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1. PRESENTACIÓ

PLANIFICAR PER
TRANSFORMAR

Un Pla Local de Joventut
és el document marc per implementar les
polítiques de joventut,
l’eina que ens ha de dirigir per fer
possible que els joves del municipi
tinguin un accés universal i normalitzat
a la condició de plena ciutadania. Entén
les polítiques de joventut des dels criteris
de transversalitat i integralitat, és a dir,
no només oferint determinats serveis,
sinó treballant des d‘una perspectiva
global que interrelacioni els diversos
àmbits de la vida dels joves: ocupació,
formació, salut, esport, participació,
cohesió social, igualtat, inclusió,
associacionisme.
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2. MISSIÓ

PLJC 2020-2024
El Pla Local de Joventut de Cantallops 2020 – 2024 (PLJC d’ara endavant) és un
instrument que neix de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Cantallops i pretén
establir un pla d’acció

en matèria de polítiques de joventut per als propers 4 anys,

avaluar les accions i les polítiques portades a terme en aquest àmbit durant els darrers
anys (PLJ 2016-2019), donar continuïtat a les que són necessàries i generar-ne de
noves. Aquest document ha de ser l’eina de treball bàsica, el motor de dinamització i
sobretot de participació dels joves cantallopencs.
És evident que la joventut ha passat de ser una etapa vital a una condició de vida i per
tant travessa tots els àmbits (transversalitat): salut, ocupació, formació, esports,
cultura, inclusió, igualtat, participació, cohesió social, associacionisme... Per tant en el
PLJC trobarem totes les accions que es facin al municipi de Cantallops, moltes d’elles
es treballen de manera coordinada i en col·laboració amb la resta de regidories, amb
altres agents vinculats als joves i amb altres organismes i municipis veïns. Així doncs,
la interdepartamentalitat es dona de manera automàtica en ajuntaments petits, ja que
hi ha molt poc personal i entre tots es fa tot i també es dóna automàticament la
interinstitucionalitat

(govern

multinivell)

entre

les

diferents

administracions

públiques: es mantenen reunions de treball amb altres tècnics de joventut de la
comarca, ja sigui a través de la taula comarcal de joventut o a nivell individual cada
municipi, amb altres departaments del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, reunions
amb altres agents de joventut vinculats a administracions (tècniques referents
d’ocupació juvenil, educadors o acompanyants de programes formatius, monitors...),
amb altres institucions o administracions (departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya…), entitats i es mantenen trobades periòdiques de xarxa de professionals de
joventut a través de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
(Serveis Territorials de Girona).
I tots els agents i institucions implicades en el desenvolupament de les polítiques de
joventut al municipi han de treballar en xarxa, això suposa un treball conjunt i una
coordinació contínua entre ells. De la mateixa manera i amb el mateix objectiu es
treballa de manera transversal dins l’equip de tècniques de joventut compartides com
a estratègia de treball. I es té previst continuar treballant en aquest sentit en el
moment d’executar els programes.
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2. MISSIÓ
2.1 OBJECTIUS GENERALS

El PLJC ens ha de dirigir a fer
possible que els i les joves del
municipi

tinguin

universal

i

un

accés

normalitzat

a

la

condició de plena ciutadania. Per
això cal esforçar-nos per a crear
polítiques

de

joventut

que

fomentin la creació i consolidació
de tots aquells serveis i recursos
(materials

i

humans)

incideixin de forma

que

efectiva

en

la vida dels i les joves i que els
facilitin

l'acompliment

de

les

seves necessitats i inquietuds, de manera que puguin triar i escollir lliurement
i en igualtat de condicions el seu projecte de vida. Per aquest motiu, el PLJC ha
de tenir els següents objectius generals:
Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la
diversitat de formes i models de vida.
Garantir la igualtat d’oportunitats dels joves en l’accés als recursos socials,
polítics, econòmics i culturals necessaris per exercir la ciutadania.
Donar resposta a les necessitats específiques dels nois i noies, facilitant la
seva autonomia per tal que es puguin emancipar en les millors condicions.
Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper
actiu com a ciutadà en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva
participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar
rellevància a la seva visió del món. Fomentar la participació dels joves en la
construcció

de

projectes

col·lectius

mitjançant

una

política

activa

de

dinamització que, a més de facilitar la seva presència en la vida pública del
municipi, generi espais de relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels
interessos juvenils.
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2.2. PRINCIPIS RECTORS I
CRITERIS METODOLÒGICS

