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PRESENTACIÓ

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 141.339 habitants que tenim a la
comarca, 6 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 97.406  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  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 22.496 adolescents i  joves d'edats
compreses entre entre els 15 i 29 anys que representen el 15,77 % del total de la població que
resideix a la comarca. Pel que fa a Figueres, hi viuen 8.183 joves que tenen entre 15 i 29 anys i que
representen el 17,32% de la població total fguerenca. Si comparem aquestes dades, ens adonem
que la situació de l’Alt Empordà és similar a la de la Província de Girona i Catalunya (el nombre
total de joves a la província de Girona correspon a un 16,19% i a Catalunya d’un 15,95%) no obstant,
pel  que  fa  a  la  capital  de  la  comarca,  hi  un  percentatge  d’un  punt  i  migde  diferència
aproximadament.1    

Un altre fet important és l'índex d'immigració a la comarca. La comarca de l’Alt Empordà és la que
presenta un major percentatge d’estrangers en comparació al total dels seus habitants, amb un
24,65% dels seus veïns. Aquest percentatge és molt superior a la resta de Catalunya on la mitjana
és del 16,10%.  Pel que fa a la població juvenil d'origen immigrant (15 a 29 anys) aquesta és del
22,08% respecte al total de la població altempordanesa. 2

Pel que fa als estudis l’Alt Empordà és la comarca amb el percentatge de desescolarització més
elevat de Catalunya. (28,6%). 

Les últimes dades publicades daten a 20153, i mostren un augment en la taxa de desescolarització
de 14 punts percentuals respecte del 2012, que arribava al 28,6%. És a dir, que només el 71,4% dels

1 Dades Idescat 2021.
2 Dades  Idescat 2021. Població estrangera per comarques.
3     Dades Idescat 2015. Departament d’Ensenyament
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joves de 17 anys o més estudiaven. Aquesta xifra gairebé quadruplica la taxa màxima fxada pel
Consell d’Europa (que considera que superar el 10% ja és un obstacle per construir una societat
madura  i  pròspera),  i  converteix  la  capital  alt-empordanesa  en  la  tercera  ciutat  catalana  en
desescolarització, només per darrere de Salt ( 44,7%) i de Sant Adrià del Besós (38,1%).

La desescolarització als 17 anys a l’Alt Empordà és alarmant i la tendència és in crescendo. L’índex
d’abandonament escolar prematur al 2015 va augmentar fns al 37,9% . Els experts atribueixen
aquesta situació, a grans trets, al fet que sent una zona amb llocs de treball temporers i de baixa
qualifcació (sobretot del sector de serveis),  les expectatives dels joves respecte del seu futur
laboral i econòmic també són més baixes. 

En aquest mateix sentit, si mirem les dades del PRIM4 el 32,9% de les persones que viuen a l’Alt
Empordà només tenen estudis primaris mentre que al conjunt de Catalunya aquesta dada se situa
entorn al 13,8%. I si focalitzem en les persones joves (fns a 29 anys) també ens trobem per sobre
de la mitjana catalana amb un 15,10%. 

Les xifres d’atur juvenil de l’Alt Empordà també són elevades, actualment trobem que el 16,9%5

dels  joves  de  16  a  29  anys  que  viuen  a  l’Alt  Empordà  es  troben  en  situació  d’atur  (2  punts
percentuals per sobre de la mitjana catalana 14,8%)6. Si bé és cert que és molt fuctuant per a
temporades, degut a les característiques del territori. Ens trobem en una comarca marcada per
una  gran  afuència  turística  i  això  fa  que  les  xifres  d’atur  descendeixin  notablement  a  la
temporada d’estiu.  Tot  i  això,  ens trobem amb molts  joves amb feines precàries  i  molt  pocs
contractes  indefnits.  Vist  tot  això,  des  del  Consell  Comarcal  despleguem  i  implementem
polítiques de joventut que vagin en consonància amb les característiques socials, poblacionals,
econòmiques i geogràfques 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. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té en el Servei Comarcal de Joventut i en l’Ofcina 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 fan front als diferents reptes i
objectius  que  contempla  per  a  la  comarca  el  Protocol  d'Intervenció  Estratègica  Comarcal  en
Polítiques de Joventut de l'Alt Empordà.

4 Observatori del Treball i Model Productiu. Comarques catalanes: indicadors bàsics de producció, ocupació i atur.
Edició 2019.

5 Informe Mensual Febrer 2020. Observatori Socio econòmic de l’Alt Empordà. I Observatori del Treball i Model 
Productiu. Comarques catalanes: indicadors bàsics de producció, ocupació i atur. Edició 2019.

6 Observatori del Treball i Model Productiu. Comarques catalanes: indicadors bàsics de producció, ocupació i atur.
Edició 2019.
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Les accions desenvolupades tenen per objectiu la creació de joves autònoms, amb capacitat de
refexió,  d'anàlisi  crític  i  constructiu  de  l'entorn  més  immediat  i  de  la  societat  en  la  seva
globalitat. Joves actius, participatius i crítics en tot allò que els afecta, que els motiva i que els
preocupa. Per tant, s’implementen les mesures oportunes per a què 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.

Considerem la joventut com un segment de la població amb característiques particulars, úniques i
diferents, que fan que l'administració hagi de desenvolupar polítiques estratègiques i específques
per tal de fer front a les necessitats particulars del 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.  També  han  de  fer  front  a  les  necessitats  especifques  i  particulars  dels  joves
altempordesos.  És  a dir,  polítiques de joventut  realistes,  efcaces i  efcients  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.

Aquest 2020 s’ha realitzat des del Servei Comarcal de Joventut el nou Pla Comarcal de Joventut
2020-2024.

Pla elaborat durant l’any 2020, que ha de regir les polítiques de joventut i que ha estat aprovat pel
Ple de la Corporació. En aquest Pla s’estableix la missió del Servei Comarcal de Joventut pels
propers  anys,  les  línies  i  objectius  estratègics  a  treballar  i  els  diferents  programes,  serveis,
actuacions i activitats que s’aniran desenvolupant.

De la Pla Comarcal surt el Pla d’Actuació anual on es planifquen les accions a desenvolupar per
l’any en curs  i que pel 2020 s’havia estructurat de la següent forma:
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• Programa de Suport a les Polítiques Municipals de Joventut

• Programa  de  Foment  de  la  participació  i  l’associacionisme  entre  els  joves
altempordanesos

• Programa de Formació i Ocupació Juvenil a l’Alt Empordà

• 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. S

Vist tot això, des del Consell Comarcal despleguem i implementem polítiques de joventut que
vagin en consonància amb les característiques socials, poblacionals, econòmiques i geogràfques
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. 

Finalment dir que l'àrea de Joventut té en l'Ofcina 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 i uns serveis 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.

Joventut en temps de pandèmia.

El 2020 ha estat un any totalment diferents dels anteriors. 

El fet de produir-se una pandèmia que ningú s’esperava i les conseqüències que ha portat, ha fet
que molt  del  que teníem planifcat  s’hagués de modifcar sobre la  marxa i  readaptar-se a la
situació sanitària del moment.

Els joves són un dels col·lectius especialment afectats per la Covid 19, no tant pels contagis, sinó
per les conseqüències de les mesures adoptades per front a aquests.

La joventut és un col·lectiu dinàmic que té la necessitat d’expressar-se, de conèixer nous llocs,
noves persones, de relacionar-se,...  Pels i les Joves es primordial relacionar-se entre ells i amb
altres col·lectius, són etapes on es vol anar deslligant de la família i començar a relacionar-se
amb els seus iguals, fent del grup una de les parts més importants d’aquest moment vital. També
és el moment on s’inicien els processos de participació en la societat en que estan vivint, és a dir,
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realitzar  activitats  en  benefcii  del  conjunt  de  la  ciutadania,  un  moment  de  construcció
d’identitats que molt sovint es construeixen en comunitat. 

Les mesures de l’estat d’alarma que s’han anat aplicant, com el confnament total, el tancament,
dels espais d'oci, els tocs de queda, la limitació de les relacions personals, la criminalització del
col·lectiu com a focus de transmissió,... han afectat durament a molts joves del país i també de la
comarca.

Ho  veiem  refectit  amb  els  augments  de  casos  de  trastorns  emocionals,  de  la  conducta
alimentària, autolesions, aïllaments,...  

També aquesta crisis sanitària porta a una crisis econòmica,  en les crisis i econòmiques els que
més pateixen són els col·lectius més vulnerables, i els joves que en són un, en seran especialment
afectats com am ha passat en les altres crisis que ha patit el país.

D’aquesta crisis provocada per la Covid 19 en sortiran joves més vulnerables, amb més riscs, i amb
moltes més possibilitats de patir precarietat laboral, residencial, formativa,...

Des del Servei Comarcal de Joventut estem preparats per afrontar tots aquests reptes que ens
venen, estem planifcant i readaptant els nostres projectes i serveis per tal de poder atenuar les
difcultats i fer front a  les noves necessitats dels i les joves altempordanesos. 
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1. PROGRAMA DE SUPORT A LES POLÍTIQUES MUNICIPALS DE 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 projectes que es coordinen i  s'entrellacen entre si  i  que ens permeten
acostar-nos als  joves des de totes les vessants  i  necessitats  possibles,  és  a dir,  d'una forma
integral. En aquests tres projectes dissenyem i executem polítiques de joventut adequades a les
realitats i necessitats de cada moment i de cada municipi.

1.1 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  Projecte  Tècnic  de  Joventut  Compartit  és  l'eix  vertebrador  i  de  desenvolupament  de  les
polítiques  de  joventut  a  molts  dels  municipis  de  l'Alt  Empordà.  Molts  ajuntaments  estan
interessats  en  formar-ne  part  perquè  veuen  en  ell  la  solució  a  tenir  i  impulsar  veritables
polítiques de joventut en els seus municipis.

Per a la distribució de zones, com també per l’agrupació de municipis, s'intenta seguir  criteris
geogràfcs, econòmics, formatius i relacionals. En total aquest any formen part del projecte 28
municipis de l'Alt Empordà. Aquests estan agrupats en 6 zones de treball amb el corresponent
personal tècnic que desenvolupa el projecte.

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

Aquest  any s’ha harmonitzat  el  Projecte Tècnic  Compartit  de Joventut  realitzant  les  mateixes
tasques, accions i actuacions a tots els municipis que participen. La dedicació va en funció de les
necessitats i demandes de cada ajuntament i de les activitats que es van duent a terme durant
l’any.
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Ens hem adaptat a la situació viscuda a causa de la Covid 19, mantenint i reforçant el contacte
amb els referents polítics i els joves, i adaptant els diferents projectes i activitats a la situació
viscuda en cada moment. 

En els moments de confnament estricte s’ha optat per realitzar totes les actuacions via Online,
prioritzant l’atenció propera, de suport emocional i de solució de dubtes i preocupacions cap als
joves. A nivell polític  mantenint el contacte diari amb els diferents referents municipals per tal de
resoldre dubtes, gestionar projectes i els tràmits que s’hagin hagut de fer. També s’han potenciat
les xarxes socials de cada municipi fent-les servir d’altaveus del projecte, de canal de comunicació
i de difusió de les activitats i serveis.

En les diferents reobertures s’ha optat per combinar el treball presencial i telemàtic als municipis.

Una de les fnalitats 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 decisori i s'han de sentir partícips de les
accions desenvolupades que els afecten.

Pel  què  fa  a  accions  implementades  entorn  a  diferents  eixos,  es  segueixen  prioritzant  els
interessos i les opinions dels i les joves de cada municipi amb consonància amb els criteris i
directrius marcades pels diferents responsables polítics. 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 impulsat  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
benefcien 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, les sortides comarcals, el projecte Infosex que realitza atencions a
joves en temes de salut de forma confdencial o dinamitza tallers i xerrades sobre hàbits i salut, i
el projecte en contra de les violències sexistes a través de la Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà
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en contra de les violències masclistes i el desenvolupament de Punts Liles en diferents actes i
festes municipals, xerrades, productes de conscienciació,... 

Valoració global

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 arrelament del projecte a la comarca i la demanda de nous municipis per
formar-ne part, podem afrmar que a nivell general el grau de satisfacció i el nivell de compliment
dels objectius marcats continua sent molt elevat. 

Ítems avaluats

Que els tècnics de joventut siguin referents pels joves

En bona part dels municipis les tècniques de joventut compartides són les referents pels joves,
properes a ells i catalitzadores de les seves demandes i necessitats. També ho han estat pels
responsables polítics i altres 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.

Intervencions amb joves

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 la majoria dels ajuntaments amb
conveni, tal com exemplifquen les memòries bimensuals que es trameten als regidors i regidores
de referència.

Equipaments pels joves 

En aquests moments es supera el 70% de municipis que disposen d'equipaments per a joves, ja
que tot i que no tots tenen un espai específc 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 f.
L'avantatge de disposar d'un lloc de referència en el municipi fa que augmenti la participació
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juvenil i que els joves siguin agents actius de les diferents activitats que es realitzen durant l'any
al municipi.

Aquest any molts ha estat tancats a causa de la pandèmia. Aquest fet ens porta a un repte de
cares a l'obertura dels espais que serà tornar a esdevenir  l’espai de referència pels joves del
municipi.

Que el cost econòmic no sigui un impediment per cap Ajuntament interessat en participar del
Projecte Tècnic de Joventut Compartit

El cost pels ajuntaments participants del projecte Tècnic de Joventut Compartit s’ha adaptat a la
realitat socials de cada municipi. Amb el nou conveni, aprovat aquest any, els municipis passen a
pagar per trams i en funció del nombre d'habitants que tenen.  La fnalitat és l'elaboració d’un
sistema de repartició dels costos més just i solidari entre els municipis

Mantenir el nombre d’ajuntaments participants del Projecte

Hem assolit 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. Tot i que de cares al 2021 tindrem dos municipis menys que participen del
projecte (La  Jonquera  i  El  Far  d’Empordà)  i  en  participarà  per  primera  vegada el  municipi  de
Bàscara.
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1.2 PROJECTE D’ACTUACIONS JUVENILS MANCOMUNADES

L’objectiu principal que es persegueix amb el Projecte d’Actuacions Juvenils Mancomunades és
que les diferents actuacions i activitats que es desenvolupen benefciïn al conjunt de municipis de
la comarca que aposten per tenir polítiques de joventut. 

Té com a òrgan de consens i de treball la Taula Comarcal de Joventut, que facilita poder fer un
calendari de propostes juvenils consensuat entre tots els professionals i al mateix temps permet
optimitzar  al  màxim  els  recursos  dedicats  a  l'organització  d'aquest  tipus  d'actuacions  en  el
territori.  Un  òrgan  decisori  alhora  d’escollir  i  confeccionar  les  accions  a  desenvolupar  en  el
territori. En total es realitzen dues reunions de la taula, una en 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. 

Es  pretén 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 de
la Taula 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
segueix sent bona,  amb la representació de la majoria de municipis de la comarca que estan
realitzant polítiques de joventut. Aquest any per primera vegada s’han realitzat les reunions de la
Taula via Online.

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. 

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. 
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S'han complert els objectius del programa ja que existeix un diàleg fuid i col·laboratiu amb les
diferents poblacions de la comarca. I s’aconsegueix que en la major part del territori es mantingui
una línia de treball comuna i en la mateixa direcció.

Aquest any el podem dividir en 2:

Els primers mesos de l’any (prepandèmia, on es van anar realitzant les activitats tal com estaven
pensades i programades.

A partir de l’aparició de la pandèmia on moltes de les activitats es varen tenir de suspendre, o
canviar de data, o reformular el format, o directament anular.

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

• S’han mantingut el Punts Liles en l'àmbit de les activitats d’oci nocturn.  (S’han fet en
ells llocs on s’han mantingut o re-programat les activitats com festes majors, carnavals,...).
Espais preventius,  de seguretat  i  de conscienciació  contra les violències  masclistes en
l'àmbit de l'oci nocturn.

• Reformulat  la Trobada de Casals d'Estiu en format telemàtic ia través del canal Tiktok.

• Anul·lada la Trobada Comarcal de Casals Joves a l’Estiu. 

• Hem realitzat  una  de  les  sortides  juvenils  comarcals  programades (esquiada). Les
altres s’han anul·lat.

• S’ha tornat a realitzar la Trobada d'Entitats Juvenils de l'Alt Empordà, aquest any al
municipi de l'Escala.

La  Trobada  Comarcal  d’entitats  juvenils  que  s’havia  de  fer  a  Castelló  d'Empúries.
Primer es va suspendre i es va canviar de data i fnalment es va tenir d’anul·lar.

Pel que fa  a la relació amb l’Ajuntament de Figueres s’ha redactat i aprovat un nou conveni de
col·laboració per la  gestió  de les polítiques de joventut municipals. Una col·laboració  que
tindrà continuïtat  per  a l'any vinent,  i  que durant  aquest  2020,  a  través l'Ofcina  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 de suport als deures, un servei referencial d’informació juvenil i un espai
de  creació  artística,  cultural  i  musical.  Moltes  d’aquestes  actuacions  s’han  readaptat  i
reformulat  via  online,  presencials  amb  aforament  limitat,  i  mantenint  totes  les  mesures  de
prevenció i distància de seguretat.
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Finalment dir que el 2020 ha estat un any molt difícil per tal d’executar el Projecte d'Actuacions
Juvenils Mancomunades a causa de la Covid 19.

Un any ple de replantejaments, reformulacions d'activitats, de canvis de dates i d'emplaçaments,
d’adequacions  d'espais,  d’anulació  d'activitats  programades,  ...,  que  ha  fet  que  tot  l’equip  de
Joventut estigués en permanent readaptació de tasques i funcions.
Tot i això s'han mantingut el major nombre possible d'actuacions previstes i sinó s’han fet d'una
altra forma encara que siguin en un format més petit i individualitzat.

1.3 PROJECTE DE COMUNICACIÓ I VISUALITZACIÓ

A l’àrea de Joventut tenim un projecte de comunicació i visualització ben estructurat i planifcat.
Una bona planifcació i unes línies de treball ben marcades i defnides pel que fa a la comunicació
són molt importants, és a dir, ens permeten tenir una estratègia comunicativa ben defnida que
porta com a resultat fnal 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.

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 apropar les actuacions que realitzem i els serveis que prestem a
tots els joves que tenim repartits pels 68 municipis de l'Alt Empordà.

També és important situar l'àrea de Joventut com a espai de referència per als ajuntaments que
aposten per  realitzar  polítiques  juvenils  en els  seus municipis.  A través dels  canals  utilitzats
podem guanyar-nos la confança de tots ells ja que els permet la visualització de les accions i
recursos que s'estan destinant en matèria de joventut. A través d'aquest projecte els ajuntaments
poden  veure  refectit  i  recompensat  l'esforç  i  el  compromís  que  tenen  en  la  creació  i
desenvolupament d'accions per als seus joves.

En les xarxes socials i en els diferents canals de comunicació que utilitzem hem defnit  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. És manté la decisió de no invertir  en premsa escrita de
pagament i s'ha optat per seguir ampliant la realització de vídeos digitals i la dinamització de les
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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.

