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1. INTRODUCCIÓ 

Tot Pla Local de Joventut permet la planificació estratègica de les polítiques de joventut 

a un municipi. Planificar significa pensar abans d’actuar i és aquest procés el que 

possibilitarà elaborar i crear actuacions de futur, actuacions que responguin 

satisfactòriament a les necessitats dels joves de cada territori. 

En aquest sentit, aquest Pla Local de Joventut neix des de l’Àrea de Joventut de 

l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà davant la imperiosa necessitat de confeccionar un 

document que exerceixi de guia a l’hora de determinar el camí que seguiran les 

polítiques destinades als joves bisbalencs en els propers anys. 

Seguint el Pla Nacional de Catalunya com a document marc i considerant també tot 

allò que s’havia plantejat en l’anterior Pla Local de Joventut, amb l’elaboració d’aquest 

document es pretén plasmar els canvis que ha experimentat la joventut bisbalenca per 

tal que les polítiques públiques destinades a aquest sector de la població s’adaptin a les 

noves necessitats. 

Amb l’objectiu d’organitzar tot aquest procés de planificació estratègica de les 

polítiques de joventut, aquest document presenta l’estructura següent: justificació del 

PLJ 2017-2019, contextualització del territori, descripció dels recursos disponibles en 

l’àmbit financer, humà i social, diagnosi realitzada per dur a terme el PLJ, el disseny dels 

objectius i de les actuacions que es realitzaran per assolir-los, considerant en aquest 

sentit la metodologia emprada, els destinataris, la temporització, la difusió que se’n 

farà, el pressupost destinat i els elements que s’utilitzaran per a l’avaluació. 

Cal recordar que el 12 d’agost de 2016 l’Ajuntament de la Bisbal va aprovar el Decret 

1170-2016 on s’especificava que la vigència de l’anterior Pla Local de Joventut es 

prorrogava fins a finals de l’any passat. Per aquest motiu, aquest Pla Local tindrà 

vigència durant el trienni 2017-2019.  
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2. JUSTIFICACIÓ 

La justificació de la necessitat d’elaborar periòdicament aquest document es manifesta 

simplement fent referència a la seva definició com a tal, en tant que la planificació de 

les polítiques de joventut és indispensable per generar pautes que guiïn les futures 

actuacions que vagin destinades a resoldre les mancances i els dèficits dels joves, per 

tal de donar resposta a les seves necessitats. 

L’actualització d’aquest document permet no només l’adaptació de les noves 

actuacions que es planifiquin a les noves necessitats que la joventut va experimentant, 

sinó també analitzar l’estat en què es troben les polítiques actuals i, d’aquesta manera, 

determinar si allò que s’havia plantejat en anys anteriors s’ha pogut realitzar i si s’han 

assolit els objectius que es perseguien. 

Seguint la mateixa línia dels darrers anys, s’aposta pel treball transversal fomentant la 

relació amb les diferents àrees de l’Ajuntament per construir i recórrer un camí comú 

que possibiliti no només conèixer la visió i opinió de la resta de tècnics, sinó que 

serveixi també per unificar esforços i desenvolupar accions conjuntes considerant que 

aquesta perspectiva de treball interdepartamental sempre oferirà millors respostes que 

les iniciatives individuals. 
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3. CONTEXTUALITZACIÓ 

3.1. BREU DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI 

La Bisbal d’Empordà és la capital de la comarca del Baix Empordà. La seva superfície és 

de 20,62 km² i el número d’habitants és de 10.759 persones. El creixement de la 

població en els darrers anys ha estat continu, passant dels poc més de 8.000 habitants 

a principis de segle fins als gairebé 11.000 actuals. De ben segur que gran part de la 

responsabilitat en aquest augment notori de la població recau sobre la població 

immigrant, que actualment suposa un 21,22 % de la població total. 

Dins del nucli urbà del territori podem trobar la gairebé absoluta totalitat de població, 

exceptuant un percentatge residual d’un 1%, que correspon a les persones que viuen a 

Castell d’Empordà i Sant Pol. 

En referència als recursos existents al municipi pel que fa l’educació formal, cal 

destacar que en els darrers anys ha augmentat l’oferta d’ensenyament secundari. 

Actualment, el municipi consta de dos instituts. El primer d’ells és l’INS la Bisbal, que 

funciona com a centre independent des de l’any 1985 i que acull a les seves aules 

gairebé un miler d’estudiants. D’altra banda, des de fa 5 anys, l’Escola Cor de Maria 

funciona també com a institut de secundària.  

Ambdós instituts ofereixen servei a poblacions i municipis adjacents com ara Corçà, 

Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, la Pera o Ullastret i aquest és un fet 

que provoca un augment de població jove al municipi. 

3.2. RECURSOS 

La Bisbal consta de tota una xarxa de recursos de diversa índole que fan possible el 

desenvolupament de les polítiques juvenils, que queden exposats a continuació segons 

siguin humans, financers o municipals.  

3.2.1. HUMANS 

 L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Bisbal està formada per una única persona 

que realitza funcions de coordinadora de Joventut (C16). Les seves funcions engloben 

els processos de tots i cada un dels projectes que es duen a terme des d’aquesta Àrea. 

Dintre d’aquests processos es troben qüestions com el disseny, la difusió, la 

implementació, el monitoratge i l’avaluació. 
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Àrea de 
Joventut 

Teixit Social: 

- Joves no associats 

- Associacions juvenils 

Agents Socials: 

- Agent salut (Punt Jove de Salut) 

-Mossos d'Esquadra (Serveis a la 
comunitat) 

- INS La Bisbal 

- Escola Cor de Maria 

Direcció General de Joventut 

Àrees Ajuntament: 

- Ensenyament, Aula d'adults, UEC 

- Desenvolupament Local, Promoció de la 
Ciutat 

- Cultura 

- Consorci Normalització Lingüística 

-Acció Social I Ciutadania 

Consell Comarcal Baix Empordà: 

- Educadora EBASP (Equip Bàsic 
Atenció Primària) 

- Àrea Promoció Econòmica 

- Àrea Habitatge 

- Àrea Immigració 

- SIAD 

- Oficina Jove 

Cal destacar que actualment a l’Àrea de Joventut hi treballa una segona persona que 

estarà eventualment donant suport a les tasques que es realitzen. Es tracta d’un segon 

professional que ha estat contractat gràcies a una convocatòria de Contractació en 

Pràctiques i treballarà a les ordres de la coordinadora fins al 15 de maig del 2017. 

Pel que fa els projectes que es desenvolupen, algun d’ells es realitzen amb la 

col·laboració d’empreses externes al mateix Ajuntament. És el cas del projecte Espai 

Jove, que és possible gràcies a la col·laboració i el treball conjunt amb l’empresa Suara 

Cooperativa des del mes d'abril de 2016. 

Més enllà d’aquestes col·laboracions directes a l’hora de realitzar projectes, existeixen 

un ventall de coordinacions habituals entre l’Àrea de Joventut i altres serveis del 

municipi, pertanyin o no a l’Ajuntament, que possibiliten el treball en xarxa i les 

accions tranversals. Les coordinacions més habituals són les següents: 
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CONCEPTE DESPESA AJUNTAMENT SUBVENCIÓ DGJ SUBVENCIÓ DIPSALUT

Coordinadora Joventut C16 codi 0440 26.997,27 € 26.317,27 €               680 €                                -  €                                                  

Projecte dinamització Espai Jove 20.000 €       20.000 €                     -  €                                 -  €                                                  

Activitats Espai Jove 7.500 €          7.500 €                       -  €                                 -  €                                                  

Formació Joves per l'ocupació 2.000 €          2.000 €                       2.000 €                            -  €                                                  

Formació Acompanyament IOC 4.500 €          3.180 €                       1.320 €                            -  €                                                  

Carnestoltes 6.000 €          6.000 €                       -  €                                 -  €                                                  

Projecte Escena Bisbalenca 5.000 €          5.000 €                       -  €                                 -  €                                                  

Salut: conveni Punt Jove de Salut 4.400 €          2.285,52 €                 -  €                                 2.114,48 €                                        

Salut: conveni Creu Roja 350 €             350 €                           -  €                                 -  €                                                  

Material oficina 250 €             250 €                           -  €                                 -  €                                                  

TOTAL 76.997,27 € 72.882,79 €               4.000 €                            2.114,48 €                                        

3.2.2. FINANCERS 

Els recursos financers de què disposa l’Àrea de Joventut per a aquest 2017 queden 

exposats a la taula següent. S’especifica l’origen de la despesa, diferenciant si provenen 

del mateix Ajuntament o d’algun tipus de subvenció. En el cas que el finançament 

provingui de subvencions, s’exposa de quina administració prové. 

3.2.3. MUNICIPALS 

La Bisbal disposa d’una sèrie d’equipaments municipals els quals s’enumeren a 

continuació: 

EQUIPAMENTS ÀREES DE L’AJUNTAMENT I FUNCIONALITAT 

Casa Consistorial Àrea d’Administració, Règim Intern, Hisenda, Patrimoni, 

Urbanisme, Via Pública, Seguretat Ciutadana, Alcaldia, Secretaria, 

Intervenció i Recaptació, Àrea de Medi ambient. 

El Mundial Àrea de Cultura, Escola de Cobla Conrad Saló, Escola Municipal 

d’Arts Plàstiques, Consorci per a la Normalització Lingüística, 

Biblioteca Municipal, cinema i teatre. 

Escoles Velles Àrea de Joventut, Àrea d’Ensenyament, Àrea d’Acció Social i 

Ciutadania, Punt d’Informació Juvenil, aula d’informàtica i aula 

d’estudis, Sala Espai Jove, Sala Polivalent, Agent de Salut, Creu 

Roja, Servei d’Assessorament Jurídic a Estrangers. 

Torre Maria Àrees de Desenvolupament Local, Promoció de la Ciutat, 

Turisme i Club de la feina. 

Esportius Pavelló d’Esports, Camp de Futbol Municipal, Pista Skate, Piscina 

Municipal (estiu). 
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Educatius Llar d’Infants Municipal el Tren Petit, Escola Mas Clarà, Escola 

Joan de Margarit i Escola Empordanet. 

Pavelló Firal 

Polivalent 

Tennis taula, rocòdrom, Club Patí Bisbalenc, Bisbal Bàsquet, fires 

i festes. 

Gent Gran Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu. 

Castell Palau Patrimoni cultural municipal. 

Terracotta Museu Patrimoni cultural municipal. 

3.3. TEIXIT ASSOCIATIU 

La Bisbal s’ha caracteritzat en els darrers anys per ser un municipi amb un ampli 

reguitzell d’associacions. Actualment, es comptabilitzen un total de 80 associacions 

que, treballant des d’una vessant determinada, aporten el seu gra de sorra per enriquir 

el municipi. 

Considerades pròpiament de caràcter juvenil n’hi ha 13, les quals representen un 

16,25% del total. De totes les associacions juvenils que existeixen, en són 7 les que 

formen part del Registre d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut. 

La participació juvenil a la Bisbal és molt elevada i els esdeveniments que organitzen 

són nombrosos. Cal destacar la bona relació que existeix entre aquestes associacions i 

l’Àrea de Joventut i de Cultura, amb les quals es coordinen i en reben suport a l’hora 

de desenvolupar moltes de les seves activitats. 

A continuació presentem el registre d’entitats del municipi de la Bisbal classificat 

segons el caire de les seves activitats: 

 ENTITATS JUVENILS 

1. Associació Juvenil de Dansa i Tècniques de Circ 

2. Casal Estel Roig 

3. Centre d’Esplai la Bisbal 

4. Dracs de la Bisbal 

5. ESPOC 

6. Els Voltors 

7. Empordà Sons 

8. Engresca’t 



 

 

 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2019 

 

11 

9. Fira de Circ al Carrer 

10. Geganters de la Bisbal 

11. La Moguda 

12. Sanae (Associació Musical) 

13. Joventuts Musicals 

 

 ENTITATS CULTURALS 

1. Agrupació Fotogràfica BisEnfoc 

2. Agrupament Escolta i Guia Les Gavarres 

3. Amics de la Sardana 

4. Assemblea Nacional Catalana 

5. Associació de Puntaires 

6. Associació Cultural Amics de l’àliga 

7. Associació Cultural Arpa de Bec 

8. Associació Gastronòmica Menjar i Beure 

9. Associació de Veïns del Barri del Convent 

10. Ateneu Llibertari 

11. Bambolines 

12. Cinètic 

13. Colla Carnavalesca Sense Vàlvules 

14. Comissió de Reis 

15. Cor Carreras Dagas 

16. Desastroup Associació Cultural 

17. Els Makis 

18. Festival Internacional de Curtmetratges 

19. Gambiana Marroquí 

20. Gent gran l’esplai 

21. Grup de Dones 

22. Grup de Teatre el Drac 

23. Grup de Teatre el Trampolí 

24. TITGrupo de Trabajadores Africanos de la Bisbal 

25. Indivendres 
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26. Joventuts Musicals 

27. La DolçaVita 

28. Penya de la Ratafia 

29. Tirita Clown 

30. Yes the Music 

31. Xarxa 

 

 ENTITATS SOCIALS 

1. Associació Catalana de Fibromiàlgia 

2. Centre d’acollida Convent dels Franciscans 

3. Eicos 

4. Lliga Catalana d’Ajuda al Malalt de Càncer 

5.  Mifas Baix Empordà 

6. Projecte Xevi 

7. Sitra – Educació i Divulgació Ambiental 

 

 ENTITATS EDUCATIVES 

1. AMPA Escola Joan de Margarit 

2. AMPA Escola Mas Clarà 

3. AMPA Cor de Maria 

4. AMPA IES la Bisbal 

5. Educació Líquida 

6. Espais Humans 

7. Fons de Llibres Mas Clarà 

 

 ENTITATS EMPRESARIALS 

1. Associació d’Antiquaris, Brocanters i Restauradors de la Bisbal 

2. Comerciants Aigüeta 

3. CORVE Associació d’Empresaris de Comerç i Reparació de Vehicles i Embarcacions 

4. Unió de Comerciants 
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 ENTITATS ESPORTIVES 

1. Bisbal Bàsquet 

2. Bisbal Slot 

3. Bisbalgat 

4. Centre Esportiu Club de Tennis la Bisbal 

5. Centre Excursionista Baix Empordà 

6. Club Atlètic Bisbalenc 

7. Club Ciclista Daró 

8. Club Ciclista la Bisbal 

9. Club de Petanca la Bisbal 

10. Club d’Escacs 

11. Club Futbol Sala 

12. Club Patí Bisbalenc 

13. Club Tennis Taula la Bisbal 

14. Escuderia Cop de Gas 

15. Grup Esportiu Bisbalenc 

16. Penya Barcelonista 

17. Rocòdrom 

18. Sports & Classicia Bisbal 

 

Cal destacar, però, que a banda de tots aquells joves bisbalencs que són partícips de les 

associacions i de les activitats que d’elles sorgeixen, al municipi podem trobar una gran 

quantitat de joves no associats que integren grups no formals. 

Les característiques del municipi propicien que, en ocasions, aquests grups no formals 

esdevinguin grups d’amics bastant heterogenis en referència a diversos factors com ara 

l’edat, l’origen o l’adscripció al grup urbà. El nombre d’habitants és un element que 

facilita la interrelació dels joves de totes les edats i comporta que aquests grups 

d’amics siguin dinàmics i vagin augmentant o disminuint el seu volum al llarg del temps, 

tot i mantenir un nucli relativament estable. 

En l’àmbit general, els joves no associats comparteixen una característica comuna: un 

major distanciament de l’administració. Aquest fet dificulta el contacte i, per tant, és 
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necessari plantejar actuacions específiques i diferents per arribar-hi. Un canal 

interessant i útil per accedir a ells són els dos instituts, entenent que són espais on es 

desenvolupen i conviuen la majoria dels adolescents del municipi. Cal destacar, però, 

que els joves assisteixen als instituts fins als 16 anys i és per aquest motiu que és 

necessari construir altres vies de comunicació per establir contacte amb els que ja han 

finalitzat l’etapa escolar. 
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4. DIAGNOSI 

4.1. INTRODUCCIÓ 

Aquest apartat esdevé clau en la confecció de tot Pla Local. És essencial elaborar un 

procés de diagnosi acurat, rigorós i precís que permeti analitzar la realitat juvenil de la 

manera més objectiva possible per després planificar polítiques que s’adeqüin a la 

necessitat del jovent. L’elaboració íntegra de la diagnosi d’aquest Pla Local, a excepció 

de l’apartat on es fa una revisió de les polítiques actuals, ha anat a càrrec de I-Labso, 

cooperativa capdavantera en aquests afers en la qual l’Àrea de Joventut de 

l’Ajuntament ha confiat plenament a l’hora de delegar-li la aquesta responsabilitat.  