PRINCIPIS RECTORS
Els principis rectors són aquells criteris que han d’inspirar el disseny, la implementació i
l’avaluació de les polítiques de joventut d’una forma transversal i contenen els valors que
han d’impregnar totes les actuacions que es derivin del PLJC i els transformen en uns
criteris que cal aplicar en desenvolupar polítiques de joventut.
Aquest Pla Local de Joventut de Cantallops s’ha
treballat

a

partir

d’uns

determinats

criteris

metodològics (PNJCat 2020) que s’articulen tenint
en compte aquests quatre principis rectors:
Participació
Transformació
Integralitat
Qualitat

Participar significa ser part, prendre part i tenir part en alguna decisió.
És el dret que ha de tenir tota persona a donar la seva opinió i a decidir el seu propi
destí. Implica prendre part i participar de la presa de decisions amb un propòsit
clarament definit i desitjat.
Les polítiques de joventut han de contenir

al

una alta intensitat democràtica en què tots

diferents

els

desplegament del PLJC tinguin en compte

agents

implicats

d’incidència

en

el

tinguin

procés

de

capacitat
presa

llarg

dels

propers

agents

anys,

cal

implicats

que
en

els
el

de

els criteris i les condicions següents a l’hora

decisions; en què els agents tinguin clares les

de dissenyar i implementar les polítiques de

seves funcions i siguin coresponsables del

joventut,

seu disseny i execució; en què es treballi

mesures que se’n derivin:

així

com

els

programes

i

les

amb lògica de procés i que aquest vagi

Incorporació en el disseny, el seguiment i

acompanyat d’un procés intern i col·lectiu

l’avaluació de tots els agents rellevants i

d’aprenentatge de la participació de cada un

afectats

dels

(agents institucionals i agents socials).

agents.

Per

fer

això,

els

agents

en

la

política

a

desenvolupar

institucionals han de cedir poder per entrar

Establiment d’unes regles del joc clares.

en

Rellevància i interès de les temàtiques en

dinàmiques

de

codecisió

amb

altres

agents.

les quals es faci participar les persones
joves i que donin resposta a les necessitats

Per poder incorporar aquesta mirada dins el

reals d’aquest col·lectiu.

disseny

Reconeixement i presa en consideració de

i

estratègics

la
i

concreció
operatius,

dels

així

objectius

com

en

les

mesures i actuacions que es desenvoluparan

les múltiples formes de participació. Els i
les

joves

ja

participen

en el territori,
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s’organitzen
activitats.
formes

per

dur

També
de

2.2. PRINCIPIS RECTORS I
CRITERIS METODOLÒGICS

a

cal

terme

fer

accions

emergir

participació,

i

igualtat de condicions i en funció de les
seves necessitats i prioritats.

altres

lligades

a

moviments, plataformes, grups no formals,

Concretament,

si

parlem

de

participació

els quals també s’han de reconèixer com a

jove, ens referim en el procés que els joves

interlocutors vàlids.

formin part d’iniciatives que surtin d’ells

Utilització de metodologies participatives

mateixos i que ells organitzin amb el suport

per

de l’àrea de joventut. També es vol donar

reforçar

la

transversalitat

i

la

interdepartamentalitat en el disseny, el

tot

seguiment i l’avaluació de les polítiques,

l’associacionisme i la participació dels joves

les mesures, les accions i els programes a

en altres activitats que s’organitzin en el

desenvolupar.

municipi.

Dotació

de

recursos

processos

tècnics

per

per

el

suport

possible

a

incentivar

als

dinamitzar-los

Creiem convenient treballar per als joves,

adequadament.

però molt més amb els joves. Per això el

Existència de voluntat política.

nostre

Planificació de la participació.

participació dels joves en les diferents fases

Introducció de la perspectiva comunitària

d’elaboració del PLJ i serà present en les

i el treball en xarxa.

