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Objectiu  

Portar a terme un procés participatiu en el que els joves siguin els protagonistes, en la definició del                  
nou Pla local de Joventut pel 2020/2023. 

Justificació (perquè ho hem fet) 

El procés participatiu ha format part d’un projecte més ampli, que és la redacció del Pla local de                  
joventut, en el que s’inclou la realització d’una diagnosi i mapa de recursos com el mateix redactat                 
del document.  

La memòria recull el procés amb el que s’ha recollit la veu i la mirada de la joventut del municipi,                    
imprescindible perquè el document resultat, el Pla local de joventut, sigui una eina per              
l’Ajuntament que orienti el contingut, la metodologia i l’avaluació de les polítiques de joventut que               
es volen impulsar.  

El procés va finalitzar amb una festa o trobada de retorn, organitzada pels mateixos joves,               
coincidint amb la celebració dels 25 anys del casal de joves.  

Hem considerat, a partir de la proposta metodològica portada a terme, que la concepció del Pla                
local de joventut és un procés dinamitzador del propi col.lectiu jove. 

Descripció  i metodologia (què i com ho hem fet) 

Fase 1.- Establiment de les bases polític-metodològiques del procés participatiu 

A través d’una reunió entre l’equip tècnic i el polític de l’àrea de joventut, es va establir els                  
objectius del procés d’actualització del Pla local de joventut. Es va decidir conjuntament la              
metodologia que s’empraria en cada fase del procés com els espais de seguiment i de coordinació.                
A aquesta reunió es va veure com una oportunitat la celebració dels 25 anys del casal de joves. 

Aquesta primera fase va servir per a: 

- Ajustar el calendari del procés al calendari electoral del municipi, per tal de treure el                
màxim rendiment de cada fase del treball. 

- Establir els canals que facilitin l’accés a la informació, tant pels joves com pels diferents                
professionals implicats. 

- Conèixer la disponibilitat de l’equip de joventut per la dinamització de les convocatòries i               
accions plantejades. 

-  Pactar les funcions i el paper dels professionals provinents de la cooperativa Marges. 

Es va motiva la creació d’un Grup de seguiment Mixt (grup motor), format per professionals i                
algunes persones joves clau, amb qui contrastar i validar l’evolució del procés.  

En el grup motor van participar 20 persones del municipi de manera continuada a tot el procés. A                  
destacar la participació de persones de totes les edats en la franja considerada jove. S’ha reunit                
quatre vegades a l’espai jove, més el mateix dia de la festa jove. 

El grup motor ha estat com la sala de màquines, el centre d’operacions o de control, l’espai de                  
treball on cuinar el Pla local de joventut  
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2a Fase: Reflexió i anàlisi de la realitat juvenil  

Aquesta segona fase comprenia el treball de camp pròpiament dit, que consistia en: 

• L’anàlisi quantitatiu de la realitat juvenil.  

• La identificació del mapa de recursos i les polítiques de joventut del municipi.  • 
L’anàlisi qualitatiu de la realitat jove a partir de les percepcions de diferents 
agents:  joves de 14 a 35 anys, col·lectius de joves i entitats, professionals del 
territori i  representants polítics.  

El procés d’anàlisi i diagnòstic ha comptat, per tant, amb un treball de contextualització  

previ a partir de l’anàlisi de dades secundàries i pel qual s’han fet servir diferents tècniques:  8  

• Recollida i explotació de dades secundàries: a partir d’entrevistes 
personalitzades i qüestionari per a professionals:  

o Polítiques de joventut.  

o Recursos i equipaments amb presència juvenil.  

o Entitats i grups de joves.  

• Anàlisi sociodemogràfic de la població: dades objectives extretes del Padró           
municipal (Idescat), diferents àrees del propi Ajuntament de Castell-Platja         
d’Aro i S’Agaró i de l’Observatori Català de la Joventut. L’obtenció i anàlisi             
d’aquestes dades ha anat a càrrec del mateix equip de Joventut del municipi.             
Tal i com s’ha apuntat anteriorment, ha estat complex aconseguir-ne d’altres           
que haurien enriquit l’anàlisi.  

L’anàlisi es veu dificultada per la manca d’accés a dades quantitatives actuals en             
relació a aspectes tan prioritaris com l’habitatge o l’ocupació al municipi, bé perquè             
l’Ajuntament no té competència directa en aquesta temàtica -en matèria d’habitatge,           
per exemple- i, a nivell comarcal no es disposen de dades; bé perquè s’han trobat               
dificultats per aconseguir dades registrades per part de les àrees municipals           
competents.  