El document de diagnosi es divideix en cinc capítols. En el primer punt, la introducció 

emmarca l’elaboració de la diagnosi en el context del PNJCat i planteja els objectius del 

mateix document. En segon lloc, s’explica la metodologia que s’ha utilitzat durant 

l’elaboració de la diagnosi. En el tercer punt, es presenten les dades demogràfiques 

principals relatives al municipi de la Bisbal d’Empordà. En el quart capítol, es 

desenvolupa la diagnosi pròpiament dita, que s’estructura a través dels eixos del 

PNJCat, en el qual s’analitza l’estat de la joventut i les polítiques públiques. Pel que fa el 

cinquè apartat, es fa una revisió de les polítiques actuals. Per últim, trobem les 

conclusions i les propostes de línies d’actuació prioritàries. 

4.1.1. PRESENTACIÓ 

Aquesta diagnosi ha estat concebuda d’acord amb els principis, els valors i les pautes 

metodològiques que marquen la Llei 33/2010, de polítiques de joventut de Catalunya, 

el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat) i els documents 

d’orientació publicats per l’Agència Catalana de la Joventut i l’Observatori Català de la 

Joventut: Guia per elaborar la diagnosi del pla local de joventut i Guia breu de tècniques i 

eines d’anàlisi per a les polítiques de joventut. 

Així, els principis de participació i d’integritat han estructurat aquesta diagnosi a través 

de les diverses fases i de la configuració d’un procés participatiu del qual han format 

part més de 30 persones entre joves associats i no associats, tècnics de l’Ajuntament, 

altres professionals públics i càrrecs electes. Paral·lelament, els principis de qualitat i de 

transformació s’expressen a través de l’ús continuat de tècniques contrastades de 

recollida d’informació i de l’enfocament de la diagnosi en aquelles àrees d’acció política 
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que els participants dels grups de discussió han determinat com a prioritàries. L’esperit 

de diàleg i la vocació de consens amb els agents locals han guiat l’acció del suport 

tècnic i garanteixen que la visió de la realitat juvenil al municipi aportada per la diagnosi 

és rigorosa. 

4.1.2. OBJECTIUS 

Tal com indica la Guia per elaborar la diagnosi del pla local de joventut, la diagnosi “és un 

instrument perquè la planificació de les polítiques de joventut al municipi tinguin més 

sentit, s’adeqüin millor a la realitat i es dirigeixin amb més precisió a allò que es pretén 

transformar” (Agència Catalana de la Joventut, 2011: 4). Els objectius fonamentals 

d’una diagnosi són els següents: 

 Conèixer la situació de partida dels i les joves i les polítiques que els afecten 

per tal de planificar, de manera més fonamentada, les polítiques de joventut que 

es duran terme durant la vigència del Pla Local de Joventut. 

 Detectar i caracteritzar les problemàtiques socials que la intervenció pública 

pretén mitigar o transformar al municipi. 

 Orientar, millorar i adequar les polítiques de joventut municipals a la realitat i la 

necessitat dels joves. 

 

Per desenvolupar aquest procés s’ha seguit el principi que estableix la mateixa guia de 

“fer les diagnosis més útils per al disseny de les polítiques de joventut” (2011: 5), tot 

deixant de banda els elements innecessaris que només generen soroll en els resultats i, 

per tant, en dificulten l’anàlisi i la comprensió. En aquest sentit, s’han utilitzat les 

tècniques més idònies en cada moment, sense por d’adaptar-les a la realitat del context 

i a les necessitats de cada moment, i s’ha donat més importància a la informació de 

qualitat que a la informació en quantitat. 

Així doncs, aquesta diagnosi ha estudiat tant la realitat juvenil com les polítiques 

públiques que afecten la joventut del municipi, focalitzant els grups de discussió i 

l’anàlisi posterior en les qüestions prioritzades per part dels mateixos participants. 
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4.2. METODOLOGIA 

4.2.1. UNIVERS D’ESTUDI 

La Llei de polítiques de joventut de Catalunya estableix que la població jove és aquella 

que s’inclou en la franja d’edat compresa entre els 16 i els 29 anys i el PNJCat manté 

aquesta referència. Tanmateix, per permetre una major adequació a les necessitats del 

territori, el mateix PNJCat permet ampliar aquesta definició perquè cada política i/o 

programa i cada pla local de joventut determini la pròpia franja d’edat. 

En aquest cas, en la diagnosi del Pla Local de Joventut de la Bisbal s’ha decidit que 

inclogui els joves i adolescents entre 12 i 30 anys. Tenint en compte que és una franja 

àmplia i que no és un col·lectiu amb necessitats homogènies, s’ha cregut convenient 

diferenciar entre diferents trams d’edat. 

4.2.2. FASES DE TREBALL 

4.2.2.1. ANÀLISI I ELABORACIÓ 

Es tracta d’una fase transversal que es desenvolupa durant tot el procés que dura la 

diagnosi, però especialment a l’inici i final del període. L’anàlisi comença amb les 

primeres dades facilitades per l’Ajuntament que permeten fer una primera exploració 

de la situació actual de les polítiques de joventut en el municipi. Aquesta primera 

recollida de dades inclou el PLJ anterior (2012-2015), la memòria de les polítiques de 

joventut, una enquesta, l’informe de resultats del projecte de dinamització juvenil, així 

com la revisió de documents marc com el PNJCat 2020 o la Guia per elaborar la 

diagnosi del pla local de joventut. La primera trobada amb les responsables de l’Àrea 

permet planificar les etapes del treball de camp i obtenir una primera idea dels 

objectius genèrics del procés. A partir d’aquí es desenvolupa pròpiament la fase de 

diagnosi, centrada en el treball de camp, però que també inclou l’organització i l’anàlisi 

de tota la informació generada. Finalment, s’elabora el document que acabarà exposant 

la diagnosi. 

4.2.2.2. TREBALL DE CAMP 

La fase del treball de camp de la diagnosi està enfocada a la reflexió dels diversos 

agents rellevants del municipi en l’àmbit de la joventut i les polítiques públiques. Seguint 

els principis de participació i de integralitat, aquest objectiu s’assoleix mitjançant 
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dinàmiques participatives on els diversos actors rellevant poden expressar les seves 

percepcions al voltant de les necessitats i problemàtiques dels joves i les polítiques de 

joventut de la Bisbal. Aquestes dinàmiques serveixen tant per posar idees o propostes 

en discussió com per recollir informacions sobre l’estat de la joventut i les polítiques 

juvenils. 

En la primera fase del treball de camp, es va convocar un grup motor on eren 

representats diferents agents rellevants del municipi, des de tècnics i professionals 

públics a joves i càrrecs electes. L’objectiu d’aquesta sessió era fer una primera anàlisi 

de la realitat de joventut i les polítiques públiques de la Bisbal i establir els àmbits 

d’actuació prioritaris del futur PLJ. El grup motor es va reunir el 2 de novembre de 

2016 i va comptar amb la participació de 16 persones: 

 Tècnics de l’Ajuntament a les àrees de Joventut, Ensenyament, Cultura, 

Desenvolupament Local, Habitatge i Serveis Socials. 

 Altres professionals públics: directora de l’Institut, dinamitzadora juvenil, 

impulsora del programa Garantia Juvenil i agent d’interculturalitat. 

 Càrrecs electes: regidora de Joventut, d’Esports, d’Acció Social i Ciutadania i 

regidor de l’oposició. 

 2 joves: una associada i una no associada. 

Posteriorment, es van convocar dos grups de discussió amb joves: 

 Un grup de discussió amb adolescents i joves de 12 a 17 anys. Aquesta sessió es 

va realitzar l’11 de novembre de 2016 i va tenir una durada d’una hora i mitja. 

Hi van assistir 3 noies, totes elles membres d’entitats culturals o polítiques. 

 Un grup de discussió amb joves de 18 a 24 anys. Aquesta sessió es va realitzar 

l’11 de novembre de 2016 i va tenir una durada de dues hores. Hi van assistir 7 

joves (3 nois i 4 noies), membres d’entitats esportives, organitzacions polítiques 

i associacions. 

Si bé també es va convocar un tercer grup de discussió amb joves d’entre 25 i 30 anys, 

degut a la baixa assistència es va substituir per entrevistes: 
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 Una entrevista grupal amb dos joves associats de 26 i 29 anys i una entrevista 

amb un jove no associat de 25 anys. 

D’altra banda, es van realitzar entrevistes a una agent d’interculturalitat i cohesió social 

i a una dinamitzadora juvenil. 

4.3. DIAGNOSI SOCIODEMOGRÀFICA 

Aquesta part recull les dades sociodemogràfiques principals que fan referència a la 

situació de la joventut al municipi. 

Amb dades del padró municipal 

d’habitants, la Bisbal compta 

amb una població de 10.759 

habitants a data de 2015. Com 

es pot observar al gràfic 1, en 

el període comprès entre l’any 

2000 i l’any 2015, la població 

ha crescut de manera contínua, 

passant de poc més de 8.000 habitants l’any 2000 als quasi 11.000 actuals, el que 

implica un creixement de prop de 2.500 habitants. En canvi, en el mateix període la 

població juvenil ha quedat estancada entre els 2.300-2.500 joves. Això implica que la 

proporció de joves a la Bisbal ha passat de representar 27,5 % l’any 2000 al 20,8 % el 

2015. 
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Tot i això, com es pot observar en el gràfic 2, tant en l’àmbit comarcal com en l’àmbit 

català, la tendència general ha sigut similar: pèrdua de pes relatiu de la població 

juvenil. De fet, a diferència del cas de la Bisbal en què observem un estancament de la 

població juvenil, tant a Catalunya com al Baix Empordà, aquesta tendència s’explica 

tant per l’augment de la població com per la disminució de joves. No obstant això, en 

tots tres casos la pèrdua del pes relatiu és similar, se situa al voltant dels 7 punts 

percentuals. En qualsevol cas, la proporció de joves ha sigut sempre superior a la 

Bisbal, tot i que la tendència en els últims anys ha sigut a equiparar-se al voltant del 20 

%. 
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col·lectiu jove, es pot observar com els joves de 25 a 29 destaquen com el grup d’edat 

majoritari a la Bisbal amb 632 joves. Els altres grups d’edat en cap cas superen els 600. 

El grup de 10 a 14 es converteix en el segon més gran amb 574 adolescents, seguit de 

prop del grup de 20 a 24 amb 542 joves. Per últim, el col·lectiu de 15 a 19 anys és el 

menys nombrós, amb 486 joves. En tots els casos les diferències entre homes i dones 

no són gaire significatives. 

Entre els joves de la Bisbal, un 25 % tenen nacionalitat estrangera, 3 punts percentuals 

més que al conjunt del Baix Empordà. Com es pot veure en el gràfic 4, en tots els 

grups d’edat les nacionalitats majoritàries després de l’espanyola són de països del 

continent africà, destacant el 19,3% entre els joves de 25 a 29 anys, el 16,6% dels joves 

de 20 a 24 i el 14,5% entre els joves de 15 a 19 anys. De mitjana, el 15% dels joves de 

la Bisbal tenen nacionalitat d’algun país africà. 

 

Per altra banda, tot i no disposar de dades prou desagregades d’ocupació i atur juvenil, 

si comparem les taxes d’atur registrat els percentatges són entre 3 i 4 punts superiors 

a la Bisbal que al Baix Empordà. En tot cas, aquestes dades només mostren una 

tendència, ja que hem de recordar que la taxa d’atur no és un indicador prou acurat de 

la realitat econòmica i ocupacional ja que no visualitza situacions com el treball 

irregular, la precarietat laboral, les persones desocupades però que no busquen feina, 

etc. 
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Per últim, les dades sobre el nivell educatiu comparades presenten una dinàmica 

similar. Com es pot observar en el gràfic 5, la Bisbal presenta un menor nombre de 

persones amb estudis superiors (13,7 %) que el Baix Empordà i Catalunya (entre 2 i 7 

punts de diferència) i, en canvi, entre 1 i 2 punts percentuals més de persones només 

amb estudis de primer grau finalitzats (17 %). 

 

Si s’observen els grups d’edat, veiem com un 16,5 % dels joves en edat universitària o 

superior tenen estudis superiors i, en canvi, prop del 20 % tenen només estudis 

primaris. No obstant això, tot i que amb les dades disponibles no es pot assegurar, 

podem intuir una tendència a l’alça del nivell d’instrucció dels joves bisbalencs, com a 

mínim d’aquells amb estudis de segon grau, que inclouen la formació professional. 
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En conclusió, les dades presenten que el nombre de joves a la Bisbal no ha 

experimentat gaires variacions des de principis del 2000, però ha perdut pes relatiu per 

un important augment de la població en el període. Tot i aquesta davallada, manté una 

relació de joves superior a la del Baix Empordà i del conjunt de Catalunya. D’aquesta 

població jove, un 25 % tenen nacionalitat estrangera, dels quals el 60 % tenen 

nacionalitat d’un país africà. D’altra banda, en els indicadors socioeconòmics, la Bisbal 

presenta percentatges de població aturada superiors i un nivell d’instrucció inferior en 

comparació al Baix Empordà i Catalunya. 

4.4. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 

En aquest capítol s’analitza la relació dels i les joves de la Bisbal en relació amb els set 

eixos de polítiques públiques que estableix el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 

2010-2020, així com la relació d’aquests amb el mateix Ajuntament. D’aquesta manera, 

el capítol s’estructura en vuit punts que reflecteixen els set eixos cohesió, educació, 

ocupació, participació, cultura i oci i salut així com un vuitè punt on s’analitza la visió i 

la relació de l’Ajuntament amb el jovent. 

En qualsevol cas, aquest capítol és un reflex de les percepcions i opinions d’una varietat 

d’agents rellevants en l’àmbit de joventut del municipi, entre el quals trobem 

professionals públics i joves de diferents edats. S’ha de tenir en compte que la joventut 

és un període del cicle vital que inclou tot un seguit de processos i esdeveniments que 

es produeixen en la transició de la infància a la maduresa; amb tot no és un període 

únic i estable i, per tant, afecta diferentment als individus. En aquest sentit, és 

important reconèixer que en aquest capítol s’analitzen els àmbits i processos que 

afecten de manera diferent les persones i els seus moments vitals (per exemple 

aspectes d’habitatge o ocupació no afecten tots els joves) i, per tant, és una visió 

general i global del que significa ser jove a la Bisbal. 
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4.4.1. COHESIÓ 

En el marc del PNJCat es reconeix que “l’entorn i el context social resulten cabdals en 

la configuració de les oportunitats de les persones joves per desenvolupar les seves 

trajectòries vitals” (pàg. 148). En aquest sentit es planteja que les polítiques públiques 

han d’anar més enllà dels àmbits que afecten directament la vida dels joves i han 

d’abordar altres factors generadors de desigualtats. Per tant, un dels objectius que 

estableix el PNJCat, més enllà d’incidir en la trajectòria vital dels joves, és “incorporar 

accions que contribueixin a avançar cap a un nou model de país i de societat 

cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i inclusiva en les formes 

d’organització col·lectiva que afavoreixi que les persones joves puguin desenvolupar la 

pròpia trajectòria de vida” (pàg. 148). 

En aquest sentit, el PNJCat estableix quatre grans estratègies per fer front a aquest 

repte: 

 Organització i distribució social del temps: incidir sobre l’organització dels 

temps de la vida quotidiana per tal de permetre a totes les persones joves de 

compaginar els diferents temps i treballs amb harmonia i benestar. 

 Imatge social positiva de les persones joves: incidir sobre la imatge social del 

jovent i el tractament informatiu que rep. 

 Igualtat, cohesió social i convivència: millorar la convivència i l’arrelament en 

l’àmbit interpersonal, comunitari i social. 

 Sostenibilitat i vertebració territorial: avançar cap a una societat més 

vertebrada territorialment, més sostenible i més compromesa amb el medi 

ambient. 

En aquest punt es presenten les principals problemàtiques i necessitats percebudes al 

voltant de l’àmbit de la cohesió. 

Anàlis i de la realitat juvenil en l’àmbit de la cohesió 

La cohesió és un element prioritari a la Bisbal, amb necessitat i problemàtiques molt 

rellevants. S’han detectat problemes de convivència entre joves que, fins i tot, han 
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derivat en episodis de violència. Algunes veus manifesten que s’ha instaurat l’incivisme 

com a pauta d’actuació normal o normalitzada. 

L’origen d’aquesta problemàtica és diversa: per una banda, es percep que hi ha una 

manca de valors i de referents. En aquest àmbit, en els grups de debat s’expressa que 

el treball preventiu fet des de l’educació primària és clau. En aquest sentit, algunes 

persones expressen la idea que “anem tard”. Igualment, l’educació en el lleure i les 

mateixes activitats de lleure són vistes com a elements rellevants però hi ha la 

percepció que estan molt condicionades per la manca de recursos. Per altra banda, 

també s’expressa que l’origen d’aquesta problemàtica és multifactorial: manca 

d’oportunitats, de capacitats parentals, situacions familiars complicades, desigualtats 

socials i el rol dels mitjans de comunicació. 

