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1. Introducció
A partir de la redacció del Pla Local de Joventut 2012-2015 la tasca del tècnic ha estat
continuar la relació amb els quatre municipis de la Selva; La Cellera de Ter, St. Julià
del Llor i Bonmatí , Amer i Anglès.
El treball del tècnic de joventut s’ha centrat en detectar les mancances, opinions i
demandes dels joves del municipi per tal de redactar un projecte d’activitats adequat a
ells, en aquest cas el Projecte Nucli Jove.
El projecte contemplava diferents objectius segons la franja d’edat dels joves però
enguany la prioritat del consistori ha estat la de millorar la cohesió social del municipi i
la participació amb la finalitat de generar oportunitats laborals al municipi.
Durant el 2014 s’ha seguit treballant majoritàriament amb l’Associació de joves de
Bonmatí i St. Julià del Llor com a grup motor de joves participatius i sobretot s’ha
vetllat per la seva continuïtat i per l’obertura d’un espai d’ús exclusiu per els joves del
municipi.

2. Metodologia
El Projecte Tècnic Compartit treballa entorn d’uns principis rectors del Pla Nacional de
Joventut: qualitat, participació, integralitat i transformació aplicats a les eines de treball
de l’Oficina Jove.
El projecte s’ha definit en clau municipal tenint present el context de St. Julià del Llor i
Bonmatí, descrit al PLJ, sota de criteris de participació, la transformació, la integralitat i
la qualitat de les polítiques de joventut.
El Pla Local de joventut 2012-2015 fixa dues grans línies estratègiques que
condicionaran els àmbits materials d’actuació de les polítiques de joventut als llarg
d’aquesta legislatura:
-

-

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa, laboral i domiciliària dels joves que
els apoderi per a la construcció del seu projecte de vida i l’exercici de la plena
ciutadania.
Avançar cap al desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de
les persones joves que els permeti decidir, intervenir i transformar el seu
l’entorn i les possibilitats de desenvolupar-se.

Per treballar cap a aquesta direcció es disposa d’un recurs humà compartit en 4
municipis propers.
Seguint d’acord amb la regidoria de joventut de l’Ajuntament s’ha treballat per tal d’
aconseguir un jovent actiu, facilitar i permetre l’emancipació juvenil, fomentar la
participació i portar a terme actuacions visibles al municipi, treball paral·lelament amb
l’Associació de joves del municipi i vetllar per tenir un espai de referència juvenil al
municipi.
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El treball en el municipi en els darrers 4 anys i el procés de participació engegat per
definir els usos del nou equipament juvenil ha permès actualitzar la base de dades dels
joves del municipi i reforçar la comunicació entre joves i Ajuntament.
Aquesta comunicació s’estableix de diferents maneres:
•
•
•

Mails
Enviament massiu d’ sms
Xarxa social Facebook Oficina Jove i Associació de joves de Bonmatí i St. Julià
del Llor i Bonmatí

Igualment es continua treballant amb les vies de comunicació habituals en el municipi i
municipis del voltant com són:
•
•
•
•

