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1. Descripció del projecte 

El document que tot seguit presentem exposa el projecte titulat Nucli Jove, que s’està 
desenvolupant al municipi de St. Julià del Llor i Bonmatí, que partint de les necessitats municipals 
detectades i exposades en el Pla Local de Joventut de St. Julià del Llor i Bonmatí 2012 -2015, proposa 
un seguit d’intervencions a desenvolupar en el municipi destinades a promoure la participació i a 
facilitar la transició dels i les joves cap a  la seva emancipació, comptant amb el suport d’un recurs 
humà especialitzat en joventut, el Tècnic de Joventut Compartit. 
 
El projecte Nucli Jove, té el propòsit innovador de voler  treballar transversalment amb agents i 
tècnics, amb l’objectiu d’incidir en aquells aspectes centrals del jove relacionats amb l’auto-
coneixement, habilitats; reconeixement dels valors, interessos i preferències; factors claus que 
faciliten la realització del propi projecte de vida de les persones joves atenent-ne la diversitat de 
formes i models, tenint en compte les escletxes que es generen en els múltiples processos de 
transició i en les dificultats específiques pròpies de l’etapa juvenil. 
 
Per tot plegat es pretén incidir en la vida dels joves a través de la construcció d’oportunitats per a la 
igualtat, seguint la línia proposada pel Pla Nacional de Joventut  2010 -2020 sobre la trajectòria vital 
dels i les joves com a oportunitat per a la mobilitat social i evitar la reproducció de desigualtats. Es 
tracta  en definitiva d’abordar tots aquells reptes i aspectes que afecten, dificulten o fan possible 
l’emancipació de la gent jove,  apoderant els joves per esdevenir agents de canvi social. 
 

Les actuacions que preveu el present projecte, tant la incorporació del tècnic compartit, com el 

programa de Nucli Jove afecten a tots i totes les joves de 14 a 35 anys del municipi, tot i que la franja 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

pot ampliar-se puntualment segons l’interès de l’actuació a la població del municipi amb nens/es de 

12 i 13 anys (Cal tenir en compte que l’actuació en joventut en municipis de menys de 2.000€ 

habitants repercuteixen directa i indirectament el conjunt total de la població).  

El projecte té diferents objectius segons la franja d’edat dels  joves  però enguany la prioritat del 

consistori és millorar la cohesió social del municipi i la participació amb la finalitat de generar 

oportunitats laborals al municipi. 

Per tal d’arribar als diferents col·lectius de joves es parteix de la diagnosi del Pla Local de Joventut 

de St. Julià del Llor i Bonmatí. Igualment, també es treballa coordinadament amb l’IES Rafael 

Campalans d’Anglès on hi cursen la majoria de joves de 12 a 17 anys de St. Julià del Llor i Bonmatí i 

amb l’Associació de Joves de Bonmatí i St. Julià del Llor que són el motor jove del municipi. 

 

 

2Justificació del projecte i relació amb el pla local de joventut 

 

Actualment, els i les joves viuen en un entorn on la crisi econòmica i l’escassetat de recursos 

debiliten la majoria d’àmbits de la seva vida (formació, treball, habitatge, cultura, etc.). Tot i així, 

però, aquest mateix context possibilita unes necessitats concretes que poden ser abordades amb 

creativitat i sense que suposin grans despeses. El context, doncs, ens propicia un escenari 

d’intervenció vers els joves amb noves oportunitats per atendre les seves demandes i ens acosta cap 

a revaloritzar, per exemple, el seu temps de lleure, les seves necessitats formatives connectades a 

les opcions laborals,  la seva capacitat d’inclusió social i la seva capacitat participativa, entre d’altres 

elements. 

 

Per aquest motiu pensem que estem vivint un moment rellevant en les polítiques de joventut, 

perquè si bé sempre han estat necessàries i procedents, ara més que mai, poden extendre i posar de 

manifest la seva vàlua. Les necessitats es fan més acusades i ens planteja opcions de treball més 

focalitzat. 

 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

Des del projecte Nucli Jove es volen atendre aquestes necessitats, treballant colze a colze amb els 

joves i el consistori per mitjà d’un recurs humà, el tècnic compartit, que faciliti canals de 

comunicació recíprocs entre les dues parts i que propiciï la construcció d’un municipi que compti 

amb els joves i, alhora, uns joves que comptin amb el municipi. 

 

Els recursos dels qual disposa l’Ajuntament de St. Julià del Llor i Bonmatí, són limitats no només en 

quant a dotació pressupostària per a desenvolupar les accions que serien necessàries, sinó també 

pel que fa a personal tècnic especialitzat. En aquest sentit, veiem que el Tècnic Compartit, a banda 

de donar resposta a les necessitats bàsiques i mínimes en joventut, conviu amb l’inconvenient de no 

poder-se coordinar amb d’altres tècnics municipals que desenvolupin polítiques municipals de 

manera quotidiana, ja que, per la dimensió del municipi, sovint el tècnic de joventut és l’únic agent 

tècnic municipal. 

