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1.- INTRODUCCIÓ 
 
1.1.- PRESENTACIÓ 

 
 
El present document és l’aposta municipal pels propers 4 anys per desenvolupar unes 
polítiques de joventut integrals i de qualitat a Sant Julià del Llor i Bonmatí. El Pla Local 
de Joventut 2020-2023 pretén ser la continuació del PLJ 2016-2019, és a dir,  assentar 
les bases per desenvolupar les principals fites en matèria de joventut, que marca el Pla 
Nacional de Joventut 2010-2020, centrant-se sobretot, en les necessitats i oportunitats 
del context local, tenint en compte la llei de polítiques de joventut i el Pla Intregal 
Estratègic de Joventut Comarcal de la Selva..  
 
Per tal de garantir unes polítiques de joventut amb èxit i que suposin una transformació 
efectiva de les oportunitats de tots els joves, és important, per una banda, la integralitat 
d’aquestes, amb el treball en xarxa que impliqui diversos agents socials a nivell local, i 
quan es requereixi a nivell comarcal i nacional. I per altra banda, no hem perdre de 
vista, la centralitat dels joves, apoderant-los i fent-los responsables de la seva 
trajectòria vital. Així doncs, les polítiques de joventut resultants d’aquest PLJ estaran 
enfocades cap a la participació de les persones joves. 
 
Abans però, es fa necessari determinar de qui estem parlant quan ens referim als 
joves de Sant Julià del Llor i Bonmatí, ja que és un concepte força obert i difícil de 
delimitar. Si atenem als criteris establerts per la Llei de Polítiques de Joventut de 
Catalunya (LPJC), aquesta recull un interval d’edat dels 16 als 29 anys per a definir el 
concepte de joventut entès com a període de cicle vital. En aquest sentit, el PNJCAT 
2020 manté aquesta mateixa referència, tot deixant oberta aquesta definició operativa 
perquè sigui dins de cada política i/o programa concret on es defineixen els límits 
d’edat. 
 
Amb tot, s’ha treballat aquest document entenent per joves les persones compreses 
entre els 12 i els 35 anys atès que des de la regidoria de joventut es presta també 
serveis a partir d’aquesta franja d’edat al tenir molta incidència a l’institut, i fins els 35 
anys, per incloure els paràmetres de joventut que s’utilitzen a l’hora de definir les 
polítiques laborals per a joves des d’altres departaments de la mateixa Generalitat. 
 
 
1.2.- JUSTIFICACIÓ 

 
 
La joventut és un període important en el cicle vital d’una persona, es donen un seguit 
de canvis biològics i psicològics, i la vivència de transicions educatives, laborals, 
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familiars, en els hàbits saludables, en la que es construeixen oportunitats i que 
defineixen la identitat i la trajectòria de vida dels joves.  
 
En els últims anys, l’afebliment de l’Estat del Benestar, la crisi econòmica, la pèrdua de 
llocs de treball, l’augment de la població estrangera jove, la difusió de les TIC, 
l’augment de l’índex migratoris de joves a l’estranger per causes socioeconòmiques, 
ha suposat un canvi important en el context en que viu la joventut, dificultant el seu 
desenvolupament en tots els nivells, però sobretot en l’àmbit laboral i la transició 
domiciliària.  
 
És per això, que el treball amb els i les joves, a través de les polítiques de joventut, 
esdevé fonamental i necessari per tal d’incidir positivament en la seva emancipació, 
així com fer-los protagonistes en la definició del seu entorn, en aquest cas Sant Julià 
del Llor i Bonmatí. 
 
 
1.3.- ANTECEDENTS 

 
 
Des de l’any 2006 l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí participa en el projecte 
de tècnics compartits de joventut de l’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Selva. 
Aquesta figura ha suposat un punt d’inflexió al nostre Ajuntament donant suport al 
tècnic de programes encarregat dels temes de joventut. Els beneficis pel conjunt del 
nostre municipi són innumerables, però destaca especialment pels nostres joves el fet 
que, de manera progressiva, han anat veient com s’ampliaven les seves oportunitats, 
s’apoderaven i passaven a formar part d’un col·lectiu visible i important pel conjunt del 
municipi. 
 
Paral·lelament amb la redacció dels diferents PLJ les polítiques de joventut que se 
n’han derivat han anat esdevenint cada vegada més integrals i fent èmfasi en aspectes 
més nuclears dels nostres joves. Aquest fet ha transformat el context anterior fins al 
punt de que les polítiques de joventut i la figura del tècnic de joventut esdevenen 
puntals en la totalitat de les polítiques municipals atès la seva capacitat generadora de 
sinergies amb totes les regidories. El nostre municipi té visibilitat a nivell comarcal i és 
un element important dins la xarxa comarcal de tècnics i regidors de joventut. 
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2.- MARC CONCEPTUAL 
 
En aquest punt del document, es fa necessari la introducció d’aquells plantejaments 
polítics que identifiquen la necessitat d’actuar o intervenir sobre la població jove del 
municipi. Aquest apartat, que anomenem marc conceptual, està dirigit a dotar de 
contingut el document, plasmant quina és la metodologia utilitzada per a l’elaboració 
del PLJ i quina missió se li donen a les polítiques de joventut a nivell municipal, tenint 
de referència el PLNCAT2020. 
 
 
2.1.- PROCÉS METODOLÒGIC 

 
 
2.1.1.- PRINCIPIS RECTORS DEL PLJ I VINCULATS AL PNJCAT 2010- 2020 
 
Aquest PLJ segueix els principis rectors i els criteris metodològics del PNJCat 201-
2020 (participació, transformació, integralitat i qualitat), al mateix temps que també han 
inspirat el disseny, la implementació i l’avaluació dels programes i projectes que se’n 
deriven. 

 
Un dels puntals d’aquest PLJ ha estat la participació dels propis joves en el disseny, 
la implantació i l’avaluació de les polítiques de joventut del municipi. Seguint el 
concepte d’incorporar la perspectiva comunitària i afavorint el canvi de paradigma en 
les administracions públiques més encarades cap a la governança democràtica (més 
horitzontalitat de les polítiques), la corresponsabilitat (responsabilitat de cada agent en 
el seu paper) i les formes de democràcia directa i indirecta dels joves. 

 
Per altra banda el PLJ té una voluntat transformadora, sobretot a través de 
l’empoderament dels joves, facilitant-los l’accés a les polítiques de joventut i als 
recursos per aconseguir un impacte real i que afavoreixi la inclusió i l’equitat de tots els 
joves, alhora que representi un punt d’inflexió en la reproducció de les desigualtats 
socials.  

 
Al mateix temps plantegem unes polítiques de joventut integrals, que actuïn sobre 
totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves, amb el treball 
transversal en totes les seves fases, el treball multinivell en el mateix consistori i el 
treball en xarxa amb altres administracions i agents del territori.  

 
Remarcar la necessitat de treballar cap a unes polítiques de joventut qualitatives i 
properes, basades en l’adaptabilitat i l’adequació a les necessitats i realitat dels joves, 
incorporant la innovació i la creativitat com a valor de canvi. Un criteri que posa per 
sobre de tot el “fer bé” la feina, basada en la relació directe, coherent i recíproca entre 
proximitat, diagnosi, disseny, adaptabilitat i avaluació.  
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2.1.2.- AGENTS IMPLICATS EN L’ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 
Amb la figura del tècnic compartit de joventut, el nostre Ajuntament ha pogut disposar 
en els darrers anys d’un Pla Local de Joventut per planificar i ordenar les polítiques de 
joventut al nostre municipi. Mitjançant aquesta figura tècnica, s’ha pogut crear una 
estructura bàsica per tal de dissenyar i executar el PLJ i els seus projectes. En 
aquesta estructura bàsica hi podem identificar la responsable política de joventut 
(Susanna Roura Nadal), la resta de regidories de l’Ajuntament, els professionals 
i agents socials que treballen al municipi, les administracions supramunicipals  
(Oficina Jove, Consell Comarcal de la Selva, Coordinació Territorial de Joventut 
de Girona) i òbviament també la joventut del municipi. Aquest conjunt ha permès 
que el primer trimestre del 2020 i sota les directrius de la Direcció General de Joventut 
i el suport metodològic de l’Oficina Jove, via Consell Comarcal de la Selva, s’hagi 
pogut redactar aquest document de manera plural i participativa.  
 
 
2.1.3.- ESTRUCTURA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 
El PLJ té tres fases diferenciades. Per una banda la diagnosi de la realitat juvenil on 
es recullen les necessitats dels joves del municipi mitjançant la visualització de les 
polítiques de joventut existents al municipi i l’anàlisi  de la realitat juvenil; la part de 
disseny de la intervenció, on es recullen els objectius i les propostes d’actuació per 
donar resposta a aquestes necessitats detectades en la part de diagnosi; i finalment 
una part d’avaluació que ha de permetre revisar el conjunt del pla local per tal de 
valorar-ne la renovació o modificació al llarg del seu propi desenvolupament. 
 
Seguint els criteris del Pla Nacional, cada una de les parts del PLJ s’ha dissenyat a 
partir dels principis rectors citats anteriorment (participació, transformació, integralitat i 
qualitat) i s’ha desenvolupat amb la concepció inicial com a un procés participatiu dels 
joves (com a procés i com a finalitat). 
  
Per dur a terme la primera fase de diagnosi s’ha treballat en l’obtenció de diferents 
dades per tal de fer una fotografia de la realitat juvenil del nostre municipi, consistent 
en l’obtenció de dades quantitatives, dades qualitatives i l’anàlisi dels recursos i les 
polítiques municipals existents. Finalment se’n extreuen unes conclusions que 
serveixen per encarar les línies de treball de la fase de disseny.  
 
Específicament, les dades quantitatives, tant primàries com secundàries, del 
col·lectiu jove en cada un dels àmbits de treball del Pla i de la comarca, província i/o 
Catalunya, s’han extret, principalment de l’Idescat i del Xifra del a Diputació de Girona 
però també del padró municipal d’habitants i d’altres portals de la Generalitat de 
Catalunya1. També s’han utilitzat dades d’altres estudis referenciats a la bibliografia.  

                                                
1 Observatori d’Empresa i Ocupació, Departament d’Ensenyament i Departament de Territori i Sostenibilitat.  
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Referent a les dades qualitatives, aquestes s’han obtingut a través del treball fet als 
grups de discussió i entrevistes amb els diferents agents implicats en l’elaboració 
del PLJ, amb l’objectiu d’obtenir la seva percepció, opinió i discurs en relació als set 
eixos/reptes. S'ha utilitzat també com a eina complementària per obtenir una visió i 
vivència més àmplia de les persones joves, un qüestionari2 virtual que l’han respòs 25 
joves del municipi d’entre 12 i 23 anys. A continuació es detallen les diferents trobades 
realitzades i les persones participants en elles: 
 

- Entrevista a Sílvia Pérez, directora de l’escola municipal Sant Jordi. Realitzada 
el 5 de juliol de 2019. 

- Entrevista a Jordi Plana i Miquel Bartrina, conserges de l’Institut Rafael 
Campalans. Realitzada el 18 de juliol de 2019. 

- Entrevista a Quima Serrat, infermera pediàtrica i responsable del projecte 
“Salut, escola i comunitat”. Realitzada el 24 de juliol de 2019. 

- Entrevista a Pep Cullell, educadora social de St. Julià del Llor i Bonmatí. 
Realitzada el 7 d’agost de 2019. 

- Entrevista a Gemma Caparrós, directora de l’Equip d’Atenció Primària d’Anglès 
i també veïna de Bonmatí. Realitzada el 18 de setembre de 2019. 

- Entrevista a Esther Gispert, coordinadora pedagògica de l’Institut Rafael 
Campalans. Realitzada el 26 de setembre de 2019. 

- Grup de discussió amb joves menors de 16 anys. Hi participen 4 noies de 13-
14 anys.  Realitzat el 9 d’octubre de 2019.  

- Grup de discussió amb joves menors de 16 anys. Hi participen 5 joves dels 18 
als 24 anys. Realitzat el 9 d’octubre de 2019. 

- Taula de Benestar i Comunitat municipal per iniciar treball comunitari. Hi 
assisteixen SBAS, escola, joventut, Càritas, infermera comunitària CAP Anglès, 
alcalde i regidora de benestar. Realitzada l’11 de desembre de 2019 i 4 de 
febrer de 2020. 

 
Per últim, la visualització dels recursos i les polítiques municipals s’ha realitzat 
actualitzant la del pla anterior a través del coneixement municipal que es té amb la 
finalitat de recollir si el que ja es té i s’està fent al municipi s’adequa a les necessitats 
reals dels nostres joves.  
 
Finalment, amb totes aquestes dades es confeccionen unes conclusions d’allò més 
destacat de les diverses parts de la diagnosi. 
 

                                                
2 Es pot consultar el qüestionari a: 
https://docs.google.com/forms/d/1nDWWIku5ZGgcpXbf91qGyFRaw7yaTRiyrr2IZSvV1kQ/prefill 
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La segons fase, de disseny de la intervenció, recull totes les actuacions o programes 
que sorgeixen derivats de la detecció de les necessitats feta a la part de diagnosi. S’ha 
desenvolupat aquesta fase en quatre parts; una primera de redacció dels objectius 
estratègics que permeten establir la finalitat que ha de tenir la intervenció; les 
propostes que són les accions o projectes que han d’assolir els objectius; uns 
programes que engloben i estructuren les diferents propostes sorgides i finalment una 
temporalització que ens permet visualitzar la implementació dels programes al llarg 
del temps. 
 
La darrera fase és la d’avaluació, com a fase definitiva del pla local i que ens permet 
revisar diversos aspectes del pla, com ara el propi procediment d’elaboració o els 
continguts. Quan parlem d’avaluació ho farem en els següents termes: avaluació 
metodològica, avaluació operativa i avaluació estratègica. La metodològica revisarà 
tot el procés d’elaboració del pla local per tal de millorar els procediments i encarar el 
treball del futur pla local l’any 2024. L’avaluació operativa es centra en l’anàlisi i la 
valoració del desenvolupament i implementació de les actuacions. Per acabar, una 
avaluació estratègica per mesurar la consecució de les estratègies proposades i dels 
objectius plantejats en la missió del pla.  
 
 
2.2.- MISSIÓ

 
 
Amb tot, podem establir que la finalitat del Pla Local de Joventut de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí 2020-2023 és la de treballar per la plena emancipació de la persona jove i 
fomentar la seva implicació vers la comunitat com a agent de canvi i 
transformació social. 
 
 
2.3.- OBJECTIUS 

 
 
Per tal d’assolir aquesta missió, es plantegen uns objectius estratègics del pla: 

• Garantir l’accés universal i normalitzat dels joves de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí a la condició de plena ciutadania,  

• Fomentar la creació i consolidació de tots aquells serveis, programes i recursos 
que incideixin de forma efectiva i eficient en les condicions de vida dels joves  

• Facilitar l’assoliment del seu projecte de vida. 
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3.- DIAGNOSI DE LA REALITAT JUVENIL 
 
En aquest apartat s’exposa de forma ordenada i analítica la diagnosi realitzada de la 
realitat juvenil a partir dels grans àmbits que comprenen la vida dels i les joves basant-
nos en els criteris metodològics i les fonts de referència mencionades anteriorment. 
Com a referència per les dades quantitatives, s’ha de considerar que el darrer any del 
qual hem obtingut la majoria de dades comunes en tots els eixos i àmbits territorials és 
el 2018. 
 
 
3.1.- CONTEXT TERRITORIAL I SOCIAL 

 
 
La primera part d’aquesta diagnosi juvenil està dedicada al context territorial que ens 
ha de permetre ubicar el nostre poble vers la comarca i donar informació del seu 
entorn més proper.  
 
El segon apartat el dediquem al treball de les dades demogràfiques que ens han de 
permetre obtenir informació sobre la població del municipi, fent incís en aquelles dades 
que serveixin per analitzar el sector de població jove.  
 
 
3.1.1.- LA COMARCA DE LA SELVA 
 
La Selva és una comarca situada al nord-est de Catalunya i el sud de les terres 
gironines; entre la Serralada Transversal i la Costa Brava i que limita amb les 
comarques del Maresme, el Vallès Oriental, Osona, la Garrotxa, el Gironès, el Baix 
Empordà i la Mar Mediterrània. Comprèn part de les comarques naturals de les 
Guilleries i del Baix Montseny. Té una superfície de 1.006,5 km2. La capital 
administrativa és Santa Coloma de Farners, al centre geogràfic, però les poblacions 
més grans, Blanes i Lloret de Mar, estan situades a la costa. 
La situació estratègica de la comarca és immillorable, l'enllaç entre Girona i Barcelona i 
enmig del passadís que posa en comunicació el centre econòmic de Catalunya amb el 
sud de França. La infraestructura en comunicacions és molt rica, tant a nivell de 
carreteres (Autopista, Eix Transversal de Catalunya, Nacional II, …), com ferroviària, 
sobretot amb el pas del TGV per la comarca. A més, també compta amb l'aeroport 
Vilobí - Costa Brava i la seva proximitat amb l'aeroport de Barcelona (100 km) és 
també remarcable.  
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Imatge 1 i 2: En verd fort, ubicació de la Selva dins el mapa de Catalunya i mapa de les principals vies de comunicació. 

 
Aquest fet però contrasta amb la realitat que la Selva és una comarca que es 
caracteritza per la seva dispersió territorial i poblacional, alhora que per la seva dèbil 
xarxa d’infraestructures viàries que connecten els municipis amb la seva capital i dels 
municipis entre sí. Cal destacar que la Selva està fortament afectada pel fenomen de 
les urbanitzacions (una vintena aglutinen quasi la meitat de la població) i per una forta 
dispersió dels seus habitants en municipis petits. 
 
Concretament la comarca consta de 26 municipis, en 3 sectors ben diferenciats 
geogràficament: la costa, la plana i la part més muntanyosa, i segons la seva mida 
poblacional ens trobem la següent distribució:  

• Municipis grans (més de 30.000 h), representen el 7,69 % del total dels 26. 
• Municipis mitjans (entre 3.000 i 30.000 h): representen el 50,00 %.  
• Municipis petits (entre 1.000 i 3.000 h): representen el 23,07%. 
• Municipis molt petits (menys de 1.000 h): representen el 19,23%. 

Referent a l’economia, aquesta situació estratègica, l'ha convertit tradicionalment en 
una àrea d'expansió industrial, tradicionalment dels sectors del tèxtil i de la fusta, i en 
els darrers anys d’indústries com l'alimentària i els serveis turístics, que actualment 
juguen un paper molt important en el desenvolupament de la comarca. 
 
 
3.1.2.- VISUALITZACIÓ DELS RECURSOS I LES POLÍTIQUES COMARCALS 
 
Des del període 2016-2019 les polítiques de joventut a la comarca s’han anat 
desenvolupant per tot el territori de manera que en les dues últimes legislatures 
gairebé la totalitat dels municipis de la Selva han tingut un Pla Local de Joventut i 
projectes de joventut que el desenvolupen, si bé és cert que en els darrers 4 anys, 
Brunyola, Osor, St. Hilari de Sacalm, Susqueda, Blanes i Maçanet no han actualitzat o 
provat el seu PLJ. Aquest desplegament de les polítiques de joventut s’ha pogut 
realitzar gràcies la tasca del personal de joventut que està repartit pel territori. 
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Actualment un total de 23 municipis (el 88,45%) disposen d’un referent de joventut (ja 
sigui tècnic -amb dedicació exclusiva o no- o dinamitzador), la meitat dels quals són 
tècnics compartits de l’Oficina Jove (15 municipis dels 26 a la comarca).  
 

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant l’Oficina Jove, actua com a element 
aglutinador i coordinador de tres projectes que tenen una incidència molt directe amb 
el territori i en els quals Anglès hi participa activament:  

- El projecte de persones tècniques compartides 

- La taula de persones tècniques de joventut. 

- La Taula de persones regidores de joventut 

 
L’Oficina Jove de la Selva és el recurs principal de les polítiques de joventut que 
treballa a nivell comarcal. A part de donar suport i assessorament als municipis en 
matèria de joventut, desenvolupa una tasca molt important en tant en quant permet 
que aquells municipis amb menys recursos, disposin d’una figura tècnica que els 
permeti desenvolupar les polítiques juvenils municipals. Pel que fa als serveis, l’Oficina 
Jove actua com a Punt d’Informació Juvenil, tramita carnets juvenils i té serveis 
específics de treball (amb orientació també de mobilitat internacional) i salut, a més de 
disposar d’una Referent d’Ocupació Juvenil.  
 
 
3.1.3.- EL MUNICIPI DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 
Sant Julià del Llor i Bonmatí és ara mateix el municipi més jove de la comarca de la Selva, 
ja que es va constituir com a tal l’any 1983, després de segregar-se d’Amer.  Està situat a 
l’extrem nord-est de la comarca de la Selva i té una extensió de 11 Km2 de superfície. 
S’estén al llarg del marge esquerre del riu Ter, limitant al nord i a l’est amb els municipis 
d’Amer, Sant Martí de Llémena i Sant Gregori, i el componen dos nuclis de població: Sant 
Julià del Llor, al sud-oest, i Bonmatí, a l’est, i un bon nombre de masos dispersos. Està 
constituït per pujols de poca alçada i delimitat pel riu Ter, la riera de Calders i el torrent del 
Rajolet, i pels cingles de Sant Roc i la Barroca. Bonmatí, cap de municipi, està a 186 
metres sobre el nivell del mar, i es troba a 18 km de Santa Coloma de Farners, el partit 
judicial i cap de comarca, a 15 km de Girona, la seu del bisbat, i a 108 km de Barcelona.  

 
Imatge 3: En blau, situació de Sant Julià del Llor i Bonmatí en el mapa de la Selva. 



 16 

3.1.4.- POBLACIÓ DE ST. JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 
Les dades dels següents gràfics ens donen a conèixer l’evolució de la població del 
municipi, la comarca i Catalunya en els darrers divuit anys. L’any 2018, Sant Julià del 
Llor i Bonmatí comptava amb una població de 1.275 habitants. Tal i com ens 
mostra el gràfic següent, al llarg d’aquests anys el creixement de la població ha estat 
constant, tot i que entre 2001-2010 fos més accentuat i a partir d’aquest darrer any 
quedés més estancat. Destacar que en el període 2001-2006 el municipi va patir una 
transformació urbanística important coincidint amb l’època del boom immobiliari: la 
construcció d’una nova zona residencial i la proximitat amb Girona (17 km.) va atraure 
a que s’instal·lés gent de fora al municipi, fet que va comportar un augment de 
població. En conseqüència, cal remarcar que Sant Julià del Llor i Bonmatí és l’únic 
municipi del Ter-Brugent que els darrers anys ha registrat un creixement de 
població ha tenir en compte, ja que la resta de municipis el seu creixement és 
quasi nul o fins hi tot negatiu. 
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Gràfic 1. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i del padró municipal. Idescat 

 
Si es compara l’anterior gràfic municipal amb el de la Selva i Catalunya, queda palès, 
sobretot si ens fixem amb la línia de l’increment, que en aquests dos àmbits territorials 
el creixement més pronunciat de la població es dóna fins el 2006, i que a partir 
d’aquest any que arriba a un pic, l’augment de la població quasi s’estanca fins el 2014, 
any a partir del qual, en el cas de la Selva, fins i tot la població descendeix mentre que 
a Catalunya, com en el cas de Bonmatí, torna a revifar. 
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Gràfic 2 i 3. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i del padró municipal. Idescat 
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En quant a l’estructura de la població, a la següent taula es pot veure detalladament la 
distribució d’homes i dones segons franges d’edat de la població municipal al 2018 i 
seguit, la corresponent piràmide poblacional:  

 

 

 
 
 

 
Taula 1 i gràfic 4. Font: Elaboració pròpia partir de les dades del Padró continu de població. Xifra – Ddgi 

 
Analitzant l’anterior taula i piràmide de població s’observa com la franja corresponent a 
la població adulta és la més nombrosa (també és la que contempla una franja d’edat 
més ampla), sent el grup de 35 a 44 anys en els homes i el de 40 a 44 en el cas de les 
dones els que tenen més habitants. Tot i això cal destacar que la població major de 65 
anys representa un grup important, arribant a 193 habitants, o sigui més nombrós que 
el grup d’edat de la franja jove, on hi ha 180 persones. No obstant, si es mira l’índex 
d’envelliment i sobre envelliment a la taula següent, es veu una clara evolució a 
la baixa, arribant al 2018 a percentatges per sota de la mitjana comarcal 
(102,55%, 14,89% i 17,30%, respectivament) i també nacional (106,66%, 12,25% i 
17,79%). Per tant cal destacar aquestes dades i valorar-les positivament, ja que la 
tendència general dels països europeus és a una població cada vegada més envellida 
amb els conseqüents nivells de dependència i necessitats que requereixen. Concloure 
dient que la forma en general de la piràmide  no és harmònica en el sentit que hi ha 
forces desequilibris entre la proporció d’homes i dones en algunes franges d’edat 
concretes i augments/davallades força sobtades entre franges.   