Butlletí municipal
Revista l’Amic
Cartelleria
Watsapp

Cal destacar que totes les activitats o noticies d’ interès referents a joventut es
publiquen a la pàgina web www.selva.cat/joventut i de la mateixa manera a la web de
l’Ajuntament http://www.stjuliabonmati.com/
Per tal d’avaluar el resultat de les nostres polítiques i intervencions s’han realitzat
reunions periòdiques de seguiment del projecte Nucli Jove, algunes d’elles amb
responsables polítics i d’altres amb agents socials implicats en el projecte i amb més
periodicitat amb l’Associació de joves de Bonmatí i St. Julià del Llor.
Per tal de fomentar la participació, s’ha prioritzat les reunions mensuals i de seguiment
amb els joves que formen part de l’entitat juvenil i s’ha tingut molt en compte la
comunicació i els seus elements; el canal, el missatge, el receptor i el codi, adequant-lo
al màxim al públic que volem arribar.
La cooperació entre les diferents àrees de l’Ajuntament i agents socials del territori,
ens ha permès millorar els resultats planificats i l’eficiència dels recursos disponibles.
D’aquesta manera s’ha vetllat per un treball en xarxa on per una banda; Ajuntament,
tècnics de joventut més propers, Consell Comarcal i Direcció General de Joventut i per
altra banda, els agents socials del territori, entitats del municipi i de la zona
Ter_brugent han ajudat a desenvolupar els nostres projectes.
No podem deixar de banda que aquesta àrea geogràfica comparteix molts serveis:
Àrea bàsica de salut, tècnica de joventut, el mateix Consorci Ter-Brugent, Institut
d’Anglès, EAP, professionals de serveis socials que estan distribuïts per: Amer, La
Cellera de Ter, Osor, St. Julià del Llor i Bonmatí i Anglès.

La coordinació i el treball paral·lel amb l’Oficina Jove de la Selva ha permès sumar
esforços, perfeccionar, especialitzar, mancomunar recursos i serveis i innovar en les
respostes que es donen a les necessitats detectades del pla local.
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3. Avaluació del diagnòstic i el disseny
Anàlisi de la realitat
L’anàlisi de la realitat del PLJ2012-15 s’ha fet a partir de la informació adquirida a través del contacte amb el teixit associatiu al municipi i
sobretot amb l’Entitat Juvenil. Aquests grups de discussió han aportat dades sobre la visió del jovent de les seves pròpies necessitats en tots els
àmbits, i sobre com haurien de ser les actuacions que s’adoptessin per a resoldre-les juntament la figura del tècnic de joventut. El treball
paral·lel amb l’entitat juvenil ha permès consolidar i establir un grup motor on són els propis joves els que organitzen les accions destinades a
joves del municipi i actuen com a Taula de Joves per promoure la participació.
Què em analitzat
Valoració
Conclusions
El contacte amb el teixit
associatiu.

Mantenir el contacte amb el les diferents
entitats del municipi ha permès crear xarxa
entre el teixit associatiu i eficiència entre els
recursos disponibles.

L’associació de joves de Bonmatí i St. Julià del Llor és el
motor per promoure activitats destinades als joves.
Algunes d’elles amb la col·laboració d’ altres entitats on hi
col·laboren joves, Ràdio Bonmatí, Comissió de Festes i
Futbol.

La participació dels joves en les La participació juvenil segueix essent baixa.
Si l’actuació duta a terme no compta amb un interès previ
activitats destinades a ells
La nova junta directiva de l’entitat juvenil estan per part dels joves no hi ha participació.
en “stand-by”i els joves que tenen ganes
d’organitzar accions són una minoria que
necessita de la implicació de la junta directiva.
La utilitat de la informació
adquirida

S’ha detectat les mancances del jovent al
municipi i s’ha valorat quines inquietuds tenen.
La informació ha estat útil per definir com a
actuar al municipi. S’ha seguit amb les reunions
informals amb l’entitat juvenil per definir el
projecte del nou espai jove.

La poca participació i interès de l’AMPA per acordar els
usos del nou local jove han desmotivat als joves.
La normativa i la responsabilitat del local recau sobre
l’associació juvenil i no es troba la formula d’engegar el
projecte.
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Confecció dels objectius
Els objectius s’han definit per eixos i d’acord amb unes conclusions que responen al contrast de l’anàlisi de la realitat amb la visualització. Hi
ha hagut una priorització d’objectius d’acord amb el projecte polític de l'equip de govern.
Què em analitzat
Manera
com
confeccionat
objectius.

Valoració

Conclusions

s’han
Els objectius actuals han d’estar totalment
Els objectius s’han confeccionat a partir de les definició de
els
sotmesos a variacions concretes definides per
les polítiques de joventut definides en el PLJ, a partir de les l’acceptació dels joves de les accions que s’hi
finalitats de la regidoria de joventut de l’Ajuntament destinen
contrastades per la opinió i participació dels joves.