Finalment dir que aquest any ha estat un any on la comunicació, la difusió, i la interacció a través
de les TIC han guanyat un pes molt important i imprescindible a l’hora d'implementar les diferents
actuacions juvenils que despleguem des del Servei Comarcal de Joventut.

La  pandèmia  i  l’efecte  que  ha  provocat  de  confnaments,  aïllaments,  individualització  dels
col·lectius entre altres, porta que les TIC, i en especial les xarxes socials, siguin cabdals per arribar
i  ser  propers  als  joves,  atendre  les  seves  necessitats  i  desenvolupar  activitats  i  projectes
formatius i participatius.

També ens  ha  servit  més que mai  per  visualitzar  els  serveis  que  oferim tant  des  del  Servei
Comarcal de Joventut com des de les àrees de Joventut dels diferents municipis.

Canals utilitzats:

Tenim  una  plana  web  dirigida  al  col·lectiu  juvenil  on  apareixen  tots  els  serveis,  projectes,
activitats  i  informacions de rellevància que desenvolupa l'Ofcina Jove de l'Alt  Empordà i  que
poden interessar als joves (www.empordajove.cat). Aquesta és una web amb un contingut dinàmic,
fàcil, entenedor i amb un llenguatge adaptat al col·lectiu jove.

És complementa amb la web genèrica del Consell Comarcal (https://www.altemporda.org). És una
web amb un disseny innovador i funcional que ens permet arribar a altres sectors de la població.

Un dels canals  que més impacte té amb els joves de més de 25 anys i  que més seguim
utilitzant ha estat el Facebook. També ens ha servit per arribar als pares i/o familiars dels
adolescents. Tenim creada una xarxa de comptes de facebook: un per municipi, més el comarcal
de Joventut Alt Empordà amb 4.457 seguidors, que ens permet comunicar de forma ràpida i fer
publicitat de totes les accions, activitats i recursos que tenim. A través d'aquest canal podem tenir
un contacte directe amb el jove per tal d’atendre’l correctament.

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
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tipus de públic de major edat i que busca informació més específca i de més qualitat, també
l’emprem per  a  enviar  noticies  ofcials.  Actualment  ja  tenim 2.018 seguidors  en la  compte
@AltEmpordaJove.

Instagram.  Per comunicar-nos d’una manera més directa amb els adolescents (joves de 16 a 29
anys) seguim potenciant el compte d’Instagram anomenat EmpordaJove, que actualment ja té
vora els 3.300 seguidors. Aquest any, a més a més, aquesta xarxa ha agafat un fort protagonisme
degut als confnaments totals i parcials de la població i hem aproftat per donar-li més esforços.
Es va generar una programació d’Instagram Lives per tal de facilitar coneixements i compartir
sensacions i emocions durant el confnament amb els i les joves, i alhora poder mantenir el vincle
amb  els  i  les  joves.  Aquesta  programació  tractava  temes  tant  diversos  com  l’esbarjo  i  la
desconnexió  de XXSS,  l’exercici  físic  dins  de casa,  el  benestar  emocional  i  el  confnament,  el
consum de tòxics durant el confnament, concursos participatius, el ramadà des de casa, cercar
feina de cares a l’estiu, els espais joves de la comarca i el contacte amb els seus joves, la setmana
de la Música... Tots aquests àmbits eren tractats amb professionals de diversos sectors per poder
compartir i ajudar als i les joves a gestionar millor el seu confnament des de casa. Alhora, aquest
canal  es  va emprar  per  generar  stories que preguntessin directament  als  i  les  joves com es
sentien i es trobaven i si necessitaven algun tipus de suport.

TikTok.  Aquest  any  s’ha  creat  el  compte  de  TikTok  (@empordajove)  per  tal  de  facilitar  la
comunicació amb els més joves (de 12 a 16 anys), ja que és la plataforma més emprada per aquest
col·lectiu.  Aquesta disposa actualment  d’uns  50 seguidors,  amb uns 16  continguts  penjats.  Es
planteja  la  necessitat  de  donar  més  visibilitat  a  aquest  compte  per  tal  d’aconseguir  més
immediatesa i repercussió en la difusió d’activitats comarcals, que ens brinda aquest canal, així
obrint una porta més envers el públic més jove.

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.

També realitzem periòdicament publicacions i articles temàtics i d'opinió sobre temes d'actualitat
que afecten als joves.
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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 administracions, institucions o entitats.

17



MEMÒRIA ANUAL 2020
ÀREA DE JOVENTUT

2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ JUVENIL I ASSOCIACIONISME
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 altempordanesos 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.

Aquesta participació adaptada a la noma realitat social i sanitària que ens hem trobat al llarg de
l’any. Fet que ens ha portat a modifcar els projectes quan ha estat possible i anul·lar aquells que
no es podien adaptar a la normativa sanitària del moment.

2.1 PROJECTE DE SUPORT A L’ASSOCIACIONISME I DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 

Aquest projecte té per objectiu l’impuls de l'associacionisme i la participació juvenil a l'Alt
Empordà. Es basa en el foment de la creació de noves entitats i en el suport i en l’assessorament
de les ja existents.

Pel  que  fa  a  la  participació  juvenil treballem  per  l’augment  de  la  participació  dels  joves
altempordanesos i ho fem a través de la implicació d’aquests en diferents activitats i projectes
que els hi oferim, en iniciatives pròpies o en projectes que creem conjuntament.

També és dóna suport a les iniciatives juvenils que es proposen des dels municipis, sobretot a
través dels tècnics de joventut compartits o a través dels diferents tècnics municipals.

Metodologia d’intervenció:

Com a metodologia de treball  del Programa de Participació Juvenil i  associacionisme s'utilitza
l'espai públic i l'acompanyament extensiu com a eixos centrals de les nostres intervencions.

Els  professionals  intervenen  a  través  d'accions  i  activitats  basades  en  l'acompanyament  i  el
foment  de  la  participació  activa  dels  joves.  Posem sempre  el  jove  al  centre  de  tota  acció  i
plantejament. 

És a dir, mirar el i la jove i situar-lo al centre de totes les accions que es planifquen, les seves
motivacions i potencialitats com a eix de coordenades, on l’adolescent connecta amb si mateix. En
defnitiva el i la jove com a protagonista del seu procés vital i educatiu. 
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Les accions del projecte es planifquen i es realitzen a través de processos participatius on els i
les joves conjuntament amb els professionals implicats decideixen quines activitats es duran a
terme, que es realitzarà i quan es farà.

Aquest 2020 hem hagut de redefnir la metodologia d’intervenció adaptant-la a la nova situació
social  en temps de pandèmia,  caracteritzada per  la  no interacció  social,  la  distancia,  i  la  no
presencialitat.  Hem utilitzat els recursos que ens donen les tecnologies de la informació i  en
especial internet per tal d’arribar als joves, interactuar amb ells i realitzar accions conjuntes i el
més participatives possible. Tot això a través de les pantalles i de les possibilitats que ens dona el
món digital.

Es planifquen les següents activitats de foment de la participació activa:

Trobada d'Entitats Juvenils de la Comarca. 

Aquest esdeveniment és un dels  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. 

És fruit d’un procés participatiu en el qual les entitats de l’Alt Empordà, amb el suport de l’àrea de
Joventut  del  Consell  Comarcal,  elaboren  el  seu  propi  model  de  Trobada.  Els  joves  són  el
protagonistes tant del disseny de la programació com la realització de tallers i activitats que s’hi
duen a terme.

La Trobada té com a principals  objectius  la  interrelació  dels  joves i  de les  diferents  entitats
juvenils de la comarca, alhora que es promou la participació i l’associacionisme entre els joves. Els
organitzadors consideren que per tal de donar suport a les entitats ja existents, o bé promoure’n
de noves, és imprescindible portar a terme accions que afavoreixin tant la capacitació com la
implicació dels joves en l’acció social i col·lectiva.

L’activitat va dirigida, a més de les entitats participants, a tot tipus de joves, infants i famílies,
tota vegada que la difusió de la tasca i de les propostes programades és una de les prioritats que
es pretén aconseguir. Un seguit de propostes que han de servir, mentre se’n gaudeix, per oferir als
joves  de  la  nostra  comarca  models  d’oci  alternatius  i  alhora  noves  formes  de  participar  i
d’intervenir en la societat actual, a més de conèixer exemples de compromís i de treball d’altres
joves amb una trajectòria clara ha d’estimular-ne a d’altres a seguir el mateix camí. 

Aquest 2020 s’havia de realitzar a Castelló d’Empúries. Inicialment s'havia de fer durant el mes de
maig, veient les restriccions, l’estat d’alarma i el confnament sever que hi havia en aquelles
dates es va decidir de posposar al mes d'octubre.
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Com  que  el  mes  d’octubre  seguíem  amb  restriccions,  com  evitar  trobades  multitudinàries,
distancies.,  aforaments,  és a dir,  desenvolupar  la  Trobada amb certa normalitat  es va decidir
conjuntament amb l'ajuntament de Castelló d'Empúries de suspendre-la defnitivament i posposar-
la al 2021.

Sortides Comarcals

Les sortides comarcals estan encarades a fomentar diferents esports entre els joves en indrets de
dins i  fora de la comarca.  També es realitzen algunes sortides relacionades amb el  lleure,  la
cultura i el treball comunitari. Les sortides tenen com a característica principal la facilitació de
l'accés a les activitats a tots els joves sense discriminació per raons econòmiques, socials,...

El 2020 només va poder realitzar l'esquiada a La  Molina, el mes de febrer, les altres sortides que
teníem programades, com PortAventura, acampada,...  no es van poder dur a terme.

Per tal de continuar desenvolupant la Trobada de Casals d'Estiu es va apostar per redefnir-la i fer
en format virtual amb la campanya anomenada #ensbevemlestiu.
Amb aquesta campanya es va voler facilitar que tothom pogués participar tot i que les mesures
de prevenció de la Coiid-19 no permetessin trobar-nos en format presencial, per això es ia apostar
per fer-la virtual. Per tal de potenciar la creativitat dels infants, joves, monitors, es va decidir
treballar amb la plataforma TIKTOK. Aquesta plataforma ens va permetre fomentar la participació
en equip dels «grups de conveniència» de manera segura, divertida i creativa i arribar a tots els
casals de lleure de l’Alt Empordà. A més es va creure convenient transmetre un missatge positiu i
motivador per aquest estiu atípic ensbevemlestiu.

A totes les  persones participants  se les  va obsequiar  amb un detall  lligat  al  missatge de la
campanya ensbevemlestiu una ampolla d'alumini reutilitzable (de 800ml) que ens va permetre
alhora treballar:

 reutilitzar tantes vegades com es vulgui

 conscienciar de la importància de la hidratació,

 difcultar l’ús de plàstics i

 evitar compartir ampolles.
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Trobada Comarcal de Casals Joves 

No s’ha pogut realitzar a causa de les restriccions imposades perfer front a la Covid 19.

Projectes d'aprenentatge servei 
Són  una  molt  bona  alternativa  per  fomentar  la  participació  i  l'autonomia  juvenil  i  estem
desenvolupant diferents projectes d'aquest tipus. 

Durant el 2020 no s’ha pogut realitzar a causa de les restriccions imposades perfer front a la Covid
19.

2.2 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 fnançament 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 dóna
Europa als  nostres  joves  a  través dels  diferents  programes que es  desenvolupen.  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'Ofcina 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:
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2.3.1 Servei de Mobilitat Europeu.

Aquest  és  el  cinquè  any  del  Servei,  cal  esmentar  que  la  realització  d'alguns  dels  objectius
proposats i de diferents accions al llarg d'aquests anys l'han dotat de l'experiència necessària per
a poder consolidar el servei. 

Aquest  any  ha  estat  afectat  per  la  pandèmia,  i  no  hem pogut  desenvolupar  projectes  ni  fer
activitats en els mesos de confnament. Hem hagut d’adaptar-nos a la situació i fer-ho en alguns
casos de forma telemàtica i en línia. 

Objectius:

- Atendre i impulsar la mobilitat internacional des de l'Ofcina jove i en els diferents 
municipis de la comarca

- Realització de projectes de mobilitat per a joves

Accions: 

A. Per tal de poder impulsar la mobilitat entre els joves el Servei de Mobilitat organitza una sèrie
d'activitats al llarg de l'any, de caire informatiu i de difusió  

1- Servei atenció i assessorament hores a convenir. Diferents opcions de mobilitat europea i 
internacional. Atenció i informació del Servei de Mobilitat Internacional Consultes i orientacions: 
27 usuaris.

2-  Xerrades:  “Opcions  de  mobilitat  a  l'estranger” A  diferents  Instituts.  Total  234  usuaris
presencials.

3-  Realització material didàctic en línia per a la realització de xerrades als instituts de forma
telemàtica amb aplicació Padlet . Total 90 usuaris no presencials.

4- Preparació de les ftxes d'activitats educatives i informatives vinculades a la mobilitat i incloses
a la Motxilla pedagògica del CCAE

5- A través del conveni de col·laboració amb l'entitat Europa Direct Girona, Xerrades a instituts
“Joves actius a la Unió Europea” L'activitat s'ha realitzat a diferents instituts de la comarca
durant el 2020 i s'han benefciat 84 alumnes.

6- Comunicació i difusió a les xarxes socials de les diferents activitats realitzades. 
Realització de les corresponents notes de premsa d'algunes de les activitats realitzades. 
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Actualització dels continguts web de l'apartat del Servei de Mobilitat internacional de la
web Empordà Jove.

7-Realització  activitats  Ofcina  Jove.   No  s’ha  realitzat  aquest  any  la  jornada  de  mobilitat
internacional que es feia cada any.

B. Accions destinades a la formació per a la millora i actualització del servei

1- Formació i assistència a diferents xerrades
Trobada/seminari en línia, situació programes mobilitat internacional del joves degut al 
Covid 19 set 2020.
 Formació en línia Projectes de Mobilitat internacional en contextos d’Educació formal 
i no formal 10 i 17 de desembre.

2- Taula de referents     Europa Jove de la província de Girona(  TREGI  )  , grup de treball i d'intercanvi 
d'experiències.

3-  Recerca     xarxa  de  contactes  :  contacte  amb diferents  punts  d'Eurodesk,  per  a  la  recerca  de
diferents contactes necessaris per a la realització dels nostres projectes, entre ells el SVE. 

4- Promoure altres recursos, programes i subvencions que s’ofereixen des de les estructures 
europees en el territori (Eurodistricte, Euroregió, Comunitat de Treball del Pirineu, …).

5- Assesssoraments a instituts de la comarca i altres serveis

6-  Vaig  estar  seleccionada  per  l’Agencia  Nacional  Espanyola  per  assistir  al  curs/formació
internacional  d’Erasmus  +:  Democracy  Reloading  Launching  Conference  a  Portimáo,
Portugal. S’havia de realitzar a l’octubre de 2020, però ha estat postposat a causa de la pandèmia.

2.3.3 Participació en projectes europeus
1-  Realització  de  tasques  de  coordinació  i  planifcació  del  projecte,   PropecTsaso   (prospective
transfrontalière  sanitaire  et  social)  és  un  projecte  transfronterer  dins  dels  programes  de
subvencions POCTEFA. En aquest projecte s'apleguen diferents institucions d'una banda i l'altre per
realitzar una recerca i intervenció en l'àmbit de la infància, joves i adolescència.  Liderat per la
Universitat de Perpignan i juntament amb IRTS, CCAE...
Durant  l’any he realitzat  la  revisió  i  presentació de la  documentació i  de totes les  activitats
realitzades al llarg d’aquests quatre anys. 
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2- Preparació projecte i línies de treball possible projecte intercanvi juvenil amb l’entitat École 
Regionale de la deuxeme Chance de Perpinyà. Projectes Erasmus Plus 2020/2021.

3-  Actualització  de  la  documentació  plataforma Unió  Europea per  a  la  sol.  de  subvencions  i
participació en projectes Europeus.

4-  Participació en el projecte d'intercanvi juvenil transfronterer   d'Euroregió    liderat per l'entitat
Ecole 2em Chance de Perpinyà. Es realitzen diferents trobades i activitats amb els joves de caire
cultural. 

Reunió  en  línia,  preparació  línies  projecte  intercanvi  juvenil  amb  l’entitat  École  
Regionale de la deuxeme Chance de Perpinyà i Fundació Oscobe de Girona. Dia 7 i 9 de 
juliol.
Reunió  en  línia,  preparació  línies  projecte  intercanvi  juvenil  amb  l’entitat  École  
Regionale de la deuxeme Chance de Perpinyà. 16 d’octubre a l’Ofcina Jove
Preparació línies projecte Euroregió amb l’entitat École Regionale  de  la  deuxeme  
Chance de Perpinyà i Fundació Oscobe de Girona. Dia 20 de novembre i 21 de desembre.

5- Projecte de col·laboració CES amb l’entitat Cémea i École de la 2em Chance de l’enviament d’un
voluntari  de  la  nostra  comarca.  Tasques  de  difusió  i  recerca  de  joves,  Acompanyament  i
assessorament jove voluntari 1 jove de Garriguella.

6-  Realització i aplicació del formulari per formar part del projecte  Poctefa transfronterer GOPY
Acceptació  com  a  entitat  col·laboradora  i  estem  pendents  de  saber  si  podrem  ser  punt
d’informació i assessorament GoPy a nivell de difusió entre els joves d’ofertes de feina a nivell
transfronterer.

7-  Conèixer  les  entitats  i  els  projectes  europeus  a  la  comarca.  Hem mantingut  contacte amb
diferents instituts per a conèixer quins projectes estan fent. 

2.3.4 Altres

1- Conveni Europe Direct
- Renovació del conveni amb Europa Direct, entitat de la Universitat de Girona,amb el CCAE per tal
de fer promoció i difusió en temes de mobilitat i formació en la temàtica de la Unió Europea.

2- Subvencions:
 -Sol·licitud i justifcació de la subvenció a Europe Direct programa d'activitats vinculades a la
mobilitat  per  a  l'any  2020.  A  través  d'aquesta  subvenció  han  col·laborat  en  la  realització  de
material de difusió i assessorament de mobilitat, carpetes i pen drives.
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Total usuaris any 2020:

ACTIVITAT DATA MUNICIPI Assist
Xerrada Joves actius a La salle 08/01 Figueres 84
Xerrada Mobilitat Internacional La Salle Figueres 16/01 Figueres 84
Xerrada Mobilitat Internacional IES Ramon 
Muntaner

20/02 Figueres 60

Xerrada Mobilitat Internacional Ins Olivar Gran 26/11 Figueres 30
Xerrada Mobilitat Internacional Ins Olivar Gran 03/12 Figueres 30
Xerrada Mobilitat Internacional Ins Olivar Gran 10/12 Figueres 30
Projecte Transfronterer Euroregió Visita OJ 16/10 Figueres 5
Consultes i orientacions 2020 27
Material telemàtic xerrada Mobilitat 
Internacional per Institut Cadaqués

30

Material telemàtic xerrada Mobilitat 
Internacional per Institut  Vilafant

60

Reunions virtuals projecte transfronterer 10
TOTAL 450
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3. PROGRAMA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ JUVENIL
Per l’àrea de Joventut comarcal són imprescindibles els projectes que fomenten l'ocupació i
la formació dels joves, per això, plantegem aquest programa com a prioritari en el Pla d'Actuació
2020.