En alguns casos s’indica que es dóna una estructuració social lligada a la identitat. En 

aquest sentit es diferencien els joves segons el seu origen: “bisbalencs de tota la vida” i 

immigrants de primera o segona generació. Hi ha la percepció que aquests grups 

presenten certes dificultat de relació, ja sigui perquè els joves d’altres orígens, o amb 

famílies d’altres orígens, no aconsegueixen reconèixer-se ells mateixos com a 

bisbalencs i tampoc se’ls reconeix com a tals. També es percep una manca d’obertura 

de les famílies amb arrels bisbalenques. En aquest sentit es qüestiona el llenguatge, la 

imatge i els estereotips que es projecten vers les persones immigrades (actituds 

racistes) i de nou apareix l’educació com un element fonamental per revertir aquestes 

actituds. 

En aquesta mateix àmbit es planteja que l’administració pública no hauria de diferenciar 

o fer actuacions específiques per a cada un dels col·lectius i que és necessari que es 

plantegin activitats per a tots els joves sense distinció. A més, es dóna importància al 

fet que el mateix Ajuntament tingui aquesta visió sobre els joves reforçant la idea que 

les activitats s’han de pensar com a element igualador i cohesionador, 

independentment de l’origen dels joves. Com a exemple, es comenta que entitats com 

el club de futbol generen espais de relació entre els diversos grups de joves. 

No obstant això, la dinamitzadora juvenil fa una reflexió interessant al voltant de les 

particularitats del jovent de la Bisbal: el perfil del jove bisbalenc és diferent del d’altres 

ciutats i pobles del voltant, però això no és degut a l’origen o la classe sinó més aviat a 
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una falta de recursos que ja experimenten des de menuts (esplai, cau, etc.); falten 

espais que socialitzin en valors. 

Per altra banda, també apareix com a problemàtica associada a la cohesió la invisibilitat 

o naturalització de valors i actituds masclistes i homofòbiques. En aquest sentit, 

es manifesta que hi ha prejudicis i actituds sexistes al voltant de les relacions entre els 

joves, així com relacions desiguals entre els i les joves. De nou, en alguns casos apareix 

l’origen com un factor, específicament actituds d’assetjament verbal per part d’alguns 

joves. 

En aquest àmbit, sorgeix la queixa que des de l’Institut no s’actua per fer front a 

aquestes actituds. En canvi es valoren positivament alguns programes que es realitzen 

des de l’Ajuntament sobre gènere, com el Cercle de Dones i altres propostes 

participatives com els mateixos grups de discussió al voltant d’aquesta diagnosi. 

Pel que fa a l’homofòbia, s’expressa que és molt complicat ser homosexual (LGTBI) a 

la Bisbal i que la gent només ho expressa un cop han marxat del municipi. La principal 

problemàtica és la violència simbòlica mitjançant els rumors, la pèrdua d’amistats o els 

prejudicis i la discriminació (“es veu com una malaltia”). En aquest cas, hi ha la 

percepció que si bé l’Ajuntament “té la bandera penjada” no fa res per combatre 

l’homofòbia. 

Tant pel que fa als problemes de convivència com a les actituds masclistes i 

homòfobes, es valora positivament l’activitat “Taller de rap”, la qual ha permès 

evidenciar problemàtiques fins ara inadvertides. 

Per últim, en l’àmbit de la cohesió també apareixen diverses reflexions al voltant de 

l’ús de l’espai públic i els equipaments municipals. En primer lloc, hi ha la 

percepció que manca un espai o equipament de referència per als joves, fet pel que 

aquests acaben fent ús de l’espai públic. Els espais de trobada són variats (plaça de 

l’Església, plaça de la Sardana, etc.) i hi ha la percepció que són els espais on es 

produeixen els problemes de convivència anomenats en el primer punt, que poden 

acabar en baralles i violència. 

Els equipaments municipals no han aconseguit ser espais de referència per als joves. 

Alguns per la qualitat de les instal·lacions (pavelló) o perquè també hi ha baralles 
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(piscina). En particular, la Biblioteca és un espai on més es visualitzen els problemes de 

convivència i no aconsegueix atraure els joves per la seva oferta (manca d’ordinadors, 

per exemple). Per altra banda, les Escoles Velles no es percep com un espai obert als 

joves, sinó com un equipament destinat a la formació. En aquest sentit sí que és un 

espai de referència, però agradaria que tingués format d’espai jove, local social o espai 

d’oci. 

Precisament, la manca d’espais de trobada i cohesió és una de les principals queixes. 

D’una banda, es percep que els únics espais de cohesió són els bars però aquests no 

són adequats per als adolescents i els joves “primerencs”. En aquest sentit es manifesta 

que fa falta un espai de trobada on coincideixin i es puguin generar relacions de 

confiança entre joves de diferents orígens, alhora que també s’exposa que manca un 

local polivalent on poder estudiar o dur-hi a terme activitats d’oci i de nit. 

4.4.2. EDUCACIÓ 

El PNJCat planteja que l’educació ocupa un paper cabdal en el desenvolupament de les 

oportunitats personals des de dues vessants: d’una banda, l’elecció dels estudis i els 

resultats acadèmics són elements que determinen les oportunitats dels i les joves en el 

món laboral. De l’altra, l’educació integral incorpora l’aprenentatge d’habilitats i 

actituds que configuren la identitat i el desenvolupament personal. En conseqüència, el 

PNJCat considera que les polítiques educatives ocupen un paper central en el conjunt 

de les polítiques de joventut en tant que estan relacionades i connectades amb bona 

part de les estratègies que han de permetre abordar la resta de reptes del PNJCat, i 

són una eina cabdal per incidir sobre les trajectòria i projectes vitals dels i les joves. 

Anàlis i de la realitat juvenil en l’àmbit de l’educació 

En l’eix d’educació el debat es desenvolupa principalment al votant de l’Institut. la 

Bisbal té un institut concertat i un de públic. A l’institut públic és on assisteix una gran 

proporció dels joves i adolescents del municipi (un miler aproximadament). De fet, hi 

ha la percepció que està molt massificat. Aquesta particularitat té implicacions molt 

rellevants per a l’educació, la socialització i cohesió dels i les joves del municipi. Per un 

costat, és un espai on es detecten conflictes entre joves que, fins i tot, han generat 

actituds violentes. Tot i això, també s’ha d’entendre com una oportunitat, ja que és un 

espai compartit per gran part del jovent bisbalenc. 
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En aquest sentit, entre els participants es defensa que a l’Institut es troben tots els 

grups de joves i que, per tant, és un espai clau per motivar i implicar els joves, 

plantejar propostes i iniciatives i fomentar la participació. No obstant això, alguns 

participants consideren que la poca participació dels estudiants, la falta de recursos i la 

baixa implicació d’alguns professors i altres professionals dificulta que s’impulsin 

projectes des de l’Institut que vagin més enllà de l’educació formal. En aquest àmbit, 

també es considera que seria adient que la col·laboració entre l’Ajuntament i l’Institut 

fos més recurrent i estable. 

Tot i això, l’Institut també és un espai de conflicte entre joves. Es destaca que hi ha 

relacions conflictives i que sovint hi ha baralles. Aquestes relacions dins de l’Institut es 

mantenen al carrer i es consoliden. Hi ha la percepció que els conflictes estan associats 

a la discriminació que es genera entre estudiants en base a “etiquetes”. Entre 

aquestes etiquetes apareixen l’origen, els nivells d’estudi, la forma de vestir, l’orientació 

sexual, la religió, etc. Com podem observar, aquest element va íntimament lligat al que 

ja s’ha comentat en el capítol dedicat a l’àmbit de cohesió. 

Entre aquests elements discriminatoris o diferenciadors, apareix particularment el 

model de classificació dels alumnes per nivells (en funció dels resultats acadèmics) en 

l’etapa de l’ESO. Hi ha l’opinió recurrent que el sistema de classificació és millorable i 

perjudicial. Durant el treball de camp de la diagnosi han sorgit diverses veus que 

perceben que aquest sistema “marca” els joves, és a dir, és un sistema estigmatitzador 

que pot arribar a determinar la trajectòria dels joves tant en l’àmbit acadèmic com en 

altres àmbits de la seva trajectòria vital. 

D’altra banda, tot i que es valora que la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) 

funciona bé es creu que aquesta aula està saturada i aquest fet dificulta l’aprenentatge i 

crea dinàmiques difícils de gestionar. Amb tot, la UEC i els seus alumnes també estan 

estigmatitzats i es generen patrons i estereotips. Es creu que aquesta situació rau 

especialment en el fet que els alumnes de la UEC estiguin separats dels alumnes de 

l’Institut. 

Es valora que per evitar l’exclusió i l’estigma associats a aquests elements diversos 

(origen, nivell i centre educatiu, etc.) seria convenient fer ús de mètodes i sistemes que 

redueixin la segregació. 
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Per últim, també apareixen algunes queixes sobre la manca d’oferta formativa al 

municipi i d’espais homologats per formar-se. Sovint és necessari anar a altres 

municipis per accedir a oferta formativa i no tothom té els recursos per fer-ho. En 

aquest sentit, més enllà de l’educació formal de l’Institut, hi ha cert desconeixement de 

l’oferta formativa. 

4.4.3. OCUPACIÓ 

El PNJCat entén l’esfera laboral com un element central en la configuració de les 

identitats socials i en les trajectòries d’emancipació de les persones joves. La posició en 

el mercat laboral està determinada per la trajectòria educativa i té influència sobre les 

oportunitats d’emancipació domiciliària i familiar. En el marc del PNJCat les polítiques 

d’ocupació juvenil s’articulen a partir de la millora de les oportunitat d’ocupabilitat, la 

millora de les condicions laborals i el foment de noves oportunitats per al 

desenvolupament professional. 

Anàlis i de la realitat juvenil en l’àmbit de l’ocupació  

En l’eix laboral els participants situen la formació com un dels elements claus. En 

aquest sentit, es fa especial referència a la formació enfocada a l’ocupabilitat. En primer 

lloc, torna a aparèixer la manca d’oferta formativa com a problemàtica. De nou, 

s’expressa que manquen ofertes formatives i espais homologats, fet que obliga a haver 

de marxar del municipi i que hi ha joves que no s’ho poden permetre. A més, també hi 

ha la percepció que la formació professional està desacreditada o estigmatitzada. 

En relació amb aquest fet, hi ha la percepció que hi ha una mancança important de 

competències bàsiques que dificulten l’accés dels joves al mercat de treball. Sovint 

aquestes mancances també es produeixen en el mateix entorn familiar, és a dir, hi ha 

mancances de capacitats parentals que puguin ajudar i aportar eines als joves. 

En un altre àmbit, també hi ha la percepció generalitzada que hi ha manca 

d’oportunitats laborals per als joves i que per assolir les ambicions professionals que 

tenen els joves han de sortir del municipi. Tot i que sigui un municipi interior, la Bisbal 

també està afectada per l’estacionalitat pròpia de la comarca. Els mateixos joves 

expressen una problemàtica generalitzada en el col·lectiu: la falta d’experiència 

laboral/professional dificulta l’accés als llocs de treball. 
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Per últim, tot i que es valoren positivament alguns programes en l’àmbit laboral (Joves 

per l’Ocupació, Pràctiques 16-18 anys, Garantia Juvenil, etc.) es comenta que hi ha 

manca de programes integrals i treball transversal. Es detecta una falta de treball 

transversal des de les diferents regidories (Joventut i Dona, Serveis Socials, Educació, 

etc.). 

4.4.4. PARTICIPACIÓ 

El PNJCat defineix la participació no només com una metodologia que afecta tots els 

reptes substantius de les polítiques de joventut sinó també com un objectiu per crear 

una ciutadania més activa, crítica i compromesa. En aquest context, el PNJCat planteja 

la participació, la cultura participativa i el capital social com uns dels reptes principals 

de les polítiques de joventut. Per assolir-ho es considera que és especialment necessari 

un moviment juvenil organitzat, fort, divers i crític. 

Anàlis i de la realitat juvenil en l ’àmbit de la participació 

En l’àmbit de participació, les entitats i l’associacionisme són els temes més 

recurrents. Els participants reconeixen que la Bisbal és un municipi amb un teixit 

associatiu fort i extens i un referent en el territori. Es considera que les associacions 

són l’agent que dóna vida al poble, estan molt relacionades amb la Festa Major i 

s’ocupen d’una part rellevant de l’oci de la Bisbal, potser sense les activitats que 

organitzen les associacions en el municipi no es faria res. 

Tot i això, molt sovint hi ha la percepció que les entitats són tancades. També 

apareixen veus que indiquen que les associacions són obertes i que qui no hi participa 

és perquè no vol o no s’identifica amb el projecte o amb el municipi (associat a origen). 

Però en línies generals és més present el discurs que les entitats no són prou obertes 

o permeables, costa molt incorporar gent nova i a vegades les pròpies entitats no en 

són conscients o no saben com fer-ho. 

D’una banda, es creu que les entitats es fonamenten en vincles familiars i d’amistat 

previs i molt forts i això dificulta la incorporació de gent nova. En aquest mateix sentit, 

hi ha la percepció que les associacions estan formades per grups molt homogenis que 

no han acabat de saber incorporar col·lectius diferents (d’origen, cultural, etc.). Aquest 
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fet pot venir condicionat per la preeminència d’entitats culturals davant d’altres entitats 

de caràcter més social o cívic (associacions de veïns, tercer sector, etc.). 

Igualment, hi ha la percepció que els mateixos joves tenen dificultats per accedir a les 

entitats, no saben com acostar-s’hi o no se’n senten capaços. De fet, es reconeix que 

hi ha un nombre important de joves que no estan implicats (outsiders) ni en les entitats 

ni en les activitats del municipi, però no s’acaba de saber si és per desconeixement de 

les associacions o de com accedir-hi, o per manca d’interès. En qualsevol cas, es 

destaca poca implicació dels joves no associats. 

De les entitats també es comenta que hi ha poca xarxa o connexió entre elles, hi ha 

problemes de coordinació i funcionen pel seu compte. Això crea certa competència 

entre elles, ja que les més grans concentren molta atenció i recursos i acaben “tapant” 

a les altres.  

Aquestes problemàtiques de coordinació i competència sobretot es visualitzen durant 

la Festa Major. En aquest sentit, també hi ha participants que qüestionen que moltes 

entitats estan focalitzades en la Festa Major i hi ha mancança d’altres tipus 

d’associacions i entitats. 

Més enllà del teixit associatiu també hi ha la percepció que manquen espais de 

participació. Alguns d’aquests espais, tot i que ja existeixen o han existit (Consell 

Escolar, d’entitats, etc.), no han funcionat o es consideren fluixos o poc útils. En aquest 

sentit, es valora que falta un espai on els joves puguin participar i fer sentir la seva veu, 

i que se’l sentissin seu. No obstant això, alguns participants reconeixen que assolir-ho 

és difícil. Per un costat, es considera que hi ha una desconnexió entre els joves i 

l’Ajuntament (veure 4.8 L’Ajuntament i la joventut) i que pot ser complicat aconseguir 

que tots els joves hi siguin representats i que siguin els mateixos joves que s’expressin. 

Per l’altre, hi ha manca de cultura participativa generalitzada i és difícil motivar els joves 

a involucrar-se i participar. 

Tot i això, també es posa en valor algunes activitats que s’han fet o es fan com, per 

exemple, el projecte FutbolNet o les activitats de les AMPA, i es constata que quan els 

joves tenen espais i se’ls deixa ser proactius responen positivament. 
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4.4.5. CULTURA I OCI 

El PNJCat aborda l’eix de la cultura des d’una concepció àmplia que inclou aquelles 

pràctiques o produccions estrictament percebudes com a culturals, com són la lectura, 

la música, els espectacles, etc., però també aquelles que poden assolir aquesta 

condició, com els mitjans de comunicació, les noves tecnologies, etc. Des d’aquesta 

concepció, es percep que la cultura i l’oci és cada cop més fonamental en la vida de les 

persones joves i que contribueix a estructurar les seves identitats individuals i 

col·lectives. 

Anàlis i de la realitat juvenil en l’àmbit de cultura i oci  

En l’àmbit de l’oci i la cultura, donada la llarga tradició musical del municipi, apareixen 

diverses apreciacions al voltant de l’escena i les activitats musicals. En aquest 

àmbit, alguns projectes i iniciatives són valorades positivament mentre que altres es 

considera que s’han de millorar o replantejar. Entre aquestes últims, el buc d’assaig es 

creu que no respon als interessos dels joves i consideren més adient un local públic on 

poder assajar. Igualment, alguns participants consideren que l’Escola de Música, com 

que no ofereix estudis reglats, obliga molta gent a buscar alternatives formatives 

musicals en altres municipis com Palafrugell. 