Fases

Reconeixement

i

incorporació

dels

diferents perfils de joves i de formes de
participació juvenil, més enllà dels actors
organitzats i institucionals, perquè tots els
i les joves hi participin. Cal incorporar els
discursos significatius i la diversitat de
persones joves.
Participació informada, deliberativa, amb
igualtat

i

resultats

concrets.

Sense

informació no es pot participar.
Generació

d’espais

i

metodologies

treball que garanteixin que els
perfils

de

joves

puguin

de

diferents

participar en

treball

d’execució

ha

i

començat

valoració

amb

del

PLJC

la

i

projectes. Per aquest motiu hem intentat
generar

un

procés

proper,

accessible,

permeable, amb canals i llenguatges propers
al jovent per tal que se sentin motivats a
participar. Les tecnologies de l'informació i
la

comunicació

han

jugat

un

paper

important, però no han estat l’únic sensor.
Els hem convocat a trobades, reunions, hem
enviat cartes, hem estat presents als actes
lúdics del poble, hem sortit al carrer… en
definitiva hem utilitzat tots els canals que
hem pogut per donar l’oportunitat a tothom
de dir la seva.
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Transformar és convertir una realitat en una altra mitjançant un procés.

Les polítiques de joventut han de tenir una
voluntat
apunta

transformadora
la

missió

del

en

la

línia

PNJCat:

que

afavorint

l’apoderament de les persones joves i els
processos de mobilitat social. Han de tenir
una

voluntat

de

transformar

tant

les

condicions de vida dels i les joves com el
model
tinguin

de

societat

impacte

transformació

en

en

pretén

la

general

i

societat.
tenir

un

cal

que

Aquesta
impacte

positiu en la realitat que viuen els joves i el
seu entorn.

polítiques de joventut tenen un caràcter
universalista, en el sentit que es dirigeixen a
tot el col·lectiu de joves. Tots els joves són
diferents i viuen realitats diferents per tant
les polítiques de joventut han d’incloure a
tots i a totes les joves del municipi sense
discriminar ningú per motius d’origen, sexe,
ideologia,

específiques...

desigualtats

més

importants

per

tal

de

minimitzar-ne els seus efectes d’exclusió.

En línia amb la perspectiva inclusiva, les

edat,

El que sí cal tenir en compte són aquelles

religió,

necessitats

Per tant el pla local de joventut intentarà
lluitar contra les desigualtats socials del
municipi

sempre

tenint

en

compte

les

especificitats de cada jove.
En el disseny s’han de tenir en compte
aquestes
polítiques

diferències
de

procurant

joventut

siguin

que
el

les
més

universals possibles de manera que tots els i
les joves del poble s’hi vegin reflectits.
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Integralitat és tenir en compte des d’una perspectiva global els diferents
àmbits que formen la vida de les persones.

La integralitat en les polítiques de joventut
implica analitzar les problemàtiques juvenils
de

manera

interrelacionada,

cercant

correlacions i associacions entre fenòmens.
És

fonamental,

per

tirar

endavant

les

polítiques de joventut del municipi, establir
canals de col·laboració entre les diferents
àrees que composen l’ajuntament. Aquest
PLJP

s’ha

treballat

a

partir

de

la

interdepartamentalitat, que ja es donava al

d’ocupació

municipi

acompanyants

donades

les

característiques

juvenil,
de

programes

formatius,

monitors...),

continuar treballant en aquest sentit en el

administracions

moment d’executar els programes. Per tal de

Catalunya...), entitats i es mantenen trobades

desenvolupar

de

periòdiques de xarxa de professionals de

joventut cal tenir en compte tots els àmbits

joventut a través de la Direcció General de

de la vida del jove, per tant des de totes les

Joventut

àrees de l’Ajuntament caldrà treballar de

(Serveis Territorials de Girona).

projecte

integral

de

la

altres

o

pròpies d’un municipi petit. I es té previst

un

amb

educadors

(Servei

institucions
d’Ocupació

Generalitat

de

o
de

Catalunya

manera transversal. De la mateixa manera i
amb

el

manera

mateix

objectiu

transversal

es

dins

treballa

de

Amb l’execució dels programes es continua

l’equip

de

mantenint el criteri d’interinstitucionalitat,

tècniques de joventut compartides com a

ja

que

es

preveuen

realitzar

actuacions

estratègia de treball.

comunes al territori, amb la voluntat de
coordinació amb altres ajuntaments per tal
treball

de mancomunar serveis i unir esforços en

interinstitucional (govern multinivell) entre

matèria de joventut, programes en els quals

les diferents administracions públiques: es

hi estan implicats el Consell Comarcal de

mantenen reunions de treball amb altres

l’Alt

tècnics de joventut de la comarca, ja sigui a

Joventut i la Diputació de Girona.