Aquest  està  en  constant  evolució  i  adaptant-se  ràpidament  a  les  necessitats  formatives  i
ocupacionals que van sorgint a la comarca. 

3.1  PROGRAMA DE REFERENTS D’OCUPACIÓ JUVENIL – SERVEI DE TREBALL JOVE 

El Programa Referents d’ocupació juvenil és un programa cofnançat pel SOC i pel Fons Social
Europeu que es materialitza en la contractació de dues tècniques referents d’ocupació juvenil,
destinades a l’Ofcina Jove, on desenvolupen el Servei de Treball Jove, amb l'objectiu d’informar,
orientar i acompanyar els joves de 16 a 29 anys en l’àmbit formatiu i laboral. 

Les línies de treball del Servei de Treball Jove es desenvolupen al voltant dels següents eixos: 
1. Atenció presencial i/o telemàtica amb sessions individuals d’informació I orientació a joves:
Aquestes  atencions  es  realitzen  a  l’Ofcina  Jove  de  Figueres,  sota  cita  prèvia,  i  de  forma
descentralitzada, amb una temporalitat quinzenal a: 
Espai Jove El Centro de Castelló d’Empúries
Car Jove de Roses 

2. Tallers Grupals a joves a Centres Educatius i/o Entitats Juvenils.
Els  Tallers  que  posa  a  disposició  el  Servei  de  Treball  Jove  estan  disponibles  a  la  Motxilla
pedagògica. 

Pel que fa a les atencions individuals a joves,  durant aquest any s’han atès un total de 548
joves,  repartits  amb  602  atencions,  sumant  un  total  de 356  atencions  presencials  i  249
atencions  de  forma telemàtica. El  gruix  de  les  atencions  directes  s’han  realitzat  des  de
l’Ofcina Jove, amb un total de 308 joves atesos. Alhora al llarg de l’any s’han atès a 559 joves a
través dels tallers en centres educatius / altres serveis.

A causa de la situació d’emergència sanitària provocada per la Covid-19, a partir del dilluns 
16/03/20 es va començar a realitzar teletreball, i el Servei de Treball Jove va haver d’anul·lar totes 
les atencions individuals i els tallers presencials que tenien programats.
El  dia 01/06/20  es  va  començar  a  combinar  el  teletreball  amb  les  atencions  presencials,  i
fnalment  el  dia  22/06/20  es  va  reiniciar,  de  forma  esglaonada,  les  atencions  presencials a
l’Ofcina Jove. Aquestes atencions s’han realitzat sota totes les mesures de seguretat necessàries
per preservar la integritat i salut dels i les joves i de nosaltres mateixes. En aquest sentit, s’ha
redistribuït la nostra sala d’atencions, col·locant el mobiliari de tal forma que fos viable i segur
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poder atendre als i les joves amb la distància de seguretat mínima necessària, s’han col·locat
unes mampares de protecció, és obligatori l’ús de mascareta per accedir a l’Ofcina Jove, i després
de cada atenció, es desinfecten i netegen cadires, taules i bolígrafs. 
A data d’avui continuem combinant el treball presencial i el teletreball, i de la mateixa manera,
combinem l’atenció presencial amb l’atenció no presencial.
Durant el segon quadrimestre no es va fer cap atenció descentralitzada com a mesura preventiva
davant la COVID19.

Atencions individualitzades 

Gen. Feb. Març Abril Mai
g

Juny Julio
l

Agos
t 

Set. Oct. Nov. Des. Total

Presencials 33 50 26 0 0 9 31 17 65 70 34 21 356

No
Presencials

0 0 3 25 66 61 15 6 4 16 8 45 249

Total 33 50 29 25 66 70 46 23 69 86 42 66 605

Atencions descentralitzades a pobles 

Gener Febrer Març Setembre Octubre Novembre Desembr
e

Total

Roses (*) 0 2 0 4 6 4 3 19

Castelló
d’Empúrie
s

0 0 4 0 13 8 4 29

Total  0 2 4 4 19 12 7 48

A continuació es detalla quin és el perfl de joves que han passat pel Servei al llarg d’aquests any
2020:
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52,12 %
47,88 %

homes

dones

Sexe: percentatge pràcticament igualat, sense gaire diferència rellevant. 

27,54 %

51,91 %

20,55 %
16-18 anys

19 a 24 anys 

25 a 29 anys

Edat: Predominen els joves de la franja d’edat de 19 a 24 anys, seguida pels i les joves de 16 a 18
anys. 
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Nivell  d’estudis: Destacar  la  predominança dels  i  les  joves amb nivell  d'estudis  baix  i/o  poc
qualifcat.

País de Naixement: La majoria són nascuts/des a Catalunya (tot i que  entre aquests n’hi ha
molts que provenen de famílies d’origen estranger), seguides per les persones nascudes a Amèrica
Llatina, Àfrica i el Marroc. 

30,72 %

8,47 %

1,27 %

59,53 %

Cotxe

En tràmits

Moto

sense mitjà 
desplaçament

Mitjà de transport: El 60% dels i les joves que passen pel nostre servei no disposen de mitjà de
transport, la qual cosa els limita tant a l’accés a ofertes de feina com de cursos que no es fan al
seu municipi. En una comarca com l’Alt Empordà amb molts de municipis disseminats i amb una
xarxa de transports  limitada i  poc  funcional,  és  fa molt necessari  disposar  de mitjà propi  de
transport.
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9,96 % 17,16 %

42,58 %

30,30 %
No el parla

El Coneix

El Domina

Llengüa Materna

Ús del Català: Tot i que partíem d’un 55,72% de joves nascuts a Catalunya, només un 30,30% té el
Català com a llengua materna, i un 10% dels joves no el parlen. 

1,48 %

6,99 %

37,08 %54,45 %

No el parla

El Coneix

El Domina

Llengüa Materna

Ús de la Llengua Castellana: La gran majoria de joves que assisteixen al servei dominen o bé
tenen la llengua castellana com a materna, tot i que hi ha pràcticament un 10% de joves que o no
el parlen o el coneixen mínimament. 

Les difcultats  i  limitacions que generen la manca d’ús i  coneixement del català i/o  Castellà,
limiten  en  molta  gran  mesura  l’accés  al  mercat  de  treball  normalitzat  i/o  a  la  continuïtat
formativa,  la  qual  cosa  suposa un problema greu per  aquests  joves  ja  que  els  recursos  que
ofereixen formació en Català i/o Castellà a la comarca són limitats i es troben tots sobresaturats.

30



MEMÒRIA ANUAL 2020
ÀREA DE JOVENTUT

home

19 a 24 anys

Sense mitjà de transport

Nivell estudis baix

Nascut a Catalunya

Ús vehicular del Castellà

Baix domini idiomes

Nivell bàsic informàtic

Perfl del/la jove que ha assistit majoritàriament al Servei al llarg d’aquest any: noi, de 19 a 24 
anys, sense mitjà de transport, amb un nivell d’estudis baix o poc qualifcat, nascut a Catalunya, 
amb un ús vehicular de la llengua Castellana per comunicar-se, amb un baix domini d’idiomes 
(Anglès i Francès) i baix domini informàtic. 
Destaquem també que a través del programa JENP, de la millora de la Borsa de monitoratge de
lleure de l’Ofcina Jove de l’Alt Empordà, i que en general ha estat un any complicat per a trobar
feina, aquest any també hem arribat a altres perfls més formats. Majoritàriament dones, d’edat
entre els 18 i 24 anys, nascudes a Catalunya i amb ús del Català com llengua materna o amb alt
domini d'aquesta, amb nivell formatiu alt i amb més bon domini informàtic. Els i les joves amb
aquest perfl suposen un 17% de la totalitat de joves atesos/es al llarg d’aquest any. 

Distribució per municipis de procedència dels i les joves: l’Ofcina Jove fa molts anys que està
instaurada a Figueres, convertint-se en centre de referència per consultes dels i les joves de tota
la comarca. Valorar molt positivament el fet d’arribar a pràcticament a la totalitat de municipis de
la comarca, fet que demostra que la nostra tasca arriba més enllà de les barreres físiques d’estar
ubicades a Figueres. El  fet de realitzar atencions descentralitzades també afavoreix l’expansió
d'aquesta  tasca,  destacant  els  municipis  de  Castelló  d’Empúries  i  Roses,  que  és  on  s’han
desenvolupat al llarg d’aquest any aquestes atencions fora d’ofcina. I alhora destacar que s’han
atès 9 joves que son d’altres comarques, que ens han trobat a través de les Xarxes Socials i que
hem derivat als seus respectius Referents quan ha estat necessari. 
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Agullana Avinyonet Puigventós Bàscara

Boadella d’Empordà Borrassà Cabanelles

Cabanes Capmany Castelló d’Empúries

Cistella Darnius El Far d’Empordà

Espolla Figueres Foertià

Garriguella Jonquera Armentera

l’Escala Lladó Llançà

Llers Navata Ordis

Pau Pedret I Marzà Peralada

Pont de Molins Port de la Selva Portbou

Rabós Roses Sant Llorenç Muga

St Miquel Fluvià Sant mori St Pere Pescador

Torroella Fluvià Vilabertran Vilafant

Vilajuïga Vilamacolum Vilamalla

Vilanova de la Muga Vila-sacra Fora Comarca

Atencions grupals a joves
Pel que fa a les atencions grupals corresponents a l’any 2020, només s’han pogut executar amb
normalitat els del 2n trimestre del curs escolar 2019-2020 (1r quadrimestre de ROJ),  i  els del 1r

trimestre del  curs 2020-2021 (3r quadrimestre de ROJ).  Tots els tallers programats durant  el  3 r

trimestre del curs 2019-2020, es van haver d’anul·lar.

Al llarg d’aquest any s’han realitzat els següents tallers:

1r QUADRIMESTRE

Data Lloc Tipus taller curs Total
Usuaris/es

Hores

15/01/20 INS
Empuriabrava

Despertador Inquietuds 2 4 ESO 18 1,5h

16/01/20 PTT
Empuriabrava

Què no és un CV? PTT 13 2h

17/01/20 Oku’alt
perruqueria

Què no és un CV? 5 4h

23/01/20 Okup’alt
Jardineria

Què no és un CV? 9 4h
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29/01/20 INS Vilafant Despertador Inquietuds 2 Aula
Oberta

7 1h

30/01/20 INS
Empuriabrava

Despertador Inquietuds 3 4 ESO 18 1,5h

31/01/20 Okup’alt
manteniment

Què no és un CV? 9 4h

03/02/20 INS Cadaqués I ara què? 4 ESO 27 1h

05/02/20 INS Vilafant Despertador Inquietuds 2 Aula
Oberta

7 1h

06/02/20 CFA Maria
Verdaguer

I ara què? GESO 1 i
GESO 2

35 1,5h

07/02/20 CCAE Sessió de seguiment JENP 6 2h

07/02/20 INS Olivar Gran
(Figueres)

I ara què? 4 ESO 15 1h

10/02/20 INS Ramon
Muntaner
(Figueres)

Posa’t a prova 2n de batx 27 1h

12/02/20 UEC Hostaleria Elevator Pitch 8 1h

17/02/20 INS Cadaqués Què no és un CV? 4 ESO 27 1h

18/02/20 UEC Ofcis
Castell

Elevator Pitch 12 1h

19/02/20 INS Vilafant Despertador Inquietuds 3 Aula
Oberta

7 1h

26/02/20 UEC Perrqueria Elevator Pitch 5 1h

28/02/20 UEC Castelló Xoc Realitat 6 1h
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02/03/20 CFA Maria
Verdaguer

Despertador Inquietuds 1 Grup
MENA

8 1,5h

09/03/20 CFA Maria
Verdaguer

Despertador Inquietuds 2 Grup
MENA

8 1,5h

10/03/20 INS Vilafant El recurs ets tu Aula
Oberta

7 1h

12/03/20 PTT
Empuriabrava

Posa’t a prova PTT 13 1h

Total 297 36,5

26/05/20 AFPAE I després de la UEC què? UEC 15 1h

Total 15 1h

05/10/20 UEC Ofcis Xoc Realitat UEC 9 1h

08/10/20 INS La Jonquera Xoc Realitat 4t B i 4t C 35 1h

08/10/20 INS La Jonquera Xoc Realitat 4t A 30 1h

08/10/20 INS La Jonquera Tutoria grupal 2 1h

08/10/20 Espai Jove
Vilafant

Imprescindibles per a
trobar feina

Joves de
l’espai
Jove

4 1,5h

06/11/20 UEC Castelló
d’Empúries

El recurs ets tu UEC 10 1,5h

10/11/20 INS Narcís
Monturiol
(Figueres)

Xoc de realitat Optativa
emprened

oria

20 1h

12/11/20 PTT
Empuriabrava

Despertador inquietuds 1 PTT 16 1,5h

16/11/20 INS Ramon Xoc de realitat 4 ESO 14 1h
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Muntaner
(Figueres)

18/11/20 UEC Perruqueria Xoc de realitat UEC 9 1h

19/11/20 PTT
Empuriabrava

Despertador inquietuds 2 PTT 16 1,5h

26/11/20 PTT
Empuriabrava

Despertador inquietuds 3 PTT 13 1,5h

30/11/20 INS Ramon
Muntaner
(Figueres)

Xoc de realitat 4 ESO 11 1h

11/12/20 INS Cendrassos
Figueres

Posa’t a prova CFGM
Admin

26 1h

11/12/20 INS Cendrassos
Figueres

Posa’t a prova CFGM
Admin

27 1h

14/12/20 INS Cendrassos
Figueres

Posa’t a prova 1r Bat 9 1h

Total 251 18,5h

TOTAL TALLERS GRUPALS 2020 563 56H

També s’ha de destacar que hi ha hagut molts tallers que teníem programats que van quedar
penjats. A causa del primer confnament, vam haver d’anul·lar 25 tallers, els quals no es van
poder  reprogramar,  ni  oferir-ne  cap  versió  Online,  ja  que  no  considerem que  si  no  es  viuen
presencialment, perden tota la màgia. Durant el confnament només vam fer un taller Online, «I
després de la UEC, què?», conjuntament amb la ROJ de Figueres, però considerem que als alumnes
se’ls hi va fer una mica feixuc.

Durant els mesos de confnament total també vam organitzar dos Instagram Lives, relacionats
amb ocupació, des del Canal d’Instagram de l’ofcina Jove (@empordajove).
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En referència a la gestió als centres educatius,  aquest any 2020 hem incorporat algun Centre
Educatiu amb el que fns ara no havíem treballat. Encara, però, hi ha algun Institut de la Comarca
que no ha volgut que féssim cap intervenció al seu Centre. 

Els Resultats obtinguts de la gestió als centres educatius la podríem resumir en els següents
punts: 

- Contacte positiu establert amb la gran majoria de centres educatius de la comarca

- Hem passat de la reticència d’alguns centres educatius a un augment de la demanda de
tallers, fet que evidencia una bona tasca i resultats.

- Fer present i fer arribar als/les joves la fgura de les referents d’ocupació juvenil, i que per
tant coneguin un lloc de referència on anar un  cop fnalitzi la seva etapa al centre educatiu.

Fins i tot durant aquest segon any del programa de referents, hem hagut de limitar els tallers a
un al trimestre per centre i curs, ja que no podíem assumir tota la demanda que ens arribava. 

S’aposta  per  un  format  de  Taller  Grupal,  dinàmic  i  innovador,  amb  activitats  pensades  i
orientades  a  la  refexió.  Els  tallers  que  oferim,  engloben diferents  camps:  des  del  treball  de
l’orientació professional, el creixement personal, la gestió emocional, a eines més pràctiques per
a la  cerca de feina.  Són Tallers-Dinàmiques  que ens han funcionat  molt  bé  i  han assolit  els
objectius  plantejats  en  cadascuna.  Com  a  novetat  d’aquest  any,  també  hem  hagut  de  fer
adaptacions en algun taller per tal que les activitats fossin el més respectuoses possibles amb les
mesures de prevenció de la COVID.

Per tal de realitzar el tallers amb el màxim de seguretat s’han realitzat les següents accions i/o
adaptacions: 

- Ús mascareta obligatòria

- Desinfecció del material que es fa servir en els tallers

- Evitar el màxim del possible la compartició de material: els i les alumnes han de fer servir
material propi d’ús comú ( com per exemple bolígrafs) en comptes dels nostres, i si han de
manipular algun material, es demana que només ho faci una persona concreta.

- Recollida del material que han fet servir el alumnes en bosses estanques que posteriorment
es desinfecten (bossa i material)

- Adaptació d’aquelles dinàmiques que implicaven més contacte o proximitat personal.

La valoració pel que fa a la relació establerta amb els INS és altament positiva. El retorn del
treball realitzat a través dels tallers a les aules ha estat molt favorable, i s’ha vist palès en la
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demanda del curs 2020 – 2021, ja que malgrat la pandèmia, la majoria ens han tornat a demanar
tallers.  Creiem  que  ha  estat  un  encert  plantejar  la  intervenció  als  instituts  des  d’aquesta
perspectiva  ja  que  ens  permet  tenir  un  punt  d’accés  als  joves,  treballar  de  forma dinàmica,
alternativa i activa, i donar a conèixer el Servei per després poder continuar treballant amb ells/es
(si ho han volgut sol·licitar) des dels punts d’atenció ja establerts als diferents municipis. 

Des del Servei de Treball  Jove aquest any s’ha gestionat també la  Borsa de Monitoratge de
Lleure de l’Ofcina Jove. Una borsa de lleure pensada tant per a monitors/es, directors/es i joves
formats en temes educatius malgrat no tenir el títol com a tal. Una eina per a facilitar-los l’opció
de  fer  arribar  els  seus  CV  a  les  empreses  de  lleure  de  la  Comarca.  Alhora  també  ens  vam
encarregar de fer-ne difusió a tots els casals d’estiu i entitats de lleure. No obstant, aquest també
ha estat un estiu complicat per els monitors i directors, ja que els casals han ofert menys places i
per tant, han necessitat menys personal. La borsa ha arribat a tenir un total de 85 inscrits/es, la
gran majoria han aconseguit trobar feina al juliol, tot i que no tots l’han trobat a través de la
nostra borsa sinó d’altres mitjans. 

A través de la Borsa de lleure de l’Ofcina Jove s’ha treballat en tres direccions:

Empreses: difusió de la borsa per coneixement i establiment d’una borsa de referència en
l’àmbit del lleure a la nostra comarca on trobar candidats/es tant per activitats de lleure puntuals
de  temporada  (casals,  colònies,  campaments),  com  durant  tot  l’any  (extraescolars,  reforç
educatiu...) En aquesta línia s’ha contactat amb 28 empreses de la comarca. 

Joves amb titulacions de lleure:  difusió de la borsa per coneixement i establiment d’una
borsa de referència en l’àmbit del lleure a la nostra comarca on trobar ofertes de feina d'aquest
àmbit, ja sigui per temporada o complementaria durant l'any. 