Els indicadors d’avaluació

Coherència dels objectius

Aquest sistema permet un anàlisi més concret per
S’han establert uns indicadors per a l’avaluació qualitatius i
cada objectiu específic.
quantitatius. Els quantitatius estan lligats a la participació
del jovent, mentre que els qualitatius es té en compte
l’opinió del jovent després de cada activitat realitzada.
Els objectius s’han confeccionat a partir de les necessitats
S’han definit reals detectades a la població juvenil
detectades en el jovent, contrastades amb la visualització, i
que va participar a l’anàlisi del pla.
tenint en compte les polítiques de joventut que es volien
Les actuacions es determinaven amb els objectius
portar a terme.
definits. Tot i així algunes han mancat de
participació juvenil , per tant no s’ha complert amb
els objectius.

Els objectius han permès
Els objectius van lligats als eixos de treball del Pla Nacional Alguns objectius necessiten una periodicitat per tal
el treball integral
de Joventut per tal d’ aconseguir unes polítiques de joventut de ser integrals.
integrals
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4. Avaluació de la implementació
Portal informatiu Selva Nord
El portal SelvaNord vincula un espai de diàleg entre els joves amb
l’objectiu d’unificar els diferents canals d’informació que existeixen a
través de les xarxes socials.

Descripció
de l’acció

SelvaNord promou la visibilitat del col·lectiu juvenil, potenciant-ne
la seva faceta creadora, participativa i implicada en la seva
comunitat.
El portal treballa transversalment amb diferents agents i està
vinculat a l’Oficina Jove de la Selva.
El grup Ofertes de feina ha creat un entorn col·laboratiu que
comparteix ofertes de feina i propostes formatives a través del
Facebook.

Valoració

Els joves valoren positivament el portal Selva nord, manifesten que
es senten identificats i és una bona eina per fer difusió d’activitats
del municipi i dels municipis veïns.
El facebook SelvaNord compta amb 1047 joves i associacions dels
municipis d’Anglès, La Cellera de Ter, St: Julià del Llor i Bonmatí i
Amer, 135 usuaris més amb un any.
El grup Ofertes de Feina actualment compta amb 630 membres des
de la seva creació el mes de juny 2013, 268 usuaris més amb un
any

Conclusions

El portal de comunicació esdevé el nucli informatiu del territori
Ter_Brugent.
El fet d’unificar els diferents facebooks dels municipis de la Selva
Nord, ha permès convertir-se en un portal interactiu entre els joves
on, no només sel’s informa,sinó que ells poden publicar i compartir
les seves inquietuds i necessitats.
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Arrengament del local de joves
Es va dissenyar un procés participatiu per definir les activitats, el
funcionament i la gestió del nou equipament.
Descripció

Un cop definit es va programar una jornada de treball comunitari
per adequar l’espai; pintura i neteja.

de l’acció

Actualment l’espai està a disposició dels joves per reunir-s’hi.
L’ajuntament assumeix les despeses de llum, aigua i manteniment
de la comunitat.

Valoració

Es va fer una crida de col·laboració a tots els joves que havien
participat en el procés dels quals només 5 van ajudar a les tasques de
pintura i neteja.
Es va obtenir resposta de 5 joves sobre 18, un 27% de participació
juvenil.