En

aquest

PLJC

és

bàsic

el

Empordà,

la

Direcció

General

de

través de la taula comarcal de joventut o a
nivell individual cada municipi, amb altres

I tots els agents i institucions implicades en

departaments (treball interdepartemental)

el desenvolupament de les polítiques de

del

Empordà,

joventut al municipi han de treballar en

joventut

xarxa, això suposa un treball conjunt i una

Consell

Comarcal

reunions

amb

vinculats

a

altres

de

l'Alt

agents

administracions

de

(referents

coordinació contínua entre ells.
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Qualitat és el conjunt de propietats que fan que el projecte esdevingui real,
eficaç i eficient i que li confereix l’aptitud de satisfer les demandes,
necessitats i expectatives creades.

És bàsic tenir unes polítiques de joventut de
qualitat que satisfacin els joves del municipi.
Tot projecte s’ha d’adequar a la seva realitat
facilitant

així

l’assoliment

dels

objectius

sorgits de la diagnosi del municipi. Per
aquest motiu donem molta importància a
l’elaboració

dels

programes

amb

la

participació dels i les joves des de la seva
realitat

i prioritzem aquelles iniciatives

sorgides dels joves.
S’ha de tenir un coneixement pròxim i
directe del territori a l’hora de dissenyar
i implantar les polítiques de joventut de
qualitat. El treball de la figura professional
de la tècnica de joventut garanteix aquesta
proximitat.

Així mateix, donades les característiques de
municipi

petit

els

membres

del

govern

sempre estan a disposició dels veïns del
municipi.
Les

polítiques

de

joventut

s’han

de

transformar segons la realitat en la qual es
troben

en

cada

moment.

Per

tant

la

innovació i la creativitat són fonamentals
en el treball amb els joves.
Finalment, tota política de joventut s’ha de
poder avaluar per tal de valorar si s’han
assolit els objectius establerts inicialment i
què ens ha facilitat o dificultat l’èxit. S’ha de
poder realitzar de manera quantitativa i
qualitativa en els diferents moments del
projecte.
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CRITERIS METODOLÒGICS
La manera de treballar aquest PLJC i les accions que se’n deriven està basada en els valors que
es desprenen dels principis rectors descrits. Aquesta metodologia de treball s’ha dut a terme
de la següent manera i amb les següents eines metodològiques.
La participació es dona de manera transversal en tot el procés de la redacció del pla local de
joventut: anàlisi, diagnosi, disseny, execució i avaluació.
En la primera fase del PLJC, a l’anàlisi de la realitat els joves hi han pres part a partir de
diferents trobades, assemblees, entrevistes i enquestes que han servit, juntament amb altres
dades (recollides a través de diferents eines de les xarxes socials), per a elaborar les
conclusions del diagnòstic.
A partir del diagnòstic s’han redactat uns objectius els quals han permès establir un ordre de
prioritats. En la priorització també han pres part els joves els quals han fet propostes
d’actuació, que serviran per definir els projectes.
La segona fase és la implementació del PLJC. Es té previst treballar amb valoracions
progressives del PLJC a partir d'assemblees de joves al començament de la segona fase del
PLJC per tal de fer una devolució i presentació del mateix i dels projectes i programes, així
com establir un calendari de trobades amb el grup de treball i de seguiment del PLJC que es
realitzarà periòdicament amb la tècnica de joventut.
La tècnica de joventut facilitarà que l’administració i els diferents agents implicats en les
polítiques de joventut treballin de manera horitzontal amb els joves. Per tant, l’administració
no tindrà mai un paper jeràrquic respecte els joves, sinó que exercirà una governança
democràtica que tindrà com a funció coordinar i facilitar l’acció de tots els agents implicats.
Cada agent implicat tindrà el seu paper, tant en el disseny com en l’execució de la participació
en les Polítiques de Joventut. Cadascú és corresponsable de la seva àrea de treball utilitzant
espais comuns i col·laborant entre ells.
En cadascun dels diferents moments del procés participatiu tots els agents implicats podran
expressar la seva opinió i sempre serà atesa facilitant així les formes de democràcia directa i
semidirecta.
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A més, trobem participació en:
Trobades i assemblees amb joves
Grups de discussió
Reunions amb regidors/es
DAFO
Reunions