2002 2006 2010 2014 2018
Índex d'envelliment 137,58% 116,27% 85,45% 76,54% 75,10%
Índex de sobre envelliment 10,24% 10,88% 21,28% 17,74% 11,92%
Taxa d'envelliment 20,32% 17,66% 14,56% 14,72% 15,14%  

Taula 2. Font: Elaboració pròpia partir de les dades del Padró continu de població. Xifra - Ddgi 

De 0 a 4 anys
De 5 a 9 anys

De 10 a 14 anys
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys
De 60 a 64 anys
De 65 a 69 anys
De 70 a 74 anys
De 75 a 79 anys
De 80 a 84 anys

De 85 i més

Piràmide de població de St. Julià del Llor i Bonmatí. 2018

Dones

Homes

Homes Dones Total
De 0 a 4 anys 46 33 79
De 5 a 9 anys 35 42 77
De 10 a 14 anys 49 35 84
De 15 a 19 anys 33 25 58
De 20 a 24 anys 23 25 48
De 25 a 29 anys 41 33 74
De 30 a 34 anys 35 41 76
De 35 a 39 anys 55 53 108
De 40 a 44 anys 66 52 118
De 45 a 49 anys 58 41 99
De 50 a 54 anys 40 50 90
De 55 a 59 anys 38 44 82
De 60 a 64 anys 46 43 89
De 65 a 69 anys 36 33 69
De 70 a 74 anys 27 31 58
De 75 a 79 anys 9 8 17
De 80 a 84 anys 12 14 26
De 85 i més 7 16 23
Total 656 619 1275
Infants (0-14 anys) 130 110 240

Joves (15-29 anys) 97 83 180
Adults (30-65 anys) 338 324 662

Gent gran (+65 anys) 91 102 193

Població de St. Julià del Llor i Bonmatí 
segons sexe i edat. 2018 
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Amb tot, tal i com es pot veure comparant la piràmide de població del municipi amb les 
dues següents, la distribució i tendència de la població de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
compleix en bona mesura amb l’estàndard de Catalunya i la Selva. El fet que en els 
tres casos la forma piramidal sigui regressiva respon a la realitat de les últimes 
dècades al país. A la base hi ha menys població que els trams intermedis mentre que 
a la cimera existeix un número important de persones. L’augment de l’esperança de 
vida (gràcies als avenços tecnològics en la sanitat) i el fet històric del “baby boom” 
derivat de la recuperació econòmica que es va viure a l’Estat Espanyol durant els anys 
80 queda palès a la piràmide. També es pot veure s’ha produït una davallada de la 
natalitat durant els últims anys però que es va recuperant poc a poc fent que la base 
sigui ara més notòria que els anteriors anys.  

Gràfic 5 i 6. Font: Elaboració pròpia partir de les dades del Padró continu de població. Xifra - Ddgi 
 
 

3.1.5.- POBLACIÓ JOVE DE ST. JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 
La taula i les gràfiques que s’exposen a continuació ens permeten aprofundir en 
l’anàlisi de la població específicament jove d’edats entre 15 a 29 anys i fer-nos una 
radiografia sobre quin pes té respecte la població total del municipi, la seva evolució i 
comparant-la a nivell comarcal i de Catalunya. Malgrat Direcció General de Joventut 
marca l’anterior franja jove, ens interessa ampliar-la dels 12 als 35 anys ja que com es 
veurà posteriorment la regidoria de joventut dur a terme diversos projectes a l’institut i 
també és interessant tenir en compte els i les joves de 30 a 35 anys sobretot per 
temes laborals i d’habitatge. 
 
Tal i com ja s’ha dit i es pot tornar a veure a la taula adjunta, la franja que comprèn 
els 15-29 anys està formada per un total de 180 joves, sense gaire diferència entre 
homes i dones.  Si s’agafen però els números de la franja jove dels 12-35 anys, la 
xifra augmenta significativament fins les 319 persones. Com es pot veure a la 
taula, la tendència és que amb els anys s’ha anat reduint l’índex de població juvenil. 
En tots els casos, actualment hi ha més joves respecte els anys anteriors però si es 
compara amb la població total l’índex de població és menor. En el cas de St. Julià del 
Llor i Bonmatí, estem parlant del 12,78% de població d’entre 16 i 29 anys i d’un 25% 
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de 12-35 anys. És doncs el doble de població si tenim en compte la segona franja i 
per tant creiem important tenir en compte aquest factor a l’hora de realitzar polítiques 
de joventut.  

Bonmatí Comarca la Selva Catalunya Bonmatí Comarca  la Selva Catalunya
2002 19,17% 19,74% 21,62% 31,92% 32,99% 36,09%
2006 20,68% 18,25% 21,56% 32,39% 31,61% 38,37%
2010 17,66% 16,76% 19,31% 31,99% 30,97% 36,63%
2014 13,77% 15,16% 15,43% 26,82% 27,99% 29,66%
2018 12,78% 14,93% 14,56% 25,02% 26,70% 26,70%

Índex Pbl Juvenil 16-29 Índex Pbl Juvenil 12-35

 
Taula 3. Font: Elaboració pròpia partir de les dades del Padró continu de població. Xifra – Ddgi 

 
Si fem la comparativa a través de gràfics, es veu clarament com l’evolució del nombre 
de joves als diferents àmbits geogràfics d’anàlisi és molt similar i la seva tendència és, 
com s’ha dit anteriorment, a disminuir la proporció respecte la població total.  

 

 
Gràfic 7 i 8. Font: Elaboració pròpia partir de les dades del Padró continu de població. Xifra – Ddgi 

 

Per últim és interessant també veure com ha evolucionat la proporció de grups d’edat 
dins la mateixa franja del col·lectiu jove, per detectar quins grups han augmentat i 
quins no. Amb el següent gràfic podem constatar que tots tres grups d’edat han 
disminuït al llarg dels anys; el de 16 a 19 anys el que ho ha fet en menor mesura i és el 
que sempre ha representat el grup amb menys joves; el de 20 a 24 anys ha descendit 
de manera progressiva, però a 2018 quasi ha arribat a la proporció de l’anterior grup; i 
el de 25 a 29 anys, malgrat també ha disminuït el nombre de joves, segueix sent el 
grup més nombrós respecte el total de població jove. Actualment doncs tenim la 
proporció de joves més equilibrada entre les tres franges d’edat dels últims anys.  
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Gràfic 9. Font: Elaboració pròpia partir de les dades del Padró continu de població. Xifra – Ddgi 
 

Finalment, si s’amplia la franja d’edat jove podem veure que la tendència és la mateixa 
i que amb el pas dels anys s’ha anat igualant la proporció de joves per franges d’edat, 
amb l’excepció que la franja d’edat inferior no s’ha reduït. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 10. Font: Elaboració pròpia partir de les dades del Padró continu de població. Xifra – Ddgi 

 
 
3.1.6.- POBLACIÓ ESTRANGERA DE ST. JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 
A continuació s’analitza la població estrangera tenint en compte dos indicadors: per 
una banda el lloc de naixement i per l’altra la nacionalitat. S’ha de tenir en compte 
doncs que són dos indicadors que representen dades diferents. Pel que fa al lloc de 
naixement, en el següent gràfic es veuen clarament diferències al analitzar la població 
en general i la jove en particular. Així, aproximadament el 74% dels i les joves del 
municipi han nascut a Catalunya, mentre que només un 2,78% han nascut a  la 
resta de l’Estat Espanyol (en el cas del total de la població aquest percentatge 
augmenta fins el 8,4%, encara força per sota però que en d’altres municipis de la 
comarca). Això es deu al fet que encara arrosseguem les migracions fetes per 
ciutadans de l’estat espanyol als anys 50. Aquests ciutadans d’origen espanyol ja han 
tingut els fills/es a Catalunya i per això tenim una disminució de persones nascudes a 
la resta de l’estat. En el percentatge de la població nascuda a l’estranger és on hi 
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ha més diferència, quasi de deu punts, entre el 23,33% dels joves i el 13,57% de la 
població en general.   
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Gràfic 11. Font: Elaboració pròpia partir de les dades del Padró continu de població. Xifra – Ddgi 
 

Pel que fa a la nacionalitat, el gràfic que es presenta a continuació representa 
l’evolució de la proporció entre la nacionalitat estrangera i la població total des del 
2000 fins el 2018. Fins el 2012 a St. Julià del Llor i Bonmatí es va incrementar de 
manera exponencial la població estrangera que s’empadronava al poble, passant 
de 46 persones al 2000 (5%) a 181 persones (14,5%). A partir de llavors ha anat 
disminuint. Segons dades del padró, a març de 2020,   estan empadronades 201 
persones amb nacionalitat estrangera, que representa un 15,11% respecte la 
població total. Hi ha 28 nacionalitat diferents però els països d’origen principals 
són: Marroc amb 93 persones, Índia amb 401, Portugal amb 29 i Hondures amb 
27.  

 
Gràfic 12. Font: Elaboració pròpia partir de les dades del Padró continu de població. Idescat 

 
A les següents taules podem valorar els percentatges de població jove de nacionalitat 
estrangera i comparar-ho amb la Selva i Catalunya. La primera taula ens informa que 
Sant Julià del Llor i Bonmatí té un 11,84% de població immigrada, una dada set 
punts per sota de la comarcal i dos punts i mig menys que la catalana. D’aquest 
11,84%, un 16,11% són joves de 15 a 29 anys, percentatge altre cop bastant 
inferior al comarcal (23,98%) i nacional (21,1%). En dades genèriques, al 2018 hi 
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havia 29 joves de nacionalitat estrangera al municipi, fet que representa el 
19,21% de la població jove. Per tant és pot afirmar que el pes de la població jove 
immigrada és significant, de quasi un de cada cinc joves. 
 

% respecte 
pbl total

% respecte pbl 
juvenil

% respecte pbl 
nacional estrangera

PNE JNE* JNE (-rUE i REU)** PNE/Total P JNE/J JNE/PNE
Bonmatí 151 29 19 11,84% 16,11% 19,21%
La Selva 31612 6291 3828 18,70% 23,98% 19,90%
Catalunya 1082099 245340 173411 14,24% 21,10% 22,67%

Evolució de la població i de les persones joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera.
Municipi, comarca i Catalunya. 2018

Valors absoluts

 
Taula 4. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró continu de població. Idescat 

A nivell evolutiu, a la taula de sota es veu com, per una part la població immigrada total 
va presentar un fort creixement entre 2002-2010, però que del 2010-2018 ha disminuït 
lleugerament, situant-se a les xifres anteriorment comentades. Per l’altra, destacar que 
la població jove estrangera actualment presenta en valors absoluts la mateixa xifra que 
al 2002. A més a més, remarcar que el percentatge actual de la població estrangera 
respecte la població total estrangera és el més baix de l’evolució, fet que significat que 
al llarg d’aquest anys ha arribat força gent estrangera però no d’edat jove.  

PNE JNE* JNE (-rUE i UE) PNE/Total P JNE/J JNE/PNE
2002 74 30 26 7,67% 15,31% 40,54%
2010 171 46 31 13,25% 19,57% 26,90%
2018 151 29 19 11,84% 16,11% 19,21%

% respecte 
pbl juvenil

% respecte 
pbl totalValors Absoluts

% respecte 
pbl nacional 
estrangera

Evolució de la població i de les persones joves de 15 a 29 anys de nacionalitat 
estrangera. St. Julià - Bonmatí. 2002-2018

 
Taula 5. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró continu de població. Idescat 

 
* Joves de nacionalitat estrangera 15-29 anys 
** Joves de nacionalitat estrangera 15-29 anys excepte de la Unió Europea i resta d’Europa 
JNE/Total P: Proporció de joves de 15-29 anys de nacionalitat estrangera respecte la població total 
JNE/J: Proporció de joves de 15-29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total de joves de 15 - 29 anys 
JNE/PNE: Proporció de joves de 15-29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total de la població de nacionalitat 
estrangera 

 
Pel que fa a la distribució geogràfica de la procedència del col·lectiu jove immigrat, a 
partir del gràfic continu veiem com principalment al nostre municipi hi ha dos 
orígens majoritaris de persones joves:  del continent africà, en particular del 
Marroc (7,78%) i de la resta de la Unió Europea, concretament de Portugal 
(5,56%). Si ho comparem amb la Selva i Catalunya, veiem com en aquests àmbits 
territorials aquests també són els dos col·lectius majoritaris, però a més a més s’hi 
sumen altres nacionalitat que a Sant Julià del Llor i Bonmatí, al ser un municipi petit, 
no presenta. 
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Gràfic 13. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat 

 

Per tal de completar l’anàlisi de les migracions però, cal també tenir en compte les 
migracions internes i l’evolució d’aquestes.  

Evolució de les migracions internes dels joves de 15-29 
anys. St. Julià - Bonmatí. 2005-2017
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Gràfic 14. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat 
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Evolució de les migracions internes del conjunt de població. 
St. Julià - Bonmatí. 2005-2017
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Gràfic 15. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat 
 
En ambdós gràfics, si ens fixem primer en l’evolució de les immigracions, o sigui en les 
persones que arriben, veiem que fins del 2005-2011 hi ha una forta davallada de la 
població immigrant (tant jove com general), del 2011-2014 una estabilitat i a partir del 
2014 fins l’actualitat una recuperació, o sigui una nova arribada de persones però que 
no situa a les xifres a les que hi havia a l’inici de l’evolució. Pel que fa a les 
emigracions, o sigui a les persones que marxen del municipi, la forma de la corba 
també és similar a tots dos gràfics tot i que al de la població en general és més 
extrema. Així doncs, en tots dos casos es veu que al 2005 es situaven molt per sota de 
les immigracions i que fins el 2008 no varien gaire. És en els períodes del 2008-2011 i 
del 2014-2017 que hi ha pics de gent que marxa, segurament en el primer cas per la 
crisi econòmica del 2007. Entre els dos períodes hi ha quatre anys que tornen a 
disminuir les emigracions. Al mirar el saldo migratori, tornem a veure aquesta 
oscil·lació, que es concreta en que del 2005 hi havia un saldo molt positiu però 
que va disminuint fins al 2011 on arriba al mínim negatiu, en el cas de la població 
en general molt per sota del zero. Entre 2011-2014, el saldo es torno a recuperar 
lleugerament, arribant a ser una mica positiu però en el darrer tram, torna a 
caure sota zero i en el cas de població jove situant-se a la xifra més negativa de 
tota l’evolució.  
 
 

3.1.7.- CONCLUSIONS  

 
• Sant Julià del Llor i Bonmatí és el municipi més petit, a part d’Osor, del Ter-

Brugent, amb un població que s’està aproximant als 1.300 habitants. Des del 
2002 la població no ha parat de créixer, dinàmica totalment oposada a la resta 
de municipis de la zona. 

• La franja d’edat més poblada és l’adulta, però també és la franja que comprèn 
més anys. L’índex d’envelliment i de sobrenvelliment té una tendència a la 
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baixa i es situa forces punts per sota de les xifres comarcals i nacionals, per 
tant aquesta també és una tendència local particular.  

• Un 15,11% de la població és de nacionalitat estrangera, una mica per sota per 
sota del comarcal. Els principals llocs d’origen són el Marroc, Portugal i 
Hondures. 

• Hi ha 180 joves de 15-29 anys i uns 320 de 12-35 anys, que representen 
aproximadament un 13% i un 25% respectivament. Per tant, si es té en compte 
la franja extensa de la joventut, 1 de cada 4 persones de St. Julià del Llor i 
Bonmatí és jove. 

• La proporció de grups d’edat dins la franja jove és la més equilibrada que en les 
dues darreres dècades.  

• El 23,3% de les persones joves ha nascut a l’estranger, per tant quasi 1 de 
cada 4 persones joves.  
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3.2.- JOVES, EDUCACIÓ I FORMACIÓ 
 

 
3.2.1.- INTRODUCCIÓ 
 
L’educació ocupa un paper primordial en el desenvolupament de les oportunitats 
presents i futures de la persona. Per una part, la tria d’uns o altres estudis i els seus 
conseqüents resultats acadèmics, determinen les oportunitats de la joventut en el món 
laboral; de l’altra, l’educació integral i continuada de la persona incorpora 
l’aprenentatge d’habilitats i actituds, aspectes totalment fonamentals  en la configuració 
de les identitats i el seu desenvolupament personal. 
  
Les dades quantitatives analitzades a continuació i el treball qualitatiu fet amb els 
grups de discussió i entrevistes, han de permetre obtenir la informació necessària per 
establir quina incidència han de tenir les polítiques educatives en el conjunt de les 
polítiques de joventut del present Pla Local. 
 
 
3.2.2.- VISUALITZACIÓ DELS RECURSOS I LES POLÍTIQUES MUNICIPALS 
 
* Recursos: 
 
- Escola Sant Jordi 
És l’escola municipal del poble. Aquest curs 2019-2020 té aproximadament 140 
alumnes, amb una línia de cada curs. A 6è són 13 alumnes.  
  
- Institut Rafael Campalans. 
Institut públic de referència dels municipis d’Anglès, la Cellera de Ter i St. Julià del Llor 
i Bonmatí. Està ubicat a Anglès. S’hi poden cursar els estudis reglats ESO, Batxillerat 
(totes les modalitats menys l’artística), el Cicle de Grau Mig de Sistemes 
Microinformàtics i Xarxes, i els Cicles de Grau Superior de Desenvolupament 
d’Aplicacions Multiplataforma amb perfil professional en Videojocs i Oci Digital i el de 
Desenvolupament d’Aplicacions Web. Aquest curs escolar 2019-2020 hi ha un total de 
440 alumnes d’ESO i Batxillerat, dels quals 54 són de St. Julià del Llor i Bonmatí. Pel 
que fa als cicles, del total de 75 alumnes no n’hi ha cap de Bonmatí. A la taula i gràfic 
següent es detallen com es distribueix l’alumnat en els estudis obligatoris segons 
municipi de procedència: 
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1er ESO 2on ESO 3er ESO 4t ESO 1er Batx 2on Batx Total alumnes municipi
Anglès 76 46 57 48 30 16 273
Cellera de Ter 17 31 13 22 4 6 93
Bonmatí 14 5 15 13 1 6 54
Osor 0 3 4 2 0 2 11
Susqueda 1 0 0 0 0 0 1
Amer 0 0 0 1 0 0 1
Constantins 0 0 0 1 0 0 1
Bescanó 0 0 1 2 0 2 5
Sant Gregori 0 0 0 0 0 1 1
Total alumnes curs 108 85 90 89 35 33 440  

Taula 6. Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’IES Rafael Campalans. 

 

Gràfic 16. Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’IES Rafael Campalans. 

* Polítiques actives: 
 
- Pla Igualtat. 
L’escola disposa des de fa 5 anys d’un Pla d’Igualtat, la finalitat del qual és vetllar per 
la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat, fent especial èmfasi a les necessitats 
econòmiques d’algunes famílies. Per tant, es disposa cada curs d’una partida 
pressupostària que es nodreix amb diners que aporten diverses entitats del municipi,  
l'Ajuntament i la Caixa. El curs passat, 2018-19, es van acollir 9 famílies que 
corresponen a 15 alumnes.  
 
- Activitats extraescolars. 
L’AMPA de l’escola ofereix cada curs escolar diferents activitats extraescolars per 
complementar l’oferta educativa del municipi, ja que és quasi inexistent. Sovint però, 
per la poca demanda, s’acaben anul·lant.  
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- Sortides escolars subvencionades.  
L’Institut Rafael Campalans, també disposa d’una partida de diners destinada a pagar 
les sortides i excursions d’aquell alumnat que, per la situació econòmica i social 
familiar, no s’ho poden permetre.  
 
- Nucli Jove als instituts. 
Aquest projecte s’ofereix des de l’Oficina Jove del Consell Comarcal principalment als 
instituts que tenen tècnic/a compartit/da. L’objectiu que persegueix és entrenar les 
habilitats per la vida per optimitzar el benestar psicològic de les persones joves per tal 
de reduir-ne la possibilitat d’introducció en situacions i conductes de risc. 
Concretament s’ofereixen diferents sessions/xerrades que tracten cinc temàtiques: 
formació laboral, ús i abús de les TIC, participació, relacions abusives i relacions 
interpersonals. L’Institut Rafael Campalans fa varis cursos que en forma part. 
  
- Trobada de delegats/des de 2on d’ESO de la Selva. 
Aquest projecte s’ofereix des de l’Oficina Jove del Consell Comarcal a tots els institut 
de la comarca. Es tracta d’una jornada formativa per les persones delegades i 
subdelegades de 2on d’ESO i els seus tutors/es, amb la idea de treballar diferents 
habilitats necessàries a l’hora de dur a terme aquestes tasques amb la finalitat de 
donar-los valor, d’apoderar-les. Tanmateix la trobada també serveix com a espai 
d’intercanvi d’experiències entre els diferents centres. Aquest curs 2019-2020 es 
realitzarà la 4ª edició. 
 
- No deleguem! 
Projecte que la tècnica de joventut compartida inicia aquest curs a l’Institut. No 
deleguem! vol treballar la participació en relació al grup classe i el centre educatiu, 
buscant accions significatives a realitzar per part de l’alumnat com a resultat d’un 
procés de participació conjunt en el marc de l’Institut. Es busca doncs fer un pas més 
en la potenciació de la figura del delegat i delegada de classe per tal d’afavorir i 
aprofundir en la participació juvenil entesa en sentit fort. 
  
- Servei d’assessorament acadèmic i formatiu. 
Aquest projecte s’ofereix des de l’Oficina Jove del Consell Comarcal i consisteix en  
informació, orientació i assessorament relatiu a les diferents opcions i recorreguts 
educatius que el sistema reglat ofereix, al mateix temps que de l’existència de cursos 
de formació no reglada. L’objectiu és brindar la informació i una referencialitat a la 
persona jove però que òbviament sigui ella la que decideixi i es responsabilitzi de la 
seva pròpia trajectòria.   
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3.2.3.- ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
 
* Dades quantitatives: 
 
Es parteix del fet que és difícil obtenir dades estadístiques relatives al repte 
d’educació, perquè les que fan referència a la població en general s’elaboren a través 
del Cens de Població i aquest es realitza cada deu anys (el darrer és del 2011), i les 
que depenen del Departament d’Ensenyament es disposen de cada curs escolar però 
només referent a l’àmbit català i comarcal, no municipal. Per tant d’entrada s’ha 
d’assumir aquest punt de partida, i com a conseqüència un enfocament esbiaixat a la 
realitat joves i educació que es farà. 
 
Per a tenir una aproximació al nivell educatiu de la població de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí, encara que no del col·lectiu jove per a la inexistència de les dades 
específiques per franges d’edat, a la gràfica següent es pot veure l’evolució del nivell 
d’instrucció de les persones majors de 16 anys del municipi, comparat amb l’àmbit 
comarcal i nacional.   

Població de 16 anys i més segons nivell 
d'instrucció. St. Julià - Bonmatí. 2011
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Gràfic 17. Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 

 

S’observa com, el nombre de persones amb nivell d’instrucció molt baix (sense 
estudis i educació primària) és més elevat a Sant Julià del Llor i Bonmatí que en 
els altres dos àmbits d’anàlisi. A partir de l’ESO, el percentatge municipal és menor 
en tots els nivells i on presenta una gran diferència és als estudis universitaris, on tant 
la xifra municipal com la comarcal està força per sota de la nacional.  
 
“Si ens fixem en la taxa d’escolarització de totes les persones joves de 16 a 29 anys 
(Catalunya), veiem com l’any 2016 s’ha assolit el percentatge més alt des del 2000, 
amb un 34% de la joventut escolaritzada. Això certifica que les persones estan 
allargant cada cop més el seu itinerari formatiu. No obstant, es poden veure 
notables diferències entre territoris, com per exemple si ens fixem en la taxa 
d’escolarització als 17 anys del curs 2014-15 la mitjana de Catalunya es situava al 
82,9%, l’Alt Pirineu i Aran en un 92,7% sent la màxima de tot el territori mentre 
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comarques gironines era la més baixa, en un 73,6%”. (Serracant, P. i Estivill, J., 
2017, p.8). 
 
Al analitzar les dades relatives a la graduació de l’ESO, o sigui a aquells/es joves que 
al finalitzar l’etapa d’educació obligatòria s’avaluen i graduen, s’obté el gràfic adjunt. 

Evolució de la taxa graduació alumnes finalitzen 
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Gràfic 18. Font: Elaboració pròpia a través de dades del Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. 

Estadística de l'Ensenyament. 