 

En aquest sentit, doncs, cal partir del principi de realitat municipal i acceptar quin pot ser el grau 

d’impacte que pot tenir el projecte dins el context. El treball mancomunat amb d’altres municipis, la 

vinculació del treball  de l’àrea de Joventut amb diferents àrees municipals i la comunicació i tasca 

pedagògica del tècnic compatit amb el consistori són elements clau en el desenvolupament d’aquest 

projecte. La tasca pedagògica vers els diferents agents implicats, és cabdal tant per evitar prejudicis i 

falsos estereotips respecte el públic diana, com per fer visible la necessitat i la importància i la 

facultat de transformadora de les polítiques de joventut. 

 

És important remarcar que aquest projecte és d’elevada prioritat pel consistori, ja que dóna 

resposta a les principals necessitats juvenils i, alhora, estableix connexions entre les diverses àrees i 

regidories que atenen la població, incloent-hi de manera explícita les persones joves. Si bé aquest 

projecte genera resultats a curt termini, com ara la redacció dels PLJ, l’assessorament a entitats i 

grups de joves, o la creació de projectes concrets, els resultats més interessants són els que 

s’aconsegueixen a llarg termini, fruit d’un procés marcadament educatiu i d’un abast integral en la 

vida del jove. Cal tenir present que per tal d’avaluar la incidència del mateix es valoraran es resultats 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

tant a curt termini, però també i sobretot a llarg termini. Educar és un procés, i aquest projecte és 

marcadament educatiu i integral     

 

2.b. Relació amb el pla local de joventut 
 

 

Aquest projecte ha partit de les necessitats expressades en el Pla Local de Joventut de St. Julià del 

Llor i Bonmatí, on s’hi ha desenvolupat una anàlisi quantitativa i qualitativa de dades, tenint present 

diverses fonts i incorporant la veu dels professionals i experts del territori, així com les opinions dels 

joves del municipi, per tal de construir una realitat juvenil municipal relacionada amb diversos eixos. 

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.  

D’altra banda però, aquest projecte és una resposta a les principals tendències destacades 

comarcalment, ateses, però, des de la idiosicràcia local. En aquest sentit la divisió comarcal ens 

aporta una panoràmica global de les necessitats i debilitats i fortaleses del territori en quan a 

joventut, de manera que localment es poden abordar estratègies de treball en consonància amb el 

territori. La connexió d’aquest projecte amb les iniciatives comarcals com ara l’Oficina Jove de la 

Selva, la Taula de Tècnics de la Selva, aporten a aquesta iniciativa el grau de coherència necessària 

per esdevenir estratègics en el treball que es despèn de les polítiques de joventut 

 

3. Objectius estratègics i operatius del projecte 

A partir de les línies estratègiques i dels objectius recollits en el PLJ 2012-2015 de St. Julià del Llor i 

Bonmatí i seguint el principis rectors i metodològics del PNJCat 2010-2020,  hem fomentat el marc 

estratègic per planificar l’actuació municipal d’aquest projecte per  l’any 2014. D’igual manera que 

en el PLJ, s’estableix uns objectius generals (estratègics) i uns d’operatius (específics). 

Recordem que les línies estratègiques i els objectius del nostre PLJ i que marcaran tota l’actuació 

dels propers quatre anys es basen en facilitar la realització del projectes de vida dels joves i apoderar 

el jove com a gent social actiu, concretament: 

 

Línies estratègiques: 

- 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. 

 

 

Objectius estratègics Objectius operatius 

A 
Disposar d’un recurs tècnic en matèria de 
joventut 

A.1 
Desenvolupar el PLJ de St. Julià del 
LLor i Bonmatí i el seu projecte  

A.2 
Participar i difondre convocatòries 
oficials d’ajuts i subvencions  

A.3 
 Ser referent en matèria de joventut al 
municipi 

B 
Enfortir l’estructura de l’àrea de joventut de 
l’Ajuntament 

B.1 
Assessorar l’Ajuntament sobre temes de 
joventut  

B.2 
Participar en projectes d’abast 
supramunicipals  

B.3 
Establir calendari de trobades amb el 
responsable polític  

B.4 
Proporcionar al municipi un interlocutor 
entre els joves i el consistori 

C Informar i orientar els joves del municipi C.1 Oferir orientació directa a través de 

l’Espai Jove 

C.2 Facebook Espai jove i Web Oficina Jove 

de la Selva 

D Facilitar la informació necessària i l’accés als 

recursos per a la inserció laboral dels joves  
D.1 Projecte educatiu-laboral Brigada Jove 

E Millorar la  participació juvenil 

 

 

 

E.1 Col·laboració  amb Associació de joves 

de Bonmatí i St. Julià del LLor 

E.2 .Dinamització de l’Espai Jove 

  

 

4. Descripció de les persones destinatàries 

Hi ha perfils diferents de joves, no només segons les edats, sinó també segons els interessos i que 

resulta de gran importància trobar mecanismes d’interlocució entre administració i els diferents 

grups de joves per tal de promoure propostes i iniciatives que reconeguin els diferents grups. 

 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

A continuació presentem un anàlisis de l’estructura de la població i fent especial atenció al col·lectiu 

jove.  

 

1.1 Població segons sexe i edat quinquennal. Sant Julià del Llor  i Bonmatí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Població jove segons edat quinquennal. St. Julià del Llor i Bonmatí. Any 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Població jove segons sexe i edat quinquennal. St. Julià de Llor i Bonmatí. Any 2013  



  

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Julià del Llor i Bonmatí té una població de 1264 habitants. La població jove de 14 a 35 anys 

representa el 25,47% del total de la població.  