Per altra banda, el projecte “Escena Bisbalenca” es valora com una bona idea però que 

necessita ser millorat o repensat. Es considera que el moment en què es va iniciar era 

un moment musicalment fluix i no va aconseguir que els joves s’hi sentissin identificats, 

pel que es considera que el plantejament del projecte està “desfasat”. 

En canvi, hi ha altres iniciatives i projectes que són valorats positivament. Entre aquests 

apareix de nou l’activitat “Taller de rap”. És una activitat amb molt bona acollida i els 

participants s’hi han sentit identificats. A més es considera que pot representar una 

palanca per incentivar els joves a continuar i fer més gran el projecte. 

Per altra banda, es destaca que hi ha manca d’espais i equipaments culturals, com 

per exemple un centre cívic, o els que existeixen no són adequats, com la Biblioteca. 

Igualment, els joves consideren que hi ha una manca d’oferta cultural i d’oci per a 

ells (“no tenen res a fer”) i es veuen obligats a anar al carrer o als bars. Aquest punt 



 

 

 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2019 

 

33 

està íntimament relacionat amb les problemàtiques al voltant de la convivència a l’espai 

públic del capítol sobre cohesió. 

També es considera que no hi ha prou suport institucional als artistes i creadors 

independents, tant en l’àmbit de la música com d’altres disciplines com, per exemple, el 

teatre. Es detecta que els artistes que volen actuar a la Bisbal han de demanar suport a 

les associacions perquè facin d’intermediaris per accedir als equipaments on realitzar 

activitats i espectacles. En aquest sentit, també s’argumenta que la programació 

d’activitats d’oci nocturn no estan pensades per als joves i que falta oferta musical 

adaptada als gustos d’aquest col·lectiu. 

Sovint busquen activitats d’oci en altres municipis propers (Fires de Girona, Festa 

Major de Palamós, de Platja d’Aro, etc.). Valoren positivament l’experiència dels 

autobusos a les Fires de Girona i consideren que s’hauria de fer més sovint per a altres 

esdeveniments. 

Les activitats esportives es veuen com un element positiu. Es destaquen 

positivament alguns projectes com el FutbolNet o el propi club de futbol com a espais 

de trobada i per treballar els valors. 

4.4.6. HABITATGE 

En el PNJCat es considera el procés de transició domiciliària com una etapa cabdal en 

la transició cap a la vida adulta. En aquesta línia, l’accés a l’habitatge és un aspecte 

fonamental en les transicions juvenils i ha de tenir un paper destacat en el conjunt de 

polítiques d’emancipació. En conseqüència, l’èxit en la transició domiciliària es 

converteix en un dels reptes principals de la joventut i s’analitza en aquesta diagnosi. 

Anàlis i de la realitat juvenil en l’àmbit de l’habitatge  

En el cas de l’accés dels joves a l’habitatge, en primer lloc apareix una problemàtica 

generalitzada a tot el territori: la manca d’ingressos o ingressos insuficients que 

dificulten l’emancipació i l’accés a l’habitatge. Tot i que el preu del lloguer és baix 

comparat amb el comarcal es reconeix que hi ha manca d’oferta de pisos, 

especialment de pisos de característiques adients per a joves. 
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En aquest sentit, es percep que no hi ha cultura de compartir pis i el mateix Servei 

d’Habitatge reconeix que no s’ha contemplat la possibilitat d’oferir serveis o orientació 

en aquest sentit. 

No obstant això, alguns participants adults assenyalen que els joves no tenen la 

percepció dels costos i l’esforç que representa l’habitatge (“no s’ho pregunten fins que 

volen emancipar-se”). Aquest comportament el relacionen amb la manca de referents i 

valors que s’ha esmentat en el capítol de cohesió. 

Per últim, més enllà d’una problemàtica lligada exclusivament a jovent, preocupa el 

fenomen recent d’ocupació d’habitatges i d’un circuit paral·lel de lloguer il·legal. 

4.4.7. SALUT 

El PNJCat desenvolupa una visió multidimensional de la salut que inclou el conjunt de 

benestar físic, mental i social. En aquest sentit, s’entén la salut no només com el 

tractament de les condicions de salut presents, sinó els hàbits i comportaments que 

tindran uns o altres efectes en les condicions de salut futures. Per tant, fa referència a 

la promoció dels hàbits de salut dels joves i a la prevenció de les conductes de risc. 

D’aquesta manera, en el plantejament del PNJCat, les polítiques de salut dirigides a la 

població juvenil constitueixen un ventall d’accions per al foment dels hàbits i els 

comportaments que han de permetre als joves desenvolupar una vida saludable. 

Anàlis i de la realitat juvenil en l’àmbit de la salut  

En aquest àmbit no hi ha la percepció que el consum de drogues sigui una 

problemàtica generalitzada. Es detecta un consum de certes drogues, especialment 

alcohol, tabac i marihuana o haixix (porros) i altres substàncies en edats més grans. Per 

part dels joves hi ha una acceptació al consum, consideren que hi ha més tendència a 

fumar porros que a consumir altres coses, però no hi ha la percepció que sigui una 

conducta generalitzada i no ho relacionen amb problemàtiques socials, com 

conflictivitat o baralles. 

Com ja ha sorgit anteriorment, es considera que manquen referents. Específicament, 

manca una figura de referència en l’àmbit municipal o itinerant a tota la comarca Es 

reclama que s’hauria de fer treball comunitari i hi ha la percepció que altres mesures 

de tipus sancionador, com les multes econòmiques, no tenen efecte dissuasiu. 
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Entre alguns participants sorgeix la preocupació sobre l’efecte que té el consum de 

drogues en la salut mental. Es comenta que els serveis psicològics estan saturats i 

que els serveis privats no són accessibles per a tota la població perquè acostumen a 

tenir un cost elevat. En aquest sentit, també es comenta que hi ha mancança de 

recursos i equipaments públics al municipi i que els que existents queden lluny (Platja 

d’Aro). Per tant, els recursos econòmics familiars són un condicionant. 

4.4.8. L’AJUNTAMENT I LA JOVENTUT 

Tot i que no es tracta d’un àmbit de polítiques públiques, en la fase de diagnosi ha 

aparegut recurrentment el paper que exerceix l’Ajuntament i les relacions que 

s’estableixen entre aquest i els joves i les entitats. En aquest sentit, s’ha cregut 

convenient incloure un punt en què s’analitzen quines necessitats i problemàtiques 

perceben els joves i els professionals en aquestes relacions, més enllà dels serveis i 

projectes específics de cada àrea o àmbit de polítiques públiques. En aquest punt, 

doncs, posem el focus analític en aquestes relacions per detectar possibles elements de 

millora. 

Anàlis i de les relacions entre l’Ajuntament i els joves 

Per un costat, els joves associats consideren que existeix una bona relació entre 

l’Ajuntament i les entitats. Expressen que la relació amb els tècnics i professionals és 

fluïda i que des de l’administració hi ha predisposició i es posen facilitats per impulsar 

activitats i esdeveniments. Amb tot, consideren que aquesta facilitat de relació va 

associada a un col·lectiu o actitud que anomenen “cultura de poble”, és a dir, 

identificació i participació amb el municipi i amb les activitats i iniciatives que s’hi 

realitzen. En aquest sentit, consideren que la gent interessada a participar en les 

propostes que es realitzen des de l’Ajuntament té les eines per fer-ho i que els canals 

utilitzats per fer la difusió són adients. 

No obstant això, en els grups de discussió amb joves sorgeix un discurs més crític al 

voltant del paper de l’Ajuntament. Consideren que no es fa res per la seva edat (“tot 

es fa per a un públic més gran”) i mostren desànim i decepció. Alguns participants 

consideren que les accions que s’impulsen des de l’Ajuntament estan “secularitzades”, 

en el sentit que estan dirigides a col·lectius de joves concrets (risc d’exclusió, “que 

tenen problemes”, etc.) i alguns espais i activitats estan estigmatitzats. 
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En aquesta mateixa direcció, alguns professionals tenen la percepció que no hi ha una 

relació continuada i constant entre Ajuntament i joves, i que manca predisposició per 

part del primer. 

Per altra banda, els joves perceben que les persones associades tenen més capacitat i 

facilitat per fer coses. Creuen que l’Ajuntament organitza coses per a les entitats 

perquè aquestes pressionen i que són les associacions les que organitzen les activitats. 

Consideren que el paper de l’administració es focalitza en les subvencions. Amb tot, tal 

com ja ha sorgit en el capítol sobre participació, també es mostren crítics amb 

l’obertura de les entitats. 

Els joves també perceben problemes i deficiències en la comunicació de Ajuntament. 

Els canals utilitzats són principalment Facebook i papereria (cartells, tríptics, flyers, etc.) 

però consideren que aquests no acaben de ser efectius. També es comenta que no és 

fàcil navegar a la web, tot i que reconeixen que s’ha millorat. Tenen la percepció que 

no coneixen els serveis, programes i actuacions de l’Ajuntament i que aquest no treu 

profit dels joves. En aquest sentit, reivindiquen espais de representació per a joves, que 

tinguin incidència real en les polítiques públiques amb propostes reals i reclamen que 

quan participen rebin algun tipus de retorn. 
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4.5. REVISIÓ DE LES POLÍTIQUES ACTUALS 

 

EDUCACIÓ 

 

Objectius generals:  

 Conscienciar els joves per fer de la formació permanent un projecte de vida. 

 Orientar i assessorar els joves per tal de definir els seus interessos formatius. 

Objectius específics Temporització Avaluació 

Oferir des de l’Àrea de Joventut formació variada 

tenint en compte l’edat, sexe, diferències 

socioculturals i econòmiques.  

 Introduir el projecte PICES a l’INS la Bisbal. 

 Impulsar un Projecte de Qualificació 
Professional Inicial. 

 

 Fer difusió de la formació periòdica que es 

duu a terme des de l’Aula d’Adults, Consorci 

de Normalització lingüística, l’Àrea de 

Desenvolupament Local i Club de la Feina. 

 

 Participar en la xerrada informativa sobre la 

formació acadèmica conjuntament amb 

Desenvolupament Local, Club de la Feina i 

Aula d’Adults. 

 

 Fer difusió del recurs digital Forma’t, recull 

de formació mensual a la comarca creat pel 

Consell Comarcal del Baix Empordà. 

 

 

2012 – 2015 

 

 

 

 

2012 – 2015 

2012 – 2015 

 

 

2012 – 2015 

 

 

 

 

2012 – 2015 

 

 

 

 

2012 - 2015 

Realitzat 

 

 

 

 

No realitzat 

No realitzat 

 

 

Realitzat 

 

 

 

 

Realitzat 

 

 

 

 

Realitzat 

Actuacions a realitzar: Temporització Avaluació 

 Formació ocupacional subvencionada pel 

Servei d’Ocupació de Catalunya per a 

persones en situació d’atur: Informació al 

client, Informàtica de l’usuari/ària i 

Dissenyador/a pàgines web i multimèdia. 

 

 Projecte Curra Tu! Formació dels oficis de 
pintura, paleta, jardineria i forestal per a 

joves de 16 a 18 anys. 

 

 Curs de monitor/a d’activitats de lleure. 

2012  

 

 

 

 

2012  

 

 

 

2012 – 2015 

Realitzat 

 

 

 

 

Realitzat  

 

 

 

Realitzat 



 

 

 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2019 

 

38 

 Curs de director/a d’activitats de lleure. 

 Curs de socorrisme bàsic. 

 

 Col·laboració amb l’INS la Bisbal per 

introduir el programa PICES de forma 

setmanal per acostar la informació als joves. 

 

 Col·laboració amb l’INS la Bisbal per iniciar 

un projecte d’una xerrada sobre 

l’experiència personal de diferents persones 

a l’hora de triar el seu futur professional. 

 

 En els propers anys realització d’activitats 

formatives que sorgeixin de les conclusions 

de la taula sociolaboral. 

 

 

2012 – 2015 

2012 – 2015 

 

2012 – 2015 

 

 

 

2012 – 2015 

 

 

 

 

2012 – 2015 

No realitzat 

No realitzat 

 

No realitzat 

 

 

 

No realitzat 

 

 

 

 

Realitzat  

VALORACIÓ EDUCACIÓ 

 

A finals de l’any 2011 es van iniciar 3 formacions ocupacionals subvencionades del SOC per a 

persones en situació d’atur: 

 Informació al client amb una durada de 235 hores, concretament 29/11/2011 a 28/6/2012 i 16 

participants, dels quals el 25 % eren menors de 30 anys. 

 Informàtica de l’usuari/ària amb una durada de 220 hores, concretament de 14/12/2011 a 

7/5/2012 i 17 participants, dels quals el 19 % eren menors de 30 anys. 

 Dissenyador/a web i multimèdia amb una durada de 370 hores, concretament de 13/12/2011 

a 8/5/2012 i 17 participants, dels quals el 35 % eren menors de 30 anys. 

Ha estat l’únic any que hem disposat de formació ocupacional, l’any següent ja no es va poder entrar 

en la convocatòria del SOC. 

 Projecte Curra Tu! Formació dels oficis de pintura, paleta, jardineria i forestal per a joves de 

16 a 18 anys. Es va realitzar durant el mes de juliol de l’any 2012 amb la participació de 10 

joves del municipi. Tot i ser un projecte en el qual es va treballar la formació bàsica dels oficis 

de pintura, paleta, jardineria i forestal, majoritàriament a partir de la seva pràctica, el pes 

important el té la vessant educativa, amb la intencionalitat de motivar els joves, retornant-los 

la confiança en si mateixos i en les possibilitats d’èxit i desenvolupament personal; una 

voluntat transformadora. 
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Es va dur a terme durant el mes de juliol, com a mesura per als joves que no van poder entrar dins 

el mercat laboral, perquè no estiguessin a casa, amb la desmotivació que representa i al mateix 

temps per despertar la seva curiositat i veure les possibilitats d’obrir-se nous camins en la formació 

reglada d’oficis. 

L’any 2013 el projecte Curra-tu! el veiem evolucionar gràcies al projecte Joves per l’ocupació que té 

com a objectiu millorar l’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral i/o fomentar el retorn al sistema 

educatiu dels/les joves participants. Consten d’una formació professionalitzadora necessària per al 

desenvolupament adequat d’un determinat lloc de treball, en aquest cas de Jardineria i Forestal i, si 

s’escau, d’una formació complementària específica i vinculada a aquella amb la finalitat d’ajustar-se a 

les necessitats de les empreses susceptibles de contractar les persones joves. En van poder ser 

beneficiaris 7 joves del municipi. 

L’any 2014 podem tornar a presentar el projecte millorat de Joves per l’ocupació, en aquest cas amb 

la formació d’hostaleria, on també en van poder ser beneficiaris 7 joves del municipi i amb molt bona 

valoració. 

L’any 2015 repetim experiència amb el projecte Joves per l’Ocupació afinant més el perfil 

professional com a Ajudant de Cuiner i Ajudant de Cambrer, amb 10 participants del municipi en 

aquesta ocasió. 

 Curs de monitor/a d’activitats de lleure: Cada any s’ha realitzat amb èxit aquesta activitat. Cal 

dir que s’ha reduït el nombre d’inscripcions al curs. Els anys 2012 i 2013 van ser 

aproximadament 30 i els anys 2014 i 2015 van ser aproximadament la meitat. 

 

 Curs de director/a d’activitats de lleure: s’ha proposat de forma bianual, és a dir, el 2012 i al 

2014 i cap dels dos anys s’ha pogut realitzar ja que no s’ha arribat al mínim d’inscripcions. 

 

 Curs de socorrisme bàsic ha passat el mateix que amb la formació anterior, no s’ha pogut 

realitzar ja que no s’ha arribat al mínim d’inscripcions. 

 

 No s’ha realitzat la col·laboració amb l’INS la Bisbal per introduir el programa PICES de 

forma setmanal per acostar la informació als joves a causa de la manca de recursos humans. 

Aquest projecte queda reservat per a quan es pugui realitzar. 
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 No s’ha realitzat la col·laboració amb l’INS la Bisbal per iniciar un projecte d’una xerrada 

sobre l’experiència personal de diferents persones alhora de triar el seu futur professional. 

Aquest projecte queda reservat per quan es pugui realitzar. 

 

 Les noves activitats formatives que sorgeixin de les conclusions de la taula sociolaboral són: 

Projecte Acompanyament IOC: iniciat durant el mes de febrer de 2014. Consisteix a tutoritzar 

els joves entre 16 i 29 anys de la Bisbal d’Empordà inscrits a l’IOC per obtenir el Graduat 

d’Educació Secundària (GES) 

 Existeix un gran nombre de joves del municipi que han sortit de la formació reglada de l’Institut i 

volen acabar els seus estudis. L’IOC ofereix la possibilitat d’obtenir el Graduat d’Educació Secundària 

a distància, entre altres estudis, però els manca un suport presencial, ja que hi ha un alt 

abandonament en aquest tipus d’estudis en línia. 