 
Analitzant el gràfic es pot afirmar que a Catalunya hi ha haver un augment de la taxa 
de graduació entre el curs 2013-14 i 2015-16 i que a partir d’aquest s’ha quasi 
estancat, assolint un 88,9% de graduació el curs 2017-18. A nivell comarcal 
d’entrada ja es veu clarament com la tendència és diferent i que el percentatge 
sempre es situa per sota de la mitjana nacional, per exemple 4,6 punts per sota 
el curs 2015-2016. El darrer curs del qual se’n tenen dades, s’observa com la 
diferencia entre ambdós àmbits territorials ha disminuït, però com que l’evolució 
comarcal no és regular s’haurà d’anar veient com evoluciona ja que és difícil de predir.  

Evolució de la taxa graduació alumnes finalitzen 
Batxillerat. Catalunya i la Selva
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Gràfic 19. Font: Elaboració pròpia a través de dades del Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. 

Estadística de l'Ensenyament. 
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El mateix passa al observar la taxa de graduació de Batxillerat: la dinàmica catalana 
dels cursos analitzats és d’un augment progressiu d’aquesta taxa de graduació, 
augmentant en 3,5 punts al passar en aquests cinc cursos del 83,8% al 87,4%. 
Per contra, a la Selva no s’observa una tendència, ja que d’un curs a l’altre la 
taxa augmenta o disminueix sense un sentit o justificació concret. 
 
Per tant, “un indicador interessant per analitzar l’estructura educativa és la proporció 
de població jove que no assoleixen la formació obligatòria. (...) Doncs bé, també en 
aquest cas les Comarques Gironines tenen el percentatge més alt de població 
jove que no assoleix la formació obligatòria (12,7%), enfront del 9,9% del conjunt 
de Catalunya. L’existència d’aquestes diferències es confirmen quan s’analitzen les 
taxes d’assoliments d’estudis universitaris. Les Comarques Gironines són de nou 
un dels àmbits de Catalunya amb un proporció de joves amb estudis 
universitaris més baixa, amb un 24,2%, davant una mitjana catalana del 28,4%.” 
(Gomà, A. i Soler, L., 2018, p.12)  
 
Per últim, si ens fixem en el pes sector públic, a nivell municipal és absurd calcular-
ho perquè només hi ha l’escola i és pública. És interessant però veure la tendència 
general a nivell comarcal i de comarques gironines. Als dos gràfics que segueixen, es 
veu clarament com en la tendència general és d’augment del pes del sector públic 
i com també les diferències segons tipus d’ensenyament es van reduint. En tot 
dos àmbits es confirma també que l’ESO és l’ensenyament amb menys pes del 
sector públic, malgrat aquesta evolució d’augment i els Cicles Formatius el que 
més, arribant al 100% en el cas de la Selva.   
 

 
 

Gràfic 20 i 21. Font: Elaboració pròpia a través de dades del Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i 
Estadística. Estadística de l'Ensenyament. 

 

Com a conclusió general d’aquesta part quantitativa, dir que “les tendències 
observades ens indiquen que les àrees on l’activitat econòmica, i per tant el 
mercat laboral, està força dominada pel sector turístic és on les trajectòries 
formatives són més curtes. És per això que el comportament  a les Comarques 
Gironines en matèria de formació i transició cap al mercat laboral s’assembla 
força al que tenen, per mitjana, els municipis d’entre 2.000 i 10.000 habitants en 
el conjunt de Catalunya” (Gomà, A. i Soler, L., 2018, p.13) franja poblacional on es 
situen la majoria de municipis de la Selva, malgrat Bonmatí sigui més petit.  
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* Opinió de les persones professionals i agents socials del territori: 
 
Si parlem primer de l’educació formal, cal deixar constància d’alguna qüestió referent 
a l’escola, ja que és l’únic centre educatiu del municipi. Malgrat ser un centre petit, 
des de fa uns cursos que ha augmentat el nombre d’alumnes, resultat de l’augment en 
general de la població municipal. Així doncs joves de vint-i-picu anys recorden com a 
la seva classe eren només 6 o 7 i que a vegades era difícil fer pinya entre ells i en 
canvi actualment la majoria de classes arriben a la quinzena d’alumnes. A nivell de 
dades estadístiques, un 15,38% de l’alumnat presenta necessitats educatives 
específiques per una situació socioeconòmica desfavorida a l’entorn familiar; un 
13,67% cap dels dos progenitors té la nacionalitat espanyola; i un 10,79% són 
alumnes amb necessitats educatives especials de tipus motriu, física, psíquica o 
sensorial. O sigui, que a pesar de ser una escola petita és força diversa i heterogènia 
i per això l’equip educatiu actual fa cinc anys que va apostar pel Pla d’Igualtat 
esmentat a la visualització, alhora que per renovar-se pedagògicament tot sumant-se a 
la corrent d’escola nova 21.  
 
Pel que fa a la transició de l’escola a l’Institut, hi ha la part que es treballa amb 
l’alumnat que consisteix en una visita d’alguna persona de l’equip directiu a la mateixa 
escola, posteriorment és l’alumnat de 6è el que visita el centre de secundària i a més 
es convoca una jornada de portes obertes / reunió per les famílies interessades. A més 
a més hi ha tota la feina de traspàs a nivell de professorat, o sigui entre les persones 
tutores de 6è, les coordinadores de 1er d’ESO i l’EAP, on es parla de cada alumne en 
particular, tant a nivell acadèmic com personal. L’Institut també demana una proposta 
d’agrupacions per tal de configurar les noves classes de 1er d’ESO amb 
l’assessorament dels tutors/es que han tingut als i les preadolescents a 6è. Afegir que, 
des del curs passat, s’ha iniciat també una coordinació curricular i de sortides i 
projectes per tal de poder seguir una mateixa línia i donar continuïtat. Hi ha la idea de 
poder-ho anar fent també amb l’escola Juncadella de la Cellera de Ter i la Sant Jordi 
de Bonmatí, ja que l’Institut Rafael Campalans també és el de referència de l’alumnat 
d’aquests dos centres. 
 
Tot i que l’Institut Rafael Campalans d’Anglès és el de referència per les 
adolescents i joves de la Sant Julià del Llor i Bonmatí, els darrers cursos també 
hi ha certa demanda per anar a la Miquela de Bescanó, amb l’argumentació que és 
un centre més petit i menys massificat, i per l’aposta per les noves tecnologies i els 
intercanvis internacionals / estades lingüístiques que fan. Sota aquestes raons 
explícites, sovint hi ha també una qüestió relacionada amb el menor nombre d’alumnes 
d’altres orígens respecte l’Institut d’Anglès. Per a posar-hi dades aquest curs 2019-
2020 hi ha 12 joves de Bonmatí que van a l’Institut la Miquela de Bescanó, davant 
els 54 de l’Institut Rafael Campalans d’Anglès, un percentatge important que cal 
tenir en compte. 
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Al parlar amb la coordinadora pedagògica de l’Institut d’Anglès (ens centrarem en 
aquest ja que és el de referència), afirma que cada curs tenen entre un 20-25% 
d’alumnat d’origen estranger, una dada força per sobre de la mitjana catalana, 
que es situa entre el 10-12%. A aquesta diversitat cultural se li ha de sumar  
diversitat de perfil econòmic de les famílies en general, ja que hi ha tant alumnes 
de classe  mitjana-alta com d’altres que la seva situació és tant precària que viuen en 
cases ocupades. Malgrat l’anterior, el centre no està catalogat d’alta complexitat, a 
pesar d’estar per sobre del normal i en conseqüència no rep la dotació de recursos 
extres per a fer front i gestionar aquesta diversitat. Remarcar però que aquest curs 
2019-20 s’ha concedit ½ jornada d’aula d’acollida. A nivell d’aula, s’afirma que en 
general no es noten les diferències d’origen de l’alumnat, però al pati, encara que no 
es pot generalitzar, sí que hi ha alguns grups que s’ajunten per origen, com per 
exemple els nois sikhs i algunes noies marroquines. En conseqüència, a pesar que a 
nivell de centre es vol és potenciar la igualtat d’oportunitats i la cohesió social de 
l’alumnat, és complex per tots aquests handicaps esmentats.   
 
Per altra banda, tant la directora de l’escola com la coordinadora de l’Institut, 
coincideixen en el fet que els i les adolescents i joves cada vegada són més 
precoços/es i fan especial èmfasi en la manca de respecte en general que tenen, 
de saber estar, de tolerància envers la frustració i els límits, de desgana vers 
qualsevol cosa que impliqui un esforç i no sigui immediat. Manifesten però que 
són conscients que no és una cosa generacional sinó social.  
 
Pel que fa a la transició de l’educació obligatòria a la post obligatòria o el salt a la 
inserció laboral, des de la CAD de l’Institut es fan a 3er i 4t d’ESO orientacions a les 
tutories, entrevistes individuals i familiars, visites a diferents centres i tipus d’estudis, 
etc. Almenys a l’ESO s’aconsegueix un índex molt elevat de continuïtat dels 
estudis, ja sigui a Batxillerat, Cicles, PFI o programes de Garantia Juvenil. Si 
parlem de Cicles, ja no, perquè molts al finalitzar-los troben feina. 
 
En relació doncs als cicles formatius, al mateix Institut s’ofereixen exclusivament 
de l’àmbit de les TIC (fa anys n’hi havia també de l’administratiu) i en canvi no hi ha 
oferta en sectors d’activitats amb potencial en el territori, com per exemple en 
l’àmbit de les activitats fisicoesportives (l’oferta més propera és a Olot o Lloret de Mar) 
o en el sector de la indústria química (hi ha força demanda de personal tècnics de 
laboratori i enginyers químics per part de l’empresa Hipra a Amer). A Santa Coloma de 
Farners sí que hi ha una oferta més diversificada de graus però, malgrat ser el 
municipi del costat i la capital de la comarca, la mala comunicació amb transport públic 
fa que no exerceixi com a punt formatiu de referència. Així doncs, les persones joves 
que volen estudiar cicles formatius s’han de traslladar sí o sí i els municipis on més 
ho fan són a Olot, Salt i Girona.  
 
La Selva no compta amb cap universitat i en conseqüència si es vol cursar 
aquest tipus d’estudi post obligatori es desplaçament és també obligat. La 



 34 

Universitat de Girona i els diferents centre de Barcelona són on més estudien els 
i les joves de la zona, en funció de la titulació escollida i les capacitats 
econòmiques de poder viure o no al mateix municipi on s’estudia.  
 
Tal i com s’ha observat a la visualització, destacar la poca oferta d’activitats 
extraescolars o de lleure per infants i joves i la nul·la de formació d’adults, 
formació contínua o classes de català al municipi. Altre cop doncs es constata la 
dinàmica que s’han de desplaçar a fora, bé sigui a Anglès per les activitats 
extraescolars o a Girona o Santa Coloma de Farners per cursos per exemple de 
monitors/es de lleure, de l’Escola Oficinal d’Idiomes, de la Cambra de Comerç, de 
Garantia Juvenil, entre d’altres. Això comporta diferències clares entre les persones 
adolescents i joves de famílies que s’ho poden permetre i les que no, de tal 
manera que generalitzant es podria diferenciar entre les que s’ho poden 
permetre, que van a fora del municipi perquè l’oferta és més variada i les que no, 
que aboquen els seus fills i filles a no tenir res a fer, a estar a casa o al carrer: al 
skatepark, a la platjeta o es colen a les fàbriques i magatzems abandonats i 
juguem per allà dins. L’única activitat que funciona es taijitsu, amb paraules de la 
directora de l’escola. Explicitat també que aquesta realitat s’ha posat de manifest a les 
Taula de Benestar i Comunitat municipal i que diferents professionals que treballem al 
municipi la considerem una problemàtica important que s’hauria d’abordar.  
 
 
* Opinió de les persones joves: 
 
En relació a l’educació reglada, manifesten un desavantatge relacionat amb la 
mobilitat diària per motius educatius que han de fer a partir de 1er d’ESO, pel fet 
que l’institut de referència no es troba al mateix municipi. Però per altra banda, 
valoren aquest desplaçament com a positiu en el sentit que representa una obertura 
de possibilitats en quan a coneixences i opcions. Tal i com ja s’ha dit, malgrat 
darrerament ha augmentat el volum d’alumnes de l’escola, la mitjana està entre els 10 
i 15 per classe, per tant, passar d’aquesta realitat a ser tres o quatre línies per curs, 
realment significa més companys/es i més diversitat.  Per tant, el haver-se de 
traslladar a l’IES d’Anglès, ho veuen com una oportunitat per conèixer gent nova 
i diversa i fer amistats més enllà del grup reduït i estàtic del poble. Per contra 
però, també creuen que aquest pas sovint significa una pèrdua de vinculació amb el 
municipi, ja que al acabar les hores lectives les persones adolescents i joves que s’ho 
poden permetre, es queden a Anglès per a fer-hi treballs en grup i les activitats d’oci i 
lleure amb el seu grup d’iguals.  
 
Al parlar de l’educació no formal, expliquen el que ja s’ha constatat a l’apartat anterior 
que és que les activitats extraescolars que s’impulsen a Bonmatí no tenen prou 
èxit i per això per a realitzar-ne han d’anar a Anglès o la Cellera. Tot està a Anglès: 
l’autoescola, les classes de música, d’idiomes, de reforç, els esports, per anar a 
comprar...” comenta una noia.  
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Davant aquesta realitat, tal i com s’anirà veient al llarg del present Pla, hi ha una 
dinàmica que per un costat posa de manifest amb resignació aquesta 
inexistència (d’activitats, d’equipaments, d’ofertes de feina, etc.), però alhora no 
s’hi fa front sinó que s’excusen dient que ja estan acostumats/des a fer vida fora 
del municipi, a desplaçar-se per tot.  
 
 
3.2.4.- CONCLUSIONS 
 

● Les comarques gironines tenen la taxa d’escolarització als 17 anys més baixa de 
Catalunya (73,6%). 

● Les comarques gironines tenen la taxa de no assoliment de la formació obligatòria 
més alta (12,7%) i d’assoliment d’estudis universitaris més baixa (24,2%) de tot 
Catalunya.  

● A nivell comarcal, augment del pes del sector públic i reducció de les proporcions 
en funció del tipus d’estudi. A l’ESO és on menys oferta pública hi ha i en cicles 
formatius és el 100% pública.  

● No hi ha escola bressol. L’únic recurs educatiu municipal és l’escola, que tot i ser 
petita és força diversa, tant a nivell d’origen de l’alumnat com de classe social de 
les famílies. 

● L’actual equip directiu de l’escola aposta per la igualtat d’oportunitats de tot 
l’alumnat a través del Pla d’Igualtat, pel treball per projectes i pedagògicament 
parlant estan en la línia de l’escola nova 21. 

● L’Institut de referència és el Rafael Campalans d’Anglès, però hi ha certa tendència 
cap a la Miquela de Bescanó sota l’argument que és més petit i menys massificat 
(també menys divers). S’haurà d’anar aquesta dinàmica. 

● Obligació de mobilitat diària per motius educatius a partir d’ESO. Aquesta situació 
també significa una oportunitat per a conèixer noves amistats i obrir-se a la 
diversitat, però alhora pot representar una desconnexió respecte el municipi al 
formar grup d’iguals amb persones joves dels pobles dels voltants.  

● L’alumnat de l’Institut és divers i heterogeni en molts aspectes. Entre un 20-25% 
d’alumnes d’origen estranger. També molta diversitat de tipus econòmic. Per tant, 
complexa gestió de la diversitat.  

● Inexistència d’universitat a la comarca i en conseqüència obligació de 
desplaçament si es volen cursar estudis d’aquest tipus.  

● Inexistència de formació per adults, continua o no reglada, ni al propi municipi ni 
als voltants.  

● Inexistència d’activitats extraescolars i de lleure (cau o esplai) per infants i 
adolescents al propi municipi, fet que diferencia entre les persones que s’ho poden 
permetre que van a altres municipis i les que no, que es queden a Bonmatí. 
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3.3.- JOVES I LABORAL 
 

 

3.3.1.- INTRODUCCIÓ 
 
L’ocupabilitat i la qualitat del treball són dimensions estratègiques en la transició 
laboral, les trajectòries d’emancipació i les identitats socials de les persones joves. 
S’ha d’entendre l’esfera laboral com un dels principals elements estructuradors de la 
vida social dels individus. La professió, la categoria professional, els ingressos 
econòmics, l’estructuració dels temps que deriven de l’activitat laboral, entre d’altres, 
són dimensions que mostren una correlació directa amb la posició que s’ocupa dins 
del sistema social i les oportunitats de desenvolupament personal de les persones 
joves.  
 
Les dades quantitatives analitzades a continuació i el treball qualitatiu fet amb els 
grups de discussió i entrevistes, han de permetre determinar quina necessitat existeix 
al nostre municipi referent a ocupació, i en conseqüència establir quina incidència 
haurien de tenir les polítiques laborals en el conjunt de les polítiques de joventut del 
present Pla Local. 
 
 
3.3.2.- VISUALITZACIÓ DELS RECURSOS I LES POLÍTIQUES MUNICIPALS 
 
Sant Julià del Llor i Bonmatí no disposa de cap recurs municipal relatiu a temes 
laborals. 
 
* Polítiques actives: 
 
Les úniques polítiques actives relacionades amb l’àmbit laboral existents són a través 
del conveni de tècnic/a compartit/da amb el Consell i pels serveis de l’Oficina Jove de 
la Selva.  
  
- Servei d’orientació laboral. 
Aquest servei s’ofereix des de l’Oficina Jove de la Selva del Consell Comarcal i 
consisteix en oferir informació, orientació i assessorament a les persones joves sobre 
temes d’inserció laboral. Les demandes més usuals són d’elaboració del currículum i 
d’eines i Canals per a trobar feina però també s’incideix en aspectes com 
l’autoconeixement, les habilitats, la definició de l’objectiu professional, la formació, 
l’entrevista de feina, entre d’altres. És important remarcar que cada persona té una 
demanda diferent i que per tant cada sessió es fa segons les necessitats de cadascú.  
 
- Servei de mobilitat internacional. 
Aquest servei s’ofereix des de l’Oficina Jove de la Selva del Consell Comarcal i 
consisteix en oferir informació, orientació i assessorament a les persones joves que 
volen marxar a l’estranger a buscar feina, estudiar o realitzar un voluntariat. A més, 
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l’OJS és entitat d’enviament del projecte Cos Europeu de Solidaritat, que consisteix en 
un voluntariat internacional per a joves d'entre 17 i 30 anys per realitzar una 
experiència d'aprenentatge en l'àmbit de l'educació no formal en un país de la Unió 
Europea.  
 
- Referent Ocupació Juvenil. 
Programa que depèn del SOC i que està entre un referent educatiu i d’ocupació. 
Aquesta figura s’ubica físicament a l’Oficina Jove de la Selva tot i que treballa 
coordinadament amb els instituts. Es centra en  l'atenció d’aquelles persones més 
joves que no aconsegueixen trobar el seu espai en el sistema educatiu o que per 
necessitat socials, necessiten d'un acompanyament un cop finalitzen l'etapa 
d'Educació Secundària Obligatòria. 
 
 
3.3.3.- ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
 
* Dades quantitatives: 
 
Segons la memòria de SBAS 2018, l’anàlisi de les dades de l’any 2018 ens permet 
observar la continuïtat d’una dinàmica positiva en quant a la reducció de les taxes 
d’atur registrat de la població en general. Des de l’any 2013 fins al 2018, la taxa 
d’atur ha baixa en 6 punts percentuals, el que representa un 40% menys de la 
taxa d’atur. Pel què fa a l’atur juvenil registrat (tots aquells joves que s’han inscrit 
al servei d’ocupació) veiem que al juny del 2019 hi havia la xifra de 14 joves. Els 
joves suposen un 14,28% del total de persones registrades a l’atur al municipi. 
Òbviament s’ha de tenir en compte que es parla de persones que han fet l’acció d’anar 
fins a l’Oficina de Treball a registrar-se i que per tant no engloba a la majoria de 
població en situació d’atur perquè n’hi ha molta que no està inscrita o que quan al cap 
de 3 mesos se’ls hi caduca no renova la inscripció. És per això que els valors 
absoluts de persones joves registrades com a demandants d’ocupació és tant 
baix. 

Atur juvenil segons edat. Sant Julià - Bonmatí. 
2019

36%

29%

21%

14%

de 16 a 19 anys de 20 a 24 anys de 25 a 29 anys de 30 a 34 anys

Atur juvenil registrat segons edat. 
Selva. 2019. 

12%

21%

30%

37%

De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys  

Gràfic 22 i 23. Font: elaboració pròpia a partir de dades d’ Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i 
Ocupació. 
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Als gràfics anteriors ens detalla l’atur registrat segons franges d’edat juvenil al municipi 
i la comarca. A nivell comarcal es veu clarament que l’atur registrat augmenta 
progressivament a mesura que augmenta l’edat de la persona jove i aquesta 
dinàmica és força generalitzada als municipis una mica grans. Així doncs, a 
mesura que van finalitzant els estudis, hi ha un major volum de persones joves que es 
volen inserir al mercat laboral i que, en conseqüència, acudeixen a l’Oficina de Treball 
de referència. En canvi, a nivell municipal veiem tot el contrari, el percentatge més alt 
d’atur juvenil registrat es dóna a la franja menor i aquesta dada va disminuït al 
augmentar l’edat. Com que els valors absoluts municipals són tant petits, es fa difícil 
parlar si aquesta és una tendències usual o només puntual d’aquestes dades en 
concret.  

Seguit és interessant veure l’evolució de l’atur juvenil registrat en els darrers cinc anys. 
Vegem-ho en els gràfics següents: 

Evolució de l'atur juvenil registrat. St. Julià - Bonmatí. 2015-2019.
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Gràfic  24. Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i 
Ocupació. 

 
Evolució de l'atur juvenil registrat. Selva. 2015 - 2019
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Gràfic  25. Font: elaboració pròpia a partir de dades d’ Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i 
Ocupació. 

 
Observant primer el gràfic de l’evolució a nivell municipal, es pot afirmar que no hi ha 
un patró regular que es complexi per a cada franja d’edat ni per anys, ja que es 
produeixen ascensos o descensos del percentatge d’un any per l’altre sense 
poder concretar les causes o els per què. Per tant, no es pot arribar a cap 
conclusió de tendència a l’alça o a la baixa d’aquesta dada ni analitzar 
concretament els canvis d’un any per l’altra. En canvi, a nivell comarcal, s’observa 
clarament que les variacions en l’atur juvenil registrat són força minses i no hi ha cap 
franja d’edat on es notin canvis destacables en aquests darrers cinc anys, per tant 
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aquesta és una diferència respecte l’anterior anàlisi. També es torna a observar la 
tendència que a mesura que augmenta l’edat juvenil, augmenta l’atur registrat, 
anteriorment ja corroborada.  
 
Les dades de contractació de joves al municipi també ens aporten una informació 
valuosa per analitzar les oportunitats de contractació laboral al municipi, a pesar de 
que no se sap amb quin tipus de contracte. Cal fer esment però que en aquest cas 
no es pot realitzar aquest anàlisi perquè no es disposen de quasi dades per 
franges d’edat.  

 
Gràfic 26. Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i 

Ocupació. 

A nivell comarcal, es pot afirmar que en les dues franges d’edat superiors, del 2005 al 
2007 es va donar un augment de les contractacions, destacable especialment en el 
segon grup (20-24 anys), però a partir d’aquest any han tornat a disminuir. En el cas 
del grup més petit, és l’únic que al llarg d’aquest cinc anys l’evolució de la contractació 
sempre ha anat a l’alça, doblant la xifra d’inici a partir del 2018. 
 
 
* Opinió de les persones professionals i agents socials del territori: 
 
L’origen del nucli de Bonmatí està totalment lligat a la feina, ja que primer només 
hi havia la fàbrica i les cases de la colònia, per tant la fundació de Bonmatí és 
totalment obrera. Va ser cap al 1976 que es van començar a construir les primeres 
cases del barri de dalt, iniciant la diferenciació entre aquestes dues parts del poble, 
amb un punt de distingir classes socials. Aquesta ascensió social va ser possible pel 
boom tèxtil de la zona. Al 2004 va tancar la Levi’s i totes les famílies del poble se’n van 
ressentir perquè des de llavors moltes dones de certa edat ja no van tornat a treballar. 
Actualment hi ha la fàbrica d’estufes Edilkamin, la de caramels Gerio i la bolleria 
industrial Hornos San Juan, però a aquests fàbriques no hi treballa gaire gent del 
poble. 
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A nivell de Ter-Brugent, la major part del teixit empresarial de la zona són 
microempreses, tot i que alhora tres empreses concentren quasi meitat dels llocs 
de treball assalariats: Hipra (Amer), Anglès Tèxtil SA - Antex (Anglès) i Impremta 
Pagès (Anglès). En conseqüència, una combinació d’indústria, construcció i 
comerç són la base de l’economia del Ter-Brugent. Afegir també que a la zona hi 
ha dotze polígons industrials, els més importants dels quals, en termes de 
superfície, són els d’Anglès – on hi ha localitzat Can Perolada amb 44,7 ha. de 
superfície que està annexat al de Riera Seca de 16,1 ha. – i el d’Amer, amb una 
zona industrial de 24,5 ha. de superfície. Malgrat tot, el nivell d’ocupació i de 
competitivitat dels polígons són baixos, a excepció del cas d’Hipra d’Amer. En 
conclusió, Bonmatí es troba en una situació de post-industrialització fet que 
provoca un alt percentatge de desocupació. 