amb

(educadora

experts

social,

i

grups

de

associacions,

discussió
mestres,

pediatres...)
Enquestes a joves i a agents socials
Entrevistes a joves i a agents socials
Tallers de participació
Comunicacions i obtenció d’informació a través
de diferents xarxes socials.

En

relació

transformació
PLJP

s’han

a

tenir
en

en

compte

l’elaboració

utilitzat

convocatòries

generals;

profunditat,

tallers

d’aquest

eines

com:

entrevistes
de

la

en

participació;

observació participant; comunicacions i
obtenció

d’informació

a

través

de

diferents xarxes socials i eines digitals...

A l’hora de treballar la integralitat i ferho

de

possible

la

manera

s’han

més

utilitzat

transversal
les

següents

eines:
Grups de discussió amb experts
Reunions amb

regidors

de

diferents

(joventut,

benestar

àrees

les

social, cultura, participació, relacions,
comunicació, economia...)
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Treball interinstitucional:
Consell Comarcal de l’Alt Empordà: cultura, ensenyament, benestar social, medi ambient,
promoció econòmica, tècnics d’altres programes de l’oficina jove: referents d’ocupació
juvenil, okup’alt, agent de salut…
Diputació de Girona, Dipsalut, esports, acció social, participació, cultura…
Direcció General de Joventut: Serveis Territorials
Generalitat de Catalunya: departament d’Empresa i Coneixement (SOC, pla d’ocupació,
joves en pràctiques), departament de Salut, departament de Cultura, departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, departament d’Ensenyament, departament de Justícia, …
INS Narcís Monturiol
Entre diferents ajuntaments...
Reunions de coordinació amb els diferents tècnics de joventut, tècnics comarcals i altres
agents relacionats amb la joventut.

La presència de la pròpia tècnica de
joventut al municipi és garantia de
qualitat,

perquè

t'assegura

la

proximitat i realitat al Pla Local de
Joventut, fent adaptació de cada
territori.

Destacar que en aquests moments que estem vivint de confinament degut al Covid-19 encara
té més valor la creativitat i la innovació en el desenvolupament de les polítiques de joventut.
Cal dir que tot i el confinament es continua treballant amb i per als joves a través de les
tecnologies: Whataspp, Instagram, Zoom, Youtube i altres aplicacions que anem incorporant
dia rere dia. Cal esmentar també que després del Covid-19 no sabem quina situació hi haurà i
ens podem trobar en una societat que es transformi socialment i climàticament com també
amb una crisi econòmica i per tant ocupacional que ens afecti a tots. Per això, ressaltar la
importància que han tingut els grups de discussió i l’estratègia de treball en equip entre les
tècniques de joventut compartides per continuar aportant les polítiques de joventut a
Avinyonet de Puigventós amb la màxima qualitat tot i els pocs recursos econòmics dels què
potser disposarem.
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El terme municipal de Cantallops s’estén pel vessant meridional
de la serra de l’Albera (contraforts sud-occidentals del Puig
Neulós). Limita amb els municipis de La Jonquera, Capmany i
Sant Climent Sescebes.
Una carretera local (GI-601) comunica el poble de Cantallops
amb la N-II de Barcelona a França, uns 2 km al sud de la
Jonquera, lloc on enllaça amb la d’Agullana i la Vajol. I també hi
ha una altra carretera local que comunica Cantallops amb la
carretera que uneix Capmany i Sant Climent (GI-602). Al poble
de Cantallops s’agafa un camí que porta al veïnat de Requesens,
del municipi de la Jonquera.
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Recursos humans
L'Ajuntament de Cantallops està format per vàries àrees
que treballen força transversalment, ja que degut al
funcionament d’un ajuntament petit, es dOna el criteri
interdepartamentalitat de forma automàtica.
L’àrea de joventut està formada per la regidora, Vanessa
Valls, i té com a suport el personal administratiu de
l’Ajuntament. No hi ha cap personal administratiu que
tingui dedicació exclusiva a l’àrea de joventut. Tot i així,
l’Ajuntament de Cantallops compta amb 1 administrativa
dedicada a aspectes generals i 1 administrativa a temps
parcial dedicada a comptabilitat; 1 secretària-interventora;
1 aparellador que ve 1 dia a la setmana; 1 agutzil i 1
empresa que realitza les tasques de neteja dels
equipaments municipals.
Per a l’execució d’algunes de les accions i projectes de
joventut és indispensable poder comptar amb aquest
personal, com ara la tramitació de subvencions,
preparació per a l’execució de les activitats, l'elaboració
d’algun projecte tècnic...