El tutor presencial ofereix el suport i les eines necessàries per assolir els continguts de les 

assignatures i fomenta la constància per no abandonar aquests estudis. 

Aquestes tutories seran 3 sessions setmanals de dues hores cada una d’elles i seguiran el calendari 

marcat per l’IOC. També tindran la possibilitat de tenir tutories individualitzades amb cita prèvia.  

Les sessions es realitzaran en una aula d’informàtica de l’edifici municipal Escoles Velles equipada amb 

15 ordinadors amb connexió a internet. 

 

TREBALL 

Objectius generals:  

 Informar i acompanyar els joves dels recursos municipals i generals per a la recerca de feina. 

 Orientar i assessorar els joves per tal de definir el seu objectiu professional. 

 Consolidar la taula sociolaboral. 

Objectius específics Temporització Avaluació 

- Fomentar les noves tecnologies com a recurs 

indispensable per a la recerca de feina. 

- Col·laborar en la descongestió de la recerca 

de feina en el recurs Club de la feina.  

2012 - 2015 

 

 

 

2012 - 2015 

 

 

 

Realitzat 

 

 

 

Realitzat 
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- Reforçar la formació com a eina que 

possibilita la inserció al món laboral. 

- Ser un membre actiu de la taula sociolaboral 

aportant la visió des de l’Àrea de Joventut. 

 

2012 - 2015 

 

 

2012 - 2015 

Realitzat 

 

 

Realitzat 

Actuacions a realitzar: Temporització Avaluació 

 Fer la difusió i acompanyament als joves de la 

formació que es fa des del Club de la Feina, 

com: “Aspectes importants per a la recerca 

de feina”, “Millora el teu currículum amb 

L’auto candidatura”, “L’entrevista de treball. 

Sigues el candidat seleccionat!”, “El candidat 

ideal. Què busquen les empreses?”. Aquests 

tallers sorgeixen de les necessitats trobades 

als perfils dels usuaris/àries del Club de la 

Feina. 

 

 Oferir el recurs de l’Aula.net unes hores 

establertes exclusivament per a la recerca de 

feina com a suport al Club de la Feina 

destinat per mantenir igualtat d’oportunitats 

a aquells joves que no disposin de recursos 

propis. 

 

 Coordinacions mensuals amb la taula 

sociolaboral per al coneixement de les 

demandes i necessitats actuals i la preparació 

de projectes conjunts de forma 

interdepartamentals i interinstitucional. 

 

2012 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2015 

Realitzat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realitzat  

 

 

 

 

 

 

 

Realitzat  

AVALUACIÓ TREBALL 

 

 Des del Punt d’Informació Juvenil s’ha realitzat la difusió i acompanyament als joves al servei 

del Club de la Feina, que és un espai setmanal on els joves poden rebre orientació 

professional, recerca de feina, borsa de treball i formació segons la seva situació personal i les 

necessitats del moment, com serien per exemple “Aspectes importants per a la recerca de 

feina”, “Millora el teu currículum amb l’auto candidatura”, “L’entrevista de treball. Sigues el 



 

 

 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2019 

 

42 

candidat seleccionat!”, “El candidat ideal. Què busquen les empreses?” entre d’altres. 

 A l’espai d’Escoles Velles disposem d’una aula equipada amb 15 ordinadors, l’Aula.net amb 

connexió a internet unes hores establertes per mantenir igualtat d’oportunitats a aquells 

joves que no disposin de recursos propis. 

 Es mantenen les coordinacions mensuals amb la taula sociolaboral per al coneixement de les 

demandes i necessitats actuals i la preparació de projectes conjunts de forma 

interdepartamentals i interinstitucional. És un espai necessari tant per a la creació de 

possibles projectes, intercanvi d’opinions, visions i perspectives com per informar de tots els 

professionals que treballem amb aquest àmbit. 

 Un dels nous projectes que no estaven previstos és Garantia juvenil. Projecte europeu amb 

l’objectiu de reduir l’atur juvenil que es va començar a implementar al territori 

aproximadament a partir de setembre de 2014. Des de l’inici, el Punt d’Informació Juvenil de 

la Bisbal ha estat realitzant la tasca anomenada nivell 0, és a dir, informació i acompanyament 

als joves per accedir al programa. Per a la promoció del projecte es fan diverses xerrades, la 

primera d’elles el 17 de desembre de 2014 liderada per la directora del SOC de la Bisbal 

d’Empordà i on es van convidar els instituts, centres concertats, educadors de Serveis Socials, 

i tècnics d’educació d’arreu de la comarca. El 3 de desembre de 2014 es fa una xerrada 

oberta als joves susceptibles d’inscriure’s al A partir maig de 2015 s’incorpora la figura de 

Impulsora del programa amb les seves tasques concretes del programa. 

Durant el 2015 es realitzen xerrades a serveis concrets com Club de la Feina amb 4 participants, el 

projecte Punt d’Activació de Creu Roja amb 7 participants, al mes d’octubre amb 9 participants i al 

novembre amb 13 participants. 

Al mes d’octubre de 2015 es fa una bustiada al municipi amb una carta signada per la regidora de 

l’Àrea de Joventut per fer difusió del projecte. 

La tasca que es fa des del Punt d’Informació Juvenil és informació i suport a l’hora de fer la inscripció 

i derivacions a programes que pugin ser d’interès dels joves. Joves del municipi han participat als 

cursos d’idiomes (anglès i francès) que s’han realitzat a l’Escola de Ceràmica i a Palafrugell, píndoles 

formatives que s’han realitzat a la Cambra de Comerç de Palamós d’Ajudant de cambrer/a i ajudant 

de carnisseria i Joves per l’ocupació 2014 i 2015 que es realitza al municipi. Es va oferir formacions 
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TIC i no es van realitzar per manca d’inscrits. 

A finals de l’any 2015 la Bisbal té registrats a Garantia Juvenil aproximadament 100 joves. 

 Taula comarcal liderada per SOC també és un projecte que no teníem previst. Sorgeix amb la 

voluntat i l’objectiu de millorar els contactes i coneixement del territori del Baix Empordà 

que treballem en els sectors d’ocupació, formació i intermediació amb la finalitat de ser més 

eficients amb les nostres feines. En aquesta primera trobada cada un dels agents participants 

es va presentar explicant els projectes que realitzaven d’acord amb els sectors que ja hem 

anomenat. Vans ser convidats centres col·laboradors del SOC, Àrees de Promoció 

Econòmica i Desenvolupament Local, centres d’ensenyament reglats públics, concertats i 

privats... 

 Un altre dels nous projectes que s’han realitzat per joves és el Projecte Punt d’Activació de 

Creu Roja que depèn del programa de Dipsalut Salut i Crisi. A la Bisbal ha estat destinat a 

joves de 16 a 20 anys. Han treballat el seu benestar emocional (autoestima, autoconeixement, 

control de les emocions...), la motivació, l’empoderament, la capacitació personal i 

professional, el treball en xarxa amb els professionals del municipi per millorar les 

expectatives i oportunitats d’inserció laboral especialment en l’aprenentatge d’habilitats i 

competències bàsiques que faciliten la integració social i l’activació a través de l’entrenament 

de capacitats en comunicació, assertivitat, accés a noves tecnologies millora de xarxes de 

relació entre d’altres. 

Ha tingut una durada de 6 mesos, de maig a octubre de 2015. Van iniciar el projecte 11 joves, 4 dels 

quals van començar a treballar durant la temporada d’estiu, 1 va abandonar i 1 anar a viure a una 

altra província. Els 4 mòduls que van treballar van ser els següents: Informació i orientació laboral, 

Motivació i activació per la recerca de feina, Competències laborals per treballar i Espais de recerca 

de feina. 
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CULTURA I OCI 

Objectius generals:  

 Apropar els joves a la cultura. 

 Treballar conjuntament amb les associacions del municipi. 

 Afavorir l’arrel musical del municipi. 

Objectius específics Temporització Avaluació 

 Fomentar la participació dels joves en les 

activitats culturals del municipi. 

 Promocionar les propostes musicals dels 

joves de la Bisbal d’Empordà. 

 Col·laborar amb les associacions del 

municipi a nivell tècnic. 

2012 - 2015 

 

 

2012 - 2015 

 

 

2012- 2015 

Realitzat 

 

 

Realitzat 

 

 

Realitzat  

Actuacions a realitzar: Temporització Avaluació 

 Rua de carnestoltes: des de fa 

aproximadament 7 anys l’Àrea de Joventut 

del Municipi lidera la Rua de Carnestoltes, 

amb la participació aproximada de 27 

carrosses i comparses. 

 

 Carnestoltes popular: l’Àrea de Joventut 

col·labora amb l’Agrupament Escolta les 

Gavarres per donar més pes al carnestoltes 

popular amb pregó del rei carnestoltes i 

cercavila. 

 

 Per a la promoció de grups musicals 

bisbalencs es guarda un espai en tots els 

concerts que realitza l’Àrea de Joventut per 

mostrar les seves produccions artístiques. 

 

 Reprendre el projecte “Escena Bisbalenca”, 

projecte que promociona els grups musicals 

bisbalencs; l’any 2007 la seva culminació va 

ser amb la creació d’un cd dels artistes 

musicals bisbalencs d’aquell any i la seva 

presentació al municipi en un concert. 

 

 Fer difusió del buc d’assaig. 

2012 – 2015 

 

 

 

 

 

 

2012 – 2015 

 

 

 

 

 

 

2012 – 2015 
 

 

 

 

2013 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 – 2015 

Realitzat  

 

 

 

 

 

 

Realitzat  

 

 

 

 

 

 

Realitzat  
 

 

 

 

Realitzat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realitzat  
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 Donar el suport tècnic a les associacions del 

municipi perquè puguin continuar realitzant 

les seves activitats. 

 

 Subvenció de projectes a associacions amb 

actuacions culturals al municipi, com per 

exemple. Dia de la música, Daró Folk 

(festival de música folk) i gran tió entre 

d’altres. 

 

 

2013 – 2015 

 

 

 

 

 

2012 – 2015 

 

 

Realitzat  

 

 

 

 

 

Realitzat  

 

 

 

VALORACIÓ CULTURA I OCI 

 

 La Rua de carnestoltes ha continuat durant aquests anys organitzada i gestionada per l’Àrea 

de Joventut completament arrelada al municipi amb la participació aproximada de 27 

carrosses i comparses. 

 Carnestoltes popular: l’Àrea de Joventut ha col·laborat amb l’Agrupament Escolta les 

Gavarres per donar més pes al carnestoltes amenitzant l’activitat amb el pregó del rei 

carnestoltes i cercavila. 

 Per a la promoció de grups musicals bisbalencs s’ha guarda un espai en tots els concerts que 

realitza l’Àrea de Joventut per mostrar les seves produccions artístiques i se n’han creat de 

nous 

 L’any 2014 es va reactivar el projecte “Escena Bisbalenca”, per promocionar els grups 

musicals bisbalencs; l’any 2007 la seva culminació va ser amb la creació d’un cd dels artistes 

musicals bisbalencs d’aquell any i la seva presentació al municipi en un concert. Durant el 

2014 es va seguir el mateix format, és a dir, tots els grups del municipi que van voler 

participar van gravar 1 cançó i es va crear un cd anomenat Ressona 1, en el qual es va fer 

promoció dels músics bisbalencs, acompanyat del Festival Estació Musical, on van mostrar la 

seva música en directe. 

L’any 2015 el festival evoluciona amb la incorporació dels músics al projecte. Es decideix la 

continuïtat d’aquest amb 3 dies de festival musical on s’hi van incloure activitats com el passi d’un 

documental i tertúlia amb diferents professionals musicals com el director d’una revista musical, un 

manager i un músic; també amb formacions concretes i les mostres musicals de tots els grups 
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bisbalencs que hi van voler participar. Com a novetat, es va fer el primer concurs de cançó. 

 A través de la programació de “La Calaixera” es fa difusió del buc d’assaig. 

 S’ha donat el suport tècnic a les associacions del municipi perquè puguin continuar realitzant 

les seves activitats quan ho han necessitat. També es va programar una xerrada gratuïta per 

donar-los la informació sobre la nova normativa i s’ha realitzat una formació extensiva 

gratuïta de 15 h durant 3 sessions en la qual s’han treballat les següents temàtiques:  

Novetats Fiscals que afecten a les entitats: Impost de Societats, comptabilitat per partida doble, 

model 347, novetats fiscals en IRPF i IVA, llei de mecenatge i llei de transparència. 

Redacció de projectes i la gestió de les subvencions. 

Gestió de la comptabilitat d’una entitat o associació, eines i programes gratuïts que es poden 

utilitzar. 

 S’han donat subvenció de projectes a associacions amb col·laboracions culturals al municipi, 

com per exemple Dia de la música, Daró Folk (festival de música folk) i gran tió entre 

d’altres. 

 Al 2013 va sorgir un nou projecte que no estava previst en cap àmbit d’actuació específic 

d’aquest Pla Local però que és transversal en Formació, Cultura i Oci i Participació anomenat 

La Calaixera. És un projecte de programació d’activitats trimestral de tallers creatius, cursos 

de formació i activitats diverses per desenvolupar les habilitats i l’aprenentatge personal per 

atendre les diferents inquietuds i necessitats dels joves del municipi en matèria de formació, 

dinamització juvenil i desenvolupament de l’oci i el lleure educatiu diferents en temporització 

i durada. Concretament, es realitzen activitats com dansa oriental, en la qual s’ha creat un 

grup de joves que tenen continuïtat amb l’activitat de cada trimestre i cada any, i ha donat 

l’oportunitat de fer una exhibició dels seus aprenentatges a final de curs. També formacions 

específiques per a joves i també hi tenen cabuda activitats puntuals d’estiu com el Torneig de 

Futbol Estiu Jove. 

 Amb aquesta programació trimestral es fa difusió tant a les xarxes socials, a la pàgina web i 

en paper amb fullets i cartells, aprofitant-los per donar a conèixer notícies relacionades amb 

joventut, ja sigui, per exemple, de programes de ràdio de joves a l’emissora municipal o 
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novetats de projectes a nivell de territori com Garantia Juvenil. 

 Un altre nou projecte va ser la formació en lleure de premonitors extensiu iniciat el 2013, 

que vol dir formació diària durant tot el mes de juliol adreçat a joves d’entre 14 i 17 anys, ja 

que es va detectar la necessitat d’un recurs per al mes de juliol perquè se senten molt grans 

per anar a casal i encara no poden entrar al món laboral i és una formació integral per al jove. 

Els estius següents s’ha repetit l’experiència exitosament i amb 18 participants 

aproximadament per cada edició realitzada. 

 

 

SALUT 

Objectius generals:  

 Assessorar els joves en els diferents àmbits de la salut. 

 Promocionar hàbits saludables entre els joves. 

Objectius específics Temporització Avaluació 

 Prevenir conductes de risc entre els joves. 

 Fer difusió del Punt Jove de Salut. 

 Facilitar material divulgatiu informatiu i de 

prevenció. 

 Facilitar als usuaris, si és necessari, un llistat 

dels recursos sanitaris existents o d’interès 

sobre temàtiques concretes. 

 Dotar els joves d’estratègies per tal 

d’ajudar-los a resoldre necessitats i 

conflictes personals o interpersonals. 

2012- 2015 

2012- 2015 

2012- 2015 

 

 

2012- 2015 

 

 

 

2012- 2015 

Realitzat  

Realitzat 

Realitzat 

 

 

Realitzat  

 

 

 

Realitzat  

Actuacions a realitzar: Temporització Avaluació 

 Continuar amb el conveni de col·laboració 

amb ACAS Baix Empordà del Punt Jove de 

Salut en el qual una agent de Salut destina 

dues hores cada 15 dies per fer 

assessorament a joves sobre temes de salut. 

 

 Realitzar tallers sobre diferents temàtiques 

concretes a l’INS del municipi i al Punt 

d’Informació Juvenil, com per exemple 

2012- 2015 

 

 

 

 

 

 

2012- 2015 

 

 

 

Realitzat 

 

 

 

 

 

 

Realitzat  
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malalties de transmissió sexual, VIH/SIDA, 

sexualitat, alimentació, còctels saludables, 

tatuatges i pírcings entre d’altres. 

 

 Realitzar campanyes preventives durant les 

barraques de la Festa Major de la Bisbal. 

 

 Repartir Carpetes de Salut als alumnes de 

3r d’ESO de l’INS 

 

 

 

 

 

2012- 2015 

 

 

 

2012- 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realitzat  

 

 

 

No Realitzat  

 

 

VALORACIÓ SALUT 

 

 Durant els anys 2012 a 2015 s’ha donat continuïtat al conveni de col·laboració amb ACAS 

Baix Empordà per al Punt Jove de Salut en el qual una agent de Salut destina dues hores cada 

15 dies per fer assessorament a joves sobre temes de salut a l’espai del Punt d’Informació 

Juvenil. També atén consultes des d’altres vies com són la telefònica, el correu electrònic, 

whatsapp, facebook. 