La distribució de la població jove es bastant homogènia. El grup de joves de 30 a 34 anys són el grup 

més representatiu (47 joves) , seguit de la franja de 20 a 24 anys (41 joves), 39 joves de 25 a 29 anys 

i finalment, 28 joves de 15 a 19 anys. 

Pel que fa la distribució dels grups de joves segons sexe i edat, a totes les franges predomina la 

població masculina per sobre de la femenina. 

 

Informe de la realitat laboral dels joves de St. Julià del Llor i Bonmatí. 

Febrer 2014  

Context: comarca de la Selva i Joves 

La comarca de la Selva té una població de 173.128 habitants1 amb una densitat de població de 174 

habitants per quilòmetre quadrat. La població jove de la comarca és de 73.578 joves en edats 

compreses entre els 16 a 35 anys, que suposa un 42.50% del total de la població de la comarca. El 

rang d’edat triat és dels 16 a 35 anys amb motiu què és la població diana a qui es dirigeix els 

diferents serveis de l’Oficina Jove de la Selva.  

La proporció de joves de la comarca és lleugerament superior al percentatge de joves a Catalunya  

(41.36%) i de joves a la província de Girona (42.60%).  

                                              
1
 Dades del padró continu d’habitants de 2013. 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

En l’actualitat, s’evidencia un augment de la població juvenil amb 73.578 respecte al 2008 amb 

49.282. 

1.1. Població jove registrada a Bonmatí per nacionalitat 

TOTAL 1.264 

Nacionalitat Espanyola 2013 1.094 

Nacionalitat Estrangera 2013 170 

 

Indicadors d’atur registrat:  

Evolució de l’atur registrat: 

Durant el segon mes de l’any 2014 a la comarca de la Selva s’ha registrat un atur de 14.515, dels 

quals 3.907 són joves en edats compreses entre els 16 als 35 anys que suposa un 26.92% respecte 

el total d’atur registrat. Les dades de la comarca són similars a l’atur registrat a Catalunya (26.39%) i 

inferior a l’atur registrat a la província de Girona (28.38%). 

 

 

1.3. Atur registrat en joves de 16 a  35 anys  

 
Febrer 
2014 

Febrer 2014 

Catalunya 166.162 26.39% 

Girona 16821 28.38% 

Selva 3.907 26.92% 

St. Julià del Llor i Bonmatí 21 22.1% 

 

1.4. Població local estimada dels joves de Bonmatí: 

 2008 2013 

Població local activa estimada 259 213 

Padró d’habitants 334 255 

Taxa d’atur 9 21 

Taxa d’atur estimat 3.5% 10% 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

 

Per la interpretació de la taxa estimada d’atur abans esmentada, cal tenir present que es calcula 

dividint el nombre de treballadors joves inscrits com a demandants d’ocupació al SOC entre la 

població activa local estimada (persones que declaren voler treballar com assalariats) segons dades 

obtingudes en el portal estadístic XIFRA i IDESCAT, i multiplicant per 100.2 

 

Poble:  Perfil de joves aturats 

1.5. Perfil de joves aturats per sexe: 

  Homes Dones 

Catalunya 26.8% 39.9% 

Girona  27.6% 14% 

Selva 27.4% 26.5% 

St. Julià del 
Llor i Bonmatí 

20.8% 23.4% 

En dades actuals, a Catalunya hi ha més dones (39.9%) que homes (26.8%) joves a l’atur, dades 

contràries a la Comarca de la Selva amb més homes (27.4%) que dones (26.5%) joves a l’atur. 

 

1.6. Perfil de joves aturats per sector productiu: 

  Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior 

Selva 28.2% 15% 17.7% 28.9% 60.7% 

St. Julià del Llor i Bonmatí 0% 9.5% 38.1% 42.9% 9.5% 

 

Els joves aturats de la Comarca de la Selva provenen principalment del sector serveis (28.9%) i de la 

construcció (28.2%). Aquest fet s’explica amb motiu de l’estacionalitat relacionada al sector serveis 

(sobre tot les empreses relacionades amb el turisme) i la davallada de la construcció a causa del 

context actual de crisis. 

1.7. Perfil de joves aturats per nivell d’estudis: 

                                              
2
 Informació extreta de les dades de l’observatori del mercat de treball (Octubre 2011). Dept. de promoció i 

desenvolupament local. Consell Comarcal de la Selva.  



  

 

   

 
 
 

 

 

 

 Catalunya Selva Bonmatí 

Sense estudis 3% 1% 0% 

Estudis primaris incomplets 9% 6% 19% 

Estudis primaris complets 7% 4% 9.5% 

Programes de formació professional - Estudis secundaris 9% 9% 9.5% 

Educació general - Estudis Secundaris 61% 69% 42.9% 

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris 5% 5% 9.5% 

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris 2% 2% 4.8% 

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris 5% 4% 4.8% 

Altres estudis post-secundaris 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

El projecte Nucli Jove dissenya un programa d’accions pensant en els diferents perfils de joves, no 

només segons les edats, sinó també segons els interessos i necessitats. Resulta de gran importància 

trobar mecanismes d’interlocució entre administració i els diferents grups de joves per tal de 

promoure propostes i iniciatives que reconeguin els diferents grups. 