Resultat de tot l’anterior es pot afirmar que Bonmatí és un municipi del cinturó de 
Girona, ja que les opcions de feina al municipi són molt limitades i per això gran 
part de la població es desplaça diàriament a Girona ciutat i voltants per motius 
laborals. Aquesta dinàmica afecta a tota la població, no només a la jove. 

A més, tal i com s’ha vist, els recursos i les polítiques actives per a fer front a 
aquesta problemàtica, són quasi inexistents. L’Oficina de Treball de Salt, que és 
la de referència de la Cellera de Ter, és l’ens que centralitza les demandes 
d’ocupació i inserció laboral del municipi, amb les dificultats de desplaçament que 
suposa a certes persones de perfil social i econòmic baix i en conseqüència amb la no 
opció de poder dur a terme un procés de recerca de feina i inserció laboral més pautat, 
acompanyat i acurat a la realitat personal de cadascú. No obstant, com s’ha vist a les 
dades quantitatives, les persones joves en general no acudeixen al SOC i és per això 
que l’únic recurs que tenen, si és que saben que existeix, és el servei d’orientació 
laboral i acadèmica de l’Oficina Jove. 
 
 
* Opinió de les persones joves: 
 
El col·lectiu jove és plenament conscient que no trobaran una feina qualificada o 
relacionada amb els seus estudis al municipi, i per tant que si es volen quedar a 
viure a Sant Julià del Llor i Bonmatí s’hauran de desplaçar diàriament per anar a 
treballar.  
 
També expliquen que mentre estan estudiant, tot i intentar buscar feina relacionada 
amb el seu àmbit d’estudi, es conformen en treballar de qualsevol cosa per a tenir 
una font d’ingressos a l’espera de finalitzar els estudis. Els municipi però no disposa 
d’un oferta laboral que pugui donar resposta a les necessitats de persones joves 
en la recerca d’una primera feina o feina temporal no qualificada, i temps enrere 
era possible.  
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3.3.4.- CONCLUSIONS 
 
● Un 14,28% del total de persones aturades registrades al municipi són joves. 

● Per les poques persones registrades com a demandants d’ocupació al SOC no es 
poden analitzar l’atur juvenil registrat per franges d’edat, ni la seva evolució ni la de 
les contractacions, ja que manquen dades o no presenten patrons regulars. 

● St. Julià del Llor i Bonmatí es troba en una situació econòmica post industrial, amb 
un polígon no gaire competitiu tot i estar-hi ubicades tres empreses mitjanes, fet 
que es tradueix en una desocupació important de la població i amb l’obligació de 
desplaçar-se per anar a treballar.  

● No existeixen recursos propis ni polítiques actives per part de l’Ajuntament per tal 
de fomentar l’orientació i inserció laboral, malgrat el limitat marge de maniobra del 
consistori en una problemàtica tant transversal. 

● Molts joves compaginen els estudis post obligatoris amb feines no qualificades i 
assumeixen que si es queden a viure al municipi, no hi ha feina qualificada i per 
tant que s’hauran de desplaçar per motius laborals.  
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3.4.- JOVES I HABITATGE 
 

 
3.4.1.- INTRODUCCIÓ 
 
El procés de transició domiciliària, o sigui abandonar la casa de la família d’origen i 
establir-se en una nova llar, esdevé i es percep com el punt de culminació en el procés 
d’emancipació de les persones joves en la seva transició cap a la vida adulta. Tot i 
això, malgrat representar un important punt d’inflexió en les vides juvenils, la dificultat 
d’accés a l’habitatge d’aquestes dues darreres dècades, resultat de les normes que 
marcava el mercat privat de l’habitatge, fa que actualment s’hagi trencat la linealitat de 
la transicions juvenils que es donaven majoritàriament abans d’aquest fenomen.  
 
Les dades quantitatives analitzades a continuació, i el treball qualitatiu fet amb els 
grups de discussió i entrevistes, han de permetre determinar quina necessitat existeix 
al nostre municipi referent a ocupació, i en conseqüència establir quina incidència han 
de tenir les polítiques d’habitatge en el conjunt de les polítiques de joventut del present 
Pla Local. 

 
3.4.2.- VISUALITZACIÓ DELS RECURSOS I LES POLÍTIQUES MUNICIPALS 
 
* Recursos: 
 
- Oficina d’Habitatge de la Selva.  
Instància supramunicipal del Consell Comarcal de la Selva que té com a finalitat millor 
l’accés a l’habitatge a la comarca. Els serveis que s’ofereixen són: tramitació d’ajust al 
lloguer, de rehabilitació i d’arranjament de l’interior de l’habitatge per adequar-lo a les 
necessitats de personers grans, borsa d’habitatge i servei d’intermediació en l’àmbit de 
l’habitatge (SIAH).  

 
St. Julià del Llor i Bonmatí no disposa de cap política activa relativa a temes 
d’habitatge. 
 
3.4.3.- ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
 
* Dades quantitatives: 

Les dificultats d’accés al mercat de treball i el conseqüent l’atur juvenil, així com la 
manca de polítiques d’habitatge provoquen que actualment es considera la joventut 
com un dels col·lectius amb més dificultats i vulnerabilitat per accedir a un 
habitatge propi.  

Tenint en compte les dificultats per obtenir dades quantitatives en relació a 
l’emancipació juvenil en municipis petits, ens centrem en analitzar el preu mitjà de 
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lloguer i la taxa d’habitatge de lloguer, fent-ne l’evolució i comparant-ho amb altres 
àmbits geogràfics. 

Evolució  anual del preu mitjà de lloguer. 
Bonmatí, Selva i Catalunya. 2012-2018.

326,15
383,33

441,11 422,58 421,17 418,36

571,22 542,18 539,54 557,50 595,66
654,83

 698,36

466,44474,33

 488,33455,86430,29

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sant Julià del Llor i Bonmatí La Selva Catalunya
 

Gràfic 27. Font: Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatorio de  Emancipación del Concejo de la Joventut 
de España. 

 

Com es pot observar a l’anterior gràfic, en els àmbits territorials supramunicipals entre 
el 2012 i 2014 va baixar progressivament, encara de manera molt lleu, la mitjana anual 
del preu del lloguer (mitjana €/mes) i a partir del 2015 ha anat en augment 
progressivament, arribant al 2019 a un preu mitjà de 488,33€ a la Selva i 698,36€ en el 
cas de Catalunya. A nivell municipal però fins el 2015 no es tenen dades i en 
l’evolució d’aquests 4 anys no es veu un patró, ja que un d’un any a l’altra 
augmenta molt, per després tornar a disminuir i altre cop pujar. Tot i això cal deixar 
constància que del 2015 al 2018 l’augment ha estat de 120,29€, increment molt 
significatiu. S’ha de dir però que al 2015 la mitjana estava molt per sota de la 
resta de municipis de la zona, per tant es pot concloure afirmant que actualment 
el preu mig del lloguer s’ha equiparat a la resta de municipis i encara es situa 
una mica per sota de l’import comarcal.  S’ha de destacar que realment el preu del 
lloguer els últims anys ha augmentat molt, sobretot a ciutats grans com Girona, 
Barcelona, etc. on fins hi tot barris que fins fa poc eren considerats degradats o de 
classe baixa, han patit una transformació en molts àmbits i a dia d’avui se’ls considera 
de classe mitjana-alta (gentrificació), amb la conseqüent expulsió o desplaçament de 
la població originària. En el cas de St. Julià del Llor i Bonmatí i de la Selva, el preu 
de l’habitatge ha pujat però no de manera abrupta, ja que en aquest  

A continuació es presenta l’evolució de la taxa d’habitatge, o sigui quants habitatges hi 
ha de lloguer en relació als habitatges totals, tant de la comarca com de Catalunya.  
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Gràfic  28 i 29. Font: Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatorio de  Emancipación del Concejo de la 
Joventut de España. 

Tant a la comarca de la Selva com a Catalunya es veu un notable augment del 
nombre total d’habitatges en general i especialment entre el 2001 i el 2011. En el 
cas de la proporció d’aquests que són de lloguer, remarcar que entre el 1991 i el 
2001 hi ha haver un descens, però que al 2011 ja s’havia tornat a augmentar en 
escreix, en el cas de la comarca quasi triplicant les dades. En percentatges, a la 
comarca de la Selva durant el 2011 el 22,17% eren habitatges de lloguer mentre 
que a Catalunya era un 19,79%. Aquesta darrera dada, quasi segur que a dia d’avui  
ha augmentat més,  ja que en els últims anys hi ha hagut una tendència cap a l’alça 
d’oferta d’habitatges de lloguer en tot el territori català, sobretot a les ciutats més 
grans, però per falta de dades actualitzades no es pot analitzar la situació actual. 

Per ampliar una mica les dades, la taula de continuació analitza l’edat d’emancipació 
de les persones joves en diferents països d’Europa per a tenir així una comparativa: 

 

Gràfic 30. Font: Elaboració pròpia a través de les dades de l’Observatorio de  Emancipación del Concejo de la Joventut 
de España. 

Els més precoços a abandonar la llar familiar, són les persones joves sueques, que ho 
fan a 21 anys, seguits a poca distància de les daneses i les finlandeses. A l’estat 
espanyol les persones s'emancipen de mitjana a l'edat de 29,3 anys, quasi tres 
anys per sobre de la mitjana europea, que es situa als 26,6 anys. Aquest fet pot 
ser provocat per diversos factors, com ara l'atur juvenil i l'escassetat dels ajuts 
públics per comprar o llogar un habitatge.  
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“A nivell de Catalunya, un dels trets que defineix la joventut és el baix 
percentatge de joves emancipats domiciliàriament, ja que només representen el 
9,3% dels menors de 25 anys. A més, es constata una prolongació en el procés 
d’emancipació familiar més enllà dels 29 anys. Entre els 30 i els 35 anys encara hi 
ha un 27% de la població catalana que no ha marxat del nucli familiar” (VVAA, 
2010, p.51). 
 
Segons la guia sobre models alternatius d’accés i tinença d’habitatge de Celobert, es 
calcula que les persones entre 25 i 34 anys haurien de destinar tots els seus 
ingressos durant 12,2 anys per comprar un habitatge. Aquesta xifra, ens constata 
que la diferència entre el salari i el cost actual de vida és abismal, fet que significa que 
l’elevat preu de l’habitatge, ja sigui de compra com de lloguer, suposi un esforç 
econòmic excessiu i en casos inassolible, per les persones joves. En definitiva i a 
mode de resum, “en alguns pobles catalans existeix una problemàtica important 
d’opcions relacionades amb l’habitatge per als joves, la qual es concentra en tres 
elements: un preu elevat (ja sigui perquè el poble és turístic o pel boom de la 
construcció), una oferta de lloguer escassa i determinats ordenaments 
urbanístics que no permeten fer noves construccions” (VVAA, 2010, p.92). 
 
 
* Opinió de les persones professionals i agents socials del territori: 
 
El municipi hi ha poc parc d’habitatge de lloguer  ja que la majoria de cases són 
unifamiliars de propietat i actualment, tal i com s’ha vist a l’apartat anterior, els preus 
s’han equiparat a la mitjana comarcal i es situen al voltant dels 460€ de mitjana.  
Malgrat això, la tranquil·litat i proximitat amb Girona fa que Bonmatí sigui prou 
atractiu per atreure famílies i això ho corrobora l’augment progressiu de la població 
al llarg de les dues darreres dècades. Tot i això cal especificar que quasi l’únic 
habitatge econòmic de lloguer existent és a la zona de la colònia però estan en 
males condicions. 
 
Pel que fa a la compra, queden pocs terrenys i no existeix nova construcció, 
comparat amb la generació que ara té 35-45 anys que majoritàriament es va casar 
amb gent dels municipis de la zona i s’han quedat a viure al mateix poble perquè en el 
seu moment sí que hi havia disponibilitat de sòl i l’ascensió social que van tenir els ho 
va permetre.   
 
En conclusió, pels joves d’avui en dia emancipar-se a St. Julià del Llor i Bonmatí se’ls 
hi fa molt difícil, tant pel preu com per les poques opcions, a no ser que ho facin a 
alguna propietat familiar o a algun habitatge de lloguer, estigui en les condicions que 
estigui.  
 
Per últim, afegir algunes dades interessants extretes de la memòria 2018 de l’Oficina 
d’Habitatge del Consell Comarcal. La gran majoria d’atencions realitzades (un 61%) 
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són per temes relacionats amb l’accés a la subvenció pel pagament de lloguer. 
La segueix les prestacions permanents de lloguer amb un 18%. Per tant, la majoria de 
les persones que acudeixen al servei d’atenció és per demanar informació i ajuda en la 
gestió sobre els tràmits relacionats amb l’ajut pel pagament del lloguer. Si s’analitzen 
les atencions realitzades per franges d’edat, la majoria tenen entre 36 i 55 anys, en 
canvi les consultes realitzades per joves (entre 16 i 35 anys) representen un 
26,68%. Finalment, pel que fa al municipi de procedència de les persones, la majoria 
són òbviament de Sta. Coloma de Farners i de persones de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí se n’han atès 15 al llarg del 2018.  

Consultes de l’Oficina Comarcal d’Habitatge per 
municipi procedència. 2018 

Amer 31 
Anglès 120 
Breda 8 
Fogars de la Selva 3 
Hostalric 23 
La Cellera de Ter  17 
Massanes 2 
Osor 1 
Riells i Viabrea 7 
Riudellots de la Selva 10 
Sant Julià del Llor i Bonmatí 15 
Santa Coloma de Farners 460 
Santa Feliu de Buixalleu 1 
Sils 50 
Susqueda 1 
Tossa de Mar 69 
Vidreres 34 
Vilobí d'Onyar 29 

Taula 6.  Font: Elaboració pròpia a través de les dades facilitades per l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal. 

 
* Opinió de les persones joves: 
 
En general les persones joves veuen un desequilibri entre els salaris i els preus del 
lloguer, per això accepten amb resignació viure a la casa familiar fins que troben una 
feina i un lloguer equilibrat per poder-lo pagar. Expressen a més que a Sant Julià del 
Llor i Bonmatí quasi no hi ha oferta de pisos de lloguer, les poques existents són a 
la colònia i estan en bastant mal estat de conservació, tot coincidint amb la visió 
explicada pels professionals. En conseqüència la joventut que s’emancipa ho fa a 
cases o pisos dels municipis dels voltants perquè hi ha més parc d’habitatge o 
directament s’instal·la a les ciutats on han cursant els estudis postobligatoris i 
hi treballen, com Girona o Barcelona.  
 
Expliquen també la dinàmica que algunes persones joves fan una falsa emancipació 
quan realitzen estudis post obligatoris en ciutats llunyanes o alguns a Girona 
mateix (malgrat estan només a 17 km.). La titllen de falsa en el sentit que és la família 
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la que els sustenta econòmicament, malgrat a mesura que passen els anys la majoria 
intenta compaginar l’estudi amb alguna feina, però que normalment és eventual i no 
qualificada. Al finalitzar-se aquesta etapa, és quan se’ls hi planteja el dilema de si 
tornar a viure a Bonmatí i aquí les situacions són múltiples en funció de si han trobat 
alguna feina al lloc on estudiaven que realment els permeti emancipar-se (llavors 
normalment no tornen), si tornar al poble d’origen significa tornar a viure a casa la 
família, de si tenen una parella estable, etc.  
 
 
3.4.4.- CONCLUSIONS 
 
● Actualment la joventut és un dels col·lectius amb més dificultats per accedir a 

l’habitatge. 

● Edat mitjana d’emancipació a l’estat espanyol: 29,3 anys quasi tres anys per sobre 
de la mitjana europea.  

● A nivell català, només el 9,3% de les persones joves menors de 25 anys estan 
emancipades i a la franja dels 30-35 anys encara hi ha un 27% que no ho està. 

● Inexistència d’ajudes específiques per a persones joves.  

● Molt poc parc d’habitatge de lloguer a nivell municipal i el que hi ha és 
principalment de la zona de la colònia i està mal conservat. A més, fort increment 
dels preus dels lloguers des de 2015 al 2018, augmentant 120,29€/mes en només 
quatre anys.  

● Desig del jovent més gran d’emancipar-se i quedar-se a viure al municipi, però 
dificultat pels condicionants anteriors.  

● Les persones joves que realitzen estudis post obligatoris, si es traslladen a viure on 
estudien, realitzen una falsa emancipació perquè encara depenen econòmicament 
de la família.  

● Fonamentalment les persones joves s’emancipen al anar a viure en parella.  

● Limitat marge de maniobra de l’Ajuntament en una problemàtica tant sistèmica. Cal 
potenciar però aquells mecanismes i recursos que estan a l’abast de 
l’administració local per tal de facilitar i ajudar a les persones joves en el seu 
procés d’emancipació. 
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3.5.- JOVES I VIDA SALUDABLE
 

 
3.5.1.- INTRODUCCIÓ 
 
La joventut és una etapa en què es defineixen bona part dels processos que 
determinaran les condicions de vida futures. Per tant, quan parlem de joves i salut no 
hauríem de limitar-nos al tractament de les condicions de salut presents, o sigui a un 
enfocament purament biomèdic, sinó als hàbits i comportaments que tindran uns o 
altres efectes en les condicions de salut futures. En conseqüència, l’anterior afirmació 
considera dues tipologies de polítiques de salut: la prevenció de conductes de risc i la 
promoció d’hàbits saludables. 
 
En aquests àmbit de l’anàlisi de la realitat, com que només es pot disposar de  dades 
estadístiques de tot Catalunya i per tant són molt generalistes, s’ha treballat fent més 
incidència en el treball qualitatiu fet a través dels grups de discussió i entrevistes.  

 
 

3.5.2.- VISUALITZACIÓ DELS RECURSOS I LES POLÍTIQUES MUNICIPALS 
 
* Recursos: 
 
- Consultori municipal. 
Depèn del departament de Salut. Actualment hi ha una metgessa, una infermera i un 
infermer i està obert els dilluns, dijous i divendres de 8-15h. A més, al CAP d’Anglès hi 
ha reservades dues tardes per donar cobertura a la població de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí: els dimarts i dimecres, de 14:30 a 17 h. Per visitar amb els especialistes i 
anar d’urgències s’ha d’anar també al CAP d’Anglès (fins les 8 del vespre) i durant la 
nit al CAP de Santa Coloma de Farners. 
 
- Camp esportiu. 
Camp de futbol municipal de gespa natural on s’hi juguen els partits del CF Bonmatí i 
extraordinàriament s’hi fan altres activitats.  
 
- Pavelló poliesportiu.  
Pista poliesportiva tancada. S’usa com a espai municipal per a fer-hi totes les activitats 
tancades: concerts i dinars per festa major, activitats extraescolars, conta contes, etc. 
Actualment de manera regular s’hi fa zumba i taijitsu. 
 
- Parc jove. 
Al 2018 es va fer una pista petita de ciment amb porteries i cistelles de bàsquet i un 
petit skatepark, quasi a l’entrada del poble.  
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- Pista poliesportiva a l’aire lliure. 
Situada al terme municipal de Sant Julià del Llor, és un espai obert a tothom. Les 
persones joves de Bonmatí l’utilitzen poc però sí que hi van a jugar futbol joves 
d’Anglès. 
 
- Via verda o Carril bici.  
Antiga línia de ferrocarril Girona-Olot adaptada com a via verda. Permet la mobilitat no 
motoritzada i l’enllaç amb altres municipis. 
 
- Entitats esportives al municipi. 
El municipi disposa de quatre entitats esportives: el CF Bonmatí, que es dedica 
únicament a l'esport del futbol i actualment només compta amb el primer equip; l'equip 
de futbol de veterans Esportiu Bonmatí; la Colla Excursionista de Sant Julià, que 
potencia la pràctica d'esports de muntanya, i l'Associació Anar-hi Anant, que 
organitza al llarg de l'any caminades populars i una cursa de muntanya. 
 
* Polítiques actives: 
 
- Pla Català de l’Esport a l’Escola.  
Des del departament d’Educació Física de l’IES Rafael Campalans s’està duent a 
terme des de fa temps, essent pioners en la matèria, el Pla Català d’Esports amb 
l’objectiu de fomentar la pràctica de l’activitat física entre els i les joves que no fan 
esport. Concretament, aquest curs 2019-2020 des de l’Institut s’ofereixen les 
extraescolars de futbol sala, piscina i piragüisme.  
 
- Programa “Salut, Escola i Comunitat”. 
Depèn del Departament d’Ensenyament i de Salut, i consisteix en la presència d’una 
infermera a l’IES Rafael de Campalans d’Anglès amb la regularitat acordada amb el 
centre amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat de les persones joves en temàtiques de 
salut, concretament al voltant de 4 eixos: benestar emocional, relacions afectives i 
socialització, seguretat i riscos i hàbits saludables. El programa es concreta en tallers 
periòdics a cada curs dins l’horari lectiu i amb consulta oberta, o sigui atenció 
individualitzada, ja sigui a demanda del mateix jove o per recomanació del professorat. 
A cada curs però es treballa unes temàtiques diferents: primer d’ESO alimentació i 
exercici, higiene corporal i primeres cures; a segon ESO tabac i alcohol i 
l’adolescència (canvis físics però sobretot a nivell emocional; a tercer d’ESO drogues i 
sexualitat; i a quart d’ESO sexualitat i primers auxilis.  
 
- Servei de Salut  de l’Oficina Jove de la Selva. 
El Servei de Salut de l’Oficina Jove de la Selva del Consell Comarcal està format per 
una persona amb dedicació d’un quart de jornada i té l’objectiu de realitzar actuacions 
preventives per tal de conscienciar a les persones joves i professionals sobre hàbits 
saludables, per tal que els adquireixin i els promoguin en el seu entorn. Concretament 
es realitzen activitats puntuals a instituts i espais joves en motiu de dies mundials 
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relacionats amb la salut, s’ofereixen xerrades/tallers sobre temes gènere, violències 
masclistes i sexualitat als instituts dins el projecte Nucli Jove i es duen a terme 
formacions concretes. 
 
3.5.3.- ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
 
* Dades quantitatives: 
 
En l’àmbit de la salut es fa difícil obtenir dades a nivell municipal de tot allò que intervé 
de manera rellevant en la salut de les persones joves. En aquest sentit, ens basem en 
els darrers informes publicats a nivell català i que considerem que marquen la 
tendència genèrica de la nostra societat i per tant, ens fa de referència a l’hora 
d’analitzar la salut dels i les joves a nivell local.   

Són molts els aspectes que influeixen en la salut de les persones, entesa 
aquesta més enllà de l’absència de malaltia, és a dir, des d’una visió integral i de 
promoció. En aquesta línia, les condicions i els estils de vida, com la situació 
laboral, la manca d’ingressos, les situacions d’estrès, entre d’altres, són factors 
determinants. 

Segons l’informe de l’Estat de la Joventut 2017 de l’Observatori Català de la Joventut, 
les persones joves han aconseguit nivells més alts de benestar en els darrers deu 
anys, tant pel que fa en la mortalitat, els hàbits i els consums, la salut sexual i la 
reproductiva o la salut laboral. Una de les dades més destacades, tot i les diferències 
de gènere, és el descens de la mortalitat per accidentalitat viària entre les 
persones joves (els nois tenen més del doble de possibilitats de morir per accident 
que les noies), que s’ha reduït un 85% des de l’any 2000. 
 
En general, la població jove es mostra satisfeta amb la vida (una mitjana de 7 
sobre 10), tot i que a les comarques gironines tenen un percentatge inferior 
respecte de la mitjana catalana. Aquests resultats poden estar relacionats sobretot 
amb la situació laboral, molt caracteritzada per la precarietat i la temporalitat. 
 
En relació als hàbits i conductes de risc, malgrat la lleugera tendència positiva, les 
dades segueixen essent preocupants, i per tant, són una prioritat pel que fa al 
desenvolupament de les polítiques de joventut municipals. Els hàbits de consum 
de drogues, especialment l’alcohol, han canviat i actualment aquests estan 
vinculats a contextos de festa i oci, convertint-se en una pràctica normalitzada 
entre els i les joves. Amb dades del 2011, un 24,4% de la població juvenil d’entre 
15 i 29 anys ha consumit drogues i actualment s’està equiparant aquesta pràctica 
entre nois i noies i fins i tot invertint aquesta situació. 
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Pel que fa al consum de tabac, encara es detecta una diferència notable entre els 
nois i les noies i es destaca l’evolució a la baixa, sobretot entre el col·lectiu juvenil, on 
un 28,4% declarava fumar de forma diària o ocasional l’any 2015.  
 