 A continuació presentem un breu resum del nombre d’aquestes consultes que ha rebut 

l’agent de salut segons cada any: 

Temàtica 2012 2013 2014 2015 

Sexualitat 74 69 66 46 

Drogues 12 17 21 21 

Alimentació 7 4 2 4 

Altres 14 9 3 6 

Total 107 99 92 77 

 

 S’han continuat realitzar tallers sobre diferents temàtiques concretes a l’INS del municipi i al 

Punt d’Informació Juvenil, com per exemple malalties de transmissió sexual, VIH/SIDA, 

sexualitat, alimentació, còctels saludables, tatuatges i pírcings entre d’altres, depenent de les 

necessitats que van sorgint. Cal afegir que el curs escolar 2014- 2015 s’han començat per 

primera vegada els tallers a les aules d’ESO de l’escola Cor de Maria. 

 A continuació presentem un breu resum dels tallers realitzats durant els 4 anys a l’INS la 

Bisbal i a l’Escola Cor de Maria amb el número de participants de cada un d’ells: 
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Taller 2012 2013 2014 2015 

MTS/SIDA a 4t ESO 122 0 120 112 

Sexualitat i afectivitat a 2n ESO 135 123 0 110 

Drogues a 3r ESO 123 138 0 82 

Exposició SEX o no SEX 4t ESO 127 0 0 0 

Hàbits Saludables 1r ESO 0 0 116 112 

Gènere 1r ESO 0 0 0 85 

Alimentació UEC 0 6 0 0 

Xarxes Socials UEC 0 7 0 0 

Sexualitat, MTS i VIH/SIDA UEC 0 7 8 0 

Hàbits Saludables UEC 0 7 9 0 

Drogues UEC 0 0 8 0 

Cànnabis UEC 0 0 8 0 

Alcohol UEC 0 0 10 0 

Drogues 2n ESO Cor de Maria 0 0 0 24 

Drogues 3r ESO Cor de Maria 0 0 0 30 

Sexualitat 3r ESO Cor de Maria  0 0 0 30 

Febre de divendres nit UEC 0 0 0 10 

El sucre que beus UEC 0 0 0 8 

Salut i lleure al Campus Estiu Jove  0 0 0 19 

Total participants 507 281 279 622 

 

 El resultat final de participants de taller i any varia degut a que en un any natural hi trobem 

dos cursos escolars diferents. 

 Per una banda, cada estiu en el període de la Festa Major de la Bisbal s’han realitzat 

campanyes preventives amenitzant-les amb diferents temàtiques o dinàmiques per cridar 

l’atenció dels joves i provocar el seu acostament el dia 14 d’agost a l’espai de barraques al 

passeig Marimon Asprer. Per una altra banda, s’han realitzat altres campanyes preventives 

tant al Punt d’informació Juvenil com a l’INS la Bisbal com una taula informativa el Dia 

Mundial sense tabac, que és el 31 de maig, i la taula informativa el Dia Mundial de la Lluita 

contra VIH/SIDA ,el dia 1 de desembre. 

 El repartir Carpetes de Salut als alumnes de 3r d’ESO de l’INS la Bisbal ha deixat de realitzar-
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se. És un projecte que queda pendent de tornar a realitzar-se en un futur. 

 

 

COHESIÓ SOCIAL 

Objectius generals:  

 Potenciar el Casal de Joves com a eina de cohesió social.  

 Fer del Casal de joves un espai de referència. 

Objectius específics Temporització Avaluació 

 Obrir dues tardes setmanals el Casal de 

Joves. 

 Programar activitats anuals dins el Casal de 

Joves. 

 Fer que el casal de joves sigui un espai dels i 

per als joves. 

 Donar a conèixer el Casal de joves.  

2012 i 2014 

 

2012- 2015 

 

 

2012- 2015 

 

2012- 2015 
 

Realitzat 

 

Realitzat 

 

No realitzat 

 

Realitzat 

 

 

Actuacions a realitzar: Temporització Avaluació 

 

 El Casal de Joves és un projecte on l'Àrea 

de Joventut i l'Àrea d'Educació de 

l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà fan un 

treball transversal vetllant per la inclusió i la 

cohesió socials dels joves i adolescents del 

municipi. És un espai destinat al col·lectiu 

d'adolescents en general; posant especial 

èmfasis en els joves amb diferents 

problemàtiques socials (famílies 

desestructurades, manca d'autoestima i 

carència de valors entre d'altres). 

 Es treballa amb la finalitat d’oferir ala joves un 

espai propi de trobada; amb activitats dirigides com 

són l'aula.net (ordinadors amb connexió a internet); 

activitats lliures a la sala Espai Jove com jugar a 

ping-pong, jocs de taula...; també disposem de la 

Sala Polivalent utilitzada per diferents grups i per a 

diferents activitats artístiques: grup de breakdance, 

grup de funky i grup de Pop (grups informals de 

joves) i amb activitats dirigides com dansa oriental 

o capoeira i el Punt d’Informació Juvenil. 

 

2012 i 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Realitzat  
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Dit espai ha estat obert amb la intencionalitat 

d'establir-se com a activitat normalitzada i poder 

fer un acompanyament als usuaris joves i 

adolescents en el seu procés de maduració 

personal. 

 

 

Tanmateix cal parlar també de la tasca preventiva 

del projecte amb la intencionalitat de millorar la 

qualitat de vida dels joves així com la igualtat 

d'oportunitats. 

 

Quant a la programació d’activitats al llarg de l’any, 

seran escollides de forma participativa amb els 

usuaris. 

Com a novetat, per donar a conèixer el Casal de 

Joves es farà una jornada de portes obertes a la 

qual convidarem a joves i pares. 

 

 Estiu Jove: projecte continu del Casal de 

Joves durant al mes de juliol amb activitats al 

carrer, gratuïtes i obertes per a joves, 

principalment perquè els joves amb pocs 

recursos que al llarg de l’estiu no poden 

assistir a un casal d’estiu puguin realitzar 

activitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realitzat  

 

AVALUACIÓ COHESIÓ SOCIAL 

 

El Casal de Joves, seguint la metodologia de treball emprada durant l’any 2011 i continuada durant 

els mesos de gener a juny de 2012, va donar els seus fruits. Els joves van sentir que l’espai del Casal 

de Joves era el seu espai. Feien l’ús de les diferents sales i les activitats que s’hi oferien i en gaudien 

de forma sana. La funció de les àrees implicades va ser l’acompanyament als joves, orientació i breu 

monitoratge per promocionar l’autonomia dels mateixos joves. 

Durant aquest temps el grup d’assistents a l’Espai Jove va passar a ser més heterogeni quant a gènere 

i culturalment. 

A poc a poc es va anar creant un vincle entre els joves i les tècniques que hi van treballar afavorint el 
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treball amb els joves en diferents àmbits com valors, habilitats personals i socials.  

Durant el tercer trimestre de l’any 2012 va haver-hi reducció de plantilla i el projecte va perdre una 

tècnica. Pocs mesos més tard el projecte amb aquest format va finalitzar per manca de recursos 

humans. 

 Es van continuar les activitats dirigides que es realitzaven i es va començar amb un nou 

format, LA CALAIXERA, una programació d’activitats trimestrals en les quals s’inclouen 

tallers, cursos i sortides a preus populars que ha tingut durada fins a l’actualitat.  

 

 El projecte Estiu Jove es va realitzar l’estiu 2012 com a últim any per diferents motius: un 

d’ells, la manca de recursos humans suficients i un altre, que la mitjana d’edat dels participants 

a les activitats era infància i no joves. L’activitat que es continua realitzant és el Torneig de 

futbol Estiu Jove. 

 

 

 

PARTICIPACIÓ 

Objectius generals:  

 Facilitar la participació dels joves al municipi. 

 Fer un acompanyament en la participació juvenil quan sigui necessari. 

 Tenir en compte la participació i els processos participatius dels joves no associats. 

Objectius específics Temporització Avaluació 

 Oferir espais dignes perquè els joves els 

puguin utilitzar per reunir-se. 

 Donar a conèixer les vies d’accés par arribar 

a ser membre d’una associació del municipi. 

 Donar l’ajuda necessària quan una associació 

o grup de joves no associat demani la 

col·laboració a l’Àrea de Joventut en un 

procés de participació propi. 

 Crear un sistema d’igualtat d’oportunitats 

per als joves no associats. 

 2012- 2015 

 

2012- 2015 

 

2012- 2015 

 

 

 

 

2012- 2015 

Realitzat 

 

Realitzat 

 

No Realitzat 

 

 

 

 

No realitzat 

 

Actuacions a realitzar: Temporització Avaluació 

 Tenir dues aules municipals por poder fer 

una cessió d’espais als joves del municipi on 

puguin iniciar els seus propis processos 

participatius des del disseny, implementació i 

2012-2015 

 

 

 

Realitzat  
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avaluació; amb ordinador i connexió a 

Internet. 

 

 Dissenyar la llistat d’associacions i penjar-la a 

la web del municipi explicant amb una petita 

descripció cada entitat, així com el seu 

contacte. 

 

 La forma participativa més habitual del 

municipi és a través de la xarxa associativa 

existent. L’Àrea de Joventut ha de 

col·laborar en la part del procés participatiu 

d’una entitat segons la seva necessitat, ja 

sigui en el disseny, la implementació o 

avaluació; tenint en compte també que hi 

haurà processos en què les associacions no 

necessitaran la seva col·laboració. 

 

 Elaborar un full de ruta conjuntament amb 

els grups de joves no associats en el qual es 

pugui avaluar prèviament el projecte en què 

poden treballar per així poder tenir les 

mateixes possibilitats que les associacions 

quant a la cessió d’espais i l’oportunitat de 

rebre subvencions del mateix Ajuntament. 

 

 

 

 

 

2012-2015 

 

 

 

 

 

2012- 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2015 

 

 

 

 

Realitzat 

 

 

 

 

 

No Realitzat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No realitzat 

 

AVALUACIÓ PARTICIPACIÓ 

 

 

 L’edifici d’Escoles Velles, on es troba el Punt d’Informació Juvenil, disposa de diferents aules i 

espais perquè les associacions en puguin fer ús quan ho necessiten. Les associacions juvenils 

n’han fet ús per a activitats concretes o trobades. 

 Com a Punt d’Informació Juvenil es dóna informació als joves interessats en associacions 

concretes, el contacte i com accedir-hi. 

 Des de les mateixes associacions no s’ha demanat assessorament o acompanyament a l’Àrea 

de Joventut per a dur a terme processos participatius. Elles mateixes tenen eines i recursos 

per dur-ho a terme. En el cas que ho necessitin tindran l’assessorament de l’àrea. 

 No hi ha hagut cap grup de joves no associats interessats en un projecte susceptible de ser 

subvencionable o amb necessitats d’espais.  
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 Les activitats concretes proposades han estat 2 trobades amb la regidora de Joventut. La 

primera d’elles al mes d’octubre de 2015.Va ser una tarda en la qual van venir 4 joves de 16 i 

17 anys. Se’n va fer una bona valoració ja que els joves van conèixer l’espai i les activitats que 

s’hi realitzen de primera mà. La segona trobada es va presentar com a “Esmorzar amb la 

regidora” ; programada dissabte matí perquè joves que estudien o treballen fora del municipi 

hi poguessin assistir i no va tenir èxit 

NOVES TECNOLOGIES 

Objectius generals:  

 Apropar les noves tecnologies als joves del municipi. 

 

Objectius específics Temporització Avaluació 

 Oferir un espai wifi. 

 Fer difusió dels dies i horaris de l’Aula.net 

del Casal de Joves. 

 

2012- 2015 

 

2012- 2015 

Realitzat  

 

Realitzat  

Actuacions a realitzar: Temporització Avaluació 

 

 Treballar amb l’Àrea d’Informàtica del 

municipi per poder tenir un espai wifi, ja que 

ha estat una gran demanda. 

 

 

2013-2015 

 

Realitzat  

 

 

AVALUACIÓ NOVES TECNOLOGIES 

 

 Des de l’any 2013 a l’edifici on està situat l’Àrea de Joventut hi tenim xarxa guifi.net, és a dir, 

tothom es pot connectar a aquesta xarxa 1 hora diària de forma gratuïta des de qualsevol 

dispositiu, ja sigui ordinador portàtil, mòbil,... 

 

 En el cas que els joves tinguin més necessitat de connexió a Internet disposem d’aules perquè 

puguin treballar amb els seus ordinadors i connexió a Internet, i també d’una sala equipada 

amb ordinadors i connexió a Internet que poden utilitzar.  
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HABITATGE 

Objectius generals:  

 Donar a conèixer la Borsa Jove d’habitatge (Consell Comarcal Baix Empordà). 

Objectius específics Temporització Avaluació 

 Fer difusió de la borsa d’habitatge. 

 Assessorar les consultes sobre aquesta 

temàtica al Punt d’Informació Juvenil. 

2012- 2015 

2012- 2015 

Realitzat  

Realitzat  

Actuacions a realitzar: Temporització Avaluació 

 Actualment no hi ha previsió de construir 

nous habitatges de protecció oficial, per 

aquest motiu des de l’Àrea de Joventut les 

accions que es duran a terme seran la difusió 

del servei de la borsa jove d’habitatge i 

atendre les consultes sobre aquesta temàtica 

des del Punt d’Informació Juvenil.  

En el cas que hi hagués promocions socials 

d’habitatges buits des de l’Àrea de Joventut també 

se’n faria promoció. 

 

2012-2015 Realitzat  

AVALUACIÓ HABITATGE 

 

 Les consultes de joves sobre habitatge han estat derivades al servei d’Habitatge Jove del 

Consell Comarcal que té un conveni amb l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i després al 

Servei d’Oficina Jove que durant un període de temps era un especialista en aquest àmbit, 

aproximadament des del mes d’abril de l’any 2013 fins el mes de febrer de l’any 2015. Una 

vegada va acabar aquest període es va tornar de nou al Servei d’Habitatge Jove del Consell 

Comarcal 

 Durant aquest període de 4 anys no s’han construït nous habitatges de protecció oficial. 

 

Taula Tècnica Comarcal de Joventut del Baix Empordà 

 

Amb el nom de Taula Tècnica Comarcal de Joventut es constitueix la taula comarcal 

de treball l’any 2013, d’acord amb el Pla Integral Estratègic de Joventut de la comarca 

del Baix Empordà, en el qual s’acorda constituir una taula de treball entre el Consell 

Comarcal del Baix Empordà i amb la participació directa dels Ajuntaments de la 

comarca amb tècnic de Joventut propi. La resta de municipis queden representats en la 

figura de la tècnica comarcal de joventut. Aquesta taula es basa en criteris d’eficiència, 
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eficàcia i estalvi en l’execució de polítiques locals i comarcals, a través d’accions 

coordinades i mancomunades. 

La Taula Tècnica Comarcal de Joventut del Baix Empordà està formada pels Tècnics de 

Joventut municipals dels diferents municipis de la comarca, de manera voluntària, pel 

Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Baix Empordà i, puntualment 

per tècnics de la Coordinació Territorial de Joventut de Girona. 

Actualment els Ajuntaments participants de la Taula amb tècnic de Joventut propi són 

Albons, Bellcaire i la Tallada, la Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Mont-ras i Vall-llobrega, 

Palamós, Calonge, Castell- Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro. 

D’agents comarcals hi trobem la impulsora del programa Garantia Juvenil i la 

informadora juvenil del Baix Empordà. 

Puntualment, la Taula Tècnica pot acordar, juntament amb la conseller/a comarcal de 

Joventut i la Coordinació Territorial de Joventut de Girona, convocar la Taula de 

Regidors de Joventut, per tal de dur a terme una presa de decisions d’àmbit més 

general de comarca i de definició de línies més estratègiques proposades per la 

Direcció General de Joventut. 

La Taula de Regidors està composta pels trenta-sis municipis de la comarca del Baix 

Empordà, en la figura dels regidors de Joventut, i presidida pel conseller/a comarcal de 

Joventut de la comarca del Baix Empordà. Hi assisteix la tècnica comarcal de Joventut 

del Consell Comarcal del Baix Empordà, com a responsable del servei que coordina la 

iniciativa i també amb la funció de transmetre els acords presos als tècnics que 

conformen la Taula Tècnica. Puntualment, i quan es cregui adient es poden convocar 

altres agents del territori o de la Coordinació Territorial de Joventut de Girona. 

Les línies d’actuació són les següents: 

1. Constituir un instrument de cooperació i intercanvi per al desenvolupament de 

les polítiques integrals de joventut amb els municipis de la comarca del Baix 

Empordà. 

2. Establir assessorament tècnic als municipis que tinguin o vulguin desenvolupar 

un Pla Local de Joventut a la comarca. 
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3. Establir un espai comú de treball entre municipis i de treball en xarxa, generant 

accions i sinèrgies d’àmbit supramunicipal i/o comarcal.  