Conclusions

El grup minoritari de joves que tenen interès en l’espai jove
conformem franges d’edat ben diverses, fet que dificulta acordar el
funcionament de l’espai.
S’hauria de prioritzar la figura d’un dinamitzador dos cops per
setmana per tal de dinamitzar l’espai, donar-li visibilitat i així poder
valorar la continuïtat d’un espai exclusiu per a joves al municipi

Projecte d’activitats de l’Associació de joves de Bonmatí i St. Julià del Llor

Descripció
de l’acció

L’entitat juvenil es regeix per el programa d’activitats anual. Durant
el transcurs d’aquest any, tots els esforços s’han focalitzat amb un
objectiu principal: tenir un espai de referència juvenil al municipi.
Per aquest motiu es va engegar una taula de participació juvenil
on es van definir els usos, els límits i la gestió del nou equipament.
Altres activitats que s’han portat a terme són:
-Concert Solidari: un grup de joves van promoure una festa per
reacaudar diners a favor de l’associació Duchenne Parent Project.
Les despeses d’organització es van assumir entre l’associació de
joves i l’Ajuntament.
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Valoració

Es considera un èxit el nombre de joves que van participar al procés
participatiu per definir els usos del nou local jove fet que en
reafirma la necessitat.
La festa solidària va reunir un centenar de joves. Es van recaptar
200 euros per l’associació Duchenne parent Project.

Conclusions

S’ha d’establir horaris d’obertura del local jove si volem tenir cohesió
social i aconseguir participació juvenil.
Cal recuperar el projecte d’activitats anual de l’Associació juvenil.
Cal vetllar per el funcionament regular de l’espai jove.

Casal d’estiu
Descripció
de l’acció
Valoració

Conclusions

Activitat que ha permès als infants fer una activitat amb contingut
educatiu al mateix municipi. Durant l’activitat els infants s’han
divertit en un context d’interralació amb altres infants.
Es valora positivament disposar del servei de casal al municipi tot i
que no hi hagi un gran nombres d’infants.
El casal d’estiu ha permès la contractació de dos joves del municipi
per treballar com a monitors de lleure.

Borsa de treball per a joves
Coordinació amb el servei de treball de l’Oficina Jove i els tècnics del
Consorci de Benestar Social.
El servei d’orientació laboral per a joves s’ha ofert tots els dimarts de
9h a 14h per la tècnica de joventut.
Descripció
de l’acció

Les principals accions han estat les d’informar sobre el mercat de
treball, realitzar accions d’orientació professional connectada amb
l’Oficina Jove i oferir als joves del municipi l’accés les ofertes de feina
de la borsa de treball del Consell Comarcal de la Selva.
Derivació de joves usuaris al servei laboral als programes Fem
ocupació per a joves i Joves per l’ocupació del SOC,el Formula Jove i
la Brigada Jove de St. Julià del Llor i Bonmatí.
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Valoració

S’han registrat 8 nous usuaris al servei laboral. La majoria d’aquests
usuaris eren derivats dels tècnics de Serveis Socials del municipi.

Conclusions

Manca d’ofertes laborals i programes que impulsin l’ocupació per a
joves al territori.

Tallers per la Fira Dolça
Descripció

La 4rta edició de la fira Dolça es va celebra el 4 i 5 d’octubre.
Durant tot el cap de setmana es van organitzar fira
d’artesans, atraccions, animacions, jocs i activitats per a tots
el públics.
-Taller de cup cakes i taller de piruletes de xocolata va
estar l’activitat més concorreguda per els joves.

Valoració

Es valora molt positivament l’afluència de joves en els tallers
relacionats amb l’alimentació.

Conclusions

Es voldria seguir treballant l’alimentació, creant xarxa amb
altres àmbits, ja que a la comarca de la Selva el circuit
alimentari té un fort pes, des de productors, fins a indústries
alimentàries,
gastronomia,
i
centres
d'innovació
gastronòmica.
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Carnestoltes
Descripció

El carnestoltes es una activitat que no s’havia celebrat mai al
municipi i enguany s’ha recuperat a través dels joves com a
entitat organitzadora.
S’ impulsa una jornada de música, concurs de disfresses
individual, en grup i infantil, música i tallers de disfresses.

Valoració

Hi van participar unes 150 persones entre grans i petits.

Conclusions

Es valora positivament la recuperació d’aquesta festa anual al
municipi.
L’organització del concurs i els
afavoreixen la cohesió del municipi.

tallers

de disfresses

Sant Jordi
Descripció

Durant la diada de Sant Jordi es van organitzar activitats per
els joves.
Relat de contes, taller de punts de llibre i taller de roses de
paper.