Difusió: s’ha realitzat difusió de la borsa de monitoratge a través de les xarxes socials, la
pàgina web de l’Ofcina Jove i la del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. La difusió ha estat tan
efectiva que ens han arribat a contactar joves d’altres comarques, als quals se’ls ha encaminat a
serveis anàlegs als seus territoris. 

Gestió Borsa Monitoratge Lleure OJ 

Empreses
Contactades

Empreses que han
sol·licitat candidats/es a

la borsa

Joves inscrits/es a la
Borsa

Joves que han trobat
feina a través de la borsa

28 13 85 12

Per tal de complir amb les mesures de seguretat, molts casals han decidit limitar el nombre de
participants aquest any a les activitats d’estiu per tal de complir amb les necessitats marcades
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per la Generalitat de ràtios, distàncies i superfícies dels equipaments. Per aquest motiu, tot i que
a l’Alt Empordà s’han mantingut la majoria d’ofertes de casals d’estiu, en alguns casos ha estat
amb  menor  nombre  d’inscrits/es,  i  en  conseqüència,  amb  menor  necessitats  de  noves
incorporacions als equips educatius. 

Conclusió: 

La valoració fnal d’aquest segon any ha estat molt positiva. S’ha pogut arribat a moltíssima 
població jove i la polivalència ha estat present en tot moment. 
 A causa de les mesures excepcionals per pandèmia de la Covid-19, la nostra tasca s’ha vist 
alterada i hem hagut d’adaptar el nostre dia a dia a la nova realitat i demandes. 
Els mesos de confnament han estat complexos, amb una baixada de la demanda, amb molts joves
que preferien mantenir-se a l’espera del que passaria, molts altres que no disposaven dels mitjans
necessaris per fer un treball de forma telemàtica, altres no veien la importància de passar per cap
procés d’orientació si en aquells moments no hi havia oferta laboral. El que sí que vam rebre van 
ser moltes consultes burocràtiques a través de xarxes socials sobretot. D’altra banda també vàrem
aproftar per a generar molt de material nou, que feia temps que teníem pendent.
Alhora també ens vàrem veure obligades a anul·lar tant tallers com esdeveniments que teníem 
organitzats per executar al llarg de l’any.
Un cop es va tornar a obrir el servei, vàrem rebre una allau de demandes, i hem pogut observar 
una mica de canvi de perfl dels joves que estem més acostumades a atendre. Després de la COVID
hem atès a gent molt diversa i ens han arribat joves amb formació específca, que fns ara havien 
estat minoritaris.
No obstant, en quant a la formació hem tingut moltes més problemàtiques ja que l’oferta a la
comarca s’ha vist reduïda i la demanda ha augmentat bastant. Alhora a l’Ofcina Jove no s’ha
pogut organitzar cap activitat degut que s’hi està fent obres, i hem hagut d’innovar organitzant
píndoles formatives Online de manera puntual.

Malgrat no tenim comptabilitzats els resultats aconseguits pel que fa a la inserció laboral i la
millora de l’ocupabilitat de les persones ateses, ja que és una dada molt complicada de controlar,
hem desenvolupat tot el treball que es descriu a continuació, per tal d’intentar oferir atencions i
respostes amb la màxima qualitat i rigorositat possible. Pensem que una dada que n’és un bon
indicador són la quantitat d’atencions que hem fet, ja que al llarg de l’any hem atès a 548 joves
de manera individual  i  hem fet un total de  602  atencions.  I  també hem fet un total de  559
atencions de manera grupal.

Ha estat un any sobretot enfocat a arribar a més joves i de perfls diversos, dedicant hores a
diferents activitats i serveis com:

- L’elaboració d’una Borsa de Monitoratge de lleure
- A fer difusió del Programa Joves en Pràctiques.

38



MEMÒRIA ANUAL 2020
ÀREA DE JOVENTUT

- També hem refexionat sobre la les oportunitats formatives no existents al territori,  i  hem
treballar  per  a  poder-les  oferir,  com  és  el  cas  de  la  Formació  d’Auxiliar  de  Construcció
conjuntament amb la Fundació OSCOBE i la Unió d’Empresaris de la Construcció.
- Ens hem dedicat a generar i difondre molt de contingut per les xarxes, sobretot durant els
mesos  de  confnament  per  tal  de  donar  suport  tant  a  nivell  pràctic  (eines)  com  a  nivell
emocional, a totes aquelles persones que s’havien quedat sense feina.
- Una altra feina per la que hem apostat tot i que no hi ha hagut gaire èxit, ha estat donar a
conèixer el Servei a les petites empreses del Territori, tant de lleure, com d’altres sectors.
- Hem estat molt presents a través de Facebook, WhatsApp, Instagram i correu electrònic, per tal
de respondre sobretot  a aquelles  demandes d’immediatesa  que tenen els  joves en aquests
moments. 
-  I  també hem estat molt  presents davant  de la  demanda de qualsevol  entitat  que ens ha
demanat suport.
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3.2 OKUP’ALT

L’Okup’Alt és un projecte impulsat per l’àrea de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
amb la col·laboració de tècnics i agents socials, dels ajuntaments i del teixit empresarial de la
comarca. Es tracta d'un projecte que combina alhora formació professionalitzadora i relació amb el
teixit  empresarial  de  la  comarca,  i  que  permet  apoderar  els  joves  participants  per  tal  que
augmentin  les  seves  capacitats  i  habilitats  professionals,  i  que  així  afavoreixin  el  seu  nivell
d'autoestima i alhora la seva autonomia.

Aquest projecte està dirigit a joves de tota la comarca d’entre 16 i 24 anys que no estudien ni
treballen en aquests moments. Durant els mesos de novembre i gener s’han recollit en torn a les
100 inscripcions de les quals han participat al projecte un total de 37 joves i l’han acabat 32. Dels 5
joves que no han acabat la formació 4 d'ells ha estat perquè han rebut una oferta laboral i la resta
ha estat perquè el projecte no s'adequava a les seves expectatives. 11 joves gràcies al projecte han
trobat feina i 4 han optat per iniciatives formatives.

Ell perfl dels participants em general són joves amb pocs estudis i poques habilitats laborals. Tot i
així, aquest any, s’ha pogut veure molta més varietat de perfls. 

El projecte s’ha dut a terme de dilluns a divendres entre els mesos de  gener a abril de 2020 en
horari de 9 a 13h de dilluns a divendres (Forestal i Manteniment) i 15h a 19h de dilluns a dijous, i
de 9h a 13h el divendres (Perruqueria).

Us aspecte destacat que ha defnit l’edició d’aquest any ha sigut que es va haver d’anul·lar abans
de la seva fnalització prevista (l’últim dia va ser el 12 de març, quan la cloenda havia de ser el dia
3 d’abril), amb motiu de la pandèmia del Covid-19. Per la qual cosa, hi  han hagut accions que no
s’han pogut portar a terme amb normalitat, i la cloenda ha quedat aplaçada.

Objectiu del projecte

Aquest projecte pretén oferir  una mirada global  cap al  jove,  el  nostre  objectiu general és  el

d'aconseguir l'emancipació del jove, i per aconseguir-ho ens plantegem incidir en tres aspectes

claus  de  la  persona.  Es  treballa  a  nivell  formatiu,  a  nivell  d'ocupabilitat i  oferint  suport

emocional i en habilitats per a la vida. El treball en aquests aspectes complementaris entre ells,

pretén  que  l'aprenentatge  signifqui  un  creixement  integral  per  al  jove  i  li  doni  eines  que li

permetin crear el seu propi projecte de vida i iniciar el camí cap a la emancipació.
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Metodologia

Per al desenvolupament del projecte s’utilitza una metodologia totalment pràctica des del primer

dia. Els nois i noies aprenen a utilitzar les diferents eines i a interioritzar els conceptes, tècniques

i  habilitats  a  partir  de  treball  pràctic.  Per  a  poder-ho  dur  a  terme  els  joves  dels  grups  de

Manteniment i Forestal es desplacen de dilluns a dijous fns a diferents pobles de la comarca, els

ajuntaments dels quals col·laboren oferint tasques concretes relacionades amb cada ofci, perquè

aquests nois i noies les realitzin amb el suport del professional de l’ofci que acompanya cada

grup i puguin adquirir així els conceptes bàsics i practicar-los “in-situ”. El grup d’Imatge Personal

aprèn amb els professionals de l’acadèmia Pivot Point, a on acudeixen cada tarda de dilluns a

dijous per aprendre l’ofci de perruqueria i estètica. Aquest darrer grup, també realitza pràctiques

a  diferents  municipis,  pentinant  o  fent  manicures  a  espais  municipals  de  diferents  pobles

col·laboradors.

Es porta a terme un treball molt directe entre els professionals, els educadors i els propis joves de

manera que, a més de la relació professional-alumne, es creen vincles de confança que faciliten

el  seu  seguiment  formatiu  i  laboral  i  el  recolzament  personal.  Aquest  vincle  i  aquest

acompanyament es complementa amb tallers i activitats, que tots els grups porten a terme els

divendres al matí, que permeten als joves potenciar, desenvolupar i posar en pràctica capacitats i

habilitats que els són necessàries en la seva vida quotidiana (confança, autoestima, coneixement

d’un mateix, comunicació, seguretat...) per a desenvolupar-se el més òptimament possible, així

com per facilitar la recerca de feina (com fer un currículum, com encarar el procés de recerca de

feina, com fer una entrevista de feina, entrevistes amb diferents empreses de la comarca, saber

què busquen les empreses...).

Els educadors i els professionals fan de guies i referents globals per als joves participants, a més

de les eines i coneixements propis dels ofcis 
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Tasques realitzades:

Pel que fa al grup de manteniment i forestals cada setmana han estat en un o més pobles de la
comarca realitzant les tasques assignades. En el cas del grup de perruqueria i estètica la major
part de les activitats s’han dut a terme a l’acadèmia Pivot Point de Figueres. 

PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Població Tasques

VILAFANT Perruqueria i manicures a l’Espai Jove. 
NAVATA Perruqueria i manicures a gent de totes les edats a la

sala 1 d’octubre.
   SANT MIQUEL DE   FLUVIÀ Perruqueria i manicures al Centre Cívic El Club.

EL FAR D’EMPORDÀ Perruqueria i manicures al Casal d’avis.
ROSES Perruqueria i manicura al CAR (Punt Jove).

Pràctiques previstes que
van quedar pendents (per
anul·lació del projecte pel

Covid-19):
BORRASSÀ Perruqueria i manicures al local dels avia de  l’Ateneu.
SANT PERE PESCADOR Perruqueria i manicures a l’Espai Jove. 

 FORESTALS

MUNICIPI TASQUES

LLADÓ Poda arbres camp de futbol
TURISME Desbrossar camins a Maçanet de Cabrenys
L’ARMENTERA Desbrossar el rec del Molí
CAMALLERA Poda
PERALADA Poda, plantació i desbrossar
SANT CLIMENT SESCEBES Neteja camí Vilartolí
CANTALLOPS Desbrossar la riera
LLAC DE L’AVENTURA Neteja i desbrossament 
LLERS Neteja i desbrossar zona del castell d’Hortal

Tasques previstes que van
quedar pendents (per anul·lació

del projecte pel Covid-19):
EL PORT DE LA SELVA Desbrossar
CADAQUÉS Neteja dels voltants del corral de la Gala
GARRIGUELLA Netejar camins propers del poble i del camp de futbol
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MANTENIMENT 

MUNICIPI TASQUES

SANT PERE PESCADOR Pintar interior d’espai d’entitats
BORRASSÀ Pintar interior Ateneu
VILAFANT Pintura

VILA-SACRA Pintar porta i rampa d’entrada a l’Ajuntament i 
mobiliari urbà

ESPOLLA Pintar la barraca dels caçadors i la sala de calderes
NAVATA Pintar vestuaris del camp de futbol i tanques
PORTBOU Pintar paret escales darrera de l’Ajuntament
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Pintar paret que envolta el camp de futbol
AGULLANA Pintar paret cementeri i escoles
BOADELLA I LES ESCAULES Pintar casetes de fusta i bancs de l’escola
LA JONQUERA Pintar vestidors al pavelló municipal
CAPMANY  
VENTALLÓ Pintar instal·lacions del pou i bancs.

Tasques previstes que van
quedar pendents (per

anul·lació del projecte pel
Covid-19):

EL FAR D’EMPORDÀ Repassar senyalització viària
PONTÓS Pintar paret del cementeri
ROSES Pintar parets del mercat cobert
AVINYONET DE PUIGVENTÓS Pintura de mobiliari urbà

Periòdicament s'han realitzat formacions específques 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:

• El procés de recerca de feina i l’entrevista. 17, 23 i 31 de gener

• Com fer un bon currículum. 17, 24 i 31 de gener

• Riscos laborals. 17, 24 i 31 de gener

• Taller de primers auxilis. 17, 24 i 31 de gener

• Taller de motivació. 7 de febrer
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• Sortida a la Fageda.  21 de febrer

• Seguretat vial + IMPACTUM. 14 de febrer i 6 de març 

• Sexe / Drogues. 28 de febrer

Millora de l’Ocupabilitat + entrevistes de feina:

L’Okup’Alt, més enllà de formar als i les joves en un ofci concret pretén dotar-los de recursos,

potenciar  les  seves  habilitats  per  la  vida  i  competències  per  tal  que  es  desenvolupin  i

s'empoderin per poder tenir més opcions d'entrar al món laboral, i per tant, d’autonomia i

d’emancipació.  L’objectiu  és  motivar-los  a  l’establiment  d’objectius  realistes  i  al  seu

assoliment,  augmentar  la  seva  autoestima,  informar-los  sobre  les  diferents  opcions

existents, a on trobar ofertes de feina, com presentar-se a les empreses...  tot oferint-los

suport i seguiment continuat, inclús després de la fnalització del projecte. 

Durant aquests mesos, considerem que hem preparat els joves per facilitar la seva recerca de

feina,  informem  del  procés,  ajudem  a  redactar  un  bon  currículum,  treballem  de  manera

pràctica per optimitzar l’entrevista de feina a través de tallers com ja s’ha descrit anteriorment, i

facilitem el poder fer entrevistes de treball amb diferents empreses de la comarca, ja sigui per

cobrir llocs de treball d’incorporació immediata o perquè puguin tenir presents als nois i noies de

cares a una futura necessitat. El qüestionari que omplen les empreses després de cada entrevista

sobre la impressió que els ha causat cada jove ens serveix per ajudar-los a millorar de cares a

futures entrevistes de feina.

Per poder portar aquests objectius a terme, un dels punts més importants és el contacte amb el

teixit  empresarial  de  la  comarca,  que  per  altra  banda  està  mancat  de  professionals  de

determinats ofcis. 

Cal destacar que aquest any, per la cancel·lació de la part fnal del projecte Okup’Alt (des del dia

13 de març) amb motiu de la pandèmia del Covid-19, no s’ha pogut portar a terme la jornada

dedicada a “  L’HORA OKUP’ALT  ”  .  Aquesta sessió es porta a terme durant un dia de la darrera
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setmana  del  projecte.  Consisteix  en  què  un  seguit  d’empreses  reconegudes  de  la  comarca

entrevisten a un noi/a durant un temps cronometrat de 3 minuts. Les empreses no tenen cap

coneixement dels joves que entrevistaran, només el currículum que els entreguen els joves en

aquell  moment,  i  tenen  aquest  temps  limitat  per  respondre  les  preguntes  dels  empresaris  i

mostrar el millor d’ells, posant en pràctica el que han après i treballat durant el curs. Durant una

hora, les empreses porten a terme diverses entrevistes a diferents nois i noies i es queden amb el

seu currículum, de manera que acaben coneixent a diversos joves (que mirem d’assignar a les

empreses segons el seu perfl i possibilitats de contractació), i s’acaben decidint contractacions, ja

sigui aquell mateix dia o a curt o mig termini.

Dividides de la següent forma:

a les empreses (11) - 40 entrevistes

a l’hora Okup’Alt (10) - 100 entrevistes

a la fra d’ocupació – 95 entrevistes

Es fomenta que els joves continuïn la seva formació per facilitar el poder trobar una feina. Per

facilitar  l’accés  a  una  feina  es  considera  molt  important  la  formació  continuada,  ja  sigui

reglada o no reglada. Dintre del programa es realitzen assessoraments sobre l’oferta de cursos

existents a la comarca i es recomanen segons cada cas concret tenint present els interessos de

cada jove, destacant la importància de la fnalització de la ESO als joves que no l’han acabada o

de realitzar formació ocupacional pràctica, buscant la millor opció segons cada cas. 

Valoració del projecte

Realitzem avaluacions quantitatives i qualitatives, tant a l’inici del projecte com durant el seu

desenvolupament  i  a  la  fnalització  del  mateix,  per  saber  el  grau d’ajuda que  ha suposat  el

projecte a  cada jove,  el  seu grau de satisfacció  amb el  projecte,  i  també quins aspectes del
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projecte han funcionat millor i quins hem de revisar sobre la marxa o haurem de revisar en una

propera edició, a través d’aquestes eines (exposades a l’apartat de RECURSOS TÈCNICS):

 Full d’assistència

 Full d’avaluació de tasques als municipis

 Informe personal de seguiment

 Recull del grau de satisfacció de les activitats, tallers i xerrades

 Enquestes de valoració de les entrevistes de feina per part dels joves

 Enquestes de valoració de les entrevistes de feina per part dels empresaris

 Enquesta de valoració del projecte per part dels municipis col·laboradors

 Enquesta de valoració fnal del projecte

Es porten a terme reunions setmanals entre els professionals, els educadors i els organitzadors,

per tal d’avaluar de manera continuada durant tot el procés, aquells aspectes que funcionen, i per

tant han de continuar, i aquells punts que cal millorar.

Podem afrmar que l’OKUP’ALT 2020 ha resultat satisfactori durant el temps que s’ha portat a

terme. Els incidents amb els que ens hem trobat en el dia a dia han estat solucionats. No podem

valorar les accions que no s’han pogut portar a terme amb motiu de d’anul·lació prematura del

projecte (22 dies naturals abans de la seva fnalització ofcial prevista) amb motiu de la pandèmia

del Covid-19. Però sí que pensem que les accions d’anul·lació del projecte van ser les correctes, es

va comunicar a tothom i s’han portat a terme igualment les valoracions fnals dels joves per

facilitar un futur seguiment de cada cas, així com dels diferents aspectes del projecte.

Com ja s’ha comentat anteriorment, no s’ha pogut portar a terme l’acte de cloenda d’aquesta

edició i d’entrega de diplomes, degut a que ens trobàvem en aquella data en estat de reclusió per

alerta sanitària,  acte que fnalment es va acabar anul·lant i es van entregar els diplomes als

participants de manera personal amb cita prèvia individual a l’Ofcina Jove o a través del correu
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electrònic. Aquest dia és el que teníem també previst d’administrar als joves les enquestes sobre

la seva satisfacció amb el projecte.

Sí que hem anat rebent per via telemàtica el resultat de les enquestes de satisfacció per part de

municipis col·laboradors.

Hi ha aspectes que s’han de tenir presents de cares a la seva millora pel que fa a una propera

edició, però l’equip organitzador estem satisfets ja que considerem que s’han assolit els objectius

principals  que  ens  havíem  marcat,  en  la  mesura  del  possible,  donades  les  circumstàncies

atípiques amb les que ens hem trobat aquest any. 