Pel que fa a l’anàlisi qualitatiu, s’han utilitzat diferents tècniques per realitzar sessions 
de  treball amb els següents col·lectius:  

• Entrevistes personalitzades amb professionals i agents socials (11): amb          
representants d’entitats -no exclusivament juvenils-, joves vinculats/des       
directa o indirectament amb l’àrea de Joventut, que han impulsat el seu            
projecte professional al municipi o que han passat en algun moment per            
alguna de les àrees municipals; professionals de diferents serveis municipals          
que treballen directa o indirectament amb joves, professionals d’altres         
recursos i/o equipaments no municipals:  

o Colles de Carnaval  

o Casino Castellarenc  

o PFI (2) 

o INS Ridaura  

o Serveis Socials  
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o Joves empresaris (3)  

o Mediació oci nocturn  

o Participació  

• Qüestionari per a professionals (s’han retornat 7): enfocat a conèixer els 
diferents  recursos adreçats directa o indirectament a joves, la seva valoració 
per part de les  

persones referents i la relació amb l’àrea de Joventut.  
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• Coneixement d’experiències de municipis veïns (1): s’ha realitzat una visita a            
Empuriabrava, municipi amb característiques similars de distribució de nuclis         
poblacionals i amb una llarga trajectòria de treball en polítiques de joventut.  

• Tallers i sessions de treball grupal (13): en aquestes, s’han utilitzat materials i              
eines diverses per recollir informació i percepcions, en funció del públic a qui             
s’adreçaven. S’han realitzat sessions amb adolescents i joves, professionals,         
representants polítics i sessions mixtes com el grup motor. Entre d’altres, s’han            
fet servir el mapa d’agents, una adaptació de la tècnica d’arbre de problemes,             
treball sobre el mapa del municipi, el Partijoc1, elements de facilitació visual,            
aportacions literàries, materials audiovisuals, dinàmiques de coneixença,       
passejades informals pel carrer o elements de creació artística. Se n’han           
realitzat les següents sessions de  treball grupal:  

o Club Esportiu Aro  

o Famílies de persones joves inscrites a les colònies de primavera  

o Grup de joves vinculat a l’Espai Jove  

o Grup de kickboxing  

o Grups de joves dels PFI  

o Àgora Jove INS Ridaura amb tot l’alumnat de 4t ESO  

o Casal Tecnològic  

o Grups de 2n de Batxillerat de l’INS Ridaura  

o Trobada amb entitats i col·lectius joves en el marc de la Festa Jove 
(Skateòlics,  Som Reggae, La Banda del Pati i Sloopy Tunas).  

o Sessió de treball amb professionals del territori  

o Sessió de treball amb la Comissió d’Infància i Joventut  

o Sessió de treball amb representants polítics de govern i oposició  

o Coordinació amb l’equip extern encarregat del Pla d’Igualtat: presència al 
grup de discussió amb joves i reunió de coordinació  

1 Joc per a la planificació d’activitats / projectes, elaborat per MARGES.  

• Accions de dinamització i recollida d’informació a l’espai públic: Diada de Sant             
Jordi, Festa Pasqüetes, Festa Jove, passejada pel nucli de S’Agaró i PIDCES INS             

4 



 
 

 
 

Ridaura.  

3a Fase: Retorn de la diagnosi i definició de les línies d’actuació  

La tercera fase tenia l’objectiu de retornar, contrastar i enriquir la diagnosi realitzada i 
construir les principals línies d’actuació que ha de desenvolupar el futur Pla Local de  

Joventut. S’han aprofitat diferents espais amb aquest fi:  
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• Trobada equip de Joventut  

• Grup motor del PLJ  

• Comissió d’Infància i Joventut  

• Festa Jove 19 d’octubre  

Cal destacar que a la sessió de retorn amb el Grup Motor, van assistir una vintena de                 
joves d’edats i perfils diferents i va comptar amb la presència de l’Alcalde i el Regidor                
de Joventut, els quals van compartir amb el grup de joves les prioritats i compromisos               
marcats a partir d’elements sorgits de la diagnosi. Els i les joves van tenir              
l’oportunitat d’expressar directament les seves inquietuds i motivacions en una          
conversa que va durar més d’una  hora.  