Valoració

Hi van participar unes 60 persones.
El tallers ho va organitzar una empresa externa amb
contractació de de dos joves monitors de lleure del municipi.

Conclusions

La diada es va celebrar amb èxit i participació a tots els
tallers.
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Brigada Jove
Descripció

És el projecte educatiu-laboral que s’ha portat a terme per
primera vegada al municipi.
El programa ha permès la contractació, per part de
l’Ajuntament, d’ un jove de St. Julià del Llor i Bonmatí per
realitzar tasques a la brigada municipal durant l’estiu.
S’ha coordinat amb el servei laboral de l’Oficina Jove de la
Selva hi s’ha estructurat en 3 mòduls:
1. Mòdul formatiu
2. Mòdul de treball
3. Mòdul de revisió

Valoració

Es valora positivament l’aplicació de la metodologia per
competències per tal d’afavorir l’auto-coneixement i la
millorar d’ ocupabilitat present i futura.
En la part formativa, es va coordinar una formació sobre
emprenedoria per tots els joves que van participar en les
brigades joves dels municipis del Ter-brugent, fet que va
donat visibilitat al projecte.

Conclusions

Inserció laboral d’un jove i capacitació del mateix pel món
laboral.
S’ha treballat amb el jove la millora de competències tècnicoprofessionals, competències de base i competències
transversals.
S’ha ofert un acompanyament i una formació al jove per
permetre obtenir coneixements sobre el mercat de treball i
sobre les competències que els hi seran necessàries.
Cal aconseguir que el projecte es pugui portar a terme
durant més mesos i se’n pugui beneficiar més joves.
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Projecte Formula Jove Ter-Brugent
Descripció

El Fórmula Jove és un programa impulsat per la Direcció
General de Joventut, de formació i inserció laboral per a
joves de 16 a 24 anys que tenen moltes dificultats per entrar
en el mercat laboral.
El seu objectiu principal és oferir una oportunitat per a la
formació i la millora de l’ocupabilitat de persones joves amb
baixa qualificació i que estan en una situació en què no
estudien ni treballen.
Des de l’Oficina Jove de la Selva es va redactar el projecte
focalitzant el projecte al nord de la comarca de la Selva,
concretament els municipis que conformen la zona del
Ter_Brugent amb el disseny d’un programa formatiu
d’auxiliar de comerç i magatzem.
La part formativa es desenvolupa al municipi d’Anglès i la
part pràctica en diferents empreses d’ Anglès, Amer, la
Cellera de Ter i St. Julià del Llor i Bonmatí.

Valoració

La Direcció General de Joventut va concedir el programa
formatiu laboral.
Es van inscriure 35 joves d’entre 16 i 24 anys dels quals el
90% eren dels municipis que conformen el Ter_Brugent.

Conclusions

El programa està en curs.
Un cop hagi finalitzat es farà l’avaluació pertinent amb
l’empresa formadora ( Fundació Oscobe) , els tècnics
responsables del projecte de l’Oficina Jove del Consell
Comarcal de la Selva i els joves que hi ha participat.
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Projecte Nucli Jove Institut Rafael Campalans
Descripció

Sessions dinàmiques i formatives als alumnes de l’institut
Rafael Campalans entorn:
• La formació laboral
• L’ús i abús de les TIC
• La participació
• Les relacions abusives
Amb l’objectiu d’optimitzar el benestar psicològic dels joves
per tal de reduir-ne la possibilitat d’introducció en situacions
de risc.
Objectius Generals:
•

Potenciar habilitats i recursos personals que ajudin al
benestar personal i social.