Com a resum de les dades del projecte Okup’alt 2020 podem destacar el següent:

• Total d’inscripcions rebudes: 100 joves

• Inscrits que han format part de la formació: 37 joves

• Han abandonat el curs: 4 baixes per incorporació laboral.

• Han superat amb èxit la formació: 32 joves

• Inserció laboral: 11 joves han trobat feina a la fnalització de l’Okup’Alt 

• Inserció formativa: 4 joves 

Continuem treballant fent seguiment i recolzament a tots els joves, sobretot amb aquells que

encara no han trobat feina o no han escollit una formació. 
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3.3 PROJECTE DE FOMENT DE LA FORMACIÓ I LA OCUPACIÓ

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

Té com a fnalitat principal el de facilitar l’accés dels i les joves al món del treball.

Aquest 2020 hauríem arribat als 14 anys de funcionament de la Taula per la Formació i Ocupació
Juvenil, estant plenament consolidada i acollint als i les professionals del món educatiu, del món
laboral, empresaris/es 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 fnalitat refexionar i plantejar accions que facilitin l’accés dels i les joves
al món del treball i/o formatiu. 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. 

Actualment la idea de l'àrea de joventut és que es realitzi de forma continuada i periòdica, amb
l’objectiu que els acords i accions treballades esdevinguin reals i efectius i que s’estableixin línies
d’actuació estratègiques i consensuades entre tots els professionals implicats en la formació i
ocupació juvenil. 

Enguany, teníem previst organitzar una Taula de Formació i Ocupació, planifcada pel dia 28/04/20,
no  obstant,  a  causa  de  l’Estat  d’alarma  provocat  pel  COVID19  ens  vam  veure   obligades  a
postposar-la en primer lloc pel dia 06/10/20, però el manteniment de les restriccions per Covid-19 i
el plantejament pràctic que s’havia fet de la Taula com espai de treball dinàmic i grupal, també va
impossibilitar, portar-la a terme en format telemàtic. 

Aquesta Taula, estava planifcada com espai de treball Tècnic i polític, en el que es refexionés
sobre la «gestió del Canvi», per intentar aplicar noves perspectives a nivell de Formació i Ocupació
en l’àmbit municipal i comarcal, i on s'analitzés amb grups de treball municipals quines accions es
podrien  executar  per  a  abordar  algun  dels  reptes  plantejats  a  l'última  Taula  de  Formació  i
Ocupació (celebrada el 03/12/20).

De cares a 2021 es treballarà per portar a terme una Taula en format telemàtic que permeti re
emprendre el treball i refexió al voltant de la formació i ocupació dels joves a la nostra comarca. 
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Altres accions del Projecte 

S’han  seguit  realitzant  els  diferents  assessoraments  i  orientacions,  la  majoria  en  format
telemàtic, 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. 

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 dóna feina a un bon nombre de monitors/es i de directors/es de lleure en
període d’estiu fonamentalment.

Del funcionament de la borsa és el següent: 

• Una normativa que regula la vigència dels currículums disponibles i que marca les pautes i
les condicions d'accés. 

• Seguiment  de  les  persones  que  es  deriven  per  veure  si  han  realitzat  una  tasca
satisfactòria i han complert les expectatives.

Aquests  aspectes  són  molt  ben  valorats  pels  ajuntaments  i  entitats  demandants  i  que  es
mantindran durant el 2021.

3.4 PROJECTE DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

A causa de la Covid 19 no s’ha pogut desenvolupar aquest projecte durant l’any 2020.
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4. PROGRAMA DE SALUT JUVENIL

El Programa de Salut Juvenil 2019 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’efciència, d’efcàcia 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  realitzem.  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,
la sexualitat, el treball en salut entre iguals, la informació en salut i la lluita contra la violència
masclista.

4.1  PROJECTE CAMPANYA D’ALIMENTACIÓ JOVE -FEM SALUT

La campanya té com a objectiu principal: La millora dels hàbits saludables i del comportament
alimentari dels i les joves de la comarca de l’Alt Empordà. 

1. Participació

Malgrat no es va poder fnalitzar la Campanya d’Alimentació Saludable donada la situació de
confnament per la pandèmia de coronavirus, es van poder realitzar un total de 8 sessions, amb la
participació de 416  alumnes de 3r d’ESO de 6 centres de l’Alt Empordà entre el 15 de gener i l’11 de
març. A banda de no concloure les sessions a causa de la pandèmia, una d’elles també es va haver
d'anul·lar a causa de les inundacions.
Concretament s’ha atès als joves dels següents centres educatius:

Centre Població Curs Nombre
d’alumnes

Nombre  de
professorat

Olivar Gran Figueres 3r ESO 60 4
Cendrassos Figueres 3r ESO 55 3
Deulofeu Figueres 3r ESO 40 3
Deulofeu Figueres 3r ESO 40 3
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Institut de Llançà Llançà 3r ESO 65 4
Olivar Gran Figueres 3r ESO 60 2
Institut de Vilafant Vilafant 3r ESO 48 3
Institut de Vilafant Vilafant 3r ESO 48 3
8 dels 13 programats 416 25

2. Qualitat

Pel que fa a criteris de qualitat durant la 23a Campanya d’Alimentació es van seguir prestant els
nous serveis establerts en l'anterior campanya que milloren qualitativament el projecte any rere
any. Des de l’àrea de Joventut s’està emetent i actualitzant continguts i formats constantment per
tal d‘afrontar els reptes que van sorgint respecte als joves i l'alimentació. S’aposta per una revisió
i millora constant dels següents ítems:

• Discurs:   Complementar el temari anteriorment centrat en l'alimentació saludable, la presa
de decisions i la pressió de grup amb el treball i refexió sobre:

• Imatge i Autoestima: Els joves donen una importància cabdal al seu aspecte físic i a
la imatge que donen a les xarxes socials. Però el seu procés de creixement (tant
físic com mental) i la pressió social poden ser una mala combinació que pot arribar
a generar trastorns en la conducta alimentària com casos d'anorèxia i bulímia. Amb
el suport d’un psicòleg professional s’ha donat èmfasi en la perspectiva dels joves
sobre  la  indústria  publicitària,  l’autoconcepte,  la  pressió  social  i  els  cànons de
bellesa estrictes i sexualitzats que marquen una clara pressió cap a als joves i el
seu cos.

• L'Etiquetatge nutricional: La publicitat pot ser enganyosa i cal saber on buscar la
informació  correcta dels  productes que consumim amb freqüència,  per això,  en
aquesta edició s’ha fet un treball  específc amb temes de sucres,  edulcorants i
greixos.

• L'autoconcepte: l'adolescència és el moment que la persona que es troba en l’etapa
de maduració va adquirint autoconeixement i criteris que l’ajudaran en la presa de
decisions que el  faran ser qui és.  Treballar  l’autoestima i  el  propi coneixement
ajudarà en l’adquisició d’hàbits saludables i el benestar emocional.
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• 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  siguin  el  més  participatius
possibles, 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. Partim de la base en que
l’aprenentatge és signifcatiu quan el jove s’hi sent partícip i protagonista.

• Professionalització:   Per  a  desenvolupar  aquesta  acció  hem comptat  amb una  dietista-
nutricionista,  un  psicòleg i  el  professorat  de l’escola d’hostaleria.  Alhora s'ha comptat
sempre amb la presència del dinamitzador juvenil que acompanya i dirigeix la sessió, i de
forma puntual de la directora de l'associació Escola d’Hostaleria. En ocasions, el grup ha
estat acompanyat per al dinamitzador/a o tècnic/a de joventut de referència al municipi
d’on venen, per tal de complementar la sessió amb la transmissió d’informació en relació a
activitats o serveis en relació als hàbits saludables que es duen a terme a cada municipi.

• Proximitat  :  S’ha  continuat  oferint  una visita  al  centre per  tal  de que es  coneguin  les
instal·lacions, els professionals i els alumnes que hi treballen.

• Accessibilitat  :  El  procés  informatiu  i  d’inscripció  s’ha  consolidat  de  fer-lo  a  través  de
formularis online.

• Difusió  :  al  correu de difusió  de la  23a  Campanya d’Alimentació  s’ha  adjuntat  el  vídeo
promocional de la campanya, gravat en edicions anteriors per tal d’ajudar a visibilitzar les
millores que s’han efectuat. També s’inclou la difusió via les diferents xarxes socials i la
web del Servei comarcal de Joventut.

• Imatge  : S’ha mantingut la imatge de la campanya, donant-te-li  continuïtat un cop està
consolidada. S’ha inclòs informació més precisa de la campanya.
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Aquesta  reorientació  pedagògica  de  la  campanya  fa  créixer  en  la  qualitat  de  totes  les
intervencions, i la valoració dels i les alumnes i del professorat participant.

3. Formació

Durant  les  sessions  a  l’Escola  d’Hostaleria  de  l’Alt  Empordà  es  realitzen  cinc  intervencions
pedagògiques amb el següent ordre:

9H BENVINGUDA:
RECURSOS DE L'OFICINA JOVE I VISITA AL CENTRE
9:30H - 10:30H: FIND OUT!
TALLERS DE CUINA, PASTISSERIA, SALA...

10:30H - 12:30H
XERRADA  NUTRICIÓ:  TENIM  UNA  ALIMENTACIÓ  SALUDABLE?A  càrrec  de  Cristina  Aguilera,
nutricionista i dietista
 ◦ Xerrada sobre conceptes bàsics de nutrició
 ◦ Dinàmiques d'informació alimentària sobre hàbits nutricionals
 ◦ Joc per sobre l’excés dels sucres i l’addicció que suposen

DINÀMICA: M'AGRADO COM SÓC? A càrrec de Jordi Pujol, psicòleg
 ◦ Taller de percepció d’un mateix
 ◦ Conceptes bàsics sobre hàbits

 Vídeos sobre TCA i Espai per el debat

13H - 14H
DINAR PEDAGÒGIC
A càrrec dels alumnes dels Cicles Formatius de l'Escola d'Hostaleria de Figueres.

4. Valoració general de la Campanya d’Alimentació Saludable 

Donada la situació de pandèmia a partir del mes de març la campanya d’Alimentació Saludable es
va haver d’aturar. Tot i així, es van poder realitzar 8 sessions i la valoració general que se’n fa és:

PUNTS FORTS:
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• La  campanya  segueix  responent  l’objectiu  pel  qual  es  va  crear:  «Promoure  els  hàbits
saludables entre els adolescents»

• Sense modifcat els continguts i els objectius de la campanya s’han dissenyat dinàmiques
més participatives per a l’alumnat que s’han valorat molt positivament.

• Els instituts consideren importantíssim que es segueixi realitzant la campanya
• El nivell dels formadors és bo i es considera que s’han de mantenir.
• La combinació de dinàmiques i continguts formatius és adequat
• El format, dates, i preu són correctes
• El sistema d’inscripció ha millorat
• Incloure una visita al centre és un encert
• El menjar és adequat i s’ajusta als criteris de l’alimentació saludable

PUNTS A REVISAR:

• Plantejar-nos com adquirir un compromís més ferm des dels centres que participen

PUNT DE VISTA DELS ALUMNES:

• Mostren interès en els continguts i els hi agrada que sigui participatiu
• Aprenen aspectes relacionats amb l’alimentació que no coneixien o que en tenien poca

informació
• Hem refexionat sobre temes d’autoestima i la importància d’alimentar-se bé i donar la

importància justa a la imatge (no sobrevalorar-la)

5. Replantejament de la Campanya d’Alimentació Saludable

Enguany  s’ha  replantejat  la  Campanya  de  forma  més  participativa  per  l’alumnat  i  amb  més
implicació dels alumnes dels cicles que ha permès una interacció positiva entre l’alumnat del
centre acollidor i  el  visitant.   De cares als propers cursos volem mantenir  el  compromís dels
centres a participar de la campanya però de forma més proactiva, plantejant apropar la campanya
a cada centre educatiu.

B. CAMPANYA FEM SALUT

Aquest recurs consta d’una llibreta amb separadors que aglutinen els diferents temes sobre salut
a tenir en compte per a adquirir desenvolupar uns bons hàbits saludables. Es complementa amb
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un enllaç a la web empordajove.cat on s’amplia informació de cada tema i es detallen serveis i
recursos on accedir en cas necessari.

La llibreta Fem salut persegueix que cada jove adquireixi la informació necessària que el permeti
prendre les millors decisions pel que fa a la seva salut, així com empoderar per tal que puguin fer
un acompanyament a companys o companyes que es trobin en situacions de risc o vulnerabilitat.
La llibreta i els seus recursos estan pensats per a ser presentats a cada institut per mitjà d’una
dinàmica que pot ser presencial o virtual i que ajudarà a les joves a descobrir tots els continguts
de la llibreta a la vegada que donarà eines a tutors i tutores per a seguir treballant a l’aula el
concepte d’hàbits saludables i la capacitació de les persones joves.

1. Participació:

S'han inscrit tots els instituts de la comarca. La proposta ha tingut molt bona acollida essent un
total de 17 centres, 67 grups classes i 1.499 alumnes.

Al ser enfocada a alumnes de 3er d’ESO i veient l’èxit de participació dels centres, les visites de
presentació de la Campanya Fem Salut s’han dividit durant el curs escolar 2020-2021. 

Per l’últim trimestre de 2020 s’ha programat visites per a uns 700 alumnes a diferents centres de
secundària de la comarca i la resta es durant a terme durant el segon i tercer trimestre del 2021.

2.  Qualitat:

Des de l’àrea de Joventut s’ha treballat els diferents  continguts amb diferents membres de la
Taula de Salut interinstitucional experts en els diferents temes que hem volgut treballar:

Hàbits saludables
Gestió emocional
Sexualitat i afectivitat
Violència masclista
Autoimatge i Trastorns de la conducta alimentària
Nutrició 
Esports
Primers auxilis
Drogues, alcohol i altres substàncies
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Addiccions TIC

. Discurs: S'ha complementat el temari amb la refexió sobre la presa de decisions i la pressió de grup 

 Metodologia  educativa:   Per  a  realitzar  una  bona presentació  del  recurs  s’ha tingut  en
compte el discurs i la manera de transmetre la informació.  En aquest sentit s'ha seguit
buscant:
◦ Foment  de  la  participació:  Que  els  espais  temàtics  siguin  el  més  participatius

possibles, amb els joves com a protagonistes.
◦ Dinamització: El dinamitzador de la presentació engresca els joves a participar i dir la

seva. Partim de la base en que l’aprenentatge és signifcatiu quan el jove s’hi sent
partícip i protagonista. 

 Professionalització:   Per a desenvolupar aquesta acció hem comptat amb l’expertesa de
professionals i agents de salut col·laboradors i/o membres de la Taula interinstitucional de
Salut  Juvenil: dietista-nutricionista,  psicòlogues,  educadores, infermeres  d’atenció
primària  i  de  salut  mental,  educadora  sexual,  experts  en  esports  i  professionals  de
joventut.

 Proximitat  : S’ha ofert en primera instància la presentació i dinamització del recurs a l’aula.
En situació de possible confnament s’oferirà la presentació en format virtual.

 Accessibilitat  : El procés d’inscripció s’ha desenvolupat a través de contacte directe amb
cada centre de secundària.

 Difusió  :  El  procés informatiu s’ha desenvolupat a través de contacte directe amb cada
centre de secundària.

 Imatge  : S’ha dissenyat una imatge propera a la joventut.

3. Formació

3.1.  Activitats  als centres de secundària de l'Alt Empordà
S’ha dissenyat la sessió d’una hora amb l’alumnat de 3r d’ESO de forma presencial o amb l’alternativa
virtual si el centre ho sol·licita o en cas de classe confnada.
L’ordre que està previst intervenir és el següent:

    • Benvinguda per part del professional de joventut de referència del municipi i presentació per part
del dinamitzador de la sessió, de la llibreta Fem Salut.
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    •  Dinàmica:  a  través d’un codi  QR i  dels  dispositius  mòbils  que prèviament s’han demanat,
l’alumnat entra a una aplicació que li permet jugar a prendre decisions en diverses situacions.

    •  Xerrada i dinàmica a partir de les situacions que s’hagin trobat en el joc, sobre els diferents
temes de salut que la llibreta presenta.

    • Repartir llibreta Fem salut amb la premissa d’utilitzar-la. 

  •  Presentació de la web empordajove.cat on ampliar informació i trobar recursos de cada tema.
També s’emplaça a l’alumnat a dirigir-se als professionals de joventut de referència del territori.

    • Comiat.

3.2.  Activitats  complementàries

Paral·lelament a les formacions programades als centres de secundària s'han realitzat d'altres
activitats complementàries  relacionades amb la campanya:

 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 són d'especial
interès per els seus estudiants.

 Taules comarcals de Salut Juvenil amb professionals de l’àmbit de la salut, l’educació i  
altres agents.

 Activitats de Salut promogudes des de l'Ofcina Jove de l'Alt Empordà.  

 Activitats de salut incorporades a diferents programes i accions .  

4. Efciència 

Amb un pressupost ajustat el màxim possible s’ha arribat pràcticament a la totalitat dels alumnes
de 3r d’ESO de la comarca. Alhora s’aposta per una imatge innovadora i un discurs empoderador
juntament amb la campanya de difusió i en la qualitat de les sessions.
Per als centres i l’alumnat aquesta activitat i el material no suposa cap cost econòmic.
Alhora  s'han  aproftat  tant  els  recursos  materials  propis  de  l'Ofcina  Jove,  com  el  personal
d'aquesta (tècniques de joventut referents en salut i dinamitzador juvenil) per a complementar i
enfortir la campanya sense que aquesta tingués un cost addicional.

5. Difusió

57



MEMÒRIA ANUAL 2020
ÀREA DE JOVENTUT

A l’inici de la campanya s’ha fet difusió a través dels propis mitjans del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i de l’Ofcina Jove Alt Empordà. 
    • Pàgines webs: 
         Consell Comarcal de l'Alt Empordà◦
         Ofcina Jove de l'Alt Empordà◦
         EmpordaJove.cat◦

Des de l’àrea de comunicació del Consell comarcal s’ha realitzat difusió als mitjans comarcals:
    • Setmanari Hora Nova
    • Setmanari l’Empordà
    • Tramuntana TV
    • Radio Vilafant

Així mateix des dels equipaments juvenils de cada municipi amb institut, com des dels propis
centres educatius s’ha realitzat difusió a les xarxes socials:
         Facebook◦
         Twitter◦
         Instagram◦

6. Col·laboradors:

Com és habitual en la campanya d'alimentació, aquest projecte també ha comptat amb agents del
territori:

    • La Direcció General de Joventut 

    • La Diputació de Girona

    • El Dipsalut

    • La Taula Comarcal de salut juvenil (interinstitucional) 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 diferents professionals que han omplert de contingut la llibreta: de nutrició de
la dietista Cristina Aguilera de Nutrigir, de suport de Tali Company, infermera del CSMIJ, del
suport emocional de l’educadora Dari Muñoz, del servei d’Esports del Consell Esportiu de l’Alt
Empordà,  de  la  informació  i  acompanyament  de  l’educadora  sexual  Laura  Ferrer,  de  la
psicòloga especialista en TCA Alba Garcia, de les infermeres d’atenció primària Alicia Rubio i
Susana Pérez, i del personal tècnic de l’àrea.
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    • Tècniques de joventut i dinamitzadores d’alguns dels municipis que s’han traslladat a la
campanya.

