentar entre les persones joves la realització de cursos i
formacions.

mitjançant recursos formatius i la realització de pràctiques

Facilitar l’accés de les persones joves a cursos i formacions.

laborals i formatives.

Difondre les actuacions que es realitzen a la comarca en l’àmbit de

Combatre la precarietat laboral dels i de les joves de la

la formació.

comarca.

Detectar les necessitats de qualificació professional de les
persones joves per a poder realitzar derivacions a serveis
d’assessorament i acompanyament.

TRANSICIONS

Pràctiques Laborals i

JUVENILS

Formatives

Fomentar la possibilitat que els joves de la comarca puguin

Mantenir convenis de col·laboració amb diferents institucions o

realitzar les seves pràctiques a l'àrea de Joventut del Consell

centres formatius, com la Universitat de Girona, per a oferir un

Comarcal de l'Alt Empordà.

espai de pràctiques a diferents perfils d’estudiants.

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les

Fomentar les habilitats transversals, els valors i les actituds davant

seves oportunitats d’accés al treball i la realització del propi

del treball.

projecte professional en igualtat d’oportunitats.
Ocupació

Okup’Alt

Apropar als i a les joves del projecte a empreses, perquè es

Millorar les condicions laborals i la qualitat del treball juvenil.

familiaritzin amb el món laboral.

Fomentar noves i millors oportunitats per al desenvolupament

Motivar als i a les joves a inscriure’s en cursos i en formacions

professional de les persones joves de l’Alt Empordà.

complementàries i/o relacionades amb els seus interessos.
Aconseguir una inserció laboral real dels i de les joves participants
al projecte.
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Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les

Establir un servei accessible i descentralitzat per a les persones

seves oportunitats d’accés al treball i la realització del propi

joves de la comarca.

projecte professional en igualtat d’oportunitats.

Detectar les necessitats de qualificació professional de les

Millorar les condicions laborals i la qualitat del treball juvenil.

persones joves per a poder realitzar derivacions als serveis,

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

projectes i/o centres corresponents.
Esdevenir un referent per a les persones joves a l’hora de realitzar
assessoraments i acompanyaments.

Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu

Establir un servei accessible i descentralitzat per a les persones

procés d’emancipació, a fi d’afavorir la realització del seu

joves de la comarca.

projecte de vida i la seva autonomia personal.

Detectar les necessitats educatives de les persones joves per a

Apoderar i conscienciar les persones joves de la seva

poder realitzar derivacions als serveis, projectes i/o centres

Assessoria i Informació

responsabilitat i protagonisme en el propi procés

corresponents.

Juvenil

d’emancipació.
Garantir a la població jove de la comarca l’orientació en

Educació

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

diversos àmbits i dimensions de la seva persona i de la seva
vida per facilitar la presa de decisions i la planificació del propi
itinerari emancipador.

Espai de Suport a l’Estudi

Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu

Garantir instal·lacions per a l’estudi públiques i de qualitat a la

procés d’emancipació, a fi d’afavorir la realització del seu

població jove de l’Alt Empordà.

projecte de vida i la seva autonomia personal.

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

BENESTAR

Salut

Hàbits Saludables

Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els

Dotar a les persones joves de coneixements, referents i recursos

àmbits que afecten les persones joves: salut física i mental,

per tal de fomentar la millora dels seus hàbits alimentaris.

afectiva i sexual, laboral, social, alimentària, etc.

Augmentar el nombre de joves participants al projecte.

Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes
que contribueixin a la promoció de la salut de les persones
joves.
Combatre les pressions estètiques i fomentar l’autoestima.
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Informació i prevenció en
Salut
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Informar, prevenir i conscienciar a la població jove sobre tot

Proporcionar informació contrastada sobre temes que afectin els

allò que tingui a veure amb la salut i els pugui afectar

joves en temes de salut.

directament.

Assessorar i formar als joves sobre temes relacionats amb salut,

Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els

amb una especial atenció a aquelles qüestions que tinguin a veure

àmbits que afecten les persones joves: salut física i mental,

amb aspectes emocionals de la persona.

afectiva i sexual, laboral, social, alimentària, etc.