Com podem apreciar a l'organigrama la
interdepartemantalitat es dona de forma
automàtica en aquest consistori. D'igual
forma que en altres municipis petits, és la
manera més eficaç de treballar, de forma
coordinada. En el cas de l'àrea de joventut
és indispensable poder treballar amb altres
regidories.
La interinstitucionalitat al municipi en matèria
de joventut la trobem representada en part,
a través de la tècnica de joventut compartida
que afavoreix la coordinació amb el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà, amb
ajuntaments de muicipis veïns amb voluntat
de mancomunar serveis i unir esforços.
També es coordina amb els Serveis
Territorials de Joventut de Girona, amb
altres departaments de la Generalitat de
Catalunya i amb la Diputació de Girona.
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3.1. CONTEXTUALITZACIÓ
3.1.2. RECCURSOS
S

Recursos
financers

Actualment Cantallops no compta
amb una partida pròpia de joventut.
Els costos de les diferents accions i
activitats que l'Ajuntament realitza
pels joves estan contemplats en
altres partides pressupostàries.
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PLANTEJAMENT
La guia per elaborar la diagnosi del pla local de joventut ens diu que la diagnosi “és un instrument perquè la
planificació de les polítiques de joventut al municipi tinguin més sentit, s’adeqüin millor a la realitat i es
dirigeixin amb més precisió a allò que es pretén transformar”. Per desenvolupar aquest procés s’ha seguit
amb el principi que estableix la mateixa guia de “fer les diagnosis més útils per al disseny de polítiques de
joventut” tot deixant de banda els elements innecessaris que només generen soroll en els resultats i per tant
en dificulten l’anàlisi i la comprensió. Per això el coneixement de la realitat juvenil és un element
imprescindible per a poder adequar les polítiques de joventut a les necessitats reals dels joves.

Fins fa 4 dies hauríem redactat aquest PLJC diferent però com que és una eina canviant hem de tenir
present les possibles conseqüències que ens deixarà el Covid-19. En aquests moments no en som
conscients de com serà la vida dels joves però podem preveure una propera crisi de valors i una crisi
econòmica que afectarà a la societat en general. A dia d’avui creiem que hem d’enfocar les nostres accions
tenint en compte aquesta previsió, per tant volem prioritzar sobre aquells àmbits que puguin repercutir en
millorar la vida dels joves del nostre municipi en diferents aspectes útils de la seva vida diària:
Formació i ocupació com a elements bàsics per a la transició de les persones.
Condicions de vida i benestar (salut, motivació, autoestima, habilitats per la vida, oci, lleure…).
Transformació com a element cohesionador i facilitador de la participació social, la igualtat i diversitat.

Seguint la metodologia de treball proposada per l’Observatori Català de la Joventut per a la realització de
plans locals de joventut, en aquest estudi s’ha realitzat:
primer una anàlisi de la realitat juvenil (ARJ a partir d'ara) utilitzant tècniques quantitatives. Hem
treballat fent una diagnosi sociodemogràfica de Cantallops que ens permet veure quina és la situació dels
joves del municipi,
i després s'ha fet una anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) qualitativa que serveix per detectar com ho viuen
els joves en primera persona. En el recull de dades qualitatives també tenim en compte les aportacions de
tots els agents del territori que puguin donar-nos alguna informació sobre els nostres joves. També s'ha
fet una revisió de les polítiques actuals en matèria de joventut.