• Potenciar habilitats i recursos personals que ajudin a
afrontar els entorns estressants.
• Potenciar habilitats i recursos personals que ajudin a
adquirir estratègies d’afrontament en tot tipus de contextos.
Els principals mètodes d’acció que utilitzem en aquest programa són els que pretenen incrementar les potencialitats individuals i els que intenten disminuir o eliminar les limitacions
individuals

Valoració

Conclusions

La sessions generen espais per a la presa de consciència en
les persones joves, fomenten l’autoreflexió i el pensament
crític, des de la introspecció individual i acompañen els joves
a generar un clima grupal positiu i motivador.
El projecte Nucli Jove a l’institut no és un projecte aïllat, és
una formació complementària a l’educació dels joves en
temes laborals, participatius, culturals i en relació a la salut.
Ens adonem de la importància de proposar accions i
projectes que tots ells tinguin per finalitat atendre la persona
jove des d’una dimensió molt més emocional que no pas
purament informativa.
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Programa de formació en desfibril·ladors per a joves
Descripció

Programa subvencionat per Dipsalut
•

•

•
•

Valoració

Facilitar que els alumnes de secundària coneguin el
programa «Girona, territori cardioprotegit» i la
ubicació dels DEA en els seus espais de referència.
Donar a conèixer entre els alumnes el funcionament
de la cadena de supervivència per aturades
cardiorespiratòries.
Potenciar la predisposició dels joves a usar el DEA del
seu municipi en cas necessari.
Prendre consciència que la utilització d’un DEA pot
salvar una vida.

El programa formatiu ha estat concedit al Centre de
Secundària Rafael Campalans d’Anglès.
Durant el curs 2014-15 els alumnes de 4rt d’Eso rebran la
formació.

Conclusions

S’ha de planificar les dates per la formació

5. Implementació del Projecte
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Què
Eficiència i eficàcia del Pla

Valoració

Conclusions

La nostra intervenció ha estat coordinada amb L’eficiència del Pla va directament lligada a la relació
d’altres administracions per tal d’obtenir amb les entitats i els joves.
finançament.
Es preveu que fins que no funcioni amb regularitat el
La metodologia de treball en equip entre els nou equipament juvenil no millorarà l’eficiència i eficàcia
tècnics de l’Oficina Jove de la Selva, i entre tots del projecte.
els agents/tècnics del consistori i altres
institucions ha permès millorar l’eficàcia i
l’eficiència.

Cobertura i accessibilitat del Pla El procés participatiu engegat per definir els usos
del nou equipament juvenil va captar l’interès de
nous joves al projecte. Si no es troba una solució
immediata per regular l’obertura de l’espai els
joves perdran interès de participació en qualsevol
acció.

No es poden fer accions per una sola franja d’edat. En
municipis petits han de ser accions destinades a una
àmplia franja d’edat.
Cal fomentar la participació dels joves que estan cursant
6è de primària a l’escola del municipi per tal de millorar
la cohesió social i la participació.

El tècnic acosta els recursos de l’Oficina Jove al
municipi, un dia a la setmana, de manera que Dificultat d’accessibilitat del pla degut a no tenir regulada
permet una gestió de projectes més estratègica, l’obertura de l’espai de referència juvenil.
un treball més acurat i un resultat més efectiu.
Aquest fet ha permès acostar i engegar una borsa
de treball exclusiva per a joves coordinat amb
l’Oficina Jove de la Selva on també sel’s ofereix
orientacions laborals personalitzades.

Visibilitat del Pla

Podem parlar de visibilitat del Pla per un treball
del tècnic basat en el recolzament de les accions
que han sorgit d’ iniciatives de joves, i sobretot
per l’acompanyament i el seguiment del projecte
d’activitats definits per l’entitat juvenil i el procés
participatiu del nou equipament juvenil

El nou equipament pretén ser un espai de referència
juvenil, on la majoria de joves s’hi sentin identificats.
La visibilitat millorarà un coordinem com ha de ser la
gestió del mateix.
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Persona responsable del projecte:

Anna Rocasalva i Gol
Tècnica de joventut
03 de novembre de 2014
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