7. Avaluació  general

Després de reunir-nos amb les coordinacions pedagògiques i  els  tutors i  tutores dels centres
d’educació secundària de l’Alt Empordà per tal de valorar la campanya Fem Salut entenem que:

PUNTS FORTS:

● És una bona alternativa en temps de covid i confnaments.

● Que hi  hagi  una opció  alternativa a  la  presencialitat  facilita  l’accés  a  tot  l’alumnat  i
genera igualtat d’oportunitats.

● Que la campanya es desplaci  als  municipis i  als  centres  educatius  afavoreix  que més
alumnes se’n benefciïn.

● La  campanya  segueix  responent  a  l’objectiu  pel  qual  es  va  crear  la  Campanya
d’alimentació: «Promoure els hàbits saludables entre els adolescents».

● Els instituts consideren importantíssim que es segueixi realitzant la campanya.

● El nivell dels formadors és bo i es considera que s’han de mantenir.

● La combinació de dinàmiques i continguts formatius és adequat.

● El format, dates són correctes.

● El  sistema d'inscripció  s’ha personalitzat  donada la  situació  de novetat  donant també
d’aquesta manera un cert  protagonisme al personal de joventut de referència de cada
municipi i visualitzant l’àrea d’impacte de l’Ofcina Jove.

8. Reflexió  fnal i propostes de futur:

La Campanya forma part del Projecte de salut juvenil de l’Alt  Empordà 2020, i  té per objectiu
principal el de millorar els hàbits saludables de les i els adolescents. 
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Amb tot, la següent campanya Fem Salut pot ser un escenari magnífc per a seguir apropant els
recursos en salut juvenil als centres educatius i fer-se càrrec de demandes emergents en temes
de salut juvenil. Els centres adquireixen, participant en aquesta campanya, eines per a promoure
una vida saludable, i vetllar per adquirir coneixement, hàbits i conductes saludables.
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4.2  PROJECTE DE PREVENCIÓ EN SALUT I PEL CONSUM RESPONSABLE

Projecte que  s’adreça a joves de 14 a 30 anys principalment. D'aquests es segueix focalitzant i
incidint en els joves en edat d'adolescència (14 a 18 anys). Són el grup diana de l'acció perquè és
en aquestes edats quan els joves s'inicien per primera vegada en les pautes de consum, alguns
arriben adquirir hàbits no saludables i perjudicials per a la seva salut.

En la  Campanya de Prevenció  en Salut  i  pel  Consum Responsable d'aquest  any convuls  s'han
desenvolupat les següents accions adaptades a les noves realitats:

Tallers sobre benestar emocional, alcohol, drogues i sexualitat, conducció segura, prevenció de
riscos a la feina dins l'Okup'Alt 2019.

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

Xerrades en centres educatius de secundària durant les hores de tutoria sobre diferents temes de
salut i sexualitat segons demanda o necessitat abans del confnament.

◦ Vilafant

◦ Roses

◦ La Jonquera

◦ Cadaqués

◦ Figueres

◦ Castelló d’Empúries

Xerrada adreçada a joves sobre conducció segura i els perills que comporta conduir sense unes
condicions personals òptimes.

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.

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.

Xerrades i exposicions dinamitzades a diferents espais joves i instituts:
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 Roses

 Vilafant

 Sant Pere Pescador

 Vilamalla

 La Jonquera

 Castelló d’Empúries

 Figueres

Activitats comunitàries i participatives per a joves en Punts d'Informació Juvenil de la comarca. Es
realitzen 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.

Refexions i  recursos online per  afrontar  el  consum de pantalles,  alcohol  i  drogues durant  el
confnament

Activitats  i  recursos  online  sobre  gestió  emocional  i  com afrontar  el  confnament  donada  la
pandèmia de covid 19.

Manteniment de la informació a les XXSS sobre els dies mundials de … relacionats amb salut i
benestar. 

Directes a Instagram amb diferents especialistes sobre salut i benestar.

Formació per a professionals de joventut  sobre salut  mental juvenil  per a detectar i  prevenir
conductes de risc.
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Avaluació 

El 2020 no s’ha pogut desenvolupar aquest programa normalment a partir del mes de març, i s’ha
mantingut la tasca de Prevenció en Salut i Consum Responsable aproftant les eines online que
disposem així com les xarxes socials que han permès mantenir la tasca de conscienciar i prevenir
en la salut dels nostres joves. 

Malgrat les difcultats s’ha arribat a un nombre important de joves. La prevenció és una eina que
es demostra efcaç alhora de treballar la salut amb el col·lectiu jove. Si tenim el col·lectiu jove ben
informat i format en temes de salut farà que es redueixin els problemes derivats dels consums, de
la manca d'hàbits saludables i d'altres problemàtiques que puguin sorgir.

Les accions que s'han desenvolupat busquen l’impacte entre els joves de la comarca. Aquestes
estan pensades i executades per tal de que els joves prenguin consciència de forma vivencial de
les diferents problemàtiques que porten els consums irresponsables, tinguin clar quins són els
perills  a  que  s'exposen  i  quines  conseqüències  poden  tenir  els  seus  actes  en  un  moment
determinat.

Les accions i activitats que engloben aquest programa estan pensades de forma conjunta entre
professionals  de  joventut,  de  la  salut  i  de  l’acció  comunitària.  Agents  d’aquests  tres  àmbits
d’acció es posen d’acord per dissenyar i implementar projectes en l’àmbit de la prevenció i el
consum responsable.

L'índex de satisfacció, tant dels joves participants com dels diferents professionals implicats i
tècnics de joventut és elevat, tenint en compte les circumstàncies. Pensem que s’ha aproftat molt
bé els recursos disponibles i que la voluntat i disponibilitat de tots els professionals de joventut
ha estat clau per no perdre el contacte amb les persones joves i mantenir la tasca informativa i
d’assessorament  pel  que  fa  a  la  prevenció  en  Salut  i  pel  Consum  Responsable.

4.3  PROJECTE CURS AGENT JOVE DE SALUT

Aquest any no s’ha pogut portar a terme. Part dels continguts no els hem volgut perdre i s’han
adaptat a la llibreta Fem salut, recurs pedagògic del punt I d’aquest document. També en aquest
recurs hem mantingut el missatge d’empoderar i capacitar les persones joves per tal que a través
del  suport  dels professionals del  territori  i  d’informació veraç,  tinguin la  capacitat  de decidir
lliurement sobre la seva salut i els seus actes, així com que adquireixin la responsabilitat de ser,
entre  el  seu  grup  d’iguals,  agents  de  salut  amb  la  capacitat  d’actuar  quan  calgui,  detectar
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conductes de risc, oferir el seu suport , conèixer els recursos existents i ser capaços de saber
acompanyar i derivar.

4.4  PROJECTE D’INFORMACIÓ JUVENIL EN SALUT

Es segueix desenvolupant i implementant el Projecte d’informació juvenil en salut a través de
diferents professionals de l’àrea desenvolupar tasques d'informació i assessorament en salut en
els municipis de la comarca.

Aquest projecte 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. 

Es realitza en els espais joves i/o altres equipaments de 29 municipis de la comarca. Agullana,
Avinyonet de Puigventós, Boadella i Les Escaules, Borrassà, Cadaqués, Capmany, El Far d’Empordà,
El Port de la Selva, Espolla, Garriguella, Figueres, L’Armentera, La Jonquera, Lladó, Llers, Navata,
Palau-saverdera, Peralada, Pontós, Portbou, Roses, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià,
Sant Pere Pescador, Saus-Camallera-Llampaies, Ventalló, Vilafant, Vilamalla i Vila-sacra.

I també a l'Ofcina Jove de l’Alt Empordà situada a la ciutat de Figueres.

Objectius:

 Oferir un recurs per a la prevenció de conductes de risc i la millora d'hàbits saludables dels
joves.

 Promocionar la salut entre els joves de la comarca.

 Desenvolupar i fomentar activitats de promoció de la salut a la comarca.

 Millorar els comportaments saludables dels joves de la comarca.

S'ofereix  una  intervenció  educativa,  individual  o  comunitària,  per  abordar  problemàtiques
relacionades amb la salut (drogues, sexualitat, comportament alimentari,...) de les persones joves.
Es tracta d’un servei de suport que pretén afavorir la millora dels hàbits saludables i promocionar
la salut, mitjançant informació de qualitat entorn a les diferents temàtiques que s'hi relacionen i
a través de la proximitat.

L'orientació que es desenvolupa va dirigida tant a joves com a les seves famílies. Consisteix en
consell  i  seguiment  davant  del  consum de drogodependències,  prevenció  i  orientació  sexual,
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prevenció  de  trastorns  alimentaris,  assessorament  a  professionals  que  treballen  amb  joves,
derivació i acompanyament a altres serveis i consultes en línia d’aquestes temàtiques. Aquest
servei s’ofereix a demanda dels usuaris directament,  o bé,  a petició del propi ajuntament.  Es
desenvolupa  en  horari  fexible  i  en  funció  del  tipus  de  sol·licitud  poden  ser  intervencions
personalitzades o grupals. També es porten a terme xerrades, tallers i exposicions en funció de les
necessitats detectades.

Els  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,...)

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. 

Aquest any 2020 s'ha mantingut el nombre de municipis que han format part del Servei. Destacar
la transversalitat del projecte dins la comarca, és a dir, permet arribar, actuar i intervenir tant a
municipis de població inferior a 500 habitants com a municipis de fns a 20.000 habitants7.

Pel que fa al funcionament, aquest any s’ha transformat bona part del projecte cap a consultes i
atencions via Online. Hem desenvolupat una campanya de difusió destinada als joves i a les seves
famílies  per  tal  que  coneguessin  que els  Servei  seguia  funcionant  i  que  es  podien posar  en
contacte amb nosaltres a través dels nostres canals d’interacció telemàtics.  Aquesta possibilitat
ha estat molt ben valorada i hem tingut un bon nombre de consultes i atencions.

7  El   fet  que  una   vila   com Roses  d'uns  20.000  habitants   estiui   en  el   projecte  porta   a  que  molts  més   joves
altempordanesos puiuin accedir a aquest recurs en el seu propi municipi sense necessitat de desplaçar-se.
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4.5  PROJECTE INFOSEX

Projecte de promoció de la salut psicoafectiva i sexual i l'educació per a la prevenció en joves i
adolescents. L’atenció és a càrrec dels professionals de joventut i una educadora especialista en
sexualitat i afectivitat, del projecte Educació sexual conscient.

Els objectius del projecte Infosex són els següents:

• Oferir un  espai per atendre i acompanyar els joves en el procés de  desenvolupament i
descoberta  de  la  sexualitat  per  afavorir  la  vivència  d'aquesta  de  manera  positiva  i
responsable.

• Treballar la vessant  afectiva en les relacions des d'una mirada d'igualtat.

• Fer a través de les accions proposades  promoció de la salut i  prevenció i  reducció de
riscos.

• Esdevenir un recurs de referència per als i les joves de la comarca

El projecte té dues línies d'actuació:

• Prevenció, informació i capacitació  a través de tallers i xerrades.
• Atenció, suport, assessorament i derivació directa: S'atenen les demandes i consultes

fetes personalment, ja sigui de manera presencial,  per telèfon o online. Si cal es dóna
informació sobre recursos específcs o es deriva per un canal directe (amb acompanyament
si cal) a la llevadora.

Aquestes línies d’actuació es concreten en dues maneres d’atenció: presencial i online.

Presencial:

• Píndoles InfoSex: 2 tardes temàtiques al mes de tallers i xerrades (a partir del mes
d’abril es traspassen a directes a través d’Instagram).

• Infosex Satèl·lit (sota demanda als municipis de la comarca, fns al maig.

• Atenció individualitzada i confdencial (CONSULTA a l’OJ. Cita prèvia).

• Servei de derivació directa a la llevadora al CAP o a l’Hospital.

• Tallers  a través de la  Motxilla  Pedagògica:  s’ofereixen tallers  sobre  temàtiques
concretes relacionades amb la sexualitat als instituts de la comarca.
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• Xerrades i tallers als instituts o centres de formació en cas d’urgència.

2. Atenció telefònica i Online

• Correu electrònic.

• Instagram: A partir del mes de març aquest canal pren més força donat el confnament. No
només a nivell de difusió sinó també de consultes.

• Telèfon i Whatsapp (durant la tarda de dimecres.

Pel que fa als continguts de les diferents línies d’actuació, tan a nivell grupal com individual, com
a nivell de debat o consulta es poden parlar i resoldre dubtes sobre multitud de temes, sempre en
funció de les inquietuds i necessitats dels i les joves.

Per exemple, alguns dels temes durant les xerrades i tallers han estat:

• Sexualitat

• Identitat  sexual  i  orientació  del  desig  sexual  (diferència  de  sexe,  gènere,  orientació;
descobriment de la pròpia orientació, i si no m'agrada com sóc?)

• Desig  sexual  (mites  i  prejudicis  sobre  el  desig,  cicle  natural  del  desig  i  la  seducció,
respecte per es necessitats de l'altre)

• Rols de gènere en sexualitat

• Masturbació

• Petting o carícies

• Les primeres vegades

• Difcultats en les relacions sexuals

• Agressions sexual

Canvis en el cos

• Canvis en nois. 

• Canvis en noies.

• Repercussions en l'autoimatge.

67



MEMÒRIA ANUAL 2020
ÀREA DE JOVENTUT

Els sentiments i les relacions

• Sexualitat  i  autoestima  (autoconcepte  de  rol  sexual,  expectatives  sobre  la  pròpia
sexualitat, segur que volia fer-ho? Sexe des del respecte cap a mi mateix)

• Comunicacions en parella (o amics)

• Sentiments en l'adolescència (reconeixement i gestió d'emocions)

• La relació amb els altres (prevenció de relacions desiguals o abusives)

• Caos emocional. Quan demanar ajuda?

• La pressió de grup

Mètodes anticonceptius

• Anticoncepció: diferents mètodes

• Anticoncepció d'urgència o la píndola del dia després

• Embaràs

• Avortament

Tirar endavant un embaràs

• Sexualitat durant l'embaràs, el postpart i els primers mesos de vida.

• Recursos i suport

 

A  nivell  de  consulta  individual  (ja  sigui  presencial,  telefònica  o  via  mail  o  whatsapp)  la
professional de la salut està prepara per a parlar en aquest format de:

    • Anticoncepció d'urgència

    • Retard menstrual

    • Embaràs i assessorament sobre les diferents opcions

    • VIH/Sida 

    • Altres ITS

    • Mètodes Anticonceptius

    • Sexualitat i difcultats en les relacions
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    • Suport emocional i derivació a especialistes

    •  Derivació al servei d'Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva de forma confdencial

    • Consulta i orientació sexual

Les  consultes  que  s’han rebut  anaven en relació  a  l’orientació  sexual,  les  primeres  vegades,
emocions, dolor durant les relacions, mètodes anticonceptius, pràctiques sexuals, anatomia…

Alhora, durant les sessions han anat sorgint dubtes generals en relació a la temàtica treballada
que l’educadora ha anat responent durant la mateixa sessió.

Avaluació:

Durant el 2020, degut a la situació ocasionada per la pandèmia de la Covid-19 s’han hagut de
modifcar alguns aspectes del projecte Infosex per tal d’adaptar-se a la situació i seguir donant
resposta. 

Es va iniciar l’any de manera “normal”, oferint les sessions presencials a l’Ofcina Jove. A partir de
llavors es va traslladar la informació i difusió del projecte a través d’Instragram fent publicacions
de contingut quinzenals i directes de manera mensual. 

Durant els mesos d’estiu s’han realitzat només publicacions d’instagram amb contingut sobre
temàtiques concretes ja que no s’ha pogut disposar de l’educadora sexual. El servei s’ha reprès
durant els mesos d’octubre a desembre amb el mateix format telemàtic: publicació de contingut i
realització de directes.

Cal  destacar  que  els  directes  en  el  moment  de  la  seva  realització  no  han  tingut  les  visites
esperades però a posterior si que han tingut un augment de les visualitzacions. Cal treballar en la
difusió d’aquests esdeveniments a través dels diferents professionals de joventut (tècniques i
dinamitzadors) per tal de poder augmentar les visualitzacions en directe. Es valora de manera
positiva seguir oferint aquest servei ja que, actualment, la realitat dels joves es troba a les xarxes.
Malgrat cal no perdre les activitats presencials quan sigui possible tornar-les a oferir.

Tot i que s’ha fet aquest pas cap a les xarxes socials cal seguir treballant per millorar la difusió
del servei i poder arribar a més volum d’interessats. La realitat de les xarxes socials és que per
tenir  repercussió  real  cal  dedicar-hi  molt  temps  i  no  sempre  és  possible,  malgrat  hi  seguim
treballant per millorar-ho.

Propostes de millora referents a les xarxes socials:

69



MEMÒRIA ANUAL 2020
ÀREA DE JOVENTUT

 Establir un pla de comunicació / publicació perquè segueixin un criteri i una imatge. Els
hem d’entrar «pels ulls» i d’una manera molt seguida.

 Generar més interaccions amb els seguidors. Fer preguntes i publicar les respostes. Animar
a compartir publicacions…

 Augmentar la difusió entre els espais joves,  dinamitzadors i  tècnics i  propiciar  que es
connectin als directes, així com que després en facin difusió.

Pel que fa a la valoració qualitativa del projecte Infosex podem dir:

El projecte Infosex neix d’una anàlisi de necessitats dels i les joves, corroborat a nivell tècnic amb
els  professionals  de  joventut  i  les  professionals  de  l’atenció  sexual  i  reproductiva  (ASSIR).  El
projecte  parteix  d’una  proposta  de  l’Ofcina  Jove  cap  a  l’ASSIR  per  a  reestructurar  l’oferta
informativa  que  s’oferia  als  joves  a  través  de  les  xerrades  als  instituts,  però  en  les  que  no
s’afavoria una atenció més individualitzada que és el  que ens demanaven els propis joves ni
arribava a tots els joves de forma universal. Partint d’aquesta necessitat d'igualtat d’oportunitats
s’ofereix un servei d’accés lliure i gratuït, a diferents nivells per a garantir l’accessibilitat a tots
els  i  les  joves  que  ho  necessitin,  així  com  d’oferir  un  recurs  i  servei  on  derivar  a  d'altres
professionals vinculats amb la vida del jove (professorat, educadores...)

En el moment que des de l’ASSIR no poden donar resposta a la nostra demanda, es vehicula
aquesta a través d’una educadora especialitzada que desenvolupa el servei des d’una mirada més
enfocada al benestar emocional i no tant a sanitària. Aquest canvi ha donat bon resultat.