L’anàlisi quantitativa de la realitat juvenil s’ha realitzat per mitjà de dades obtingudes a partir de fonts
secundàries. Ens trobem que algunes de les dades recollides a tal efecte són anteriors a l’any 2011, per tant
l’anàlisi quantitatiu no pot mostrar, en molts casos una
els darrers

realitat

que

ha

canviat

de

forma

rotunda

en

anys. I amb l'aparició del Covid-19, que segurament generarà un canvi significatiu en tots els

àmbits de la vida dels joves. Aquestes dades s’anotaran i es contrastaran amb les dades recollides a través de
tècniques qualitatives per tal d’adequar-les al màxim a la realitat actual.

Per a la realització de la diagnosi a cadascun dels municipis que comparteixen tècnica de joventut, s’ha
seguit un procediment paral·lel a cadascun dels pobles, en el qual han participat, a part dels joves i
membres del consistori de cada localitat, agents socials i professionals vinculats als municipis en qüestió.
Per aquest motiu, els elements de visualització emprats, com grups de discussió o entrevistes realitzades a
alguns d’aquests experts, s’han realitzat globalment. És a dir, tot i tenir present en tot moment cada
municipi i les seves peculiaritats, alguns dels eixos s’han discutit a nivell general, ja que les necessitats i
problemàtiques dels joves, són en alguns casos les mateixes. Per aquest motiu en aquest PLJC i en els PLJ
dels

municipis

que

comparteixen

tècnica

de

joventut,

trobareu

alguns

elements

de

diagnosi

que

coincidiran.

Des d’aquí volem aprofitar per agrair als joves que han participat de les trobades i reunions la seva
implicació, així com mostrar el nostre agraïment a totes aquelles persones que han col·laborat amb les seves
aportacions.
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3.2. DIAGNOSI
3.2.3. ARJ QUALITATIVA
3.2.4. REVISIÓ POLÍTIQUES ACTUALS

En aquest apartat
analitzarem la relació dels i
les joves de Cantallops en
relació amb els 7 eixos de
polítiques públiques que
establia el Pla Nacional de
Joventut de Catalunya 2010
- 2020 (el nou PNJCat
encara està pendent). En el
proper PLPC aquests eixos
existents fins ara es
transformaran en 3
processos o etapes de vida i
cadascuna d'aquestes
inclourà els diferents eixos
o apartats.
També farem una revisió
de com estan les polítiques
que afecten als joves al
municipi de Cantallops.

Aquí

hi

veurem

un

reflex

de

les

percepcions i opinions dels joves i les joves
de Cantallops, de professionals de diferents
àmbits relacionats amb la joventut i dels
càrrecs electes municipals.