 

El grup d’adolescents, que tenen entre 12 i 17 anys, normalment, són un consumidor dels serveis 

que s’ofereixen adreçats a la seva edat. L’horari de l’adolescent està marcat per els períodes 

escolars, i  és troba al municipi a les tardes sortint de l’ institut d’ Anglès, per això l’actuació del 

projecte Nucli Jove Instituts.  

 

A partir dels 17 anys, fins els 24 hi ha el segon grup juvenil format sobretot per joves amb estudis 

obligatoris acabats o joves  amb una vinculació amb el poble. Aquests es relacionen amb el servei de 

joventut per assessorament i suport en projectes i demanda de feina. 

Finalment, l’últim grup tenen una edat que oscil·la entre els 25 i  als 35 anys. El contacte amb el 

tècnic de joventut i amb la regidoria de joventut és principalment en busca d’assessorament per la 

recerca de feina. 

 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

 Laboral Trans

ició 

domi

ciliàri

a 

Vida 

salud

able 

Educa

ció 

Infor

mació 

/ 

partici

pació 

Cohesió 

social 

Cultura 

11 i 12 anys       x  

Joves de 12 a 17 anys   X X X X X 

Joves de 17 a 24 anys X X X X X   

Joves de 24 a 35 anys X X      

Entitats amb participació juvenil     X X  

Entitats que facin accions pels joves   X X X   

Grups informals de joves   X X X  X 

Joves que no acostumen a participar X X  X   X 

 

5. Descripció metodològica 

Per dur a terme el treball en joventut, es comptarà, com a principal recurs de capital humà, amb un 

tècnic de joventut. Aquesta persona, especialitzada en joventut, serà qui juntament amb el 

regidor/a dissenyarà les polítiques de joventut, dinamitzarà i gestionarà els recursos propis i externs, 

així com els tècnics i agents socials implicats en el desplegament dels projectes de joventut.  

 

Per concretar i fer plausible les tasques i els resultats que es volen obtenir es redactarà com a base i 

punt d’inici uns objectius generals, específics i operatius, i un pla d’actuació que serà el 

desplegament d’aquests amb els indicadors de resultats. Això permetrà guiar, temporalitzar i 

avaluar els resultats de les nostres polítiques i intervencions. Per tal de dur a terme aquesta 

avaluació es realitzaran reunions periòdiques de seguiment del Pla Local de Joventut, algunes d’elles 

amb responsables polítics i d’altres amb la participació dels joves i agents socials implicats.  

 

Com a guia del nostre treball, ens basarem en els principis rectors del Pla Nacional de Joventut: 

qualitat, participació, integralitat i transformació aplicats a les eines de treball de l’Oficina Jove. En el 

nostre treball diari, la qualitat es transmet en l’adequació màxima dels projectes a les necessitats 

dels joves, amb avaluacions contínues que ens permetin millorar l’eficiència del projecte amb el 

màxim de resultats. 

 

La participació és una característica inherent a tot allò que projectem en joventut, ja que entenem la 

participació del jove com a fi i com a mitjà per a la millora de la trajectòria vital del jove. El treball 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

per a la participació del jove, significa, per a nosaltres, un acompanyament i assessorament en la 

seva emancipació,  i així corresponsabilitzar-lo dels projectes de joventut, augmentant el seu rol en 

l’exercici democràtic i les seves condicions de vida.  

 

Per a l’optimització dels recursos en la incentivació i exercici de la participació, es tindrà 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. 

 

En la societat complexa actual, en un mateix municipi comptem amb realitats diverses, i aquestes 

s’han de tenir en compte a l’hora de planificar els programes i projectes, perquè aquests incideixin 

en les causes estructurals de les desigualtats, i comportin una transformació significativa de la 

realitat dels joves.  

Finalment, es treballarà amb la integralitat dels projectes, entenent que la cooperació entre 

diferents àrees de l’Ajuntament i agents socials del territori, ens ajudarà a millorar els resultats 

planificats i l’eficiència dels recursos disponibles. 

 

Les principals característiques de la nostra aposta metodològica, són, primer de tot, el treball a nivell 

local, perquè és el context més proper de referència pel jove, i és allà on volem i podem incidir més 

significativament des dels Ajuntaments i el Consell Comarcal. És també des del treball local que 

copsem el context en què viuen els joves, i d’aquesta manera podem treballar més efectivament per 

la transformació de les condicions de vida dels joves, tenint en compte les desigualtats i la diversitat 

de realitats que existeixen actualment. 

 

A través de l’Ajuntament de St. Julià del Llor i Bonmatí i específicament des de les diferents 

regidories, treballarem amb tècnics i regidors/es i amb els recursos materials de la institució, per tal 

de desenvolupar projectes que beneficiïn al jove i millorin la seva emancipació i qualitat de vida.  

 

Per dur a terme aquest treball s’aprofitaran les estructures de comunicació ja establertes que poden 

ser reunions de periodicitat quinzenal amb els regidors i altres àrees de l’Ajuntament. Així com 

taules de treball d’educació, taules de treball de salut, comissió de festes, associació de joves i fer 

que els nostres projectes de joventut formin part de l’agenda pública d’aquestes organitzacions. 