Valorem positivament que en aquests espais es generi una complicitat entre joves i entre elles i
les professionals,  un vincle, un intercanvi,  empatia cap a l’altre que de ben segur repercutirà no
només en la seva vida sexual i afectiva sinó que anirà més enllà i repercutirà en la transmissió de
coneixements entre iguals. I aquests coneixements fugiran de mites i mentides, ja que estaran
basats en l’evidència científca aportada per una professional.

En alguns casos, participar en un grup de joves amb les mateixes inquietuds problemes o dubtes
acaba essent reconfortant per als assistents al descobrir que no estan sols, que el que els passa
és normal, que poden compartir sense ser jutjats...
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4.6  SERVEI COMARCAL DE PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES EN L’ÀMBIT DE L’OCI
NOCTURN

El  Servei de prevenció de les violències masclistes es va iniciar el 2018 com a Servei de prevenció
de les violències masclistes en l’àmbit de l’Oci Nocturn ja que era una de les situacions que ens
preocupava com a professionals de joventut ja que havia esdevingut una  de les situacions que
més preocupen a nivell social i, per la forta incidència entre la població jove. Des de l’àrea de
Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ens vam proposar engegar accions al respecte.
Accions de prevenció, formació i intervenció, en un primer moment basades en l’oci nocturn, però
que a 2019 fa el salt a tots els àmbits de la vida del jove on es poden donar aquestes situacions:
agressions  sexuals  en  grup,  agressions  per  homofòbia  o  transfòbia,  situacions  de
micromasclismes normalitzades, violència de gènere, etc... 

El 2020 iniciem el servei informant a tots els municipis del catàleg d’actuacions que podem oferir
des de Joventut i s’inicien algunes d’elles. A partir de març s’estronca el projecte i a mesura que
es van anul.lant tallers, xerrades i punts liles, ens adaptem a les restriccions de la pandèmia i
informem als municipis de les accions alternatives que proposem, totes elles seguint les mesures
de protecció i seguretat.

Els objectius del projecte són:

La fnalitat d'aquest projecte és el manteniment  d’un servei de prevenció de les Violències en
l'àmbit de la joventut al qual els municipis de la comarca s'hi puguin adherir per tal de fer un pas
endavant en la prevenció de les agressions que es donen entre i contra les persones joves, no
només  a  nivell  d’intervenció  directa,  sinó  també  a  nivell  de  formació  i  sensibilització  de
professionals de diverses àrees, i càrrecs polítics.

En aquest marc els objectius principals de la proposta seran: 

- Fomentar la igualtat i la no discriminació.

- Lluitar contra la violència masclista.

- Oferir informació i atenció en violència masclista.

- Gaudir de la Festa Major o espais d’oci amb llibertat i seguretat

- Formar personal de l’àmbit de la joventut

- Formar personal d’equipaments municipals dels ajuntaments

- Formar càrrecs electes per tal de sensibilitzar sobre el tema i que puguin aplicar polítiques
adequades

71



MEMÒRIA ANUAL 2020
ÀREA DE JOVENTUT

Descripció tècnica i metodològica:

El Projecte inclou diferents accions d’acord amb el que estigui previst pels diferents ajuntaments
de la zona. 

Les propostes, a partir del mes de març, s’han adaptat a la situació de la pandèmia. Els punt liles
programats  s’han  anul·lat  o  s’ha  desenvolupat  una  acció  alternativa  com  tallers  o  xerrades
(virtuals o presencials segons les restriccions de cada moment) En el cas de les xerrades i tallers,
per  poder donar una resposta més àmplia en aquesta situació, s’ha defnit un catàleg de temes a
tractar.

Les principals propostes que es plantegen són les següents:

 Projecte d’intervenció i sensibilització:

1. Xerrada de sensibilització sobre violències masclistes adreçada a la població o a algun
col·lectiu

La jornada de sensibilització sobre violències masclistes adreçada a la població, neix arrel de la
necessitat de

poder  realitzar  una  activitat  que  doni  un  marc  general  de  les  diferents  formes  de  violència
masclista i coneixement de les diferents situacions que poden patir les dones pel fet de ser-ho.

Aquesta xerrada pretén principalment sensibilitzar a la ciutadania per tal que puguin identifcar
situacions de violència masclista, tinguin coneixement de les diferents formes i quins són els
recursos que estan a l’abast de la població en aquell territori concret.

Aquesta xerrada es pot adaptar a temàtiques concretes, segons la necessitat de cada municipi,
així com també es poden plantejar diferents xerrades en diferents jornades per tal de fer un cicle
de conferències.

Àmbits que es poden sol·licitar:

- Xerrada sobre com identifcar les violències masclistes

- Xerrada sobre assetjament sexual dirigida a famílies

- Xerrada sobre les violències masclistes a les xarxes socials

- Xerrada sobre l’impacte de la violència masclista a les dones grans

- Xerrada sobre les violències sexuals

- Xerrada sobre l’assetjament sexual en l’àmbit laboral
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- Xerrada sobre la mutilació genital femenina

- Xerrada sobre matrimonis forçats

- Xerrada sobre tràfc d’éssers humans amb fnalitats d’explotació sexual

2. Taller sobre sobre la socialització del gènere i les violències masclistes per a joves (també
es pot adaptar a famílies i professorat)

En el col·lectiu jove entendre conceptes com els estereotips de gènere a través de les infuències
de la publicitat, les xarxes socials i la seva quotidianitat, farà que es plantegin diferents factors
que intervenen en la construcció social del gènere a la nostra societat que implica diferències i
discriminacions entre homes i dones.

La proposta es planteja en format de taller dinàmic i participatiu per tal que els i les joves puguin
implicar-se en donar la seva opinió i plantejar les seves refexions entorn als diferents continguts
sobre la identifcació de les desigualtats i  discriminacions de gènere,  les diferents formes de
violència masclista i com actuar en les diferents situacions que poden patir les dones pel fet de
ser-ho, per tal de poder construir un nou model social basat en la diversitat i les relacions sanes i
igualitàries.

Aquesta taller es pot adaptar a temàtiques concretes, segons la necessitat de cada municipi, així
com també

es poden plantejar diferents tallers en diferents jornades per tal de fer un cicle de tallers.

Per tant, a continuació es realitzen unes propostes com a exemples dels àmbits que es poden
sol·licitar:

- Taller sobre com identifcar les violències masclistes

- Taller sobre les violències masclistes en la nostra quotidianitat (a casa, a l’escola o institut, a la
feina)

- Taller sobre les violències masclistes a les xarxes socials

- Taller sobre les violències sexuals

- Taller sobre les violències masclistes en l’entorn d’oci

- Taller sobre l’impacte de la publicitat i els mitjans de comunicació en els estereotips de gènere

3. Formació bàsica sobre violències masclistes a persones o entitats de l’organització i gestió
de la festa
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- Oferir una formació en perspectiva de gènere per a les diferents entitats o institucions que
participin en el context d’oci nocturn durant la Festa Major o altres esdeveniments.

La formació bàsica adreçada a les entitats o institucions es considera important per tal que es
pugui tenir coneixements sobre les violències sexuals i identifcar-les en el context d’oci que es
trobaran per tal d’informar i de derivar les situacions detectades al Punt Lila. 

L'objectiu  de la  formació  és  informar  i  capacitar  els  treballadors  municipals  o  d’altres  àrees,
estiguin o no en contacte directe amb el públic jove, alhora que sensibilitzar respecte d'aquesta
problemàtica;  ja  que  entenem la  complexitat  de l'origen de les  violències  en l’àmbit  de l’oci
nocturn requereix d’un canvi de mirada global de tots els agents socials per tal  de fer-ne un
correcte abordatge. D’aquesta formació també se’n benefcien les persones voluntàries, entitats
del  territori  que  estan  implicades  en  l’organització  de  la  festa  o  esdeveniment  així  com  el
personal  de  les  empreses  subcontractades  o  altres  agents  (comissió  de  festes,  empreses  de
seguretat, policia local...)

- Reunió o reunions  de coordinació per a l’organització del Punt Lila de cada municipi entre les
professionals que realitzen la intervenció i el personal municipal responsable de l'esdeveniment.
Es realitza amb l’objectiu de perflar el tipus d’intervenció, la seva durada i complexitat en funció
de les característiques de l’esdeveniment i les demandes del municipi.

Aquestes reunions es realitzen prèviament a la intervenció del Punt Lila per tal que es pugui
donar a conèixer als diferents operadors la tasca que es realitza des d’aquest espai i es puguin
organitzar les coordinacions i  derivacions corresponents en cas necessari  per exemple amb el
personal sanitari i de seguretat. 

En haver fnalitzat les diferents activitats dels Punt Lila, es realitza un informe global amb un
balanç dels perfls de persones que han acudit a aquest espai,  un resum de les intervencions
individuals o grupals que hi ha hagut i un recull descriptiu d’aspectes a considerar o a millorar per
a properes edicions.

4. Acció Punt lila i multicolor

 - Servei de Punt Lila per a festes/esdeveniments nocturns organitzats pel municipi.

Entenem el  Punt  Lila  com un espai  de sensibilització  en relacions d’igualtat  i  respecte,  però
sobretot un punt de suport, assessorament, atenció i seguretat per a les dones, per tal d’informar
i  abordar qualsevol de les  situacions de violència masclista que es  poden generar  en aquest
context d’oci nocturn per part d’un equip de psicòlogues especialitzades. A més, també s’estableix
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coordinació, si s’escau, amb la resta d’operadors que estan presents o implicats en la intervenció
d’aquest tipus de situacions. 

Inclou fns a 5h d'intervenció de dos professionals especialistes, més material de de sensibilització
i  informació.  La  durada  de  la  intervenció  es  concreta  depenent  de  les  característiques  de
l’esdeveniment.

-  Entrega d’un informe fnal.

5. Assessorament en protocols amb perspectiva de gènere 

La  conceptualització  i  intervenció  de  les  violències  masclistes,  en  concret  sexuals,  en  les
polítiques municipals en espais d’oci és necessària per donar resposta a aquesta problemàtica a
través, no només d’accions puntuals, sinó amb accions globals com és per exemple un protocol
acordat, pautat i coordinat amb els diferents operadors del municipi que permeti donar una visió
transversal i feminista a la intervenció, des de l’arrel estructural d’aquesta problemàtica fns a la
seva gestió amb perspectiva de gènere en tots els seus àmbits.

En aquest sentit, es proposa realitzar una col·laboració en la creació d’un protocol local específc
per a l’abordatge de les violències sexuals en espais públics d’oci. Aquesta acció principalment
serà  un  assessorament  i  acompanyament  per  tal  de  poder  orientar  a  professionals  de
l’ajuntament que desenvolupin aquest protocol.

6.  Formació  amb  perspectiva  de  gènere  i  violència  masclista  dirigida  al  personal  de
l’ajuntament, professionals de serveis o establiments del municipi que cada ajuntament consideri
oportú. 

7. Formació específca en violència masclista per al voluntariat del Punt Lila. 

Formació per a persones voluntàries oberta a totes les persones de cada municipi que vulguin
participar més activament del Punt Lila del seu municipi.

Aquesta  acció  no  s’ha  volgut  tirar  endavant  ja  que  considerem  que  havia  de  ser  una  cció
presencial per a tenir un impacte real.

- Disseny i edició de material específc de prevenció, informació i identifcació del Servei amb una
imatge unifcada per a tota la comarca, amb l’objectiu que totes les joves i els joves els sigui fàcil
identifcar els punts de suport i donar, així, un espai de seguretat i de confança.
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- Xerrades complementàries via xarxes socials i directes per Instagram.

7. Avaluació

En el marc del projecte del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’han organitzat 19 Punts Liles a 7
municipis de la comarca. En tots els casos es va realitzar, com a mínim, una reunió de coordinació
amb els operadors i operadores de la festa. S’han portat a terme també 2 tallers de perspectiva de
gènere per a joves a 2 municipis, un dels quals van assistir joves de 2 municipis. S’ha dut a terme
8 xerrades en 8 municipis, 3 formacions, dues de les quals dirigida a personal dels ajuntaments i 1
a un equip de monitors i monitores d’un casal d’estiu d’un dels municipis.

A 4 pobles s’han elaborat esquemes per tal d’abordar la Violència masclista. S’ha fet una xerrada
per a joves de tota la comarca a través d’un directe a Instagram de l’Ofcina Jove comarcal.

Queden pendents 5 actuacions de les programades que s’han hagut de posposar a causa de noves
restriccions.

En  total  s’ha  dedicat  117,5  hores  de  professionals  especialistes  en  les  accions  del  servei  de
prevenció i sensibilització de gener a desembre de 2020.

La tasca realitzada des dels espais Punt Lila ha estat relacionada, majoritàriament, amb la difusió
d’informació i la sensibilització de la lluita contra les agressions sexistes. Tot i això, també s’ha
intervingut directament en diverses situacions de violència masclista, realitzant d’aquesta manera
diverses atencions especialitzades. Algunes d’aquestes situacions van ocórrer durant les nits en
les que va estar present el Punt Lila i d’altres s’havien produït en altres contextos.

En la totalitat de Punts s’ha atès a 876 persones, de les quals 568 dones i 308 homes.

A banda, tan en les xerrades com en els punts liles, moltes persones han compartit situacions
personals  viscudes i  preocupacions  en relació  a la  violència  masclista,  fet  que  valorem molt
positivament que aquest espai pugui recollir aquestes vivències. L’espai del Punt Lila també ha
generat  major  percepció  de  seguretat  a  moltes  de  les  dones  que  han  agraït  poder  disposar
d’aquest servei en aquest context d’oci nocturn.

La majoria de persones que han acudit als diversos Punts Lila ha mostrat el seu agraïment per
disposar d’aquest espai per tal de poder visualitzar la violència masclista en el context d’oci, per
sentir-se escoltades en un entorn festiu com aquest i per generar-los major seguretat en aquest
espai. En moltes ocasions, la majoria de persones ja coneixien la tasca del Punt Lila per haver-ne
vist a d’altres municipis i, per tant, aquest fet els facilitava saber quan podien fer-ne ús i quines
eren les seves funcions durant aquella nit.
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Els municipis que han pogut dur a terme punts liles (gener-febrer) han obtingut un informe de
valoració de l'actuació amb un recull de les accions fetes i registre dels casos atesos, cap d'ells de
gravetat.

Donat  la  situació  de  restriccions  i  l'anul·lació  del  servei  de  punts  liles,  s'han  dut  a  terme
alternatives  com  sessions  ,  de  tallers  i  xerrades,  amb  una  alta  participació  i  un  grau  de
participació elevat que ha conduït a fer una proposta més àmplia als ajuntaments com cicle de
xerrades/tallers, idea que ha encaixat molt bé i que s'ha mantingut per a l'any 2021. Alguns dels
cicles s'han proposat com a programació de la festa major en format presencial o virtual, segons
hagi calgut. 

El nombre de participants assistents a aquestes sessions ha estat molt variable en funció de la
proposta: des de 6 persones quan hi han hagut les restriccions a nivell presencial, a l'assistència
d'una vintena de persones a les sessions formatives virtuals.

També es compten les més de 200 persones que van assistir a les sessions dutes a terme a un
institut  just  abans  del  confnament,  i  la  quarantena  de  monitors  i  monitores  que  van  rebre
formació en perspectiva de gènere per a la campanya de casal d’estiu.

Podem comptabilitzar que les persones que s’han benefciat de les altres accions diferenciades
dels punts liles han estat al voltant de 350 persones.

Els ajuntaments a través de les seves regidories de joventut, igualtat, salut  o benestar social, han
vehiculat  les  demandes  dels  diferents  serveis  d'aquest  catàleg  alternatiu.  La  totalitat  de
consistoris  es mostren satisfets dels resultats obtinguts,  tan és així  que ja s'han començat a
recollir demandes de cares al 2021.

La relació de municipis on es va organitzar una acció del servei de prevenció i sensibilització, per
ordre cronològic en que es van organitzar, és la següent:

77



MEMÒRIA ANUAL 2020
ÀREA DE JOVENTUT

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà entre d’altres coses s’ha fet càrrec de:

    • la coordinació del projecte

    • facilitar la coordinació l’entitat executora amb la persona responsable de cada ajuntament

    • cost de la formació bàsica sobre violències sexuals per a personal d’ajuntament

    • Xerrades online (instagram)
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Actvitat Lloc Dia
Punt Lila L'Escala 01/01/2020
Punt Lila Llers 10/01/2020
Punt Lila Llers 11/01/2020
Punt Lila Llançà 17/01/2020
Punt Lila Llançà 18/01/2020
Punt Lila Vilamalla 15/02/2020
Punt Lila Llançà 22/02/2020
Punt Lila Roses (envelat) 20/02/2020
Punt Lila Roses (port) 21/02/2020
Punt Lila Roses (pavelló) 21/02/2020
Punt Lila Roses (envelat) 21/02/2020
Punt Lila Roses (pavelló) 22/02/2020
Punt Lila Roses (envelat) 22/02/2020
Punt Lila Roses (plaça st pere) 23/02/2020
Punt Lila Roses (pavelló) 23/02/2020
Punt Lila L'Escala 29/02/2020
Punt Lila Empuriabrava 28/02/2020
Punt Lila Castelló d'Empuries 29/02/2020

Taller Avinyonet de Puiiventós 06/03/2020
Xerrada Vilafant 09/03/2020

Formació Vilafant 30/06/2020
Xerrada Garriiuella 02/07/2020

Esquema Vilafant
Xerrada Aiullana 13/08/2020
Xerrada Lladó 26/09/2020
Xerrada Navata 08/10/2020

Esquema Portbou
Esquema Vila-sacra
Esquema Vilajuiia

Taller Sant Llorenç de la Muia 10/10/2020
Xerrada Sant Llorenç de la Muia 10/10/2020
Xerrada Sant Miquel de Fluvià

Instairam CCAE 29/05/2020
Xerrada Camallera 18/11/2020

Formació CCAE 16/11/2020
Formació CCAE 17/11/2020
Punt Lila Avinyonet de Puiiventós 25/11/2020
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5. PROGRAMA DE FOMENT DE L’EMANCIPACIÓ JUVENIL

A través del Programa de Foment de l'Emancipació Juvenil  es pretén acompanyar al jove en el
procés de construcció del seu projecte de vida i que esdevingui 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'Ofcina Jove de l'Alt Empordà com a punt
central de desenvolupament de les accions en matèria d'emancipació i participació juvenil.
Malgrat això, moltes d’aquestes accions s’han vist modifcades i algunes d’elles replantejades
degut  a  la  situació  actual  de pandèmia.  Aquestes  s’han modifcat  de la  forma més creativa,
atractiva i possibilitadora que s’han pogut desenvolupar. Per aquest motiu, moltes dades es veuen
directament afectades, descrivint-ho així a continuació.

5.1 L’OFICINA JOVE DE L’ALT EMPORDÀ
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres són la
base de la col·laboració per a la creació i gestió de l'Ofcina Jove de l'Alt Empordà.  Aquesta
ofcina 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 efciència de recursos.