L’esport és un dels elements claus que aporten salut i benestar a les persones. La 
pràctica de l’exercici físic a Catalunya també ha millorat moderadament; el 2015 
un 79,7% de la població jove feia activitat física intensa o moderada. Però és a 
partir dels 25 anys quan una part de les persones joves abandona la pràctica 
esportiva.  
 
Si mirem la salut sexual preval l’avançament en les primeres relacions sexuals a 
edats cada cop més joves i l’ús del preservatiu masculí com a mètode 
anticonceptiu més utilitzat. Segons dades del 20103, els registres d’interrupció 
voluntària de l’embaràs permeten observar una tendència creixent del nombre absolut 
d’avortaments, en especial entre les noies joves a partir dels 20 anys.  
 
Actualment la discriminació de gènere és un dels temes prioritaris de l’agenda 
pública i és una qüestió que tant els nois com les noies expressen la seva 
preocupació, especialment  en temes com l’assetjament, els límits, el consentiment o 
l’ús de les xarxes social. Observant les relacions sexo afectives que s’estableixen 
entre el jovent, veiem que encara prevalen les relacions heterosexuals, 
emmirallades en els mites de l’amor romàntic i on es detecten nombroses 
situacions de discriminació i violència per raó de gènere. 
 
Afegir que en molts casos les anteriors pràctiques es veuen afectades per les variables 
de classe social, gènere, edat dins la franja juvenil, nivell d’estudis, origen, situació 
geogràfica, etc. (interseccionalitat) però en el cas que ens afecta és impossible 
extreure’n conclusions al respecte. 
 
 
* Opinió de les persones professionals i agents socials del territori: 
 
Gemma Caparrós, directora de l’Equip d’Atenció a les Persones d’Anglès i veïna de 
Bonmatí, explica que a partir dels 15 anys els i les joves són considerades persones 
adultes pel sistema sanitari català i en conseqüència passen de tenir el/la pediatre com 
a metge de referència, al metge de capçalera. Això comporta que a partir d’aquest 
moment no es fan visites de seguiment com al llarg de la infància i això, sumat als 
canvis i transicions en que es troben els joves a aquesta franja d’edat, fa que hi hagi 
molt poca atenció sanitària d’aquest col·lectiu, a no ser òbviament que es tingui 
alguna patologia greu que requereixi d’un seguiment. S’observa doncs que els i les 
joves només acudeixen al metge/infermera esporàdicament quan estan malalts o 
els progenitors els obliguen a anar-se a visitar. O sigui que les consultes venen 

                                                
3 Salut i joves. Percepcions, pràctiques i polítiques sobre els processos de pèrdua de salut de la joventut a Catalunya. 
Generalitat de Catalunya. 2010. 
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més per les angoixes i pors de les mares i pares i no pas d’inquietuds del propi jove. 
Per tant, és complex tenir una visió global de la situació de les persones joves 
respecte el seu estat de salut, entès aquest des d’una manera global i integral.  
 
Parlant de consums, la infermera responsable del programa Salut, Escola i Comunitat, 
comenta que l’alcohol és la droga de consum principal del col·lectiu jove, 
sobretot a partir de 3er i 4t d’ESO, edat on els joves ja surten de nit més 
regularment. Com més surts, més pressió del grup tens per a consumir i més difícil 
serà dir sempre que no, explica. És per això que la infermera recomana als i les joves 
d’anar sempre en grup, amb les amistats de sempre perquè si es vol consumir que es 
faci amb persones de confiança que se’n responsabilitzin, no amb el noi gran líder que 
té un cotxe esportiu, perquè per ella és fonamental  disposar d’un grup proper que faci 
de control i contenció. Si es mira a franges de joves més grans, es corrobora que el 
consum no és només dels i les adolescents sinó que en franges superiors també 
hi ha molt de consum d’alcohol i a més se’n presumeix i mostra explícitament a 
les xarxes socials, per tant hi ha una acceptació social molt gran. En canvi, amb 
el consum de marihuana o haixix, aquesta ostentació pública només la fa un perfil 
determinat de persones joves. 
 
Passant a parlar de salut sexual, el que ha canviat és l’edat d’inici, arribant a una 
precocitat sorprenent, ja que la llevadora afirma que té casos de noies que als 15 
anys ja es van a fer la primera citologia, prova que es comença a fer al cap de dos 
anys de mantenir relacions sexuals regulars. En conseqüència això vol dir que alguns 
joves s’inicien als 13 anys. Pel que fa als mètodes anticonceptius, el preservatiu 
és el més habitual, tot i que per exemple ara està de moda posar-se’l quasi al final de 
penetració, amb els problemes de transmissió d’ITS i possibilitat d’embaràs que pot 
comportar. Un altre aspecte a destacar és els referents que tenen, ja sigui a través 
dels videojocs, youtubers i instagramers, com de visualització de porno, ja que a 
través d’aquests canals es naturalitzen i donen per descomptat uns estereotips 
de gènere i pràctiques sexistes importants. Al grup de discussió amb persones 
veïnes expertes, al parlar sobre aquest tema, sortia la necessitat de treballar la 
gestió dels plaers i la pressa de decisions. S’apuntava la idea de poder mostrar a 
les persones joves i sobretot a les adolescents, altres models sexuals i afectius, 
tot partint del triangle sexualitat, gènere i educació emocional o d’habilitats per 
la vida.  
 
Pel que fa temes alimentaris, es detecta també molt consum de begudes 
ensucrades i energètiques, sobretot en les persones joves de la franja més petita. 
S’hauria de posar de moda l’aigua, amb una bona campanya de màrqueting i una 
política de preus reduïts. Segons la visió de la infermera, l’horari intensiu dels 
instituts perjudica a tenir uns bons hàbits alimentaris en una etapa vital de 
creixement on es requereixen. Hi ha molts joves que al matí a casa, no 
esmorzen; després mengen alguna cosa al pati de l’institut però no fan un àpat 
fort fins a quarts de quatre. 
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Per últim, afegir que des de l’Institut es percep un augment de joves amb 
problemes de salut mental, dels que es poden diferenciar dos perfils diferents: un 
primer que englobaria a aquelles persones diagnosticades (TDAH, dèficit d’atenció, 
etc.) i un segon que faria referència a persones amb poques competències i habilitats, 
poca xarxa social de suport o d’oci, etc.   
 
 
* Opinió de les persones joves: 
 
Les persones joves afirmen iniciar-se en el consum d’alcohol de molt joves i que 
és una pràctica generalitzada i totalment associada a sortir de festa, a la 
diversió. La franja més petita s’organitzen per a fer botellón al mateix poble o als 
dels voltants. El perfil de joves participants, tendeix a sortir de festa major però 
també hi ha el perfil de discoteques, ja sigui a l’Ultraclub Millenium de Sils o les de 
Lloret de Mar sobretot a l’època d’estiu.  
 
Algunes noies adolescents troben a faltar no haver rebut una educació sexual i 
afectiva més extensa, diversa i no centrada en els riscos i pors. Explícitament 
expressen que la informació que se’ls transmet a les xerrades de l’Institut només és de 
relacions heterosexuals centrades en la penetració. Consideren a més que a 3er 
d’ESO és molt tard per començar a parlar de salut sexual i afectiva. 
 
Respecte a hàbits saludables, es valora que Sant Julià del Llor i Bonmatí té un 
actiu molt fort en l’entorn natural del municipi que s’ha de potenciar. Destaquen 
com a actuació molt positiva el parc jove amb la pista i el skatepark ja que s’usa 
molt entre les persones adolescents i joves, i també per altres franges d’edat. Tot i 
això actualment hi ha una demanda d’un grup d’una vintena de joves d’instal·lar 
un parc de cal·listènia o de street workout. 
 
 
3.5.4.- CONCLUSIONS  
 

• Cal entendre la salut més enllà de la malaltia, d’una manera integral en les 
diferents esferes que formen la persona i posant èmfasi en les habilitats per la 
vida. Tenir en compte especialment la interseccionalitat en aquesta temàtica. 

• Inexistència d’un espai municipal de salut de referència pels i les joves com a espai 
informatiu i formatiu. Aquesta funció de referent en principi l’hauria de fer el 
programa Salut, Escola i Comunitat. 

• L’alcohol és la principal droga consumida per les persones joves de totes les edats. 
El seu consum està totalment associat amb “sortir de festa” i normalitzat. 
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• Inici cada cop més precoç de les relacions sexo-afectives. El preservatiu segueix 
sent el mètode anticonceptiu més generalitzat. Encara predominen les relacions 
heterosexuals i amb un important pes de l’amor romàntic.  

• Les persones joves, sobretot les noies, manifesten no haver rebut prou educació 
sexual. 

• Els referents dels i les joves d’avui són el porno, els i les youtubers i Instagramers, 
etc. Cal tenir en compte quins estereotips i desigualtats de gènere mostren.  

• Augment de diagnòstics de salut mental entre la joventut.  

• El 80% de la joventut catalana realitza una pràctica esportiva moderada o intensa.  

• Sant Julià del Llor i Bonmatí té instal·lacions i equipaments municipals destinats a 
la pràctica esportiva però no una oferta d’activitats.  

• Entorn natural molt favorable que propicien i faciliten la pràctica esportiva lliure i la 
promoció d’hàbits saludables.  

• Demanda d’un parc de barres de cal·listènia o street workout.  
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3.6.- JOVES I PARTICIPACIÓ 

 
 
3.6.1.- INTRODUCCIÓ 
 
El PNJCat 2000-2010 va ser pioner en una altra manera d’incorporar la participació en 
les polítiques de joventut ja que entenia que aquesta no havia de ser només un eix 
substantiu pel qual fixar objectius com la construcció d’una ciutadania més activa i 
implicada, sinó que havia de ser una manera de fer (una metodologia) que afectés tots 
els altres reptes substantius de les polítiques de joventut. En conseqüència, les 
polítiques de foment de la participació de les persones joves, i de suport i promoció de 
l’associacionisme, tenen ja un cert recorregut en les polítiques de joventut a Catalunya 
i arreu. 
 
El present apartat joves i participació ens ha de permetre veure quines formes de 
participació utilitzen els joves, com s’impliquen en la vida social, cultural i pública del 
seu poble i veure quines eines i facilitats tenen els joves per participar. 
 
 
3.6.2.- VISUALITZACIÓ DELS RECURSOS I LES POLÍTIQUES MUNICIPALS 
 
* Recursos: 
 
- Centre Cívic. 
Equipament municipal situat al costat del camp de futbol que compta amb un bar que 
es licita i dues sales que estan a disposició de col·lectius, associacions, grups o 
persones que sol·licitin la seva utilització per la realització de qualsevol activitat pròpia 
o oberta. Actualment s’hi realitza gimnàstica suau per a gent gran, pilates, hata ioga i 
assajos de coral (totes aquestes activitats organitzades per Nova Frontera), kundalini 
ioga (organitzada oer l’AMPA), tallers de costura i classes de conversa de català  pel 
grup d’apoderament de dones de Càritas, activitats de dinamització juvenil i activitats 
organitzades pels concessionaris del bar.  
 
- Esplai de Sant Julià del Llor. 
Equipament municipal situat al costat de la pista esportiva a Sant Julià. Està a 
disposició de col·lectius, associacions, grups o persones que sol·licitin la seva 
utilització per la realització d’activitats socials, culturals, esportives o de lleure. 
Actualment s’hi realitza hata ioga i pilates 
 
- Entitats municipals. 
Sant Julià del Llor i Bonmatí, tot i ser un municipi petit, compta amb nombroses 
entitats: 
 



 56 

Nom entitat Descripció

Anar-hi Anant El darrer diumenge de febrer organitza la marxa popular
i la trail, del mateix nom. També fan una marxa nocturna. 

Associació d'activitats culturals i 
festives de Bonmatí

S'encarrega d'organitzar la festa major de Bonmatí
i altres activitats al llarg de l'any.

Associació d'art de Bonmatí Fa classes d'art a l'escola d'art (costat de l'esglèsia).
Associació catalana d'entomologia Estudia els insectes de la zona.

AMPA escola Sant Jordi Associació de mares i pares de l'escola que organitza
activitats extraescolars i la festa de final de curs. 

Associació Nova Frontera Formada per persones jubilades i simpatitzants. Organitzen 
activitats puntuals.

Associació radiofònica de Bonmatí S'encarrega de la ràdio local. Emet a nivell local
i per internet.

Càritas Dóna suport a la població en situació de risc i vulnerabilitat. 

C.F. Bonmatí Entitat esportiva de futbol que actualment només compta
amb el primer equip

Colla excursionista de St. Julià
del Llor

Afiliada a la FEEC. Organitza excursions, sessions d'escala, 
algun curset i uns campaments a l'estiu.

Comissió de festes de St. Agustí Organitza la festa major de St. Julià.

Grup Il·lusió Organitza activitats socials a la població en general,
com la cavalcada de Reis.  

Taula 7. Elaboració pròpia a partir de la informació de la web de l’Ajuntament. 

 
Pel que fa a les persones joves, actualment no hi ha cap entitat formada 
exclusivament per persones joves, ja que l’Associació de Joves de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí fa tres anys que no està activa ja que els seus membres estan 
compaginant estudis superior amb feina i no tenen temps.  
 
* Polítiques actives: 
 
- Subvencions a entitats. 
L’Ajuntament dóna suport a tot el teixit associatiu del municipi com a motor per la 
participació i la cultura de Sant Julià del Llor i Bonmatí. Per aquest motiu les entitats 
actives del municipi reben una subvenció anual del consistori per tal de promoure les 
seves activitats.  
 
- Petits Implicats. 
Iniciat el curs 2016-17, aquest projecte convida a l’escola municipal a treballar la 
participació comunitària de l’alumnat. Al llarg del curs la tècnica de joventut compartida 
entra a l’aula dels alumnes de 6è de primària per a realitzar un procés participatiu i 
organitzar amb ells alguna activitat per Festa Major. L’objectiu és doble: per una banda 
mostrar a les persones preadolescents que poden fer coses al i pel poble i per l’altre 
iniciar el vincle amb la tècnica de joventut.  
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- Dinamització juvenil mensual. 
A partir del curs 2017-18, fruit del vincle creat amb l’alumnat de Petits Implicats, es va 
iniciar la dinamització juvenil mensual, que consisteix en oferir una activitat al mes 
d’interès juvenil.  
 
- Canals de participació i comunicació.  
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí compta amb una pàgina web municipal 
(http://www.stjuliabonmati.com/) i compta a Facebook i Twitter. Però no només fa ús 
de la tecnologia 2.0, sinó també dels formats més tradicionals com el Butlletí Municipal 
mensual, la revista anual l’Amic i les cartelleres municipals. A part, encara que no 
d’àmbit municipal sinó comarcal, hi ha la pàgina web de l’Oficina Jove de la Selva 
(http://laselvajove.cat/), així com el perfil Jove Selva de Facebook, Oficina Jove laSelva 
de Twitter i Oficina Jove de La Selva d’Instagram.  
 
 
3.6.3.- ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
 
* Dades quantitatives: 
 
Si amb les dades de salut veiem com la informació que tenim al nostre abast és 
d’àmbit català, amb temes de participació les dades que podem obtenir encara són 
més genèriques i escasses.  
 
La participació (entesa com la capacitat d’intervenció i de decisió de les persones 
sobre tot allò que les afecta) és un element bàsic per millorar la cohesió social i 
l’assoliment de la plena ciutadania. Es constata, que la participació comunitària i la 
implicació política de la població jove, guarden una relació força estreta amb les 
característiques del territori de residència. Així, les Comarques Gironines són un 
dels àmbits amb menys participació política, tant pel que fa a la participació 
electoral com en actes reivindicatius (només 1 de cada 5 joves va prendre part 
en alguna mobilització l’any anterior a l’enquesta). En canvi, mostren una 
implicació associativa prou elevada (el 30,3% de la població jove participa en 
alguna entitat, sense tenir en compte les esportives). 
 
Pel que fa a la participació política i social de les persones joves, s’observa que tant el 
cicle econòmic com el context polític dels darrers anys han tingut efectes sobre les 
seves percepcions i actituds. El context polític ha estat convuls comparat amb 
períodes anteriors: mobilitzacions socials com el 15M, l’esclat de nombrosos casos de 
corrupció, la irrupció de noves formacions polítiques, un calendari electoral intens i el 
procés sobiranista a Catalunya, són elements contextuals que han afectat els 
comportaments i els valors participatius de la joventut. 
 
La satisfacció amb el funcionament de la democràcia, des del 2006, ha passat a 
valors per sota del 15%. Aquesta insatisfacció, o fins i tot rebuig, no s’està traduint en 

http://www.stjuliabonmati.com/
http://laselvajove.cat/
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indiferència o resignació. La irrupció de noves formacions polítiques i noves 
formes de participació (amb un suport molt alt entre la població jove), que pregonen 
transparència i participació directa, podria estar mantenint, o fins i tot fent augmentar, 
aquests indicadors. 
 
Per últim explicitar que el tipus de programa més desenvolupat pels municipis catalans 
en l’àmbit del foment de la participació és la dinamització d’espais i actuacions juvenils 
en exclusiva (23,8%) o en combinació amb actuacions i espais d'interlocució dels i les 
joves amb l'Administració (27,7%). 
 
 
* Opinió de les persones professionals i agents socials del territori: 
 
Cap de les persones professionals consultades està especialitzada en temes de 
participació, però en general es constata un discurs que diu que per lo petit que és 
el municipi hi ha prous entitats, però que les persones que les lideren i hi 
participen són parents o amics, o sigui sempre les mateixes.  A més a més hi ha 
la sensació que aquests últims anys s’ha reduït encara més la col·laboració, ja que per 
exemple aquest curs no s’ha pogut realitzar el reforç escolar de Càritas per manca de 
persones voluntàries o a la Marxa Anar-hi Anant cada edició són menys.  
 
Una de les explicacions de l’anterior dinàmica podria ser que el relleu generacional 
no s’està produint, ja que les persones joves no participen a les entitats 
existents, quasi a excepció del tema del pubillatge. Explicar també que l’Associació 
de Joves de Sant Julià del Llor i Bonmatí, que fa cinc o sis anys va tenir cert 
protagonisme al municipi, ja que fins hi tot se li va cedir un espai municipal com 
a Espai Jove i tenia una persona dinamitzadora contractada un dia a la setmana,  
fa tres anys que no està activa ja que els seus membres estan compaginant estudis 
superior amb feina i no tenen temps, però tampoc han sabut incorporar les 
generacions més petites.  
 
Relacionat amb l’anterior doncs, és interessant veure quins espais de pràctica 
participativa hi ha als centres educatius, i els compartits entre l’escola municipal 
i l’institut de referència són les tutories i la figura dels delegats/des. Pel 
coneixement que té la tècnica de joventut del funcionament d’aquests dos espais a 
l’Institut Rafael Campalans, es considera que no es treu tot el profit ni potencial que es 
podria, ni a les tutories com a espai fonamental de relació i vincle entre la persona 
tutora i el grup classe, com de treball perquè hi hagi un bon clima i ambient a nivell de 
relacions interpersonals o d’espai de debat i esperit crític entorn temàtiques i 
problemàtiques d’interès juvenil; i en el cas dels delegats/des és una figura que poc 
valorada i que realment quasi es limita a ser una intermediària d’informació. Per 
contra, el treball a l’escola Sant Jordi amb delegats/des és potent, ja que en tenen 
des de P3 a 6è i des de fa dos cursos que fan dues assemblees a l’any per 
tractar temes d’interès de la comunitat educativa on s’ha treballat els patis, el 
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menjador i el comportament. Primer es treballa a l’aula en el marc de la classe les 
propostes; després es realitza una assemblea conjunta tota l’escola al pavelló on 
s’exposen les propostes; seguit es fa una reunió de les persones delegades, l’equip 
directiu i la persona coordinador de cicle on es prenen acords; posteriorment es fa el 
traspàs de les qüestions acordades al grup classe; i finalment es treballen les feines 
que se’n deriven del procés. Per contra però l’equip directiu reconeix que la implicació 
de les famílies al dia a dia de l’escola o a l’AMPA, costa molt. 
 
A més a més s’ha de destacar el projecte Petits Implicats, que des fa quatre 
cursos convida a l’escola a treballar la participació comunitària de l’alumnat. 
Concretament al llarg del curs la tècnica de joventut compartida entra a l’aula dels 
alumnes de 6è de primària per a realitzar un procés participatiu i organitzar amb ells 
alguna activitat per Festa Major. L’objectiu és doble: per una banda mostrar a les 
persones preadolescents que poden fer coses al i pel poble i per l’altre iniciar el vincle 
amb la tècnica de joventut. Per tant, Petits Implicats és un espai més d’aprenentatge 
participatiu en sentit fort. 
 
De l’anterior projecte se’n va derivar, un curs després, la dinamització mensual 
d’una activitat al mes, fent que al menys, mensualment hi hagi al municipi una 
activitat d’interès juvenil. Al llarg d’aquest tres cursos, la mitjana d’adolescents 
participants és de 12-15 a cada activitat i s’ha de remarcar que aquest últim curs 
s’està vetllant especialment perquè siguin activitats diverses per tal de tenir 
contacte amb perfils diversos de joves, ja que fins ara les propostes eren de 
manualitats, jocs de taula i lleure, fonamentalment realitzades al Centre Cívic, però ara 
es combinen amb activitats al carrer, com han estat un taller de graffiti o un de scooter 
freestyle i això ha permès tenir contacte amb quasi una cinquantena d’adolescents i 
joves de Bonmatí. Malgrat tot, hi ha el repte de veure com fer que aquestes activitats 
puguin seguir una mica la lògica de que siguin les mateixes persones participants les 
qui les proposin, decideixin i executin, tot passant de ser-ne consumidores a 
productores, però ara per ara, al no tenir una persona dinamitzadora sinó que se’n 
encarrega la mateixa tècnica de joventut, i tampoc un espai de referència, és difícil que 
es pugui fer aquest salt qualitatiu en la intervenció. 
 
Una altra iniciativa que podria treballar a favor de revertir la dinàmica de la no 
implicació de les persones joves al teixit associatiu municipal és la Festa Major 
Jove, que des de fa 5 anys impulsa el consistori per tal d’oferir una programació més 
atractiva a la franja adulta-jove. Tot i això, des del punt de vista de la tècnica de 
joventut, no s’aprofita perquè la preparació d’aquests esdeveniment sigui un espai més 
d’aprenentatge participatiu en sentit fort, fent una crida oberta i inclusiva a totes les 
persones que s’hi vulguin sumar o proposar i tenint en compte activitats més enllà de 
les dues nits i per edats més adolescents.  
 
Un altre aspecte a remarcar és la inexistència d’un equipament o espai polivalent 
tipus centre cívic si es pensa en la població en general, o espai jove en el cas de 
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la franja juvenil. Si la participació perse ja costa, si a més a més se li afegeix que 
no hi ha espais facilitadors, encara més. Si bé es cert que existeix l’equipament 
que se l’anomena Centre Cívic, aquest no fa realment la funció d’un centre cívic 
en el sentit de dinamització comunitària i programació d’activitats, ja que les 
persones que hi treballen són les que tenen la licitació del bar però no estan 
contractades com a dinamitzadores. 
 
Destacar però que la participació de les persones joves en l’elaboració del 
present Pla Local ha augmentat, ja que l’anterior vegada es va fer un grup de 
discussió al que només hi van participar 6 persones de l’Associació de Joves i aquest 
cop s’han fet dos, un de menors de 16 anys al que van venir 5 noies i un de 
majors on hi van participar 5 joves més. A més a més, també es va fer un formulari 
on-line que van respondre 25 persones de 12-23 anys, ampliant així el perfil de 
persones joves vinculades amb la regidoria i el present Pla. Per tant, es valora molt 
positivament aquesta major participació dels i les joves, òbviament per la quantitat 
però especialment per la diversitat de perfils.  
 
 
* Opinió de les persones joves: 
 
Afirmen que Sant Julià del Llor i Bonmatí mai ha destacat com a municipi actiu, tot i 
que reconeixen que hi ha entitats però no es senten interessats o interpel·lats a 
participar-hi.  
 
Per altra banda, sobretot les persones joves de la franja més petita, expliciten el 
desig de que hi hagués un espai jove, que pogués ser un punt de trobada i 
dinamització juvenil des del que impulsar altres projectes segons els interessos 
que hi haguessin. Expliquen que algunes d’elles van, de tant en tant, a l’espai jove de 
Bescanó i els agradaria que a Bonmatí es pogués fer alguna cosa similar.  
 