Oferir un recurs per a la prevenció de conductes de risc i la millora

Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes

d'hàbits saludables dels joves.

que contribueixin a la promoció de la salut de les persones

Desenvolupar i fomentar activitats de promoció de la salut a la

joves.
Fomentar el coneixement dels programes de salut adreçats a
joves a través dels i de les mateixes joves (boca orella i agents
de salut).
Millorar la valoració i la imatge de les persones joves respecte
els programes i serveis que s’ofereixen en l’àmbit de la salut
juvenil
Prevenir l’adquisició d’hàbits de consum de drogues.

comarca.
Millorar els comportaments saludables dels joves de la comarca.
Donar els recursos, les eines i habilitats necessàries a les persones
joves per tal que puguin intervenir entre iguals, pel que fa a la
salut i els hàbits.
Posar a disposició de les persones joves la formació i la informació
necessàries sobre els efectes de les drogues sobre la salut per tal
de puguin prendre decisions informades sobre aquest consum.

Transmetre una perspectiva crítica i la perspectiva de gènere en Oferir un espai per atendre i acompanyar les persones joves en el

Infosex

les actuacions d’informació, assessorament i acompanyament

procés de desenvolupament i descoberta de la sexualitat per

en els àmbits de la salut, el sexe i la sexualitat.

afavorir la vivència d'aquesta de manera positiva i responsable.

Fomentar la perspectiva feminista i l’empoderament de les

Realitzar foment de la salut i treballar la prevenció i reducció de

dones joves de l’Alt Empordà.

conductes de risc en les actuacions desplegades.
Esdevenir un recurs de referència per als i les joves de la comarca.

Igualtat
Servei Comarcal de
prevenció de les
violències masclistes

Sensibilitzar i erradicar les situacions de violència sexista en els Fomentar la igualtat i la no discriminació, així com lluitar contra la
contextos i àmbits de la joventut de diversos municipis de l’Alt violència masclista.
Empordà
Reduir les agressions masclistes en els espais d’oci festiu a la
comarca.

Oferir informació i atenció en violència masclista, i compartir
inquietuds i reflexionar en grup sobre la violència masclista.
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Fomentar la coordinació entre agents al territori per lluitar

Sensibilitzar sobre l’impacte de la violència masclista en la vida de

contra les violències masclistes.

les dones.
Fomentar la ubicació de punts liles a les festes populars dels
municipis de l’Alt Empordà, Per tal de gaudir de la Festa Major o
espais d’oci i altres espais de joves amb llibertat i seguretat.

Accions Mancomunades

Desenvolupar diferents actuacions que beneficiïn al conjunt de

Contactar i col·laborar entre els diferents professionals que

municipis de la comarca.

treballen en l’àmbit de la joventut a la comarca.

Enfortir la implementació de les polítiques de joventut a la

Fomentar la participació tant a nivell individual com a nivell

comarca.

associatiu.

Fomentar l’interès de les persones joves per implicar-se en el

Atendre i impulsar la mobilitat internacional des de l'Oficina Jove i

seu entorn, així com la cultura participativa.

en els diferents municipis de la comarca.

Fomentar l’autonomia, la mobilitat, el creixement personal i el

Facilitar la realització de projectes de mobilitat per a joves.

Participació

Servei de Mobilitat
Internacional

pensament crític de les persones joves a través de projectes
que els connectin amb experiències d’altres indrets.

CIUTADANIA

Programació d’Activitats
Juvenils
Cohesió, cultura i
oci

Articular una oferta d’activitats d’oci i culturals que superi les

Reforçar i millorar la difusió i la comunicació de la programació

diferents barreres i impediments d’accés de les persones joves.

d’activitats culturals i d’oci, per facilitar-ne el coneixement i

Reforçar la cohesió entre els diferents perfils de persones joves

l’accés al màxim de joves de la comarca.

de l’Alt Empordà a través d’activitats d’oci i culturals.

Definir un mínim d’activitats a l’any que seran dissenyades a través

Fomentar la participació juvenil mitjançant el disseny de la

de processos participatius amb els i les joves.

programació d’activitats d’oci.

Descentralitzar activitats culturals i d’oci per a joves arreu del
territori a través del SCJ i les professionals compartides.

Espai Creatiu

Potenciar la creació artística i la producció cultural dels i les

Facilitar les eines, les infraestructures i els mitjans per a la creació

joves.

i la producció cultural realitzada per la gent jove.

Fomentar l’apropament i l’accés a la cultura i les diferents arts

Oferir alternatives públiques i no monitoritzades a instal·lacions

als i a les joves de l’Alt Empordà.

de pràctica artística.
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ANNEX 2. TAULA 7 - INDICADORS D’AVALUACIÓ DELS PROJECTES DEL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL – PCJ ALT EMPORDÀ 2020 – 2024.