  

Una segona característica metodològica és el treball en xarxa. Per una banda, el treball amb els 

Ajuntaments i tècnics de joventut propers, el Consell Comarcal i la Direcció General de Joventut, i 

per altra banda, entre els agents socials del territori, no només aquells que es dediquen a joventut, 

sinó aquells que el seu camp de treball afecti alguna de les esferes de la vida dels joves. Aquest 

treball en xarxa tant pot ser a nivell local amb entitats i amb altres àrees de l’Ajuntament, com a 

diferents nivells institucionals, que ens puguin ajudar a realitzar el desenvolupament dels nostres 

projectes. Això ens ha de permetre abarcar més i perfeccionar els projectes amb els que treballem. 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

 

Per tal que aquest treball en xarxa sigui eficaç i eficient per adaptar-nos a les diferents realitats dels 

joves, cal que el traspàs d’informacions sigui continuat. A més de contactes entre serveis vinculats a 

una mateixa acció cal no duplicar esforços en realització de projectes iguals, sinó sumar esforços i 

recursos i mancomunar projectes que tinguin un objectiu comú.  

Per una bon treball, cada servei haurà de fer arribar als altres, amb una periodicitat trimestral, el 

seguiment de les accions que lidera i l’avaluació trimestral mitjançant un recull de dades partint dels 

indicadors de cada acció. 

 

Cal esmentar també que el tècnic de joventut treballarà amb equip amb els altres tècnics de 

l’Oficina Jove de la Selva. Entre els altres tècnics hi ha persones que s’han especialitzat en diferents 

      

àrees, com treball, salut, formació i participació. Això ens permetrà sumar esforços, perfeccionar, 

especialitzar, mancomunar recursos i serveis, i innovar en les respostes que es donen a les 

necessitats detectades al pla local.  La seva participació és fonamental en el desenvolupament del 

Pla Local de Joventut, pel que es treballarà per garantir un espai de treball on puguin desenvolupar 

el seu procés participatiu (taula de Joves) i espai on es treballarà la corresponsabilització de la gent 

jove en la seva implementació i en la seva avaluació.  

 

A través de diferents canals estables i adaptats, es treballarà amb els diferents col·lectius de joves 

participants dels projectes i actuacions per tal que es puguin expressar, sobre el desenvolupament i 

l’adequació a la realitat juvenil de les accions que s’estan duent a terme. Anualment, l’àrea de 

joventut recopilarà la informació. El desenvolupament del Pla Local de Joventut ha de proporcionar 

els elements necessaris per fer accessible la informació a la gent jove, i potenciar la participació i la 

implicació juvenil en les decisions que els afecten, ja que es són elements necessaris en el procés 

d’emancipació i de consolidació d’un projecte autònom de vida. 

 

6. Descripció de les actuacions 

  Portal informatiu per a joves Selva Nord 

Descripció  

de l’acció 

El portal SelvaNord pretén vincular un espai de diàleg entre els joves per tal 

d’unificar els diferents canals d’informació entre els joves que existeixen actualment 

a través de les xarxes socials. 

SelvaNord vol ser un projecte que promogui la visibilitat del col·lectiu juvenil, 

potenciant-ne la seva faceta creadora, participativa i implicada en la seva comunitat.  

 

 El portal de comunicació ha d’esdevenir el nucli informatiu del territori 

Ter_brugent, estant una finestreta única que respongui a les necessitats dels joves 

de la Cellera de Ter, Amer, St. Julià del Llor i Bonmatí i Anglès. 

Objectius als  Proporcionar al municipi un interlocutor entre els joves i el consistori. 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

quals respon Participar en el portal jove de la Selva “Selva Nord” com un espai d’informació de 

referència per a joves, polítics i tècnics 

Oferir canals de participació i interlocució a través de les xarxes socials 

Vincular la web de l’Oficina Jove de la Selva i el portal Selva Nord 

Potenciar la cohesió social entre els joves de la zona Ter_Brugent 

 

 

 

Casal d’estiu 2014 

Descripció  

de l’acció 

Organització del Casal d’estiu 2014 

L’Ajuntament aposta per promoure accions que afavoreixin la situació laboral dels 

joves del municipi, per això es disposa a organitzar el casal d’estiu de St. Julià del Llor 

i Bonmatí a través d’una empresa externa però amb la condició que els  

monitors/res contractats siguin joves del municipi.. 

Objectius als  

quals respon 

Aconseguir que els joves del municipi organitzin en el Casal d’Estiu 2015 

Millorar la cohesió social al municipi 

Promoure un model de participació juvenil en l’educació en el lleure  

Donar oportunitats laborals per a joves al municipi 

 

 

Brigada Jove 

Descripció  

de l’acció 

La situació socio-econòmica actual i la dificultat que molts joves de St. Julià 

del Llor i Bonmatí  tenen per accedir al mercat de treball i mantenir-se,  

requereix  de nous mètodes i iniciatives per abordar les problemàtiques 

laborals i de suport a l'ocupació. 