 
3.6.4.- CONCLUSIONS 
 

• A les comarques gironines un 30% de les persones joves participa a alguna entitat, 
sense contar les esportives.  

• Cal entendre la participació en sentit fort, o sigui on les persones joves siguin les 
que proposen, decideixen i executen (i no ser simples consumidores), perquè des 
d’aquesta concepció la participació millora la cohesió social i el dret de plena 
ciutadania. 

• El teixit associatiu de Sant Julià del Llor i Bonmatí és divers per lo petit que és el 
municipi, malgrat també es té la sensació que sempre participen i s’involucren les 
mateixes persones. Existeix certa percepció entorn el fet que els darrers anys ha 
disminuït el voluntariat municipal.  



 61 

• Aposta per seguir mirant d’endegar projectes que ofereixin espais de participació 
en sentit fort, com Petits Implicats.  

• Mancança d’un local polivalent / centre cívic per dinamitzar participació i la vida 
social de la gent en general o d’un espai de referència per a persones joves.  

• Necessitat de seguir ampliant el perfil de persones joves que participa al i pel 
municipi.  
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3.7.- JOVES, CULTURA I OCI 
 

 
3.7.1.- INTRODUCCIÓ 
 
L’oci, el temps lliure i les activitats que s’hi desenvolupen, en aquest cas vinculades al 
món de la cultura en sentit ampli, en els darrers anys estan esdevenint cada cop més 
fonamentals en la vida de les persones joves, tot contribuint a estructurar les seves 
identitats subjectives. Els i les joves han de poder desenvolupar les seves capacitats 
d’expressió artística, per comprendre les manifestacions de la nostra cultura i de les 
altres i gaudir-ne, i accedir així, als béns culturals, a més dels materials als que ja 
estan més avesats a consumir.  
 
En aquest apartat s’analitza quines formes culturals i activitats d’oci promouen els 
joves i també quina tipologia és la que més gaudeixen, així com també aquelles a les 
que no tenen accés. 
 
 
3.7.2.- VISUALITZACIÓ DELS RECURSOS I LES POLÍTIQUES MUNICIPALS 
 
* Recursos: 
 
- Escola d’art. 
Ubicada a l’espai municipal que abans hi havia l’Espai Jove, s’hi fan classes de pintura 
a nivell particular.  
 
- Centre Cívic. 
Com ja s’ha explicat a l’apartat anterior, el Centre Cívic és l’únic equipament municipal 
on s’hi pot dur a terme, a través del procediment establert, qualsevol iniciativa de curs, 
activitat, exposició, xerrada, etc. però no hi ha cap persona encarregada de dinamitzar-
lo. 
 
- Alberg. 
Casa de la colònia que és de l’Ajuntament i es deixa pels pelegrins del camí de St. 
Jaume. 
 
* Polítiques actives: 
 
- Concurs literari i fotogràfic  juvenil Ter-Brugent. 
Concurs de microrelats de temàtica lliure i de fotografia destinat a persones joves de 
12 a 29 anys dels municipis d’Amer, Anglès, la Cellera de Ter i Sant Julià del Llor i 
Bonmatí. Es duen a terme pels volts de Sant Jordi. Al 2019 s’ha realitzat la 5è edició.  
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- Exposicions Centre Cívic. 
Cada mes a la sala que ocupa el bar del Centre Cívic s’ubica una exposició d’art 
(pintura, dibuix, fotografia, etc.), tant d’artistes locals com de la zona. 
 
 
3.7.3.- ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
 
* Dades quantitatives: 
 
Altre cop, gràcies a les dades de diferents documents, podem obtenir unes pinzellades 
molt genèriques de les tendències actuals en quant al consum d’activitats culturals i la 
tipologia d’oci que té la joventut. Malgrat estem parlant de dades de tot Catalunya, 
gràcies a aquestes podrem detectar si les tendències que ens mostren es poden 
extrapolar al nostre municipi.  
 
Una informació inicial molt rellevant a tenir en compte és el canvi d’usos i costums 
culturals que ha propiciat la revolució tecnològica, que ara ja està completament 
integrada en la vida (cultural) de tota la població i especialment en la dels i les joves. A 
l’anterior se li ha de sumar la crisi econòmica, que també ha modificat alguns hàbits 
culturals, de manera que a dia d’avui tenim uns joves amb uns costums totalment 
diferents als joves de només fa una dècada i mitja. Per corroborar aquest fet 
només cal mirar l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2007, on encara no estaven 
contemplades activitats com utilitzar les xarxes socials, llegir blogs o pàgines web, 
xatejar, descarregar-se coses d’internet, etc. i en canvi enguany són omnipresents. En 
aquest sentit, constantment apareixen formes de consum i de creació cultural 
noves, clarament relacionades amb les possibilitats que ofereixen les noves 
tecnologies. Així per exemple la manera de veure la televisió, d’escoltar música, de 
llegir els diaris o gaudir d’una pel·lícula ha canviat completament. 
 
A més a més, també es detecta un canvi en el tipus d’oci que realitzen el col·lectiu 
jove. La reducció d’activitats que podríem anomenar com a consumistes o 
estrictament culturals (en el sentit tradicional de la paraula), com podrien ser anar de 
compres, llegir llibres, anar a espectacles culturals o viatjar fora de Catalunya han 
disminuït considerablement, a favor d’activitats low cost, com quedar amb els 
amics, estar amb la colla al carrer, sortir a passejar, jugar amb videoconsoles, 
entre d’altres. 
 
Analitzant per tipologia concreta d’oci, trobem que el tipus d’oci que més fan els 
joves de 15 a 34 anys és el considerat oci esporàdic (activitat d’oci a casa o 
quedar amb amics) amb un 28,6%. Per contra, el menys realitzat és l’anomenat oci 
cultural (joves que fan de tot però amb especial intensitat en les activitats culturals) 
amb només un 10% dels joves enquestats. Els altres tipus d’oci, que són el de baixa 
intensitat, el relacional (activitats que impliquen interacció social) i el lúdic digital, 
suposen un 26,3%, un 21,6% i un 13,4%, respectivament. 
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Gràfic 31. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. 

 
En referència a l’ús del temps lliure, es detecten diferències entre els joves de 
ciutat i els de poble. Per exemple, els joves de l’àmbit urbà dupliquen el percentatge 
de joves rurals que van al cinema com a activitat d’esbarjo (el 14,7% per als màxims 
agraris i el 33,4% per a l’àmbit urbà). D’altra banda, les persones joves del món 
rural estan més acostumats a anar al bar o al pub del poble: el 34,2% dels joves 
dels màxims agraris freqüenten el bar com a activitat d’oci, mentre que a les 
capitals ho fan el 22,1%. També s’han observat diferències en el fet “d’anar a 
passejar”, ja que el 33,6% dels joves d’àmbits urbans ho consideren una activitat 
d’esbarjo, mentre per als joves dels municipis màxim agraris només ho fan el 9,2%.  
 
 
* Opinió de les persones professionals i agents socials del territori: 
 
Si a l’apartat anterior al parlar de participació ja es veien mancances, tot i existir 
entitats i iniciatives de projectes, pel que fa a la cultura sí que la mancança es pot 
dir que és generalitzada, ja que cap de les associacions és de tipus cultural i els 
esdeveniments que es promouen des del consistori són d’oci/festius i no 
culturals.  
 
A més a més, tal i com també s’ha dit anteriorment, el fet de que no hi hagi cap 
equipament municipal que pugui ser l’espai per incloure i des d’on endegar 
iniciatives, encara ho dificulta més. Perquè no hi ha ni biblioteca (la de l’escola 
funciona amb servei de préstec i la idea era que acabés sent la municipal, però 
actualment no és així), ni Centre Cívic (és un bar!), ni espai pel grup de dones, ni per 
joves… exposa la directora de l’escola i ho corroboren la resta de professionals que 
treballem al municipi. Diverses veus apunten la idea de si no es podria comprar o 
llogar una de les naus industrials en desús que hi ha a baix i rehabilitar-ho com a 
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local social per la gent gran, per una biblioteca, perquè els i les joves es poguessin fer 
seva una part, per activitats per infants o ludoteca...   
 
Per altra banda cal esmentar que una de les màximes de l’Institut és potenciar la 
igualtat d’oportunitats i la cohesió social i concretament es centren en la cultura, 
brindant opcions perquè tot l’alumnat pugui assistir i gaudir per exemple de sortides al 
teatre o el cinema. Igualment ja fa diversos cursos que participen a la UAP, cantata 
protagonitzada pels alumnes d’alguns instituts de les comarques gironines que 
es realitza al Teatre Municipal de Girona a finals de gener coincidint amb el DENIP 
(Dia Escolar de la No Violència i la Pau). I aquest curs 2019-2020 es durà a terme el 
projecte Artistes a l’Aula en el marc del Temporada Alta gràcies al Consell 
Comarcal. Amb aquesta proposta els alumnes de 4t d’ESO assistiran a un espectacle 
del festival que els hi ha estat assignat segons preferències de continguts del centre i 
posteriorment la companyia o artista impartirà dos tallers a l’aula per acostar la seves 
professió als i les estudiants. 
 
Pel que fa a l’oci, el municipi tampoc presenta moltes opcions, ja que com s’ha 
dit, regularment, només hi ha l’activitat de dinamització juvenil mensual però és 
totalment insuficient.  Si ens fixem concretament a l’oci nocturn, les oportunitats 
són totalment limitades i això aboca a que les persones joves hagin de marxar a 
fora o les que es queden, fan botellón.  
 
 
* Opinió de les persones joves: 
 
Al parlar de l’oci (no fan referència a temes culturals), els i les adolescents expliquen 
que o queden a cada d’amistats o es troben a l’espai públic. Al ser un municipi 
petit, estan força pel carrer, fent volts i usen molt el parc jove amb la pista a 
l’aire lliure i el skatepark , la platgeta i un perfil determinat entra a fàbriques i 
naus industrials abandonades per a jugar-hi i estar-hi, amb els perills que suposa. 
Recordar també la demanda d’un grup de nois d’un parc de barres per a practicar 
exercicis de cal·listènia, recurs que s’afegiria a les opcions d’oci que tenen. Apunten 
també que els agradaria que les activitats de dinamització juvenil fossin més regulars, 
no només un cop al mes. Per contra la franja més gran fa el seu oci principalment 
a Girona. Tal i com ha quedat reflectit a l’apartat de salut, si es parla d’oci nocturn hi 
ha una relació directa entre festa, diversió i alcohol i els llocs que més freqüenten són 
les festes majors, les discoteques de la comarca i Girona i si es queden al municipi 
doncs fan botellón. 
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3.7.4.- CONCLUSIONS 
 

• Mancança total d’activitats culturals i d’oci diürn i nocturn. Les poques opcions d’oci 
nocturn passen pel consum d’alcohol per les festes o fent botellón.  

• Inexistència també d’algun equipament que faci una funció social de dinamització 
comunitària i que pugui disposar d’algun espai per a les persones joves.   

• Les persones joves de la franja més petita realitzen activitats d’oci low cost, com és 
quedar a casa d’amistats i estar al carrer amb la colla. Les de la franja més gran 
acostumen a desplaçar-se a Girona. 

• Deixar constància del perill que suposo que entrin a fàbriques i naus industrials 
abandonades.  
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3.8.- JOVES, COHESIÓ SOCIAL I MOBILITAT 
 

 
3.8.1.- INTRODUCCIÓ 
 
Tot i que al llarg dels reptes del PNJCat es desenvolupen estratègies i objectius 
encaminats a diluir els efectes negatius de l’estructura social i l’entorn en relació amb 
cadascun dels àmbits i esferes de la vida de les persones joves, cal fer èmfasi en que 
les polítiques de joventut vagin més enllà i abordin aquells factors que, vinculats amb 
el model de societat i territori, són potencialment generadors de desigualtats socials. 
Així doncs, l’entorn i el context social resulten cabdals en la configuració de les 
oportunitats de totes les persones, òbviament també de les joves, per desenvolupar 
satisfactòriament i en igualtat d’oportunitats les seves trajectòries de vida.  
 
 
3.8.2.- VISUALITZACIÓ DELS RECURSOS I LES POLÍTIQUES MUNICIPALS 
 
* Recursos: 
 
- Serveis Bàsics d’Atenció Social. 
Sant Julià del Llor i Bonmatí disposa de la figura d’un educador social i una 
treballadora social de Benestar Social del Consell Comarcal de la Selva. Ambdós 
professionals estan ubicats a l’Ajuntament el dijous i divendres al matí, respectivament, 
i s’encarreguen d’atendre les persones i famílies que es troben en situació de 
vulnerabilitat social.  
 
- Càritas parroquial. 
El grup local dur a terme diversos programes que ajuden als nuclis familiars en situació 
de risc social. El més destacat és el programa d’aliments que funciona des de fa set 
anys de manera similar als centre de distribució d’aliments. Al 2018, 21 famílies (72 
persones) en van ser beneficiàries. Des de l’any passat treballa amb un grup 
d’empoderament de dones. A més s’està mirant de poder dur a terme classes de 
català i de recuperar el reforç escolar. 
 
* Polítiques actives: 
 
- Ajudes d’urgència social. 
Algunes de les famílies més afectades per la crisi econòmica reben ajudes d’urgència 
social per poder fer front a les necessitats més bàsiques: alimentació, pagament de 
rebuts de subministraments, alimentació, despeses de farmàcia, etc. Se’n encarreguen 
des de SBAS. 
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- Taula de Benestar i Comunitat. 
Arrel del projecte de Benestar i Comunitat de la Diputació de Girona, des del Consell 
Comarcal s’han anat impulsant la creació de taules de convivència municipal en els 
pobles que no n’hi havia. A Bonmatí es va iniciar al desembre de 2019 i se n’han fet 
dues convocatòries. L’objectiu és intentar detectar les necessitats conjuntes del territori 
per tal d’impulsar accions comunitàries. 
 
- Sortides escolars subvencionades.  
 
- TEISA. 
El servei de TEISA que comunica Sant Julià del Llor i Bonmatí amb Girona, compta 
amb dues línies de bus regular: Girona-Olot per Amer amb 12 trajectes diaris, i Osor-
Girona amb 2 trajectes. Per contra, no hi ha cap servei de transport públic que 
comuniqui el municipi amb Santa Coloma de Farners, la capital de comarca que es 
troba a tant sols 16 quilòmetres de distància, o amb Anglès, el municipi veí.  
 
Per desplaçaments a Barcelona, els usuaris han d’anar primer a Girona o a Sils, on es 
troben les estacions ferroviàries de RENFE més pròximes que ofereix serveis diaris 
cada dos hores a la capital catalana.  
 
 
3.8.3.- ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
 
* Dades quantitatives: 
 
Explicitar que totes les dades quantitatives relatives a la població immigrada que 
potser anirien en aquest apartat, s’han exposat al “Context territorial i social” perquè la 
variable del lloc d’origen té prou rellevància i afecta a altres eixos.  
 
Com en els apartats anteriors, pel que fa a la cohesió social i la mobilitat també és 
complicat obtenir dades directes i objectives sobre aquests aspectes i per aquest motiu 
s’utilitzen dades referides a Catalunya i a les comarques gironines a través de diversos 
estudis i publicacions que fan referència a aquests àmbits d’estudi. 
 
Així, a les Comarques Gironines en termes generals la població jove té uns patrons de 
mobilitat que no s’allunyen de la mitjana catalana i un percentatge considerable dels 
desplaçaments diaris que s’efectuen són cap a l’àmbit barceloní. A més concretament 
en entorns rurals mostren una gran dependència dels mitjans de transport privats. 
El transport públic es considera molt deficient: hi ha municipis que ni en tenen, i 
en d’altres la regularitat i els preus el fan poc atractiu. En aquest context és fàcil 
entendre que la majoria de joves de 18 anys tinguin carnet i que a les llars hi hagi 
tants cotxes com persones en edat de conduir.  
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A l’anterior realitat se li suma que el fet de néixer i/o viure en un barri o un altre és 
un factor a tenir en compte en l’anàlisi de l’exclusió social i les diferents 
condicions i oportunitats de vida de la població jove i que una de les 
conseqüències és la mobilitat quotidiana, ja que les persones joves dels àmbits 
vulnerables tenen la proporció més baixa d’ús del transport privat i la més alta de 
desplaçaments dins del mateix municipi, la qual cosa pot constituir una limitació 
afegida a les oportunitats d’accés als mercats laborals i a certs serveis. 
 
A mode de resum, “la població jove que resideix en municipis d’entre 2.000 i 
10.000 habitants presenta molts indicadors per sota de la mitjana catalana. Això 
es deu sobretot a les etapes formatives més aviat curtes i estructures productives de 
poc valor afegit amb alta temporalitat. D’una banda, el percentatge de població jove 
sense la formació obligatòria està dos punts per sobre de la mitjana catalana 
(11,1%), i la proporció de joves amb estudis universitaris (21,3%) set punts per 
sota. D’altra banda, la taxa de temporalitat laboral, amb un 54,1%, també se situa set 
punts per sota, i és una de les agregacions territorials on la taxa és més alta. També 
mostren una elevada taxa d’emancipació i hi predominen els models de família 
tradicionals; amb una proporció important de joves entre 25 i 34 anys amb 
descendència. En canvi, l’indicador de risc de pobresa (27,7%) està lleugerament 
per sobre de la mitjana catalana. Els indicadors de salut estan més ben posicionats 
que el conjunt de Catalunya, amb menys joves que se senten angoixats o 
deprimits (39,1%) i més joves amb satisfacció amb la vida alta (82,2%). Pel que fa 
a la participació comunitària i la implicació política, presenta una de les taxes 
d’associacionisme més baixes (26,4%), però la participació en les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 2015 fou de les més altes (80%). Els joves residents en 
municipis situats en aquesta franja mostren una dependència alta del transport privat 
per realitzar els desplaçaments quotidians i un dels percentatges més baixos 
d’autocontenció municipal, en aquest mateix sentit també presenten la proporció més 
alta de desplaçaments a un altre àmbit territorial diferent del de residència” (Gomà, A. i 
Soler, L. ,2018, p.14-15). 
 
 
* Opinió de les persones professionals i agents socials del territori: 
 
Sant Julià del Llor i Bonmatí és un municipi disseminat en dos nuclis i una 
trentena de masos, sense un nucli concentrador i la major part és residencial. El 
fet que Sant Julià s’annexés al municipi l’any 1982 (abans pertanyia a Amer) i 
que estigui molt proper a Anglès, fa que es percebi a part. Dins Bonmatí mateix, 
tal i com s’ha dit, fruit de l’evolució urbanística, es diferencia el barri de baix que 
és la colònia i el de dalt, amb un biaix de diferenciació de classe social. 
Tanmateix, els darrers anys s’han instal·lat al municipi diverses famílies atretes 
per les condicions de vida tranquil·les, els baixos lloguers en comparació amb la 
capital i la proximitat de les ciutats de Girona i Salt. Són famílies però amb 
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rendes baixes i amb les problemàtiques derivades de disposar de feines 
irregulars.  
 
Tot el batibull anterior afecta a la realitat social del municipi limitant les relacions 
entre tot el veïnat, així com la cohesió i sentiment de pertinença del poble. S’està 
d’acord en que és un poble dormitori, o sigui que no és un poble, poble. La gent 
de baix fa vida a baix, i els de dalt a casa seva o agafen el cotxe i marxen, 
afirmació en la línia que s’analitzava que hi ha dos grups de famílies (i en 
conseqüència d’adolescents i joves), els que es poden permetre anar a fer coses a 
fora, a altres municipis i els que no, que es queden a Bonmatí amb les quasi nul·les 
opcions que s’ha vist que hi ha. A l’anterior, encara se li ha d’afegir la poca oferta 
d’establiments comercials i de restauració, que es suma i desemboca en que és un 
poble fantasma, tot s’ha d’anar a fer fora.  
 
A pesar de tota aquesta idiosincràsia, a nivell de cohesió social i convivència no hi 
ha una problemàtica explícita, doncs s’afirma que al ser petit els veïns i veïnes 
s’acaben coneixent i es donen relacions de tu a tu. Tot i això cal esmentar la 
percepció que les persones d’origen marroquí, principalment les adultes, estan a 
part. Així per exemple a 2/4 de 5 a l’hora de plegar de l’escola, les dones marroquines 
són les úniques que es queden al parc de davant del centre, la resta es queda al pati 
de l’escola. Des de Càritas, amb el grup d’empoderament de dones, s’està fent bona 
feina, però encara cal fer un salt qualitatiu i treballar vertaderament de manera 
comunitària perquè no es vegi com el grup de Càritas de dones marroquines. Es 
podria dir doncs que aquesta no interrelació entre diferents col·lectius ens situa a 
una societat multicultural i no intercultural, malgrat faltaria realment veure si en 
general es concep la diversitat cultural com a enriquidora. En el cas concret de les 
persones joves no s’ha observat diferenciació per raó d’origen.  
 
Segons la memòria de SBAS al 2018 es van atendre 104 casos i es detecten dos 
col·lectius en situació de risc i vulnerabilitat ben diferenciats. Un primer que el 
formarien la gent gran, no tant per l’envelliment i el sobre envelliment, ja que com 
s’ha vist les dades municipals són força inferiors que les comarcals i nacionals, sinó 
sobretot per temes de solitud i inexistència de serveis. El segon col·lectiu el formen 
les famílies en situació de vulnerabilitat social i econòmica, amb intervencions 
diferenciades segons cada cas, com poden ser ajudes socials, de pobresa energètica, 
beques de menjador escolar, ajudes d’habitatge, entre d’altres. Aquest grup s’ha de 
tenir en compte pel present Pla perquè al parlar de nuclis familiars de ben segur 
que en molts d’ells hi ha persones joves. Les dades mostren que els grups familiars 
atesos durant els darrers quatre anys s’ha mantingut a un nivell similar, amb poca 
variació, el que ens suggereix que el nombre de famílies ateses pel nostre servei i 
afectades per una situació de pobresa severa es troba situada al voltant del 6 % 
de la població municipal. Destaquen aquelles famílies en les quals la problemàtica 
principal és la de disposar d’ingressos suficients per la seva subsistència (26 casos). 
Dins aquest perfil, trobem famílies immigrades d’origen marroquí amb fills/es en edats 
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escolars, on els ingressos provenen generalment del treball poc qualificat del pare de 
família i que tenen moltes dificultats per pagar les despeses d’una família, sovint 
nombrosa. A trets generals la població provinent del Marroc és majoritàriament berber, 
de zones rurals i analfabets. A l’època de bonança econòmica, no tenien necessitat 
d’integrar-se perquè ja tenien feina, sobretot a través de petites empreses de 
construcció de marroquins mateixos i quasi es pot dir que la seva vida al Marroc era 
traslladada aquí.  Ara, en canvi, no treballen ni en l’economia submergida, perquè per 
exemple la competència i el baix preu de la ferralla, no la fa rendible. Actualment són 
més receptius a accedir a cursos de formació, en part per obligació dels plans de 
treball per a rebre la RGC. Afegir que les dones encara pateixen més desigualtat 
perquè moltes d’elles no treballen, s’encarreguen de les feines reproductives i 
en conseqüència tenen menys oportunitats d’accés a l’educació, la cultura i 
l’oci. Referent als i les joves, tot i que molts d’ells ja hagin nascut aquí, tenen 
poca formació a pesar que l’IES facilita l’acreditació, però les expectatives i 
trajectòries familiars, on els progenitors són en la majoria dels casos analfabets, 
limiten. Tot i això es detecta un augment de la consciència familiar pel que fa a 
l’educació/formació dels fills/es, ja que actualment hi ha diversos nois i noies que ja 
tenen estudis universitaris. 
 
Pel que fa a temes de mobilitat, la parada de l’únic mitjà de transport diferent al 
particular que existeix està situada a la carretera d’intersecció, no dins del 
mateix municipi. En conseqüència, les persones joves, així com d’altres perfils de 
gent del municipi que no disposen de transport propi, en el millor dels casos estan 
totalment condicionats a utilitzar el transport privat particular, sent primer els 
pares i mares els obligats a portar-los amunt i avall amb cotxe, per després, a 
partir dels 16 i 18, anar amb moto o cotxe propi; o a resignar-se a utilitzar la 
Teisa amb les limitacions horàries i de preu.  
 
 
* Opinió de les persones joves: 
 
Tenen totalment integrat la diferencia entre el barri de baix i el de dalt i expliciten la 
mandra que els hi fa la gran pujada que els separa. Manifesten que Bonmatí és un 
poble tranquil, afirmació que per alguns és positiva, en el sentit que es pot estar 
al carrer sense problemes i haver de vigilar, en canvi per altres és negativa 
perquè no hi ha res a fer i és avorrit. Com a joves, no tenen un sentiment de 
pertinença compartit.  
 