Fase 4.- Retorn i tancament del procés 

Un cop actualitzada la diagnosi qualitativa i les línies d’acció del futur PLJ, es planteja realitzar una                 
sessió de retorn oberta a totes les persones participants i d’altres que s’hi vulguin sumar, per tal                 
de fer una devolució del procés desenvolupat i de les idees força que han sorgit tant a la diagnosi                   
com al pla d’acció. 

En la fase 1, s’ha vist com una oportunitat fer aquesta sessió de retorn oberta coincidint amb la                  
celebració del 25è aniversari del casal de joves. Així, com hem anat exposant en les diferents fases                 
del projecte, es crearà un segon grup motor per a la preparació de la festa/trobada de retorn, a on                   
s’invitaràn a persones que han participat en diferents moments en el casal de joves del municipi.                
Els objectius d’aquesta trobada són: 

- celebrar el 25 è aniversari del casal de joves, com a pretex per a reunir diferents persones                  
del municipi que han passat pel servei. 

- recuperar el vincle i la visió que ha existint en quan al casal de joves al municipi, com a                    
referent important per a determinades persones en el seu desenvolupament, per a que els              
seus usuaris, actuals pares de potencials participants al casal, recuperin la confiança per a              
motivar als seus fills a participar dels serveis de joventut.  

-  fer la devolució del PLJ, tant les línies, la diagnosi com el procés. 

- teixir comunitat posant al centre a les actuals persones joves del municipi. 

Per a fer la recollida i retorn del procés, durant el procés participatius, s’elaborarà un vídeo, per a                  
que al final del procés es pugui disposar d’aquesta eina gràfica, com a instrument d’informació i                
sobretot per a traslladar la part més vivencial de tot el procés.  

Aquest vídeo es projectarà en la festa/trobada de retorn. 
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Recursos (Amb quins recursos humans i materials ho farem?) 

Recursos humans: 

- la contractació de la cooperativa Marges 

- El personal tècnic i monitors de joventut 

- de manera puntual a altres professionals de l’ajuntament 

- empresa per a l’elaboració del vídeo 

Recursos materials: 

- material fungible per a la dinamització de les reunions de treball. 

- els necessaris per a la celebració de la trobada/festa. 

- cartells i material de difusió elaborat per expressament per l’àrea de comunicació de              
l’Ajuntament. No sempre serà imprès, sinó per a utilitzar-lo per les xarxes. 

 

Comunicació 

Les eines bàsiques de comunicació del projecte, per a tenir el contacte amb els joves i participants                 
han estat les xarxes que actualment ja te joventut actives, el whatsapp i les trucades i trobades                 
directes dels referents de joventut amb els joves del municipi, a través del vincle que ja tenen. 

https://www.facebook.com/pijplatjadaro/ 

https://www.instagram.com/joventutplatjadaro/ 

Això es complementa amb: 

- la presència física amb material i de les persones que estan en el procés participatiu en les                  
activitats i festes del poble que es portin a terme durant els mesos, com ara Sant Jordi i la festa de                     
pasqüetes. 

 
Calendari 

 Feb Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov 

Fase 1           
Fase 2           

Fase 3            
Fase 4           

seguiment           

 

S’ha complert el calendari previst 
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Pressupost  

INGRESSOS 

subvenció Diputació de Girona  3.709,88 € 

subvenció Consell comarcal del Baix Empordà  4.500,00 € 

fons propis  29.111,09 € 

total  37.320,97 € 

 

 

DESPESES 

Contractació de MARGES itineraris de transformació SCCL per acompanyament i 
dinamització del procés 

12.093,22 € 

Despeses de gravació del video  3.811,50 € 

Despeses de la festa de retorn del Pla local de joventut  10.518,75 € 

Hores de personal propi (tècnic, educadora i informadora juvenil)  10.897,50 € 

total  37.320,97 € 

 

 

Avaluació i propostes de millora 

El procés participatiu plantejat, a assolit els objectius proposats, ja que a més a més de                
l'actualització del Pla local de joventut, ha estat una eina de dinamització del col.lectiu jove, a                
partir de recollir la seva veu i la seva mirada en el municipi, com que s'ha aconseguit la seva                   
implicació tant en el grup motor del procés com per a l'organització de la festa de retorn del                  
resultat del Pla local.  

A més a més, el propi procés d’organització de la festa jove, ha facilitant el tancament d’una etapa                  
d’un grup de joves i l’inici d’un nou grup que té ganes d’implicar-se en el municipi. 

Sí que el pes que s’esperava que tingués la celebració dels 25 anys del casal de joves no ha estat                    
tal, ja que ha agafat més força el nou grup sorgit. 
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