PROGRAMES

PROJECTES

INDICADORS D’AVALUACIÓ

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

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

Joventut

Nombre de municipis que no formen part del projecte però hi estan interessats (avaluació de les dificultats.
Nombre de municipis en conveni amb el SCJ que disposen de PLJ.
Nombre d’actuacions de suport a l’associacionisme juvenil realitzades a la comarca, classificades per municipis.

Suport Comarcal

Suport a

Nombre d’entitats beneficiàries, classificades per municipis.

l’Associacionisme i al

Nombre d'assistents a les Taules d’entitats

Lleure

Nombre d'assessoraments realitzats a entitats
Nombre de cursos de lleure i participants als respectius cursos

Comunicació i
Visibilització
TERRITORI

Taula de Professionals de
Joventut
Taula de Polítics
Taules
Comarcals de
Joventut

referents de Joventut
Taula d’Entitats juvenils
Taula Interinstitucional
per la Formació i
l’Ocupació Juvenil

Evolució (contrast interanual) del nombre de visualitzacions i interaccions a les xarxes socials del SCJ.
Impulsar el disseny d’un pla estratègic de comunicació del SCJ.
Temporalitzar l’elaboració del pla de comunicació del SCJ.
Percentatge municipis assistents que disposen de professionals de la joventut.
Nombre d’actuacions mancomunades dutes a terme.
Nombre de municipis que comparteixen objectius tècnics acordats.
Nombre d’administracions que integren regularment la Taula.
Percentatge municipis amb càrrecs electes en joventut assistents.
Nombre de municipis que comparteixen objectius polítics acordats.
Nombre d’entitats que integren regularment la Taula.
Nombre de propostes i accions realitzades.
Definició d’un calendari fix de reunions.
Nombre d’agents assistents a les reunions establertes.
Definir amb els conjunt dels agents participants una diagnosi sobre la situació formativa i laboral de la població jove del territori.
Nombre d’acords estratègics de treball.
Nombre d’actuacions compartides i mancomunades realitzades.
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Definició d’un calendari fix de reunions.
Taula Interinstitucional
de Salut Juvenil

Nombre d’agents assistents a les reunions establertes.
Definir amb els conjunt dels agents participants una diagnosi sobre la salut de la població jove al territori.
Nombre d’acords estratègics de treball.
Nombre d’actuacions compartides i mancomunades realitzades.

Treball
transversal
supracomarcal

Relacions institucionals i
tècniques

Nombre de reunions realitzades
Nombre d’accions impulsades
Nombre de joves que participen de les diferents accions
Nombre d’inspeccions preceptives biennals. Són inspeccions d’ofici regulades pel Decret 140/2003.
Nombre d’inspeccions inicials de comprovació. Són imprescindibles a les instal·lacions juvenils noves.

Gestió de les

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

Instal·lacions Juvenils

Comarcal.

Competències

Índex d’expedients informatius i sancionadors iniciats. Permet avaluar la tasca de control de l’ens local i el grau de compliment d ela

delegades

legalitat en el seu àmbit territorial.
Nombre de visites realitzades. Garantir que es realitzi un nombre raonablement proporcional d’activitats d’educació en el lleure amb
Supervisió d’activitats de

participació de menors de 18 anys que es realitzen a la comarca.

lleure.

Nombre d’activitats fetes a la comarca afectades per emergències o incidències (nombre de situacions d’emergència en les que s’ha
intervingut; nombre d’incidències en les que s’ha intervingut).

Gestions i Serveis de la
Serveis
generalistes

Universitat Oberta de

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

Catalunya
Emissió de carnets /
altres gestions.

Nombre de consultes i gestions realitzades durant l’any, classificades per edat, sexe i tipologia.
Nombre d’actuacions formatives realitzades pel SCJ.

Accions Formatives
TRANSICIONS
JUVENILS

Difusió d’accions formatives.
Assistents a les actuacions formatives.
Nombre de derivacions a serveis i professionals en l’àmbit de la formació i l’ocupació.

Formació
Pràctiques Laborals i
Formatives
Okup’Alt

Nombre de participants anuals.
Valoració dels joves que han fet pràctiques a l‘àrea.
Valoració dels centre formatius o professionals d’on provenia el jove sobre el resultat de les pràctiques a joventut.
Valoració de les participants al projecte de la formació i els aprenentatges obtinguts.
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Nombre de joves que finalitzen el projecte.
Nombre de joves que s’inscriuen a formacions paral·lelament al projecte.
Nombre de joves que obtenen un contracte laboral a través del projecte Okup’Alt.
Nombre de consultes i acompanyaments realitzats a l’Oficina Jove, classificats per edat, sexe i tipus d’actuació.