Afirmen que estan acostumats a haver-ho de fer tot fora i a la dependència del cotxe o 
la Teisa, però com que sempre ha estat així, es mostren resignats i no creuen que 
canviï.  
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3.8.4.- CONCLUSIONS 
 
• La composició urbanística del municipi (dos nuclis, masos disseminats, dos barris 

diferenciats en el nucli principal), l’arribada recent de famílies amb rentes baixes i 
la quasi inexistent oferta d’activitats, establiments i recursos de qualsevol tipus fa 
que la cohesió i el sentiment de pertinença siguin complexos. 

• Per l’anterior, dinàmica general de la població de fer tot fora del poble, amb la 
desigualtat que provoca per qui no es pot desplaçar o no s’ho pot permetre. Això 
aboca a sentir el municipi com un poble dormitori.  

• No existeix un conflicte obert i explícit a nivell de convivència, però no hi ha molta 
relació ni vincles quotidians entre “la gent autòctona i la marroquina”. 

• Hi ha dos col·lectius de risc: la gent gran i les famílies en situació de vulnerabilitat 
social i econòmica. El segon grup interessa pel present Pla perquè la majoria són 
famílies amb fills/es infants o joves. Destacar també que una part d’aquest 
col·lectiu és d’origen immigrant, fonamentalment del Marroc. 

• Construcció de la identitat complexa i en situació de desigualtat (fruit de la 
interseccionalitat de la seva realitat) de les persones joves de famílies d’altres 
orígens.   

• Els principals conflictes amb el col·lectiu jove és per situacions relacionades amb 
l’ús de l’espai públic i privat, com pot ser el soroll, la brutícia, botellón, ocupació de 
naus industrials abandonades, etc.  

• Remarcar la recent creació de la Taula de Benestar i Comunitat municipal i la 
finalitat d’iniciar un abordatge i treball comunitari.  

• Problema a nivell de transport públic per monopoli d’una sola empresa. Això fa que 
el preu del bitllet sigui elevat i els horaris i les rutes limitades. Les persones joves 
només l’utilitzen si no tenen altres opcions. La parada no està situada dins del 
poble sinó a la intersecció amb la N-141e. 

• Alta dependència del transport privat, en el cas dels i les joves menors de que 
familiars els portin amunt i avall, i els majors d’edat del vehicle propi. Aquesta 
realitat augmentant els riscos associats com per exemple quan surten de festa. 

• Menors oportunitats educatives, formatives, laborals, d’oci, entre d’altres entre les 
persones joves que no tenen recursos econòmics per a disposar de transport privat 
ni de pagar el públic, ja que com s’ha vist les opcions a nivell municipal són quasi 
nul·les.  
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3.9.- CONCLUSIONS GENERALS I LÍNIES PRINCIPALS D’ACTUACIÓ 
 

 
Per acabar amb aquest apartat de diagnosi és necessari recopilar tota la informació 
recollida i treballar-la de manera que veient les prioritats del Pla Local, visualitzant les 
actuacions que ja s’estan realitzant i analitzant les conclusions per eix de l’anàlisi de la 
realitat juvenil, puguem establir cap a on hem d’encarar la intervenció d’aquest propers 
quatre anys i així elaborar-ne un disseny d’acord amb els resultats de la present 
diagnosi.  
 
A continuació es detallen aquelles línies d’actuació estratègiques i prioritàries per 
l’actual equip de govern per tal de, a l’apartat següent, concretar els programes a 
desenvolupar: 
 
Com s’ha vist, a través d’algunes de les intervencions de l’anterior PLJ s’ha pogut 
establir contacte i crear vincle amb un grup nombrós i divers d’adolescents i joves de 
Bonmatí, però la participació del col·lectiu jove al municipi és poca. És per això que la 
primera línia estratègica que es planteja va encaminada a seguir treballant la 
participació en sentit fort, tot creant espais/temps per a posar en pràctica la 
participació entesa com aquell procés que ens situa com a persones 
organitzadores i creadores d’una activitat o un esdeveniment i que, en 
conseqüència, ens fa proposar, decidir, executar i avaluar. Per tant, volem 
defugir, en la mesura del possible, de les opcions que situen a les persones 
joves com a simples consumidores d’activitats i anar més enllà perquè 
n’esdevinguin productores.   
 
La segona línia, molt lligada i vinculada a l’anterior però que es planteja més pensant 
en els reptes de cohesió social i oci que s’han desgranat, posant especial 
atenció a intentar oferir recursos per aquella part de joves que per 
circumstàncies familiar no tenen tantes opcions de desplaçar-se fora del 
municipi per a realitzar activitats extraescolars o accedir a activitats de cultura i oci, 
seria la de treballar, de manera paral·lela, per la creació d’un equipament municipal 
que realment fos un espai social que realitzés una tasca rigorosa de 
dinamització comunitària, a la vegada que apostar per una figura tècnica 
dinamitzadora que liderés aquesta tasca, ja sigui per la població en general o 
específica pels i les joves. Malgrat s’ha dit explícitament que l’objectiu principal 
d’aquesta línia estratègia és la igualtat d’oportunitats de les persones joves, es té 
totalment present que les polítiques de joventut han de ser fonamentalment 
generalistes, o sigui no exclusives per aquelles persones joves en situació de risc sinó 
inclusives per a que hi puguin ser partícips totes i totes. És per això que, tot i partint de 
l’afirmació inicial feta, s’és conscient que l’execució dels projectes que planteja 
repercutiria a tot el col·lectiu jove del municipi. Cal afegir també que, aquesta aposta 
no serà possible si no s’enforteix el treball en xarxa i comunitari que s’ha iniciat, 
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amb la finalitat que l’abordatge i la coordinació permeti que tota la comunitat en 
general en surti beneficiada.  
 
Per últim, la tercera línia del Pla Local es centraria en aquells projectes que es 
duen a terme a l’Institut Rafael Campalans com a espai educatiu i de 
socialització de referència pels adolescents i joves del municipi, i que poden 
reforçar les altres dues línies de la intervenció.  
 
És cert que dels àmbits formatiu, laboral, d’habitatge i mobilitat, també s’han 
assenyalat vàries mancances i necessitats, però plantejar qualsevol intervenció que 
realment pugui repercutir en una millora, es fa totalment inaccessible pel limitat 
marge de maniobra de l’Ajuntament, i per això no es plantejarà cap projecte 
específic per a pal·liar-les. Es potenciaran però aquells mecanismes i recursos que 
estan a l’abast de l’administració local per tal de facilitar i ajudar als joves en el seu 
procés d’emancipació.  
 
En conclusió, el present Pla Local de Joventut aposta per centrar-se en reforçar 
els espais i processos de participació en sentit fort al llarg de les diferents 
franges d’edat del col·lectiu jove, en disposar d’un espai social (si pot ser amb 
una part exclusiva i de referència de la joventut) ja que es creu que l’apropiació i 
el sentiment de pertinença a un lloc concret permet augmentar el vincle 
educatiu, alhora que el necessari acompanyament de dinamització comunitària o 
juvenil per part d’una persona professional.  
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4.- DISSENY DE LA INTERVENCIÓ 

 
4.1.- DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS 

 
 
Un cop realitzada la part de la diagnosi és moment d’establir els objectius que definiran 
les actuacions a realitzar dins el marc del Pla Local de Joventut de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí. 
 
Derivats de la missió i de les conclusions i línies estratègiques de la diagnosi, 
s’estableixen els objectius que orientaran el treball de disseny, la concreció dels 
programes i propostes i les polítiques de joventut del municipi en el seu conjunt.  
 
Per definir aquest objectius, els treballarem en objectius genèrics que tenen a veure 
amb els efectes genèrics que vol provocar la política dins d’un àmbit concret. De cada 
objectiu genèric se’n deriven d’altres, els anomenats específics, que tenen a veure 
amb els efectes que es refereixen a situacions concretes de la problemàtica.  
 
Els objectius genèrics i específics són: 
 
1. Promocionar la participació juvenil al municipi. 

1.1. Donar suport a qualsevol iniciativa de dinamització juvenil que sorgeixi. 

1.2. Incentivar que els i les joves proposin i organitzin activitats del seu interès. 

1.3. Oferir espais per posar en pràctica la participació en sentit fort, on les 
persones siguin les que proposen, decideixen i executen.  

1.4. Oferir espais per posar en pràctica les habilitats per la vida. 

1.5. Vetllar perquè les accions i projectes que es realitzin siguin variades i 
responguin a les necessitats i motivacions de diferents perfils de joves. 

 

2. Fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre les persones (joves) 
sense distincions per raó de gènere, classe, origen, cultura, etc. 

2.1. Tenir presència a l’Institut, així com a altres espais on es troben i reuneixen 
els i les joves. 

2.2. Establir contacte, crear vincle i esdevenir referents del major nombre de 
persones joves del municipi. 

2.3. Consolidar l’atenció, la informació i la comunicació cap al col·lectiu jove. 

2.4. Liderar un espai social de dinamització comunitària.  

2.5. Consolidar una programació d’activitats d’interès jove al llarg de tot l’any. 
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4.2.- DESCRIPCIÓ DELS PROGRAMES I PROJECTES 

 

 
En aquest apartat es plantegen els programes a desenvolupar del nou PLJ. Aquests, 
tenen com a objectiu ordenar les propostes recollides al llarg del procés i dotar-les de 
sentit i context. Òbviament, han de respondre a les necessitats detectades, així com a 
les línies estratègiques determinades per la pròpia regidoria i que s’han esmentat a les 
conclusions de la diagnosi.  
  
4.2.1.- PROGRAMA BONMATÍ ACTIU I PARTICIPATIU 
 
Bonmatí actiu i participatiu! no és un programa nou sinó que de manera més o menys 
conscient s’està duent a terme al municipi des de que es fan polítiques de joventut. 
Enguany però, per les casuístiques i conclusions resultants de la diagnosi i pel nou 
impuls que es vol donar a la participació juvenil al i pel poble, es planteja el present 
programa per a consolidar tres projectes de participació en sentit fort, un per a cada 
franja d’edat amb les que la regidoria té contacte.  
 
A continuació es detallen les actuacions concretes: 
 

Projecte 1 – Petits Implicats 

Breu descripció: 

Convida a l’escola municipal a treballar la participació comunitària de l’alumnat. Al llarg del 
curs la tècnica de joventut compartida entra a l’aula dels alumnes de 6è de primària per a 
realitzar un procés participatiu i organitzar amb ells alguna activitat per Festes del Roser. 
L’objectiu és doble: per una banda mostrar a les persones preadolescents que poden fer 
coses al i pel poble i per l’altre iniciar el vincle amb la tècnica de joventut.  

Objectius generals: 

1. Promocionar la participació juvenil al municipi. 

2. Fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre les persones (joves) sense 
distincions per raó de gènere, classe, origen, cultura, etc. 

Objectius específics: 

1.2. Incentivar que els i les joves proposin i organitzin activitats del seu interès. 

1.3. Oferir espais per posar en pràctica la participació en sentit fort, on les persones siguin 
les que proposen, decideixen i executen.  

1.4. Oferir espais per posar en pràctica les habilitats per la vida. 

2.1. Tenir presència a l’Institut, així com a altres espais on es troben i reuneixen els i les 
joves. 



 77 

2.2. Establir contacte, crear vincle i esdevenir referents del major nombre de persones joves 
del municipi. 

Persones destinatàries: 

Alumnat de 6è de primària.  

Recursos humans: 

Tècnica compartida de joventut 

Recursos econòmics destinats : 

Cost del material per la realització de les activitats per Festa Major (partida activitats de 
joventut). 

Agents implicats: 

Regidoria de Joventut 

Escola Sant Jordi 

Comissió de Festes 

Accions a dur a terme: 

- Coordinació del projecte i calendarització de les sessions entre la tècnica de joventut i 
l’escola. 

- Realització de les diferents sessions del procés, en el marc de l’aula, amb l’alumnat de 6è: 
presentació, què és la participació, pluja d’idees, limitem les idees, consens i/o votació, 
treballem les idees, ens organitzem. 

- Execució de les activitats organitzades en el marc de la Festa Major. 

- Avaluació del projecte. 

Reptes que respon: 

Educació i formació 

Vida saludable 

Participació 

Indicadors d’avaluació: 

Nombre de sessions realitzades amb l’alumnat 

Satisfacció envers el desenvolupament de les sessions 

Nombre d’activitats planificades  

Nombre d’activitats executades 

Nombre d’alumnes que participen en l’execució de les activitats 

Nombre de persones que gaudeixen de les activitats organitzades 

Valoració del procés i del resultat 
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Projecte 2 - Vitamina J 

Breu descripció: 

Conjunt d’activitats lúdiques variades per a dur-se a terme de manera intensiva els dies de 
setmana santa que no són els estrictament festiu però que ja no hi ha institut i/o el mes de 
juliol/setembre. La finalitat és dinamitzar el poble en aquests dos moments de l’any a través 
d’una programació més extensa d’activitats atractives per les persones adolescents i joves, 
ja que no es realitza cap casal juvenil i, per tant, no hi ha cap servei o oferta per a aquesta 
franja d’edat.  

Objectius generals: 

1. Promocionar la participació juvenil al municipi. 

2. Fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre les persones (joves) sense 
distincions per raó de gènere, classe, origen, cultura, etc. 

Objectius específics: 

1.1.Donar suport a qualsevol iniciativa de dinamització juvenil que sorgeixi. 

1.2. Incentivar que els i les joves proposin i organitzin activitats del seu interès. 

1.3. Oferir espais per posar en pràctica les habilitats per la vida. 

1.4. Vetllar perquè les accions i projectes que es realitzin siguin variades i responguin a les 
necessitats i motivacions de diferents perfils de joves. 

2.2.Establir contacte, crear vincle i esdevenir referents del major nombre de persones joves 
del municipi. 

2.3. Consolidar l’atenció, la informació i la comunicació cap al col·lectiu jove. 

2.5.Consolidar una programació d’activitats d’interès jove al llarg de tot l’any. 

Persones destinatàries: 

Alumnat d’ESO. 

Recursos humans: 

Tècnica compartida de joventut 

Recursos econòmics destinats : 

Cost de la contractació de les persones talleristes i formadores i/o del material necessari 
(partida d’activitats de joventut). 

Agents implicats: 

Regidoria de Joventut 

Regidoria d’Esports 

Persones talleristes i formadores 

Accions a dur a terme: 
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- Procés participatiu a través de XXSS per veure interessos en activitats concretes. 

- Contacte amb persones talleristes i formadores. 

- Proposta inicial del programa d’activitats. 

- Contractacions. 

- Difusió del projecte. 

- Inscripcions. 

- Execució del projecte. 

- Avaluació per part de les persones participats, talleristes i tècnica.  

Reptes que respon: 

Educació i formació 

Vida saludable 

Participació 

Oci i cultura 

Indicadors d’avaluació: 

Nombre de propostes d’activitats o temàtiques realitzades a XXSS 

Nombre d’activitats planificades  

Nombre d’activitats executades 

Nombre de participants en l’execució de les activitats 

Valoració del procés i del resultat 

 
 

Projecte 3 - Festa Major Jove 

Breu descripció: 

La Festa Jove de Bonmatí vol oferir activitats atractives pels i les joves del municipi, dins el 
marc de la festa major municipal. L’Ajuntament posa a disposició de les persones (joves) 
que s’hi vulguin involucrar un pressupost i són aquestes, de la mà de la regidoria,  les que 
pensen, escullen i organitzen la programació d’aquest esdeveniment municipal. 

Objectius generals: 

1. Promocionar la participació juvenil al municipi. 

Objectius específics: 

1.1. Donar suport a qualsevol iniciativa de dinamització juvenil que sorgeixi. 

1.2. Incentivar que els i les joves proposin i organitzin activitats del seu interès. 

1.3. Oferir espais per posar en pràctica la participació en sentit fort, on les persones siguin 
les que proposen, decideixen i executen.  

1.4. Oferir espais per posar en pràctica les habilitats per la vida. 

1.5. Vetllar perquè les accions i projectes que es realitzin siguin variades i responguin a les 
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necessitats i motivacions de diferents perfils de joves. 

Persones destinatàries: 

A partir de 15 anys.  

Recursos humans: 

Tècnica compartida de joventut 

Recursos econòmics destinats : 

Partida de Festa Major Jove. 

Agents implicats: 

Regidoria de Joventut 

CF Bonmatí 

Persones (joves) a títol individual 

Accions a dur a terme: 

- Convocatòria oberta per participar a l’organització de la FMJ. 

- Reunions d’organització de la programació de la FMJ amb una perspectiva inclusiva i 
posant èmfasi en la participació en sentit fort. 

- Contractacions requerides. 

- Difusió 

- FMJ. 

- Avaluació. 

Reptes que respon: 

Educació i formació 

Vida saludable 

Participació 

Oci i cultura 

Indicadors d’avaluació: 

Nombre d’activitats programades 

Nombre d’activitats realitzades 

Diversitat de les activitats programades 

Nombre de joves participants a les activitats 

Valoració qualitativa dels participants 
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4.2.2.- PROGRAMA COHESIÓ SOCIAL I OCI 
 
Cohesió social i Oci és l’únic programa dels tres que és nou. Així, sota aquest títol, es 
vol endegar un programa que englobi quatre projectes amb la idea de dinamitzar social 
i comunitàriament el municipi, amb l’objectiu d’intentar pal·liar les desigualtats amb les 
que es troben una sèrie d’adolescents i joves al no tenir igualtat d’oportunitats en quan 
a gaudir d’activitats extrascolars i oci pel fet que les seves famílies no tenen 
disponibilitat de desplaçar-se a altres municipis o recursos econòmics. Tot i això, com 
ja s’ha dit, s’està segur que els projectes no només beneficiaran a aquest perfils de 
persones joves més vulnerables o en situació de risc sinó també a la totalitat del 
col·lectiu jove, fent que valorin més el municipi i que s’hi quedin més.  Aquesta 
dinàmica ajudaria doncs a crear un sentiment de pertinença al poble i entre les 
persones joves, treballant doncs la cohesió social.  
 
A continuació es detallen les actuacions que es deriven del programa i quins objectius 
específics treballen: 
 

Projecte 1 - Tècnica dinamitzadora 

Breu descripció: 

Si bé és cert que la dinamització juvenil municipal és molt més senzilla i eficaç si es disposa 
d’un espai de referencialitat per les persones joves, és encara més imprescindible disposar 
de personal tècnic que pugui fomentar i acompanyar la dinamització, ja sigui en un espai 
físic concret, i si no és possible, en diferents ubicacions municipals, ja siguin equipaments o 
l’espai públic.  

Objectius generals: 

1. Promocionar la participació juvenil al municipi. 

2. Fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre les persones (joves) sense 
distincions per raó de gènere, classe, origen, cultura, etc. 

Objectius específics: 

1.1. Donar suport a qualsevol iniciativa de dinamització juvenil que sorgeixi. 

1.2. Incentivar que els i les joves proposin i organitzin activitats del seu interès. 

1.3. Oferir espais per posar en pràctica la participació en sentit fort, on les persones siguin 
les que proposen, decideixen i executen.  

1.4. Oferir espais per posar en pràctica les habilitats per la vida. 

1.5. Vetllar perquè les accions i projectes que es realitzin siguin variades i responguin a les 
necessitats i motivacions de diferents perfils de joves. 

2.2. Establir contacte, crear vincle i esdevenir referents del major nombre de persones joves 
del municipi. 
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2.3. Consolidar l’atenció, la informació i la comunicació cap al col·lectiu jove. 

Persones destinatàries: 

Adolescents i joves de 12 a 29 anys. 

Recursos humans: 

Tècnica compartida de joventut 

Tècnica dinamitzadora de joventut o comunitària 

Recursos econòmics destinats: 

Partida de l’Ajuntament que s’hauria de fer, ja sigui per cobrir el conveni amb el Consell 
Comarcal de la Selva pel projecte tècniques dinamitzadores o per subcontractar una 
empresa perquè faci el servei.   

Agents implicats: 

Regidoria de Joventut 

Oficina Jove de la Selva 

Consell Comarcal 

Accions a dur a terme: 

- Recerca de pressupostos.  

- Informe de reserva de despesa. 

- Aprovació. 

- Contractació o firma del conveni amb el CCS. 

Reptes que respon: 

Participació 

Oci i cultura 

Cohesió social 

Indicadors d’avaluació: 

 

 
 

Projecte 2 - Espai social 

Breu descripció: 

Equipament municipal que englobi la dinamització social i comunitària de Bonmatí, amb 
diferents activitats i espais segons franges d’edat: infantil, juvenil, adulta, gent gran o sinó 
amb espais polivalents i adaptables segons les necessitats.  

Objectius generals: 
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1. Promocionar la participació juvenil al municipi. 

2. Fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre les persones (joves) sense 
distincions per raó de gènere, classe, origen, cultura, etc. 

Objectius específics: 

1.3. Oferir espais per posar en pràctica la participació en sentit fort, on les persones siguin 
les que proposen, decideixen i executen.  

1.4. Oferir espais per posar en pràctica les habilitats per la vida. 

2.3. Consolidar l’atenció, la informació i la comunicació cap al col·lectiu jove. 

2.4. Liderar un espai social de dinamització comunitària.  

Persones destinatàries: 

Tota la població en general 

Recursos humans: 

Tècnica compartida de joventut 

Tècnica dinamitzadora de joventut o comunitària 

Recursos econòmics destinats: 

Partida del pressupost per llogar, arreglar i equipar algun espai o nau industrial del municipi.  

Agents implicats: 

Regidoria de Joventut 

Alcaldia 

Regidoria d’Urbanisme 

Regidoria de Benestar Social  

Accions a dur a terme: 

- Decidir quin espai del municipi seria l’adequat. 

- Mirar com se’n pot fer ús: compra, lloguer. 

- Adequació i rehabilitació, si és el cas. 

- Coordinació per a definir la gestió d’usos i la normativa.  

- Procés participatiu per a definir el projecte educatiu de l’espai. 

- Redactar el projecte educatiu i d’ús de l’espai. 

- Establir horari i condicions d’obertura. 

Reptes que respon: 

Educació i formació 

Vida saludable 

Participació 
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Oci i cultura 

Cohesió social 

Indicadors d’avaluació: 

Nombre de joves participants en el procés de definició del projecte 

Varietat de les persones participants: edat, sexe, origen, perfil, etc. 

 
 

Projecte 3 - Programació regular d’activitats 

Breu descripció: 

Creació d’una programació regular d’activitats (tallers, manualitats, jocs, xerrades...) 
sorgides de la dinamització comunitària o juvenil, tant si s’ubica físicament en un espai social 
com si no. Aquesta ha de respondre a les necessitats i interessos de les persones joves, per 
tant, en un primer moment és lògic que la pensi la pròpia persona dinamitzadora però que a 
poc a poc incorpori les propostes de les mateixes joves i en la mesura del possible que 
siguin elles mateixes les que les duguessin a terme. 

Objectius generals: 

1. Promocionar la participació juvenil al municipi. 

2. Fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre les persones (joves) sense 
distincions per raó de gènere, classe, origen, cultura, etc. 

Objectius específics: 

1.1. Donar suport a qualsevol iniciativa de dinamització juvenil que sorgeixi. 

1.2. Incentivar que els i les joves proposin i organitzin activitats del seu interès. 

1.3. Oferir espais per posar en pràctica la participació en sentit fort, on les persones siguin 
les que proposen, decideixen i executen.  

1.4. Oferir espais per posar en pràctica les habilitats per la vida. 

1.5. Vetllar perquè les accions i projectes que es realitzin siguin variades i responguin a les 
necessitats i motivacions de diferents perfils de joves. 

2.1. Tenir presència a l’Institut, així com a altres espais on es troben i reuneixen els i les 
joves. 

2.2. Establir contacte, crear vincle i esdevenir referents del major nombre de persones joves 
del municipi. 

2.3. Consolidar l’atenció, la informació i la comunicació cap al col·lectiu jove. 

2.4. Liderar un espai social de dinamització comunitària.  

2.5. Consolidar una programació d’activitats d’interès jove al llarg de tot l’any. 

Persones destinatàries: 

Principalment adolescents i joves de 12 a 18 anys. 
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Recursos humans: 

Tècnica dinamitzadora de joventut 

Recursos econòmics destinats: 

Partida d’activitats de joventut pels costos associats a la difusió, la compra de material 
necessari i la contractació de personal extern per a taller i activitats puntuals.  