4. Detectar i avaluar problemàtiques juvenils de la comarca, mitjançant el treball 

en xarxa.  

5. Desenvolupar actuacions comarcals, optimitzant els recursos existents en 

matèria de Joventut i fent-ne el seguiment necessari.  

6. Generar contingut d’ús comarcal, definint estratègies i actuacions en matèria de 

joventut.  

7. Esdevenir un espai de creació de continguts del bloc comarcal Bejove i de 

manteniment d’aquest. 

8. Proposar accions a la Taula de Regidors i/o directrius a possibles línies de 

treball. 

9. Definir els eixos i accions a realitzar per l’Oficina Jove.  

Els destinataris, recursos i avaluació de les actuacions aniran en funció d’allò que es 

programi i es realitzarà de manera conjunta en la propera Taula que se celebri un cop 

finalitzada l’actuació. L’edat dels destinataris a qui s’adreçaran les accions anirà dels 12 

als 25 anys, exceptuant aquells programes de Joventut que puguin allargar l’edat dels 

destinataris, i que sempre seran menors de 30 anys.  

La Taula Tècnica garanteix que les accions en les quals participa la Taula estaran a 

disposició de tots els municipis de la comarca, segons els preus i actuacions que es 

deriven del protocol establert en la reformulació del projecte d’Oficina Jove del Baix 

Empordà i que hauran d’estar prèviament aprovats pel Ple del Consell Comarcal del 

Baix Empordà. 

Les reunions de treball es realitzaran una vegada al mes, o en altra periodicitat que 

s’acordi, establint semestralment el calendari de reunions. Aquestes trobades es 

realitzen de manera itinerant als diferents punts d’informació juvenil de la comarca del 

Baix Empordà. A cada reunió el tècnic de Joventut del municipi on es realitzi la trobada 

n’aixeca acta. Així mateix, al final de cadascuna s’establirà l’ordre del dia de la següent 

reunió. Les convocatòries, amb l’ordre del dia previst en la següent reunió, es 

convocaran des del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Baix 

Empordà. Juntament amb la convocatòria es farà arribar l’acta de la reunió anterior. Els 
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períodes per establir calendari de reunions seran: desembre (per a les reunions de 

gener a juny) Juny (per a les reunions de setembre a desembre).  

Oficina Jove del Baix Empordà 

A finals de l’any 2012 es signa un conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà, 

l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i Direcció General de Joventut per implementar 

l’Oficina Jove al territori ja que la Bisbal d’Empordà és la capital de comarca. L’espai on 

s’ubica és l’edifici municipal d’Escoles Velles on hi ha el Punt d’Informació Juvenil. 

Durant el primer temps l’informador juvenil va ser especialista en l’àmbit d’habitatge. 

Una vegada va sorgir el programa de Garantia Juvenil és va actualitzar l’àmbit 

d’intervenció prioritària en aquest programa. 

4.6. CONCLUSIONS 

Aquest darrer bloc de la diagnosi serveix de resum executiu dels capítols anteriors i té 

l’objectiu de fer una lectura general de la situació de la joventut al municipi. A partir 

dels eixos d’actuació i com a resultat de les necessitats i problemàtiques detectades en 

el procés de diagnosi es defineixen les següents línies prioritàries i propostes 

d’actuació. 

4.6.1. LÍNIES PRIORITÀRIES 

En aquest punt es desenvolupen propostes i línies d’actuació per al proper Pla Local de 

Joventut fent especial èmfasi als eixos del PNJCat prioritzats pels participants. El grup 

motor va prioritzar els eixos de cohesió, educació i ocupació. Tot i això, l’equip que ha 

elaborat la diagnosi també ha cregut convenient incloure la participació com a àmbit 

prioritari per a les necessitats i preocupacions que van aparèixer durant el treball de 

camp. 

Les propostes i línies d’actuació que es presenten a continuació són resultat de les 

percepcions sobre les necessitats i problemàtiques detectades pels participants en la 

fase de diagnosi. En aquest sentit representen una primera aproximació i correspon a 

la fase del disseny del PLJ desenvolupar-les en profunditat i elaborar propostes de 

serveis, projectes i accions concretes. 
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Propostes en l’àmbit de la cohesió 

Les necessitats i problemàtiques principals que han aparegut en aquest àmbit estaven 

relacionades amb la convivència, el civisme i l’ús de l’espai públic i les actituds 

discriminatòries (masclisme, homofòbia, etc.). Algunes d’aquestes actituds o 

problemàtiques estan lligades, d’una banda, a la manca de valors o referents, i de l’altra 

a una important estratificació basada en la identitat, l’origen familiar o altres variables 

socioeconòmiques. 

En aquest context, han sorgit diverses propostes o línies d’actuació futures per incidir i 

revertir algunes d’aquestes situacions. En primer lloc, apareix un bloc de propostes que 

van en la direcció de l’educació en valors i el respecte a la diferència. En aquest 

sentit, es creu necessari donar a conèixer la realitat social de la Bisbal donant veu a la 

diversitat pròpia dels seus ciutadans: orígens diferents, sexualitat, etc. Es proposa que 

aquesta comunicació ha d’anar en totes direccions, és a dir, no només donant veu a un 

col·lectiu sinó donar veu a tothom per generar diàleg (“Què representa ser musulmà, 

de l’Equador o homosexual a la Bisbal?”). Igualment, es creu necessari fomentar la 

reflexió i donar visibilitat a problemàtiques socials associades a la discriminació, com el 

masclisme o l’homofòbia, i es valora que s’hauria de donar suport a la xarxa existent 

d’entitats lligades a aquests àmbits (interculturalitat, LGTBI, feminisme, entre d’altres). 

En una altra direcció, es considera que l’Institut és un espai fonamental. Tractant-se 

d’un centre on va una gran part dels joves, s’ha de contemplar l’Institut com a 

oportunitat per arribar a aquest col·lectiu, i precisament es reclama que la cohesió 

s’ha de començar treballant aquí. Es demana que es complementi l’ensenyament formal 

amb formació en valors, que es reforci la relació entra l’Ajuntament i l’IES i el treball 

en xarxa: mantenir comunicació amb el centre, l’equip directiu i psicopedagògic. En 

aquest sentit, l’Institut tant és una font d’informació molt rellevant sobre les mancances 

dels joves, com podria ser un espai d’integració i identificació. No obstant això, com ja 

s’ha vist en el capítol anterior, l’IES també és un espai on es genera discriminació i 

estigma (“etiquetes”, educació per nivells, etc.). Es creu necessari modificar actituds o 

repensar estructures que es donen dins del mateix Institut. 

També en l’entorn educatiu apareixen veus que reclamen que és necessari fer treball 

preventiu en l’àmbit dels valors des de l’educació primària. 
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Per altra banda, sorgeix la proposta de repensar el model d’equipaments per a joves. 

Com s’ha observat durant el treball de camp, els equipaments actuals com l’Espai Jove 

no s’han consolidat com a espais de referència per als joves. Es considera que s’han de 

produir millores en la comunicació, en els recursos i en les activitats disponibles. Es 

posen com a exemples en l’àmbit de la interculturalitat les experiències realitzades a 

les localitats de Mollerussa (Espai Jove Intercultural) o Palafrugell. 

En el cas particular de les activitats que es realitzen, d’una banda es valora 

positivament el rol que té l’esport com a eina d’inclusió social. En aquest àmbit, es 

reclama més oferta esportiva pública i assequible per a tots els joves. Igualment, també 

es demana potenciar l’art i la cultura com a eines d’inclusió social. El taller de rap és 

una experiència exitosa en aquest àmbit. Va ser molt bon valorada per part dels 

participants i es demana que es reforci en un futur. 

En referència a les activitats, també apareix recurrentment la necessitat de canviar la 

lògica de la programació. Hi ha la percepció que el mateix Ajuntament estableix 

diferències entre els col·lectius i les activitats estan pensades i programades en aquest 

sentit. Es reclama que es pensin les activitats per a tots els joves sense tenir en compte 

el seu origen o condició. 

Propostes en l’àmbit de l’educació i e l treball 

A l’hora de plantejar les línies d’actuació en els àmbits d’educació i ocupació s’ha 

cregut convenient presentar-les conjuntament, ja que durant la fase de diagnosi les 

propostes i necessitats que han sorgit en aquests eixos estaven molt vinculades. 

En aquest sentit, la formació és una necessitat que apareix en tots dos eixos. Es 

reclama més oferta formativa més enllà de l’educació formal i espais homologats per a 

poder formar-se. Es posa èmfasi especial en la formació ocupacional i de competències 

bàsiques per a l’accés al mercat de treball. A més, a l’hora de facilitar l’accés al mercat 

de treball es creu necessari millorar la borsa de treball que s’hauria d’actualitzar més 

sovint i millorar l’espai web. 

D’altra banda, com ha aparegut en el punt anterior, també es demanen canvis i millores 

en els equipaments. En aquest sentit, espais com la Biblioteca o l’Espai Jove no han 

aconseguit donar respostes a les necessitats dels joves. En primer lloc, sorgeixen 
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propostes d’un espai d’estudi o local polivalent adaptat que ofereixi serveis enfocats a 

l’educació, tals com aules d’estudi, espais de treball en grup, espais per edats, reforç 

escolar, etc. Igualment, l’Institut també és un espai clau i es proposa que s’impulsin 

iniciatives d’acompanyament i suport entre alumnes com, per exemple, un projecte de 

mentors. 

Propostes en l’àmbit de la participació  

En aquest eix les principals necessitats i problemàtiques que han sorgit anaven al 

voltant de la manca d’espais de participació, el paper de les entitats, les dificultats (o 

manca) de relació entre els joves i l’Ajuntament i la baixa participació. 

Davants d’aquests reptes, en primer lloc sorgeix la necessitat de crear i fomentar 

espais de participació. Es reclamen espais de participació per fer propostes, 

trobades regulars de discussió i debat (es destaca el procés en el marc de la diagnosi 

del PLJ) o estructures del tipus Consell de Joventut o similars. Igualment, es destaca 

que és important que siguin espais de decisió real i que tinguin impacte en les 

polítiques municipals de joventut. A més, reivindiquen que els espais de participació i 

decisió han de retre comptes i donar a conèixer el resultat i impacte a posteriori 

(retorn o feedback). 

D’altra banda, cal reforçar i repensar el paper de les entitats. En primer lloc, s’hauria 

de fomentar la col·laboració entre entitats i crear o fomentar una xarxa local 

d’associacions. En segon lloc, és important fomentar la participació obrint les entitats a 

la ciutadania i donar a conèixer la seva activitat. Les entitats podrien rebre formació o 

suport per accedir a col·lectius de joves no associats. A més, les entitats han de ser 

proactives a l’hora de buscar nous membres. En aquest sentit, l’Institut és un espai on 

podrien anar per explicar les seves activitats, resoldre dubtes i donar eines als joves 

per participar-hi. 

Per últim, sovint s’ha parlat de les mancances en la relació entre joves i 

Ajuntament. Es creu necessari donar a conèixer l’Ajuntament entre els joves, les 

seves funcions i estructura, els seus objectius i tasques, els serveis i activitats, entre 

d’altres. En aquest àmbit la comunicació és molt important, s’ha de millorar la 
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comunicació digital, els espais web i les xarxes socials. Igualment, es proposa que 

aquesta relació hauria de ser més estable i recurrent. 

4.6.2. ALTRES PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

Cultura i oci 

En la diagnosi sobre l’eix d’oci i cultura, les principals mancances i reivindicacions es 

produeixen en la manca d’espais i d’oferta cultural i d’oci, la situació de l’escena i les 

activitats musicals i l’esport. En aquest sentit, sorgeixen les següents propostes 

d’actuació: 

 Reforçar i fomentar els espais i l’oferta d’oci i cultura al municipi. 

 Crear una agenda municipal d’activitat per a joves. 

 Ampliar l’oferta d’activitat d’oci i cultura per a joves que s’adeqüin als seus 

interessos i necessitats. 

 Ampliar l’horari de les activitats culturals i d’oci per a joves (oci nocturn) 

 Potenciar l’escena musical del municipi i adaptar l’oferta d’activitats musicals als 

horaris i preferències dels joves. 

 Donar suport institucional als artistes independents. 

 Crear un espai o centre cívic per a joves i programar activitats de carrer per a 

realitzar activitats d’oci. 

 Adaptar o reformar equipaments públics per a la pràctica de l’esport. 

 Oferta d’activitats esportives per a aquells joves que vulguin participar i que no 

formin part de cap club esportiu. 

Habitatge 

L’habitatge, tot i que és un element molt rellevant de la transició vital que representa la 

joventut, sovint és un element que no genera prou discurs, sigui perquè no afecta tot 

el col·lectiu o perquè no es percep l’administració pública com un actor que hi pugui 



 

 

 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2019 

 

63 

incidir. En tot cas, la dificultat en l’accés a l’habitatge és una problemàtica generalitzada 

i, en aquest sentit, apareixen algunes línies d’actuació com la següent: 

 Oferir serveis o orientació sobre vies d’accés a l’habitatge per a joves 

(compartir pis, models alternatius, etc.) des del Servei d’Habitatge. 

Salut 

La diagnosi en l’eix de la salut s’ha concentrat en la prevenció, associada al consum de 

drogues i les problemàtiques derivades. En aquest sentit, tot i no reconèixer una 

problemàtica particular, han aparegut necessitats al voltant de la manera d’enfocar 

aquesta situació i les mesures per fer-hi front. Les propostes d’actuació en aquest 

àmbits són les següents: 

 Treballar la sensibilització sobre les drogues i la sexualitat des de l’Institut i les 

entitats. 

 Crear un referent de salut d’àmbit municipal i/o comarcal. 

 Utilitzar l’enfocament de treball comunitari l’àmbit del consum. 
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5. DISSENY 

En aquest apartat fem la descripció dels objectius generals, els objectius específics i les 

actuacions que farem per assolir-los distribuïts en els àmbits que treballarem. 

5.1. ÀMBIT DE LA COHESIÓ 

A. Objectius generals:  

 Educar en valors positius que promoguin la bona convivència. 

 Reconèixer la relació dels joves amb l’espai públic i equipament municipal. 

B. Objectius específics: 

 Fer de l’Espai Jove un espai de referència. 

 Potenciar l’Espai Jove com a espai de relació entre els joves. 

 Programar activitats per promoure la sensibilització envers la igualtat (LGTBI, 

feminisme i interculturalitat). 

 Fomentar l’ús de l’espai públic com a eina de convivència i cohesió social. 

 Detectar les mancances del joves segons els nuclis residencials del municipi. 

C. Actuacions a realitzar: 

 Projecte Espai Jove: projecte de dinamització juvenil destinat a joves de dotze a 

17 anys. Sorgeix de l’anàlisi de necessitats detectades al treball d’observació i 

diagnosi de la situació dels joves bisbalencs al carrer. Les activitats es realitzaran 

a l’edifici municipal Escoles Velles i la proposta és obrir tres tardes a la setmana 

de 17 a 19 h. Els dimarts a la sala d’informàtica i a l’aula d’estudi, els dimecres i 

dijous a la sala d’Espai Jove que disposa d’una taula de tennis taula, una consola i 

diferents jocs de taula. Al llarg de l’any es proposaran tallers dirigits segons 

demandes dels joves com per exemple un taller de construcció i un de 

reparació de bicicletes. 

 Programa d’activitats: xerrades a l’INS la Bisbal i a l’Escola Cor de Maria per 

treballar homofòbia, actituds masclistes i identitat sexual. 
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 Programar xerrades d’accés obert per treballar homofòbia actituds masclistes i 

identitat sexual. 

 Educadora de carrer: treball d’observació i diagnosi de la situació dels joves 

bisbalencs al carrer. Durant tres mesos es fa un procés d’observació, diagnosi. 

Arran d’aquesta diagnosi es detecta la necessitat d’oferir als joves un espai de 

lleure on es puguin trobar i reunir amb els seus amics i amigues i altres joves. 

Aquest treball es continua fent dues tardes a la setmana. 

 Col·laboració en la dinamització del local social convent. De manera setmanal, 

es col·laborarà amb l’Associació de Veïns del Barri del Convent en la 

dinamització juvenil del local social que estan restaurant. 

 No és No: Campanya de sensibilització a l’espai d’oci nocturn per unes festes 

lliures de sexisme contra les agressions masclistes i homòfobes que es poden 

produir en l’espai d’oci o de festa amb unes pancartes i cartells. 

5.2. ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ 

A. Objectius generals:  

 Conscienciar els joves per fer de la formació permanent un projecte de vida. 

 Orientar i assessorar els joves per tal de definir els seus interessos formatius. 

B. Objectius específics:  

 Oferir des de l’Àrea de Joventut formació variada i d’interès per als joves. 

 Treballar transversalment amb altres àrees implicades de l’Ajuntament. 