Ocupació

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

Valoració de les actuacions realitzades pel Servei.
Nombre de derivacions efectives a altres serveis, projectes i/o centres.
Impacte de la difusió del Servei.
Nombre de consultes i acompanyaments realitzats a l’Oficina Jove, classificats per edat, sexe i tipus d’actuació.

Assessoria i Informació
Educació

Juvenil

Nombre de consultes i acompanyaments realitzats fora de l’Oficina Jove, classificats per lloc i tipus d’actuació.
Valoració de les actuacions realitzades pel Servei.
Nombre de derivacions efectives a altres serveis, projectes i/o centres.
Impacte de la difusió del Servei.

Espai de Suport a l’Estudi

Nombre d’usos de l’Espai de Suport a l’Estudi, classificats per edat, sexe i tipus d’ús.
Valoració de les instal·lacions de l’Espai de Suport a l’Estudi.
Evolució anual del nombre de joves inscrits i de centres participants.

Hàbits Saludables

Transmissió de continguts que trenquin amb les pressions estètiques.
Transmissió de continguts que resultin amb una utilitat pràctica als i a les joves en la millora dels seus hàbits alimentaris.
Nombre de consultes i acompanyaments realitzats a l’Oficina Jove, classificats per edat, sexe i tipus d’actuació.
Nombre de consultes i acompanyaments realitzats fora de l’Oficina Jove, classificats per lloc i tipus d’actuació.
Nombre de publicacions a xxss. i cartelleria realitzada.

Salut

Valoració de les actuacions realitzades pel Servei.
Informació i prevenció en Nombre de derivacions efectives a altres serveis, projectes i/o centres.
salut

BENESTAR

Impacte de la difusió del Servei.
Nombre de joves inscrits al curs de formació Agent Jove de Salut, classificats per edat i sexe.
Valoració del curs d’Agent Jove de Salut.
Percepció de la utilitat de la formació impartida i de la informació transmesa per part de les persones joves.
Nombre d’actuacions realitzades segons tipus d’actuació, i assistents.
Nombre de consultes i acompanyaments realitzats a l’Oficina Jove, classificats per edat, sexe i tipus d’actuació.
Nombre de consultes i acompanyaments realitzats fora de l’Oficina Jove, classificats per lloc i tipus d’actuació.

Igualtat

Infosex

Valoració de les actuacions realitzades en Infosex.
Nombre de derivacions efectives a altres serveis, projectes i/o centres.
Impacte de la difusió del projecte.
Nombre de joves inscrits a les activitats i tallers realitzats, segons sexe i edat.
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Nombre de municipis que participen de la xarxa.
Servei Comarcal de
prevenció de les
violències masclistes

Nombre de dies que s’han posat diferents punts liles als municipis.
Nombre d’atencions, assessoraments i consultes realitzades.
Nombre de formacions realitzades.
Valoració dels professionals que participen del projecte.
Valoració de les municipis que participen del projecte.
Avaluació dels responsables del projecte sobre l’impacte i eficàcia del mateix.
Nombre de municipis que participen dels diferents projectes mancomunats.
Nombre de joves que participen dels diferents projectes mancomunats.
Valoracions de les entitats beneficiàries.

Accions Mancomunades

Nombre de reunions de la TCEJ.
Nombre d’actuacions i processos participatius impulsats des del SCJ.
Nombre d’actuacions de foment de la participació juvenil als municipis

Participació

Avaluació de l’impacte de la comunicació i la difusió de les actuacions de foment de la participació i de l’associacionisme juvenil.
Nombre d’atencions realitzades per les tècniques referents en l’àmbit de la mobilitat internacional, classificades per edat, sexe i
CIUTADANIA

Servei de Mobilitat

municipi.

Internacional

Nombre de programes internacionals realitzats amb joves de l’Alt Empordà.
Nombre de programes internacionals realitzats amb professionals de la joventut de l’Alt Empordà.
Nombre d’actuacions dissenyades de manera participativa.

Cohesió, cultura

Programació d’Activitats

Impacte de la difusió i la comunicació del programa d’activitats realitzades.

Juvenils

Nombre de persones inscrites a les activitats realitzades.
Valoració dels i de les assistents a les activitats.

i oci
Espai Creatiu

Nombre de col·lectius i/o joves a títol individual que realitzen un ús de l’Espai Creatiu, classificats per sexe i municipi.
Nombre d’activitats i d’assistents a les activitats de caràcter cultural i artístic realitzades en el marc de l’Espai Creatiu.
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