Agents implicats: 

Regidoria de Joventut 

Oficina Jove de la Selva 

Persones talleristes o formadores externes 

Persones joves 

Entitats o particulars del municipi 

Accions a dur a terme: 

- Propostes d’activitats a dur a terme 

- Calendarització i programació mensual de les activitats 

- Difusió 

- Realització de les activitats 

- Avaluació 

Reptes que respon: 

Educació i formació 

Laboral 

Vida saludable 

Cultura i oci 

Participació 

Cohesió social 

Indicadors d’avaluació: 

Nombre d’activitats programades per mes 

Nombre d’activitats realitzades per mes 

Nombre de joves participants a les activitats 

Valoració qualitativa dels participants 

Varietat de l’oferta publicada 

 
 

Projecte 4 - Aula estudi  

Breu descripció: 
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Franja horària dins els dies d’obertura del local social o activitat de la programació 
d’activitats regular,  destinada a que els i les joves més petits puguin fer els seus deures, 
treballs i estudiar amb la figura de suport d’alguna persona, ja sigui la tècnica 
dinamitzadora, algú de Càritas o alguna persona jove major de 18 anys que faci de 
voluntària. 

Objectius genèrics: 

1. Promocionar la participació juvenil al municipi. 

2. Fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre les persones (joves) sense 
distincions per raó de gènere, classe, origen, cultura, etc. 

Objectius específics: 

1.4.Oferir espais per posar en pràctica les habilitats per la vida. 

1.5. Vetllar perquè les accions i projectes que es realitzin siguin variades i responguin a les 
necessitats i motivacions de diferents perfils de joves. 

2.4. Consolidar una programació d’activitats d’interès jove al llarg de tot l’any. 

Persones destinatàries: 

Adolescents de la franja d’ESO.  

Recursos humans: 

Tècnica compartida de joventut 

Tècnica dinamitzadora de joventut 

Recursos econòmics destinats: 

No es requereixen. 

Agents implicats: 

Regidoria de Joventut 

Regidoria de Benestar Social 

SBAS 

Càritas 

Persona jove major d’edat voluntària 

Reptes que respon: 

Educació i formació 

Cohesió social 

Indicadors d’avaluació: 

Nombre de persones joves interessades en el projecte 

Nombre de persones joves participants en el projecte 

Nombre de sessions d’aula d’estudi dutes a terme 
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Valoració qualitativa dels participants 

 
 
4.2.3.- PROGRAMA INSTITUT 
 

El programa Institut engloba els diferents projectes principals que ja s’estan duent a 
terme a l’Institut Rafael Campalans d’Anglès, centre d’ensenyament secundari de 
referència per les persones adolescents i joves de St. Julià del Llor i Bonmatí. Malgrat 
l’ubicació física del centre sigui al municipi veí d’Anglès, per la representativitat i 
impacte que tenen les actuacions al poder intervenir amb totes les persones joves de 
12 a 16 anys del nostre municipi i amb les que cursen Batxillerat, es considera 
fonamental incloure’l també en el present Pla Local. L’anterior PLJ ja contemplava 
alguns dels projectes que es detallaran a continuació, però al llarg d’aquests 4 anys 
s’ha augmentat la presència de la tècnica de joventut al institut, arribant a ser 
actualment un membre més de la comunitat educativa.  

 

Projecte 1- Nucli Jove 

Breu descripció: 

Conjunt de xerrades i tallers encarats a la formació en àmbits transversals de les persones joves 
amb l’objectiu d’ajudar en el seu benestar psicològic per tal de reduir les possibilitats d’introduir-se 
en conductes de risc. Cinc són les temàtiques a tractar: formació/orientació laboral, ús i abús de 
les NTIC, participació, relacions abusives i relacions interpersonals. Fonamentalment es duen a 
terme a les tutories.   

Objectius genèrics: 

1. Promocionar la participació juvenil al municipi. 

2. Fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre les persones (joves) sense 
distincions per raó de gènere, classe, origen, cultura, etc. 

Objectius específics: 

1.3. Oferir espais per posar en pràctica les habilitats per la vida. 

2.1. Tenir presència a l’Institut, així com a altres espais on es troben i reuneixen els i les joves. 

2.2. Establir contacte, crear vincle i esdevenir referents del major nombre de persones joves del 
municipi. 

2.3. Consolidar l’atenció, la informació i la comunicació cap al col·lectiu jove. 

Persones destinatàries: 

Alumnes de l’IES Rafael Campalans. 

Recursos humans 

Tècnica de joventut 
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Recursos econòmics destinats: 

No hi ha cap cost per part de l’ajuntament ni de l’institut. 

Agents implicats: 

Regidoria de Joventut 

Oficina Jove de la Selva 

Institut Rafael Campalans - Coordinadores pedagògiques d’ESO i Batxillerat i tutors/es. 

Reptes que respon: 

Educació i formació 

Treball 

Vida saludable 

Participació 

Cohesió social 

Indicadors d’avaluació: 

Nombre de tallers i xerrades fetes  

Varietat de les classes que realitzen els tallers 

Varietat de les temàtiques dels tallers 

Valoració de l’alumnat 

Valoració de l’equip docent del institut 

 
Projecte 2 - PIDCES 

Breu descripció: 

Dinamització mensual de l’hora del pati amb activitats, jocs i dinàmiques curtes que permetin 
reflexionar sobre diferents temàtiques d’interès juvenil. Fonamentalment els PIDCES giren entorn 
algun dia mundial de l’àmbit de la salut, com per exemple el dia de l’alimentació, de la dona, de la 
SIDA, de l’educació sexual, sense fum, etc.  

Objectius genèrics: 

1. Promocionar la participació juvenil al municipi. 

2. Fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre les persones (joves) sense 
distincions per raó de gènere, classe, origen, cultura, etc. 

Objectius específics: 

1.4. Oferir espais per posar en pràctica les habilitats per la vida. 

2.1. Tenir presència a l’Institut, així com a altres espais on es troben i reuneixen els i les joves. 

2.2. Establir contacte, crear vincle i esdevenir referents del major nombre de persones joves del 
municipi. 



 89 

2.3. Consolidar l’atenció, la informació i la comunicació cap al col·lectiu jove. 

Persones destinatàries: 

Alumnes de l’IES Rafael Campalans 

Recursos humans: 

Tècnica compartida de joventut 

Recursos econòmics destinats: 

Sense cost per l’Institut ni l’Ajuntament.  

Agents implicats: 

Regidoria de Joventut 

Oficina Jove de la Selva 

Institut Rafael Campalans  

Reptes que respon:  

Educació i formació 

Laboral 

Vida saludable 

Participació 

Oci i Cultura 

Cohesió social 

Indicadors d’avaluació 

Nombre de joves que participen de l’activitat 

Nombre de PIDCES realitzats al llarg del curs 

Varietat de les temàtiques tractades 

Valoració de l’alumnat 

Valoració de l’equip docent del institut 

 
Projecte 3 - No Deleguem!  

Breu descripció: 

Es proposa potenciar i apoderar la figura del delegat i delegada de classe per tal d’afavorir i 
aprofundir en la participació juvenil entesa en sentit fort, tant en la dinàmica del centre educatiu 
com amb el seu entorn i comunitat. El projecte No deleguem! vol treballar la participació en relació 
al grup classe i al municipi, buscant accions significatives a realitzar per part de l’alumnat com a 
resultat d’un procés de participació conjunt en el marc de l’Institut. 

Objectius genèrics: 



 90 

1. Promocionar la participació juvenil al municipi. 

2. Fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre les persones (joves) sense 
distincions per raó de gènere, classe, origen, cultura, etc. 

Objectius específics: 

1.1. Incentivar que els i les joves proposin i organitzin activitats del seu interès. 

1.2. Oferir espais per posar en pràctica la participació en sentit fort, on les persones siguin les que 
proposen, decideixen i executen.  

1.3. Oferir espais per posar en pràctica les habilitats per la vida. 

2.1. Tenir presència a l’Institut, així com a altres espais on es troben i reuneixen els i les joves. 

2.2. Establir contacte, crear vincle i esdevenir referents del major nombre de persones joves del 
municipi. 

2.3. Consolidar l’atenció, la informació i la comunicació cap al col·lectiu jove. 

Població destinatària: 

Persones delegades i subdelegades de 1er a 3er d’ESO, en primera instància. 

Alumnat de 1er a 3er d’ESO, en un segon nivell. 

Recursos humans: 

Tècnica compartida de joventut 

Recursos econòmics destinats: 

No hi ha cap cost per part de l’ajuntament ni de l’institut. 

Agents implicats: 

Regidoria de Joventut 

Oficina Jove de la Selva 

Institut Rafael Campalans - Coordinar dels delegats/es 

Reptes que respon: 

Educació i formació 

Participació 

Cohesió social 

Indicadors d’avaluació: 

Nombre de persones delegades i subdelegades participants 

Nombre d’alumnes participants dels diferents cursos 

Nombre de sessions de formació realitzades 

Nombre de sessions de dinamització de tutories realitzades 

Nombre de projectes executats 

Diversitat de temàtiques dels projectes executats 
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Valoració qualitativa de les persones delegades, de les tutores i del coordinador de delegats/des. 

Nombre de reunions de coordinació del projecte.   



4.3.- TEMPORALITZACIÓ 
 

 
 
 

G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D
Elaboració PLJ

Redacció 
diagnosi
Redacció 
disseny

Avaluació 
formativa
Avaluació 
sumativa

Implenentació 
PLJ

Prog. Bonmatí 
actiu i 

participatiu
Petits Implicats

Festa Major 
Jove

Vitamina J
Prog. Cohesió 

social i oci
Tècnica 

dinamitzadora
Espai jove

Programació 
activitats

Aula estudi
Prog. Institut

Nucli Jove
PIDCES

No Deleguem!

2020
1r trim 2n trim 3r trim 4t trim. 4t trim.

2022
1r trim 2n trim 3r trim 4t trim.

2021
1r trim 2n trim 3r trim

2023
1r trim 2n trim 3r trim 4t trim.



4.4.- RECURSOS 
 

 
A continuació detallem els recursos amb els que comptarà el Pla Local de Joventut per 
a desenvolupar les diferents actuacions dissenyades i planificades. En aquest sentit, 
parlarem dels recursos humans, per aquells que fan referència a tot el personal que 
treballarà per al seu desenvolupament i implementació; els recursos econòmics, és a 
dir, els diners invertits i destinats a la realització del pla; i finalment els recursos 
d’infraestructura, que fan referència als equipaments dels que es nodrirà el pla.  
 
4.4.1.- RECURSOS HUMANS 
 
L’únic recurs humà destinat exclusivament a joventut a Sant Julià del Llor i Bonmatí és 
la tècnica compartida de joventut, fruit del conveni anual entre l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal de la Selva. Aquesta persona té una dedicació de 8 hores setmanals al 
municipi. S’ha d’especificar però que aquesta figura tècnica treballa i està recolzada 
per tot l’equip de tècnics de l’Oficina Jove de la Selva. 
 
Per altra banda una de les línies estratègiques del PLJ actual contempla la 
contractació d’una persona com a dinamitzadora comunitària o juvenil, per tant, quan 
s’aconsegueixi la incorporació d’aquesta figura també serà un recurs humà molt 
important a tenir en compte.  
 
 
4.4.2.- RECURSOS ECONÒMICS 
 
És molt difícil detallar els recursos econòmics per un període quatre anys vista, però si 
es miren els recursos destinats a joventut de l’any 2019 ens podem fer una idea de les 
quantitats aproximades amb les que es poden comptar els propers anys , ja que en els 
anteriors quatre anys no s’ha ampliat la partida pressupostària sinó més bé reduït. 
Concretament els recursos econòmics destinats a la franja jove provenen de dos fons. 
Per una banda la partida de joventut pròpia de l’Ajuntament, que era de 5.000€ però 
d’aquesta mateixa quantitat s’ha de restar la part que paga el consistori al Consell 
Comarcal de la Selva pel servei de tècnics/es compartits/des, que és de 3.000€. Per 
tant, només queden 2.000€ per la realització de projectes i activitats de joventut. 
Deixar constància però que la Festa Major Jove té una partida a part de 11.000€. I per 
altra banda, la subvenció de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya per un projecte concret que es presenta anualment. L’any passat l’aportació 
va ser de 2.262,5€.  
 
Tanmateix també s’ha de mencionar que pel conveni del tècnic compartit, l’Ajuntament 
fa una aportació  del 100% del cost, però posteriorment el Consell Comarcal rep una 
subvenció de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, dins el 



 94 

contracte programa, que cobreix una part de la despesa municipal que es calcula 
anualment amb la renovació del conveni i depèn de la subvenció rebuda, del nombre 
d’habitants del municipi i de la dedicació de la jornada del tècnic.  
 
A part, es poden tenir altres fons d’ingressos provinents de subvencions d’organismes i 
ens diversos, però que en aquests moments no es poden computar per 
desconeixement concret de les convocatòries i les temporalitats. Per altra banda s’ha 
de dir però que els recursos econòmics que l’Ajuntament destina al col·lectiu de joves 
va més enllà de la partida concreta destinada als i les joves perquè hi ha actuacions 
que es duent a terme des d’altres àrees del consistori, com poden ser cultura, serveis 
socials, esports, etc. 
 
Malgrat l’anterior, s’ha de deixar constància que si realment l’aposta política de 
legislatura és concreta en la realització de les línies d’actuació que planteja el present 
Pla Local de Joventut 2020-23, els recursos econòmics destinats a joventut s’hauran 
d’ampliar i força. 
 
4.4.3.- RECURSOS D’INFRAESTRUCTURA 
 
En quant als equipaments, el municipi actualment no compta amb cap equipament 
aglutinador de la població en general o per les persones joves en particular. Tot i 
aquest punt de partida, cal remarcar que un dels projectes inclosos en un dels tres 
programes del present Pla és precisament crear un espai social per vincular-hi la 
dinamització comunitària que també es vol endegar. Per altra banda s’ha de tenir en 
compte que els i les joves del municipi tenen altres espais i punts de trobada 
freqüents, tot ells a l’espai públic, però que també cal tenir presents per fer-hi també 
actuacions.  
 
 
4.4.- COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

 

En plena societat de la informació, es fa vital dedicar temps i recursos a planificar com 
es donaran a conèixer i s’informarà sobre les polítiques de joventut que es 
desenvoluparan els propers anys, amb l’objectiu de ser oberts i transparents amb els 
ciutadans i ciutadanes de la Cellera de Ter, democratitzar la informació i el projecte 
polític, facilitar l’apropiació per part de les persones sobre allò que s’està fent al 
municipi i garantir el màxim de participació a les diverses actuacions. 

Els mitjans de comunicació juguen un paper clau i és per això que aquest Pla Local de 
Joventut preveu un pla de comunicació genèric i estàndard que incorporarà en el 
desenvolupament de les actuacions previstes. Cal a dir que cada activitat adaptarà la 
seva comunicació. 
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Canals de comunicació emprats:  

● Web oficial de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
● Xarxes socials del consistori: Facebook i Twitter.  
● Xarxes socials de joventut: llistes de difusió de WhatsApp. 
● Butlletí Mensual i revista l’Amic (anual). 
● Material gràfic i corporatiu 
● Web oficial de l’Oficina Jove 
● Xarxes socials de l’Oficina: Facebook, Twitter i Instragram. 

A més a més, un cop finalitzat i aprovat el present Pla Local de Joventut, se’n 
comunicarà la seva publicació, resultats i conclusions a través d’un acte de 
presentació on es tindrà especial esment amb el retorn del treball fet amb totes les 
persones que han participat d’una manera directa o indirecta en l’elaboració del 
mateix, com les diverses regidories, personal tècnic, agents socials del territori i la 
joventut municipal. 
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5.- AVALUACIÓ 
 
Per a fer l’avaluació d’aquest Pla Local de Joventut partim d’un concepte actual i 
profund de l’avaluació, entenent-la com a procés continuat i planificat que té lloc al 
llarg de totes les etapes de desenvolupament d’un servei o programa i no únicament 
en la seva etapa final. A més a més, volem que sigui una eina activa i transformadora, 
per tant, des d’una perspectiva de teoria del canvi o la corrent Theory-based evaluation 
(molt utilitzada en programes de tipus social), volem conèixer, més enllà de quins 
seran el resultats, com aquest es generen, o sigui quina és la teoria del canvi per a 
què succeeixin.  

 
Una definició molt exhaustiva i que ens pot acostar a aquesta idea àmplia d’avaluació 
és la següent: “l’avaluació de serveis i programes socials és una forma d’investigació 
social aplicada, de caràcter sistemàtic, que vol obtenir informació significativa sobre la 
planificació, el desenvolupament i els resultats d’un determinat servei o programa, per 
tal de valorar-ne el grau d’adequació a les previsions inicials, amb la finalitat d’establir 
uns judicis de valor (basats en l’anàlisi comparativa d’allò que s’ha produït amb allò 
que s’havia previst) que han de facilitar els processos de presa de decisions que 
afecten el servei o programa avaluat, tenint sempre present la seva utilitat social, en el 
sentit que les seves conclusions permetin millorar i optimitzar l’esmenta’t servei o 
programa” (Gómez,2000:87). 

 
En aquesta l’avaluació valen tots el mètodes d’investigació que ens siguin possibles. 
Per tant, totes les tècniques de recollida de dades i d’anàlisi que tinguem al nostre 
abast les farem servir, sempre i quant es valorin com a útils i idònies. 

 
Quin és el principal repte en un projecte/servei? Aconseguir els objectius fixats 
respectant les limitacions establertes. En aquest sentit doncs, hem considerat molt 
important ésser en tot moment conscients de les limitacions de recursos que tenim per 
ajustar el màxim al model avaluatiu a la realitat que vivim dia a dia. Les fonts 
d’informació les recollirem, bona part sistemàticament durant la execució de 
programes, activitats o intervencions directes, i també recollirem opinions i valoracions 
però d’una forma àgil i eficient. Aquest últim concepte de eficiència hi volem donar 
molta rellevància, encara que sovint s’oblidi, és molt important pel que fa a l’avaluació, 
de fet només complint un criteri d’eficiència pren sentit aquesta avaluació i la fa un 
element útil i imprescindible.  

 

5.1.- QUAN AVALUAREM? 
 

 

Tenint en compte la dimensió temporal creiem important fer dos tipus d’avaluació: 
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Avaluació formativa, també anomenada de “procés” o “seguiment”. Es realitza durant 
el procés, per tant és contínua i de seguiment. Es de caràcter intern, per un auto-
coneixement, necessari per fer canvis o correccions. Servirà doncs per fer el 
seguiment dels projectes anuals i també en segon lloc per l’ajustament al pla local, en 
el sentit de si els projectes anuals que s’han realitzat responen o no a les necessitats 
detectades a la diagnosi del mateix.  
 
Els objectius que perseguirem amb aquest tipus d’avaluació és ajudar en l’execució del 
programa, en el bon desenvolupament i en si és necessària en la seva modificació o 
replantejament. L’execució es farà a través de l’obtenció de dades durant el procés, 
tenir coneixements precisos de les actuacions (freqüència, afluència, acceptació, etc.), 
tenir en ment des del principi la perspectiva avaluativa de seguiment. La farà la tècnica 
amb ajuda dels agents executors: dinamitzadors, monitors o altres agents. I òbviament 
la recollida també d’opinions dels usuaris.  
 
Avaluació sumativa, també dita conclusiva, de “resultats o “impacte. En farem una 
després de cada projecte anual i una conclusiva després de finalitzar la vigència del 
Pla Local. Per tant, en aquest cas és una avaluació final i puntual i que podríem 
denominar de producte. 
 
Els objectius seran jutjar si un programa té èxit, i en última instància si cal fer-lo 
desaparèixer, canviar-lo o mantenir-lo. La farem obtenint dades de les activitats fetes i 
processos acabats, i gràcies a informació precisa de les realitzacions que les faci 
valorables. En aquest cas la valoració s’ha de fer imprescindiblement amb més agents, 
com per exemple el regidor o  agents externs vinculats en temes de joventut. 

 

5.2.- QUI AVALUARÀ? 
 

 

Per incidir més en qui farà l’avaluació, ens fixarem més en el concepte de relació que 
no pas amb qui la farà. O sigui ens centrarem en quina relació existeix entre 
l’avaluador, l’organitzador i el subjecte. 
 
Primerament i de forma lògica, podem dir que la valoració serà interna en el sentit que 
els avaluadors són també els organitzadors. Liderats pel tècnic i obrint horitzons a 
polítics, dinamitzadors, monitors, altres tècnics i altres possibles actors i parts 
implicades. Per tant, podem dir que farem una autoavaluació del nostre pla o 
projecte. No cal dir que tenint en compte els recursos disponibles i l’entorn ens sembla 
la millor manera d’avaluar, ja que som qui tenim la informació i el coneixement del que 
estem fent. 
 

En segon lloc però, pel que fa als i les joves participants, dependrà del tipus d’activitat 
la relació en l’avaluació. En alguns casos serà participativa, en el sentit que es 
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recollirà la seva opinió i valoració; en d’altres pot ser simplement una acció externa 
d’observació per part dels tècnics; i en el millor dels casos, i en cas que l’activitat i la 
característica dels subjectes ho permeti, és pot fer un tipus d’avaluació de 
empowerment on el subjecte és la part activa i és ell mateix el que avalua la 
realització i la persona tècnica només acompanya i facilita. Sabem que aquesta última 
és la millor forma d’avaluar i la que s’ajusta més al nostre ideari d’intervenció amb els i 
les joves, on busquem apoderar-los i fer-los més autònoms, però també és cert que 
només és realitzable en determinats projectes.  

 

5.3.- QUÈ AVALUAREM? 
 

 

Aquí caldria aclarir; què és el que volem avaluar?  
 
Primerament podem dir que una modalitat d’avaluació ja l’hem fet i és l’avaluació de 
necessitats, ja que el mateix Pla Local respon a aquest exercici de valorar quines són 
les necessitats, establir prioritats i fer la presa de decisions sobre l’aplicació de 
recursos i establiment de fites i objectius. 
 
Ens quedaran però per fer altres modalitats d’avaluació. L’avaluació d’execució o de 
procés, que es farà en el que hem anomenat anteriorment en el “quan” avaluació 
formativa, per tant es farà en el seguiment continuat. Aquesta anirà molt relacionada 
al projecte anual i els objectius plantejats. Cal destacar que el procés per la confecció 
d’aquest mateix Pla Local serà avaluat en aquesta modalitat d’avaluació un cop estigui 
aprovat per ple.  

Sobretot analitzarem i seguirem: 

Realitzacions/outputs: -----------------------------> (objectius operatius) 

 
També l’avaluació de producte, amb l’objectiu de mesurar els resultats, impactes, 
eficàcia, eficiència i efectivitat... 

Sobretot analitzarem: 

Resultats/ outcomes-------------------------------(objectius específics) 

Impactes/ impacts: (més a llarg termini)------ (objectius generals) 

 
I una última, que és l’avaluació de disseny, on pot entrar més en la perspectiva de la 
teoria del canvi i on podem fer un anàlisi més global i adonar-nos si el model funciona 
o no, si s’estan produint els canvis i les transformacions esperades i què els provoca. 
Aquesta teoria també s’anomena caixa negre, i és centrar l’avaluació en la teoria. 
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5.4.- COM AVALUAREM? 
 

 

Com farem l’avaluació dependrà de tots els apartats anteriors: el quan, el qui i el què. 
Com ja hem dit a l’inici, partirem d’una obertura de mires on tot element que ens sigui 
útil, l’utilitzarem per avaluar. De fet l’objectiu és la pluralitat metodològica, quantitativa, 
qualitativa i mixta, i també diversitat tècnica. 
 
En alguns casos es tractarà de fer una recollida a partir de valoracions escrites, de 
omplir qüestionaris, on poden haver variables tan qualitatives com quantitatives. 
D’altres mètodes més purament qualitatius com poden ser reunió de valoració amb 
tots els participants, o focus grup, en cas de una intervenció de caràcter més gran. Cal 
remarcar que també hi haurà molt informació generada en el procés i que haurem anat 
recollint (nombre de participants, nombre d’intervencions, periodicitat...) al llarg 
d’aquest. 

Criteris que tindrem en compte: 

• Pertinència.  S’adequa el pla local a les necessitats i/o problemes de la 
joventut? 

• Suficiència. Consisteix a establir si els recursos i els mitjans disponibles són 
suficients (coherència). 

• Progrés. Consisteix en valorar si el pla o el projecte s’està desenvolupant i 
implementant tal com estava previst i, per tant, si s’estan aconseguint els 
microefectes esperats. 

• Eficàcia. En quin grau aconseguim els objectius inicialment previstos. 

• Efectivitat. És quan el programa aconsegueix uns efectes positius, 
independentment de si aquests estaven o no estaven inicialment previstos. 

• Eficiència. Consisteix en la relació entre els mitjans i els recursos utilitzats i els 
efectes aconseguits. 

• Resultats i impacte. Els tres darrers criteris valoratius comentats (eficàcia, 
efectivitat i eficiència) han de relacionar-se amb l’obtenció de resultats i amb 
l’impacte. 

• Avaluabilitat. Verificar si el pla és o no és avaluable significa valorar si la seva 
formulació, el seu disseny i la seva implementació fan possible que sigui 
avaluat. 
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