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

A l'Ofcina Jove trobem els següents espais:

• Espai d'informació i assessorament

• Sala de dinamització

• Aula de Formació

• Aula d'estudi

• Alberg d'entitats

• Ordinadors d’autoconsulta – Espai Wif 

• Despatxos

• Espai Creatiu – Buc d'assaig

Els horaris d'atenció als joves es realitzaven (fns a 15 de març):

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

• Dissabtes de 9 a 14 h 

Degut a la actual situació de pandèmia s’ha hagut de reformular:

• De dilluns a divendres de 9 a 16h

• Dimecres de 16 a 18h

Dades de l'Ofcina Jove de l'Alt Empordà

Les dades d’usuaris i de consultes realitzades aquest 2020 han estat les següents (dades extretes

del registre SIJ8).

8 Aplicatiu de registre de consultes dels usuaris dels Serveis d'Informació Juvenil (SIJ) de la Generalitat de Catalunya, any 2020.
Degut  a  la  actual  pandèmia,  veiem un estroncament  en les  dades en comparació  als  anys anteriors  ja  que les  atencions
presencials van estar parades durant un període llarg de temps (de març a juny), i que el públic juvenil va haver d’adaptar-se a la
nova modalitat d’atencions virtuals.
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• 25.676 usuaris

• 30.697 consultes

L’elevat nombre d’usuaris i consultes és fruït del treball de comunicació i visualització dels serveis
oferts, dels programes desenvolupats i de les diferents programacions d'activitats que s'han anat
realitzant durant l'any 2020. Podem dir que l'Ofcina Jove és l’espai de referència pel que fa a
l'emancipació juvenil a la comarca (les dades de l’any 2020 ho corroboren).

Pel que fa a franges d'edat, podem observar que els joves entre 14 i 20 anys (16.862 usuaris) han
estat més del 65% del total d'usuaris i un 62% de les consultes realitzades. Destacar que els joves
menors de 25 anys suposen més del 90% de les atencions de l'Ofcina Jove:

Pel que fa al  sexe i al gènere, podem observar que les dones fan un 43% de les  consultes de
l’Ofcina Jove. Malgrat això, observem que els homes fan un altre 43% més, i que la part restant
són consultes No binàries. D’aquesta informació no podem extreure que hi hagi més persones que
s’identifquen  públicament  com  a  no  binàries,  sinó  que  segurament  s’ha  emprat  per
desconeixença del gènere identifcatiu, però per altra banda es pot observar com les demandes
s’han anivellat en quant a sexes, pel qual s’està assolint l’objectiu de ser un punt de referència
per ambdós sexes analitzats.

Sexe Número
Usuaris

Dona 11120

Home 11078

No binari 3478
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En relació a la  situació a nivell formatiu o ocupacional  dels joves que s’han relacionat amb
l’Ofcina Jove destaquem que el 30% dels joves estan estudiant, un 19,22% compagina estudis i
treball, un 11,26% no estudia ni treballa i un 3,84% 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 compaginen estudis i treball (19% respecte
al %total). El 11% no estan estudiant ni treballant (una lleugera disminució respecte l’any anterior
que era  el 15%).

Totes  aquestes  dades  ens  porten  a  la  necessitat  d'impulsar  programes de transició  escola-
treball a la comarca.

5.2 Serveis i activitats l'Ofcina Jove de l'Alt Empordà

A) 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,  inclosos  aquells  temes  que
puguin ésser d’interès pel jove i que l’administració pugui resoldre.

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 wif, sala d'estudi i premsa diària. 
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Pel  que  fa  a  les  dades  d'utilització  del  servei  de  l'any  2020  és  de 11.387  joves.  Per  tal  de
d'implementar el Servei d'Informació, Orientació i Assessorament Juvenil  es segueix apostant
per la diversifcació dels espais, d'eines d'informació i de canals d'informació i comunicació. A part,
des de l'Ofcina 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 dividides per edats.

Edat
Número
Usuaris

% Usuaris Número Consultes % Consultes

<16 9923 38,65% 11067 36,05%

16-20 6939 27,03% 8032 26,17%

21-25 7314 28,49% 9684 31,55%

26-29 455 1,77% 695 2,26%

30-34 218 0,85% 312 1,02%

30-35     

=>35 827 3,22% 907 2,95%

>35     

Total 25676 100,00% 30697 100,00%

B) 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 benefcien als joves en diferents aspectes
com:

• Fomentar la cultura democràtica.

• Generar cohesió social entre els joves.

• Crear sentiment de pertinença i identitat amb la comarca.

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

• Noves formes d'oci i d'invertir el temps lliure.
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Han participat  de  les  diferents  activitats  de  dinamització  juvenil  un  total  de  8,532 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.  Cal emfatitzar en la  clara ruptura de l’atenció
presencial que hem petit degut a la situació de confnament total i parcial dels mesos de març a
desembre. Aquestes mesures sanitàries ens han impossibilitat realitzar moltes de les activitats,
alhora que les hem hagut de reformular amb formats virtuals.

Les  accions  que  s'han  realitzat  dins  aquest  programa  les  podem  dividir  com  activitats  de
dinamització, formacions, i esdeveniments. Queden detallades de la següent manera:

Dinamització d’activitats
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’Ofcina 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 fxes i cal inscripció prèvia.

Es va elaborar un programa de Gener a Juliol, amb activitats en forma de llibret (4.500 unitats) i es
van repartir 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
i serveis que es duen a terme des de l'Ofcina Jove.

Les activitats es diferencien per dies segons la seva tipologia. Entre setmana es realitzen cursos
i tallers als diferents espais de l’Ofcina Jove, amb l’objectiu d’arribar a tots els col·lectius de
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joves de la comarca. Els caps de setmana o en dies signifcatius es realitzen esdeveniments
atractius amb la intenció d’oferir un espai d’oci juvenil alternatiu de referència a la comarca. En
aquest  sentit,  es  fan activitats  com sortides  comarcals,  campionats,  formacions  especifques,
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’Ofcina es van realitzar les següents
activitats:

• Dimarts:  

◦ Taller d’iniciació a la bateria

◦ Taller d’instruments reciclats

◦ Taller d’iniciació al teclat

• Dimecres:  

◦ Bailo-Fit: aeròbic-gym per a joves

◦ Feminismes per apoderar-nos

◦ Iniciació a la fotografa rèfex

◦ Taller de moviment i respiració conscient

• Dijous:  

◦ Expressió escènica: parlar en públic i afrontar la por escènica

◦ Taller d’urban sketch

• Divendres:  

◦ Club de rol
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• Caps de setmana i Esdeveniments  

◦ 25/01 - Exposició “With Myself Project”

i Presentació “De la poma a la pantalla”

◦ 1 i 2/02 – Esquiada jove

◦ 15/02 – Campionat Comarcal de Futbolí

◦ 28/03 – Sortida cultural de teatre – “Els porcs també mengen verd”

◦ 18/04 – Trobada Jove

◦ 23/04 – Concurs de fotos #FEMSTJORDI20

◦ 1/05 – 3x3 Santa Creu

◦ 8 i 9/05 – Estrena del Grup de Teatre

◦ 22/05 – Dia de l’orgull friki

◦ 15 a 21/06 – Setmana d’Acció Musical – Buc al carrer

◦ Juny- juliol – Intercanvi juvenil 2020

◦ 1 Juliol – Inici Casal Jove

• Formacions  

◦ 29/02 Formació en Home Studio

◦ 21/03 Curs de Manipulador d’aliments

◦ 14/04  Curs d’atenció al client, comandes i carretó

◦ Setmana Santa Formació: Voluntariat als punts liles

◦ Setmana Santa Curs de premonitor de lleure

◦ Setmana Santa Curs de monitor de lleure

◦ 9/05 Taller formatiu: com prevenir el suïcidi juvenil

L'objectiu  d'aquestes programacions trimestrals i  semestrals  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.
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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 traves 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, per propiciar una diversió més saludable, formativa i cultural.

Malgrat això,  les activitats que estaven programades,  moltes estaven pensades en un format
presencial i necessitaven d’un espai físic per poder-se desenvolupar. Tot i les adversitats, es va
apostar  per  trobar  alternatives virtuals a les propostes realitzades en la  programació i  es va
realitzar una re-programació de les formacions en format virtual, les quals van tenir molt bona
rebuda per part dels joves i les quals van quedar plenes de seguida. Presentem a continuació els
respectius cartells.

                 

Paral·lelament, es va desenvolupar l’atenció ON-LINE per tal de continuar amb les atencions als i
les  joves,  i  oferir  un  canal  de  fàcil  accés  i  que  possibilités  el  contacte i  així  poder  resoldre
qualsevol dubte i preocupació per part dels joves. Aquesta atenció es realitzava cada dilluns i
dijous de 10h a 12h, sense haver de demanar cita prèvia, assegurant que un dels professionals de
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l’Ofcina Jove atendria al jove i el derivaria al servei concret. Adjuntem a continuació la imatgeria
del servei engegat en plena pandèmia.

Seguint amb aquesta línia, es van mantenir les XXSS molt actives durant la època de confnament
total, per tal de mantenir el vincle amb les i les joves, així facilitant accions que fessin interactuar
les  joves  amb  l’Ofcina  i  aproftant  aquesta  excusa  per  a  demanar  qüestions  de  benestar
psicològic. La estratègia va ser senzilla però efcaç, i a través d’aquestes accions, els i les joves
realitzaven més preguntes relacionades amb qüestions que els preocupaven (com per exemple els
serveis que estarien oberts o tancats, dubtes i incerteses del moment, qüestions relacionades
amb l’àmbit personal, etc.).

A més, com el servei de dinamització no es podia portar a terme de forma presencial com era
habitual a les tardes, es va desenvolupar el servei “Dinamització des de casa”. Aquesta pretenia
arribar a la població més jove, a la qual ateníem diàriament a la sala de dinamització, així oferint
temàtiques  d’actualitat  i  que  poguessin  preocupar  als  joves,  així  mateix  oferint  informacions
contrastades amb professionals i de caràcter educatiu. Aquestes es desenvolupaven a través de la
plataforma d’Instagram LIVE, i permetia als i les joves connectar-se al moment, fer preguntes i
interactuar  amb  els  participants,  i  alhora  entrar  i  sortir  quan  ho  necessitessin.  Aquestes  es
realitzaven els dimarts i els divendres de cada setmana, fns que les restriccions de la COVID19 ens
van  permetre  reprendre  la  presencialitat.  Adjuntem  diverses  programacions  del  nou  servei

engegat a continuació mostrant al diversitat de temàtiques tractades. 
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També es va optar per desenvolupar formacions que donessin resposta a les necessitats reals del
moment en l’àmbit del lleure. Per aquest motiu, es va desenvolupar una formació per a totes les
joves que treballarien en l’àmbit del lleure durant l’estiu de la pandèmia per capacitar-les i donar
eines per fer front a les mancances  vinculades a la gestió emocional que s’havia produït durant
el confnament en tots els infants. Aquesta formació va tenir molt grata rebuda i fns i tot es van
haver de planifcar més sessions de les previstes. Finalment es van arribar a realitzar 3 sessions de
20 persones cada sessió. 
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Per altra banda, en quant a la programació que s’habituava a realitzar a l’octubre, es va optar per
realitzar-la de manera totalment virtual, així assegurant la seva possibilitat de portar-se a terme,
i per realitzar formacions que fossin de utilitat per la majoria dels joves a l’hora de cercar feina o
bé  de  desenvolupar  les  seves  habilitats  acadèmiques  i  laborals,  donant  resposta  a  la  gran
demanda de joves de cursos i formacions que els permetessin trobar feina, si no era durant la
pandèmia fos després d’aquesta. 

Aquesta es va dividir en 4 blocs formatius:

- Curs de francès A1 (inicial)

- Curs de Gestió de XXSS

- Píndoles formatives: Nou mercat laboral

- Píndoles formatives: Recerca de feina 2.0

Informació i Serveis:

Assessorament  i  informació: De  dimarts  a  divendres  de  15h  a  20h  es  realitza  una  atenció
personalitzada  i  específca  per  a  joves  que  tinguin  dubtes  o  preguntes  d'àmbits  formatius,
laborals,  d'oci  o  salut.  Aquesta  ha  estat  reformulada  de  manera  on-line  durant  l’època  de
confnament.

Fem els deures: de dimarts a divendres, de 17 a 19h, hi ha a la disposició dels i  les joves un
professor que els dona suport en les seves tasques acadèmiques, sota el concepte d’un espai
obert (poden entrar quan ho necessitin), amb recursos (ordinador, internet, diccionaris, biblioteca,
etc.), i això sí, respectant l’aforament màxim de 10 usuaris. Aquest servei va haver de ser anul·lat
degut al seu plantejament totalment presencial.
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Servei  de  Treball  Jove: Servei  d'assessorament  i  acompanyament  en  el  programa de  Garantia
Juvenil per a joves de 16 a 29 anys que no estiguin estudiant i/o treballant. S'ofereixen eines,
cursos i ofertes laborals del territori per a canviar aquesta situació. Aquest servei va passar a
oferir-se de forma virtual en primer moment, i seguidament amb atencions individuals.

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.  Aquest espai va haver de ser anul·lat  per les
difcultats generades arrel de la COVID19.

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. Aquest espai va quedar tancat per les difcultats generades arrel de
la COVID19.

Sala  de  dinamització  -  WIFI: Sala  dotada  de  futbolí,  taula  ping-pong,  jocs  de  taula,  premsa,
revistes, tele, consola, dinàmiques, debats, i ordinadors per a l’auto-consulta o per a la realització
de treballs i/o tràmits administratius.

Servei Infosex: Informació i assessorament especialitzat sobre tot allò que angoixa o preocupa als
joves en temes sobre sexualitat, afectivitat, gènere... a través de píndoles i xerrades formatives,
atencions personalitzades i consultes on-line (WhatsApp i Instagram).

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.

També es va realitzar un desplegable que recollís de manera concisa tots els serveis per tal de
facilitar l’accés a totes les persones joves que no en tinguessin coneixement:
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Servei d’Acompanyament al Tràmit de beques

Com a novetat, aquest any s’ha apostat per engegar un nou servei al qual tots els i les joves de la
comarca que ho necessitessin podien fer consultes respecte la tramitació de beques, i  alhora
demanar cita prèvia per rebre un acompanyament personalitzat per a realitzar el tràmit des de
l’Ofcina Jove.
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C) Espai Creatiu – Buc d’Assaig

L’Espai 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. Està
dirigit  i  enfocat  pels  joves,  ells  en  són els  principals  benefciaris  i  totes  les  activitats  estan
pensades perquè ells les puguin realitzar i gaudir. Emprant la música i les arts escèniques com
principal  element  vertebrador  de  l’acció  socioeducativa,  i  dotant  als  joves  del  protagonisme
necessari per a que puguin desenvolupar les accions culturals que es considerin oportunes.

Per a que aquest sigui possible  a l'Ofcina Jove disposem d'un doble espai on els i les joves, de
forma  individual  o  grupal,  poden  assajar,  fer  pràctica  d'instruments,  realitzar  petits
enregistraments, coreografes, obres de teatre i dansa, etc.

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

Malgrat això, aquest servei es va poder realitzar  fns a data 13 de març, quan va començar el
confnament, i es va haver de tancar degut a les circumstàncies d’estat d’alarma. Les activitats
relacionades  amb  l’espai  creatiu  es  van  replantejar  en  format  virtual totes  les  que  va  ser
possible.

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. Així com de manera generalitzada i transversal:  

• Dinamitzar a través de la cultura per a afavorir la cohesió i la inclusió social  

◦ Implicar  a  un  públic  jove  ampli,  variat,  i  dinàmic  en  projectes  participatius  on  es
realitzin intervencions socioeducatives.

◦ Fomentar el vincle amb els joves per tal de incrementar i reforçar espais de relació
amb la gent jove.

• Impulsar la creació i la producció cultural dels i les joves, així com el consum cultural i les  
activitats creatives.
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◦ Potenciar la creació artística i la producció cultural dels i les joves.

◦ Oferir  un servei i  una programació artística i  formativa de qualitat,  amb activitats,
pràctiques i produccions culturals i d’oci de les persones joves.

◦ Assessorar i donar suport als grups novells de la comarca.

En aquesta memòria volem fer un repàs de totes les actuacions que s’han realitzat aquest
2020 per tal d’assolir aquests objectius.

Resum general

Amb l’objectiu de convertir l’Espai Creatiu · Buc d’Assaig en un espai de referència entre els joves
a nivell comarcal, afavorint la creació artística i la participació en la cultura, s’ha dissenyat una
oferta cultural amb l’Ofcina Jove com a eix vertebrador.

La programació cultural es va dur a terme en el següent horari fns a data 13 de març: De 16h a 21h
de dimarts a divendres. Tot i que per a activitats especials s’ha adaptat l’horari.

A l’espai creatiu s’han realitzat vàries activitats com a coreografes de dansa o obres de teatre,
han vingut grups d’estudiants d’instituts d’educació secundaria de la ciutat de Figueres a realitzar
practiques  escèniques  i  de  dansa.  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.  

A moda de resum aquestes són les tasques que s'han dut a terme aquest 2020:

• Promoció i difusió de les activitats artístiques.

• Dinamització de propostes per a afavorir  la participació, el vincle, i  la
cohesió social..

• Les activitats englobades dins l’anomenada SETMANA D’ACCIÓ MUSICA,
tot i no poder-se realitzar com es preveia, s’ha fomentat la difusió del
talent artístic dels joves de la comarca, 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.
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En aquest any de incerteses i difcultats continuades provocades per la pandèmia, s’ha lluitat per
no oblidar les activitats culturals, així promovent un seguit de tallers, activitats i esdeveniments, i
culminant amb la Setmana d’Acció Musical intentant mantenir l’essència de l’Espai Creatiu com a
eix vertebrador.

Assessorament a grups i entitats

Assessorar, dinamitzar i donar suport a l’activitat cultural: Des de l’Ofcina Jove es compta amb
professionals que acompanyen als joves al llarg del procés de creació i desenvolupament de les
activitats, i alhora donen suport en les qüestions tècniques que siguin oportunes.

Valoració

A  través  d’entrevistes,  focus  grup,  revisió  de  documents,  registre,  enquestes,  observacions
directes, feedbacks ... s’ha realitzat anualment una avaluació de les accions de l’espai creatiu, així
com diferents propostes de millora. 

Podem concloure que la valoració general ha estat bona i el grau de satisfacció és molt elevat
entre els usuaris i  professionals vinculats al  servei tot i  les difcultats generades. És a dir,
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.  Estem consolidats  com a  un espai
multidisciplinari  per als joves.  Hem aconseguit  que  a l’Espai Creatiu convisqui la creació,
l'experimentació, la pràctica social, la participació, la interrelació i la tolerància. Aquesta s’ha
vist clarament afectada per la COVID19, i molts dels joves que feien ús de l’Espai Creatiu han estat
demanant la reobertura d’aquest per a poder continuar creixent a nivell artístic.

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.

Per acabar, es conclou que el projecte segueix creixent a un bon ritme, s’ha passat per diferents
fases, des de l’aproximació de l’Ofcina als joves, a la participació d’aquest, al treball de vincle,
implicació, cohesió social, i promoció cultural. El camí marcat és el correcte, cal insistir i no deixar
d’apostar per aquesta línia, apoderant al joves per a que puguin esdevenir ciutadans lliures, crítics
i cultes.
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