 Millorar les relacions entre l’Àrea de Joventut amb l’INS la Bisbal i l’Escola Cor 

de Maria per treballar amb finalitats comuns. 

 Ampliar l’ús de les aules de què disposa l’edifici municipal Escoles Velles. 

C. Actuacions a realitzar: 

 Acompanyament IOC:  

Aquest projecte es va iniciar el mes de febrer de l’any 2014. Consisteix a 

tutoritzar els joves entre 16 i 19 anys de la Bisbal inscrits a l’IOC per obtenir el 

Graduat d’Educació Secundària, GES. 
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Existeix un gran nombre de joves del municipi que han acabat la formació reglada de 

l’Institut sense graduat. L’Institut Obert de Catalunya ofereix la possibilitat d’obtenir el 

Graduat d’Educació Secundària a distància, entre altres estudis, però els falta suport 

presencial, ja que hi ha un alt abandonament en aquest tipus d’estudis en línia. 

El tutor presencial ofereix el suport i les eines necessàries per assolir els continguts de 

les assignatures i fomenta la constància per no abandonar els estudis. 

Aquestes tutories són tres sessions setmanals de dues hores cada una d’elles i 

segueixen el calendari marcat per l’OIC. També tenen la possibilitat de tenir tutories 

individualitzades amb cita prèvia. 

Les sessions es realitzen en una aula d’informàtica de l’edifici municipal Escoles Velles 

equipada amb quinze ordinadors amb connexió a Internet. 

 Joves per l’Ocupació: 

Aquest projecte es va iniciar l’any 2013 i el seu objectiu és millorar 

l’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral i/o fomentar el retorn al sistema 

educatiu de 10 participants amb edats compreses entre 16 i 24 anys. Consta 

d’una formació professionalitzadora necessària per al desenvolupament adequat 

d’un determinat lloc de treball, pràctiques en empresa i suport en la 

contractació laboral durant sis mesos. 

El primer any va ser de jardineria i forestal, i a partir de l’any 2014 les edicions 

que s’han fet han estat de la família professional de l’hostaleria, ajudant de 

cambrer i ajudant de cuiner. 

 Curs monitors/es de lleure 

 Curs premonitors/es de lleure: 

La formació de premonitors de lleure està dirigida a joves amb edats compreses entre 

14 i 17 anys. Es va detectar la necessitat d’un recurs per a aquesta edat durant l’estiu, 

ja que se senten molt grans per anar al casal i encara no poden accedir al món laboral. 

És una formació integral. 

 Programa Garantia Juvenil: tenir informació actualitzada del programa de 

Garantia Juvenil i acompanyar els joves interessats segons l’objectiu de cada 

jove. 
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5.3. ÀMBIT DE L’OCUPACIÓ 

A. Objectius generals:  

 Informar i acompanyar els joves dels recursos municipals i generals per a la 

recerca de feina. 

 Orientar i assessorar els joves per tal de definir el seu objectiu professional. 

 Mantenir la taula sociolaboral. 

B. Objectius específics:  

 Fer difusió de les ofertes del Club de la Feina. 

 Reforçar la formació com a eina que possibilita la inserció al món laboral. 

 Continuar com a membre actiu de la taula sociolaboral aportant la visió des de 

l’Àrea de Joventut. 

C. Actuacions a realitzar: 

 Fer difusió als joves interessats de la formació que es fa al Club de la Feina i de 

les ofertes de feina que siguin susceptibles del seu interès. 

 Coordinacions mensuals amb la taula sociolaboral per al coneixement de les 

demandes i necessitats actuals. 

 Redacció de projectes conjunts amb les diferents àrees implicades a la taula 

sociolaborals de forma interdepartamental i interinstitucional. 

 Programa Garantia Juvenil: tenir informació actualitzada del programa de 

Garantia Juvenil i acompanyar els joves interessats segons l’objectiu de cada 

jove. 

5.4. ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ 

A. Objectius generals:  

 Crear espais de participació.  

 Donar a conèixer l’Ajuntament als joves. 

 Promoure la relació entre l’Àrea de Joventut i les associacions del municipi. 

B. Objectius específics:  

 Organitzar trobades regulars on els joves puguin fer propostes, que siguin 

espais de decisió real, que tinguin impacte en les polítiques de joventut del 

municipi i retorn al col·lectiu.  
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 Fer difusió de les funcions de l’Àrea de Joventut, els seus objectius, els 

projectes que s’hi realitzen, els seus serveis i activitats. 

 Donar a conèixer les vies d’accés par arribar a ser membre d’una associació del 

municipi. 

 Donar l’ajuda necessària quan una associació o grup de joves no associat 

demani la col·laboració a l’Àrea de Joventut. 

CUActuacions a realitzar: 

 S’organitzaran dues assemblees generals anuals amb els joves del municipi per 

escoltar demandes i fer una planificació d’activitats. 

 S’orgaritzaran trobades sota demanda dels joves sobre temàtiques específiques 

del seu interès. 

 Programació d’un calendari de visites a l’INS la Bisbal i l’Escola Cor de Maria 

per explicar els projectes de l’Àrea de Joventut. 

 Millorar la pàgina web de l’Àrea de Joventut i el contingut de les xarxes socials. 

 Tenir les aules de l’edifici municipal Escoles Velles per fer una cessió d’espais als 

joves i associacions del municipi. 

 Programar trobades amb les entitats del municipi i treballar conjuntament. 

 Incloure una part del pressupost de Joventut per treballar amb pressupostos 

participatius. 

5.5. ÀMBIT DE LA CULTURA I L’OCI 

A. Objectius generals:  

 Reforçar l’oferta d’oci i cultura per a joves del municipi. 

 Fomentar els espais d’oci i cultura del municipi. 

 Establir relacions amb els joves artistes del municipi independentment de la 

seva disciplina. 

B. Objectius específics:  

 Ampliar l’oferta d’activitats per a joves que s’adeqüi a les seves necessitats. 

 Actualitzar els espais d’Escoles Velles per adaptar-los a noves demandes. 

 Incidir en el disseny d’espais públics perquè s’adequin a les necessitats del joves. 

 Reformular el projecte Escena Bisbalenca. 

 Promocionar les propostes artístiques dels joves de la Bisbal d’Empordà. 
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C. Actuacions a realitzar: 

 Projecte +16: projecte de dinamització juvenil destinat a joves a partir de 16 

anys. Sorgeix com a demanda dels joves: tenir un espai de trobada i aules on fer 

treballs. La proposta és obrir aquest espai +16 els dimecres de 19 a 21 hores i 

els divendres a la tarda.  

 Acompanyament i suport logístic a l’hora d’organitzar events o activitats com 

per exemple busos de nit. 

 Rua de Carnestoltes: des de fa aproximadament 12 anys l’Àrea de Joventut del 

municipi lidera la Rua de Carnestoltes, amb la participació aproximada de 27 

carrosses i comparses. 

 Carnestoltes popular: l’Àrea de Joventut col·labora amb l’Agrupament Escolta 

les Gavarres per donar més pes al carnestoltes popular amb pregó del rei 

carnestoltes i cercavila. 

 Ampliar l’ús de les aules d’Escoles Velles segons les necessitats que sorgeixin.  

 Reconeixement dels artistes joves del municipi a través de les trobades 

específiques. 

 Adaptar el projecte Escena Bisbalenca segons les propostes dels músics. 

 Fer difusió del buc d’assaig. 

5.6. ÀMBIT DE L’HABITATGE 

A. Objectius generals:  

 Treballar amb les àrees competents en el municipi que són Oficina d’Habitage 

del Consell Comarcal Baix Empordà, Regidoria d’Habitatge i Àrea de Joventut 

de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.  

 Promoure l’emancipació juvenil. 

B. Objectius específics:  

 Fer difusió de la borsa d’habitatge. 

 Assessorar les consultes sobre aquesta temàtica al Punt d’Informació Juvenil. 

 Promocionar la cultura de compartir pis. 

C. Actuacions a realitzar: 

 Iniciar el procés de creació d’una borsa per compartir pis entre els joves des de 

les tres àrees competents. 
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 Fer difusió de les novetats que sorgeixin sobre aquest eix en el municipi com, 

per exemple, pisos de lloguer social. 

5.7. ÀMBIT DE LA SALUT 

A. Objectius generals:  

 Fer visible la figura de l’agent de salut. 

 Assessorar els joves en els diferents àmbits de la salut. 

 Promocionar hàbits saludables entre els joves. 

 Apoderar els joves amb temes de salut. 

B. Objectius específics:  

 Prevenir conductes de risc entre els joves. 

 Fer difusió del Punt Jove de Salut. 

 Facilitar material divulgatiu informatiu i de prevenció. 

 Facilitar als usuaris, si és necessari, un llistat dels recursos sanitaris existents o 

d’interès sobre temàtiques concretes. 

 Dotar els joves d’estratègies per tal d’ajudar-los a resoldre necessitats i 

conflictes personals o interpersonals. 

 Formar els joves per ser agents actius de difusió de conductes saludables en el 

seu entorn. 

C. Actuacions a realitzar: 

 Mantenir el projecte del Punt Jove de Salut en el qual una agent de Salut destina 

dues hores cada 15 dies per fer assessorament a joves sobre temes de salut. 

 A través de l’agent de salut treballar mensualment sobre diferents àmbits que 

abraça la salut. 

 Realitzar tallers de sensibilització sobre diferents temàtiques concretes a l’INS 

la Bisbal0 i Escola Cor de Maria i a l’Espai Jove, com per exemple malalties de 

transmissió sexual, VIH/SIDA, sexualitat, homofòbia, LGTBI, micromasclismes i 

igualtat. 

 Realitzar campanyes preventives durant les barraques de la Festa Major de la 

Bisbal. 
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6. METODOLOGIA 

Per a la redacció del Pla Local de Joventut s’han seguit els criteris metodològics segons 

els principis rectors del Pla Nacional de Catalunya que són: 

A. Participació:  

Amb el treball a través de la participació es busca un nivell d’implicació amb els joves 

que passa per la presa de decisions en el disseny i per la gestió de l’acció a 

desenvolupar, en el sentit de generar capacitat de decisió i d’intervenció dels joves en 

tot allò que els afecta; potenciant el valor de la governança democràtica.  

Així doncs, segons la capacitat de cada jove, en farà un ús segons els seus propis 

objectius, la construcció dels seus propis projectes i la seva visió del món; entenent 

aquesta participació com una forma de relació amb l’Àrea de Joventut del municipi i 

amb els diferents agents, de comunicació, de llenguatge i d’interacció per aconseguir un 

treball conjunt de forma democràtica; tenint en compte també la funció socialitzadora 

en l’aprenentatge per a la participació. 

B. Transformació: 

El principal resultat que es busca amb totes les actuacions reflectides al Pla Local de 

Joventut és la transformació positiva en els àmbits de la vida dels joves; és a dir, 

millorar la seva qualitat de vida.  

Cada grup i cada individu té un estil de vida, uns objectius, una realitat, un entorn, una 

forma de comunicació diferent i variada; les actuacions realitzades hauran de dissenyar-

se i adaptar-se a cada moment, cada situació i al conjunt d’individus i grups que 

intervenen per realitzar un treball inclusiu i universal al municipi. 

S’aposta també per un treball on les desigualtats socials no siguin un buit més que 

dificulti el procés de maduració dels joves potenciant la igualtat d’oportunitats per a 

una millora en la qualitat de vida. 

C. Integralitat:  

La integralitat en les polítiques de joventut es cerca a partir d’un treball en xarxa amb 

diferents àrees de l’Ajuntament del municipi que estan lligades amb part de la vida dels 
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joves com són cultura, formació i treball, entre d’altres. No es podria fer un treball 

integral sense la visió i el coneixement dels professionals que treballen dia a dia en 

aquestes àrees.  

Tot i això, no només és necessària la visió de la mateixa administració municipal sinó 

que per arribar a una millor qualitat en aquestes polítiques necessitem un treball 

interinstitucional, és a dir, el coneixement de totes les institucions que fan un treball en 

què puguin col·laborar a que incidim en millorar la qualitat de vida dels joves. 

D. Qualitat: 

Per obtenir una qualitat en les polítiques de joventut s’ha tingut en compte la realitat 

social actual. És un valor indispensable, així com l’anàlisi i l’avaluació contínua de la 

realitat, que està sotmesa a canvi constant, per no caure en el parany de repeticions de 

programes o accions obsolets en el moment en què vivim. 
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7. DESTINATARIS 

Els principals destinataris de les polítiques de joventut redactades en el projecte del Pla 

Local de Joventut de la Bisbal són els joves de 12 a 29 anys, ampliant el criteri del Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya. 

Ara bé, hem de tenir en compte la individualitat de les actuacions descrites, ja que 

depenent del seu objectiu específic així com el marc on es realitzin la població diana 

variarà segons l’edat. 
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8. TEMPORITZACIÓ 
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9. DIFUSIÓ 

La difusió de les actuacions de l’Àrea de Joventut es dóna des de les diferents vies 

següents: 

 Es dissenyen cartells i fullets informatius de les actuacions que es van realitzant 

que es repartiran arreu del municipi, com al Punt d’Informació Juvenil i la seva 

cartellera exterior, plafons, botigues, edificis municipals, a l’INS la Bisbal, Escola 

Cor de Maria, la cartellera del Punt d’Informació Juvenil, l’oficina del Servei 

d’Ocupació de Catalunya, espais esportius i d’oci entre d’altres. 

 Amb els mateix format de cartell es farà difusió en línia en aquests espais: 

Ajuntament de la Bisbal: www.labisbal.cat 

Àrea Joventut: www.labisbal.cat/joventut  

Bloc comarcal: www.bejove.cat  

 Xarxes social:  

 Facebook: https://www.facebook.com/lacalaixera.escolesvelles/  

 Instagram: @calaixera 

 Twitter: @calaixera  
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CONCEPTE DESPESES AJUNTAMENT SUBVENCIÓ DGJ SUBVENCIÓ DIPSALUT

Coordinadora Joventut C16 codi 0440 80.991,81 €    78.951,81 €             2.040 €                           -  €                                                 

Projecte dinamització Espai Jove 60.000,00 €    60.000,00 €             -  €                               -  €                                                 

Activitats Espai Jove 22.500,00 €    16.500,00 €             -  €                               -  €                                                 

Formació Joves per l'ocupació 6.000,00 €      6.000,00 €                6.000 €                           -  €                                                 

Formació Acompanyament IOC 13.500,00 €    9.540,00 €                3.960 €                           -  €                                                 

Carnestoltes 18.000,00 €    18.000,00 €             -  €                               -  €                                                 

Projecte Escena Bisbalenca 15.000,00 €    15.000,00 €             -  €                               -  €                                                 

Salut: conveni Punt Jove de Salut 13.200,00 €    6.856,56 €                -  €                               6.343,44 €                                      

Salut: conveni Creu Roja 1.050,00 €      1.050,00 €                -  €                               -  €                                                 

Material oficina 750,00 €          750,00 €                   -  €                               -  €                                                 

TOTAL 230.991,81 € 212.648,37 €           12.000 €                        6.343,44 €                                      

10. PRESSUPOST 

A continuació presentem la previsió del pressupost dels anys 2017- 2019. Cal tenir en 

compte que és una previsió subjecta als canvis que pugui haver-hi, a causa de la situació 

econòmica en què ens trobem. 
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11. AVALUACIÓ 

L’avaluació del Pla Local de Joventut es farà de forma continuada, segons les actuacions 

treballades per arribar als objectius plantejats. 

Cada una de les avaluacions continuades tindrà una valoració final en la qual es faran les 

propostes de millora, per poder així augmentar la qualitat de les intervencions a 

realitzar, tenint en compte en tot moment la realitat socioeconòmica actual i els canvis 

ràpids que va patint, analitzant, doncs, possibles noves necessitats sorgides d’aquest 

context. 

Dins cada una de les avaluacions dels programes presentats tindrem en compte: 

L’avaluació quantitativa: la faran els professionals implicats, tècnica de Joventut i 

agents implicats en cada una de les actuacions. Serà de forma continuada i de forma 

global una vegada s’hagi dut a terme el projecte; tenint en compte el nombre de 

persones que se n’han beneficiat, l’edat i el sexe.  

L’avaluació qualitativa: la faran els professionals implicats, tècnica de Joventut i 

agents implicats en cada una de les actuacions i dels beneficiaris. Serà de forma 

continuada, de forma global, una vegada s’hagi dut a terme el projecte seguint els 

següents criteris: 

Criteri de 

realisme 

S’han elaborat polítiques necessàries? 

S’han cobert les problemàtiques? 

Criteri d’eficàcia S’han assolit els objectius? 

Les estratègies han estat les correctes? 

S’han cobert les problemàtiques? 

Criteri 

d’eficiència 

S’han optimitzat recursos? 

S’ha arribat a l’objectiu fixat sense pèrdua de qualitat amb el 

cost més baix? 

 