L’atur juvenil registrat al municipi (22,1%), el desànim mostrat durant el 

procés de recerca de feina, la manca d’oportunitats laborals al municipi i en 

les rodalies fa que el jove es situí en una situació de vulnerabilitat que 

l’impedeixi dur a terme el seu projecte de vida.  

Per aquest motiu s’ha dissenyat per primera vegada,  el projecte educatiu 

laboral Brigada Jove destinat a joves que es troben en situació d’atur. 

 

Objectius als  

quals respon 

Millorar de l’ocupabilitat i inserció laboral 

Facilitar la informació necessària i l’accés als recursos per a la inserció 

laboral dels joves 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

Treball amb Xarxa amb diferents tècnics municipals i de l’Oficina Jove de la 

Selva 

Millorar i augmentar el nivell de competències tècniques, base i transversals i 

professionals dels joves participants en el projecte. 

 

 

 

Promoció de la salut 

Descripció  

de l’acció 

Per tal de promoure els hàbits saludables en la vida dels i les joves, es proposaran 

activitats de dinamització relacionades amb l’oci alternatiu com poden ser l’esport, 

la cuina i l’organització d’activitats de lleure vinculats a la natura. La tria  d’aquests 

tallers anirà relacionada amb  l’ interès juvenil detectat a les reunions amb joves. 

També es procurarà de fer un taller d’alimentació saludable. 

Accions previstes:  

-Campanya per promoure la donació de sang entre els joves “ Jo també en dono” 

-Tallers relacionats amb l’alimentació saludable. 

-Activitats per la Fira Dolça 

-Bus nit: Transport nocturn per a joves 

Objectius als  

quals respon 

Formar els joves en la pràctica d’hàbits saludables 

Oferir una atenció directa als joves 

Oferir un punt de suport al Servei de Salut de l’Oficina Jove 

Oferir canals de participació i interlocució a través de les xarxes socials 

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

Descripció  

de l’acció 

L’entitat juvenil és el motor per la participació juvenil al municipi. Des de la seva 

creació joves de diferents edats han format part de l’entitat. 

Des de fa més de 4 anys es presenta  un projecte d’activitats anual al municipi  amb 

el suport de la Direcció general de Joventut de la Generalitat i l’Ajuntament. 

La figura del tècnic de joventut esdevé d’interlocutor entre els joves i 

l’administració. 

S’ha de seguir treballant per la continuïtat de l’entitat juvenil, donar-los suport i 

assessorament per tal de fomentar la participació entre els joves del municipi i 

establir vincles de col·laboració amb altres entitats juvenils formals i informals del 

territori 

Projecte Activitats Bonmatí Jove 2014: 

Definir els usos del nou local jove que l’Ajuntament de St. Julià del Llor i Bonmatí 

cedeix a l’Associació de Joves.( 2a fase)  

-Equipament 

-Dinamització 

 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

CALENDARITAZIÓ ACCIONS

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov dec

Portal informatiu Selva Nord

Joves i Salut. Tallers

Projecte Activitats Ass.Juvenil.

Casal Jove

Brigada Jove

Suport en el disseny de l’equipament, acompanyament als joves per definir els usos i 

adequació de l’espai. 

 

Objectius als  

quals respon 

Participar en projectes d’abast supramunicipals 

Dinamitzar accions destinades a joves en un espai estratègic a nivell de territori on 

els  joves d’altres poblacions s’hi sentin identificats 

 

Oferir un espai de referència juvenil 

Mantenir òrgans de participació juvenil formals i informals a nivell de territori 

Crear un grup de joves voluntaris per treballar temes del seu interès (salut, 

cultura...), convertint-los en promotors i impulsors de les iniciatives juvenils 

 

 

 

 

7. Temporalització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

 

CALENDARITAZIÓ ACCIONS  

Al llarg de l’any Projecte d’activitats Associació de joves de 

Bonmatí i St. Julià del Llor 

-Suport i acompanyament per definir 

projecte anual . 

-Activitats culturals per la festa 

major. 

Al llarg de l’any Portal informatiu Selva Nord 

Abril, juliol  i desembre - Casal jove  

Maig, juny i juliol - Brigada Jove  

Al llarg de l’any Joves i salut: 

-Campanya per promoure la donació 

de sang entre els joves 

-Bus Nit (octubre) 

-Tallers alimentació per la Fira Dolça 

( octubre) 

 

 

 

8. Recursos  

Per tal de portar a la pràctica aquest projecte calen diferents tipologies de recursos que tot seguit 

passem a descriure: 

 

Recursos humans 

Pel que fa a recursos humans, en aquest projecte, cal una persona que prepari i orienti les accions 

anteriorment descrites, que efectuï la difusió i la gestió de les formacions i tallers, i que vetlli per la 

coherència elements que conformen aquest projecte. El recurs humà encarregat de gestionar aquest 

projecte serà el tècnic de joventut compartit. La coordinació amb d’altres tècnics municipals com ara 

de els responsables tècnics de Serveis Socials, serà important a l’hora d’aconseguir treballar de 

manera transversal, confegint un discurs concret i unívoc al voltant de la joventut del municipi. 

 
Recursos infraestructurals 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

Per tal de realitzar les accions anteriorment descrites, en el municipi es disposa d’una sala al Centre 

Cívic de St. Julià del Llor i Bonmatí, l’Esplai de St. Julià del Llor, una sala de reunions de l’Associació 

de joves i properament el nou equipament juvenil. 

De la mateixa manera es disposa d’un espai a  l’Oficina Jove de la Selva i al propi Ajuntament.  

 

Recursos materials 

Com a recursos materials, disposar del nou equipament jove suficientment equipat (TIC),  serà de 

cabdal importància a l’hora d’atendre els joves. 

 

 

 

 

 

 

Només per a ens locals amb  personal tècnic compartit, marqueu amb una x la següent casella: 

x Personal tècnic compartit 

Indiqueu també la dedicació del personal tècnic compartit en el vostre ens  en termes d’hores 

setmanals:  

 

 

 

 

 9- Mecanismes de difusió del projecte 

La comunicació dels actes és una de les parts essencials per assegurar una bona participació i èxit de 

les activitats, és per això que hem definit un pla de difusió, que marcarà el protocol a seguir en els 

diferents tipus d’activitats que s’hagin de comunicar. 

 

A l’hora de comunicar, hi ha certs elements que s’han de tenir en compte per arribar al públic diana. 

Allò que hem de tenir en compte és el canal, el suport físic per el qual es transmetrà el missatge, el 

receptor, les característiques del receptor, quins mitjans són més propers, a qui volem arribar, el 

codi, per tal que hi hagi una comunicació fluïda l’emissor i el receptor han de compartir el codi amb 

què s’emet el missatge. I finalment, quin missatge emetrem, cal que la informació sigui clara i 

concisa I ha de donar les principals característiques d’allò que estem anunciant. També cal establir la 

freqüència en què emetrem els missatges. 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

 

Seguidament, hem definit el públic intern i extern al que volem arribar. L’hem escollit perquè 

d’alguna manera tenen un vincle amb joventut, o esl hi pot interessar. Per tant, creiem que s’han de 

tenir en compte d’emetre el missatge. 

 

Públic intern: 

- Tècnics/ques i regidors de l’Ajuntament. 

- Tècnics/ques de l’Oficina Jove. 

- Personal i responsables polítics del consell comarcal: especialment les àrees de comunicació, 

promoció econòmica, educació, esports, entre d’altres.  

 

Públic extern: 

- Tècnics/ques i regidors de joventut de la Selva.  

- Agents socials que treballen directament amb joves. 

- Joves de 16 a 35 anys del municipi i de la comarca.  

- Associacions i entitats juvenils i/o que treballin amb joves. 

- Instal·lacions juvenils: Espais Joves, Punts d’Informació Jove. 

- Coordinadora Territorial de Joventut. 

- Centres d’educació: IES, escoles, escoles d’adults, formació professional. 

- Mitjans de comunicació 

- Administració pública: altres consells, DG de Joventut, ajuntaments, etc. 

- Institucions: fundacions, entitats privades, empreses. 

 

 

Seguidament, es fa la descripció dels principals mitjans de comunicació que compta cada municipi 

MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS 

Interns 

 Reunions de coordinació 

 Memòria anual de l’Àrea de joventut 

Externs 

 Butlletí informatiu municipal 

 Revista l’Amic 

 Pàgina web de l’Ajuntament 

 Cartells i rollers 

 Facebook joves Selva Nord 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

 

MITJANS DE COMUNICACIÓ COMARCALS 

Interns 

 Reunions setmanals de coordinació amb els tècnics de l’Oficina Jove de la Selva 

Externs 

 Butlletí Oficina Jove 

 Pàgina web Oficina Jove/ Twitter/Facebook 

 Notes de premsa 

 Cartelleres Oficina Jove i Consell Comarcal 

 Serveis de missatges a mòbils 

 Reunions tècnics/es de joventut 

 Reunions regidors de joventut 

 

 

10. Disseny d’avaluació del projecte  

El punt de partida per a l’avaluació d’aquest projecte és el procés d’avaluació descrit en el Pla Local 

de Joventut 2012-2015 de St. Julià del Llor i Bonmatí. A partir dels resultats obtinguts creiem molt 

interessant centrar-nos en destinar el més màxim d’esforços en buscar respostes entorn del “per 

què” s’han aconseguit.  Entenem l’avaluació com un procés imprescindible i continu tant en el 

disseny com en la implantació del projecte.  

 

Els principals actors que han de prendre part en  l’avaluació d’aquest projecte seran: 

 

-     Xavier Ribas, regidor de l’àrea de Joventut de St. Julià del Llor i Bonmatí. 

- Gemma Dominguez , regidora de  l’àrea de Cultura de la St. Julià del Llor i Bonmatí. 

- Pep Cullell, treballador social del municipi implicada en alguns dels projectes desenvolupats. 

- Anna Rocasalva , tècnica de joventut compartida al municipi de St. Julià del Llor i Bonmatí. 

- Joves integrants d’entitats actives del municipi i de l’Associació de joves del municipi. 

- Joves que des de la individualitat vulguin aportar la seva visió a través de canals previstos i 

establerts. 

- Entitats que hagin participat en alguna de les accions desenvolupades al llarg del projecte. 

 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

Seguint la metodologia de l’avaluació del PLJ de St. Julià del Llor i Bonmatí hem pensat, per una 

banda, en una avaluació operativa (dels objectius específics i activitats)  i una avaluació estratègica 

(per saber hem assolit si els objectius generals d’aquest projecte i en quin grau).  

S’han dissenyat unes preguntes per tal de facilitar l’avaluació operativa: 

- Preguntes sobre el discurs de les polítiques de joventut (si està en relació als principis 

recollits en aquest PLJ i en el PNJCat 2010-2020): 

o Aquest Projecte incorpora els criteris metodològics derivats dels principis rectrors el 

PLJ i del PNJ? 

o Són útils? Adients? 

 

- Preguntes per observar el grau d’adequació del projecte als objectius proposats: 

o El projecte s’adequa als objectius del PLJ? 

o Quin gran d’assoliment s’ha obtingut? 

 

- Preguntes sobre les eines que permeten desenvolupar el PLJ i els seus programes (agents, 

mecanismes de coordinació, compliment de les funcions...): 

o Quina ha estat l’avaluació continuada dels instruments, eines i agents? 

 

Preguntes per a l’avaluació estratègica: 

- Preguntes sobre la finalitat d’aquest projecte:  

o S’estan assolint els objectius proposats en aquest projecte? 

o  És gràcies a les polítiques de joventut que s’estan desenvolupant?  

o Aquest projecte és capaç d’incidir en aquells aspectes estructurals i conjunturals que 

tenen a veure amb la construcció de les oportunitats de les persones joves?  

o Aquest projecte ha millorat i facilitat la participació dels joves?  

 

- Preguntes sobre els objectius generals: 

o Els objectius establerts en aquest projecte estan contribuint a complir el repte que 

fan referència? 

o Quin és el grau de compliment i de consecució dels objectius generals? 

 

- Preguntes sobre el desplegament del projecte: 

o Com han funcionat els instruments i òrgans de desplegament del projecte? 

o Quin ha estat el rol dels agents implicats? En quina part han tingut un paper més 

rellevant? 

o Com han contribuït a la seva consecució? 

 

 



  

 

   

 
 
 

 

 

 

Els agents implicats en l’avaluació estratègica seran els agents i actors vinculats en el seu 

desenvolupament, però sobretot els mateixos joves. Tant els receptors (o els que hi ha participat) 

com la veus d’altres joves que han estat espectadors o que hi vulguin dir la seva. En un altre nivell, 

recollirem les veus dels agents i tècnics municipals que de manera directa o indirectament estan 

relacionats amb el projecte. 

 

L’avaluació operativa s’anirà desenvolupant paral·lelament amb l’execució del projecte i formarà 

part de la metodologia de treball del projecte Nucli Jove de St. Julià del Llor i Bonmatí. L’avaluació 

estratègica, en tant que afecta a l’essència del projecte, es realitzarà al final de l’execució i els seus 

resultats, recollits en un document que servirà de testimoni i de base per a una futura intervenció. 

 

Amb una fitxa d’avaluació pel projecte, seguint el model de la teoria del canvi, s’avaluarà el grau 

d’assoliment d’objectius i sobretot el “perquè” s’ha assolit.  

 
La fitxa recollirà preguntes d’avaluació com per exemple: 

 
- Preguntes sobre la necessitat de la intervenció: 

 Hem pogut mitigar la naturalesa o la magnitud del problema? 

 Quines són les previsions de futur respecte a això després d’executar el projecte?  

 Han canviat les característiques de la població que tenia el “problema”? Quins altres 

problemes té la població objectiu? 

 A quines necessitats concretes de la població objectiu s’ha donat resposta? Quins 

serveis podrien satisfer aquestes necessitats? 

 

- Preguntes sobre el disseny de la intervenció: 

 S’han assolit els objectius estratègics del programa? 

 Com s’han assolit? Què hi ha ajudat? 

 Les hipòtesis del model eren realistes? 

 La teoria era coherent amb el coneixement existent? 

 Ha estat la millor manera de proveir el servei previst? 

 Els  recursos per implantar el projecte han estat els necessaris i apropiats? 

 Hem escollit bé els destinataris del projecte? 

 

- Preguntes sobre la implementació /procés: 

 S’han assolit els objectius operatius? 

 Les activitats han estat coherents amb els objectius del programa? 

 La nostra actuació ha anat destinada a la població prevista?Hi ha part de la població 

objectiu a la qual no ha arribat el projecte? 

Quin és el grau de satisfacció dels joves receptors del projecte? Com ho sabem?  



  

 

   

 
 
 

 

 

 

 Hem gestionat adequadament les funcions administratives, organitzatives i de 

personal? 

 

- Preguntes sobre l’impacte: 

 Ha millorat el problema o la situació a la que es volia arranjar? 

 Els impactes es mantenen amb el temps? 

 El projecte ha tingut efectes col·laterals (positius o negatius) sobre els beneficiaris o 

sobre la resta de població? 

 

- Preguntes sobre l’eficiència 

 S’han utilitzat els recursos eficientment? 

 El cost del projecte és raonable, en relació amb la magnitud dels impactes obtinguts? 

 Hi ha maneres alternatives d’aconseguir impactes similars amb un cost més baix? 

 

 

 

 

 

 