S'ha de tenir en compte que la joventut és
un període del cicle vital que inclou tot un
seguit de processos i esdeveniments que es
produeixen en la transició de la infància a
la maduresa. Hem de tenir present que no
és un període ni únic ni estable i, per tant,
afecta de manera diferent cadascun dels
individus i les seves etapes vitals: hi ha
eixos que no afecten tots els joves com pot
ser habitatge o ocupació. Així doncs, és una
visió general i global del que significa ser
jove a Cantallops.
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CONCLUSIONS
Amb la recopilació de la informació presentada en els apartats anteriors hem pogut
conèixer quina és la situació actual dels i les joves de Cantallops. Hem pogut recopilar
quines són algunes de les seves necessitats (quina és la seva realitat) i quines són les
accions que es duen a terme (quines polítiques de joventut s'estan realitzant) per tal de
determinar a quines necessitats s'està donant resposta i quines són les mancances.
L'objectiu final d'aquesta diagnosi és poder donar resposta a les prioritats en els àmbits
focalitzats, per tal de poder definir programes i actuacions, incidint així en les demandes i
necessitats de la realitat actual i prevista pels pròxims anys dels i les joves de Pontós.
Un cop analitzada tota la informació (les necessitats expressades pels joves, l'anàlisi per
part dels professionals i polítics, les dades sociodemogràfiques i l'avaluació de les
polítiques de joventut) n'hem extret unes conclusions. Aquestes conclusions estan
plantejades des de diferents punts a treballar a nivell general des de la regidoria en els
propers anys per donar resposta a tot el que s'ha plantejat.
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La missió del PLJC és crear una eina de treball per ordenar i sistematitzar les
polítiques de joventut, per tal de generar escenaris de participació juvenil i
oferir uns serveis de proximitat que acompanyin als joves en el seu procés
d’autogestió vital i emancipació.
Els objectius generals s’han formulat en base a aquesta missió i tenint en
compte una visió global, no només de les actuacions que es poden fer des de
la regidoria de joventut sinó aquelles que s’estan fent des de totes les àrees
de l’Ajuntament.
Els objectius específics deriven directament de la participació al PLCA, són
concrets amb les problemàtiques i necessitats plantejades pels joves o per
l’equip tècnic i agents participants del municipi. Hem intentat que siguin
coherents amb la realitat analitzada i la voluntat de respondre-hi, així com
realistes i assolibles.
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TRANSICIÓ
EDUCACIÓ
1. Apoderar, orientar i acompanyar a la persona jove en el seu procés
educatiu, a fi d’afavorir la realització del seu projecte de vida i la seva
autonomia personal.
1.1. Informar sobre recursos i programes de formació.
1.2. Establir canals d’assessorament pels joves.
1.3. Facilitar la realització de pràctiques formatives.
1.4. Impulsar espais i canals de participació.
1.5. Impulsar la mobilitat europea.
2. Reduir el % d’alumnes amb fracàs escolar
2.1. Facilitar la permanència en el sistema educatiu i la finalització
dels estudis.
2.2.. Dissenyar i executar programes formatius.
3. Disminuir les desigualtats socials.
3.1. Combatre els biaixos sexistes presents tant en l’educació formal
com no formal.
3.2. Coordinació amb INS.

OCUPACIÓ
4. Millorar l’ocupabilitat dels i les joves.
4.1. Reforçar la creació i/o continuïtat de projectes per a la inserció
laboral.
4.2. Impulsar des de l’administració pública la contractació de joves.
4.3. Fomentar la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere.
5. Orientar i assessorar a la persona jove per definir el seu objectiu
professional.
5.1. Establir canals d’assessorament d’inserció laboral.
5.2. Informar sobre recursos i ofertes laborals.
6. Impulsar la creació i continuïtat de projectes d’ocupació.

HABITATGE
7. Facilitar l’emancipació juvenil
7.1. Informar del nous models d’accés i tinença d’habitatges.
7.2. Informar sobre les ajudes a l’habitatge.
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TRANSFORMACIÓ
PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME
8. Fomentar una cultura participativa.
8.1. Donar reconeixement i difusió a les diferents formes de participació
existents.
9. Millorar la interlocució de les persones joves amb l’administració
9.1. Crear espais i canals de participació perquè els joves puguin dialogar
amb l’administració.
9.2. Generar espais i metodologies de treball flexibles que garanteixin la
participació dels joves en igualtat de condicions.
9.3. Impulsar espais de participació on els joves tinguin una incidència en
el procés de presa de decisions.
10. Facilitar les tasques burocràtiques a les associacions.
10.1. Suport a les entitats del municipi per al seu funcionament.

IGUALTAT I DIVERSITAT
11. Permetre una vida sense barreres ni físiques ni socials.
11.1. Facilitar l’ús de l’espai públic per activitats i formes d’expressió
juvenil.
11.2. Promoure la inclusió de les persones joves amb alguna discapacitat
o malaltia.
12. Prevenir i erradicar les violències que afecten les persones joves.
12.1. Promoure la convivència i la resolució de conflictes.
12.2. Promoure la perspectiva de gènere.

COHESIÓ SOCIAL
13. Promoure les estratègies col·laboratives i d’intercanvi
13.1. Promoure la col·laboració entre entitats.
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TRANSFORMACIÓ
CREACIÓ I CULTURA
14. Potenciar la creació artística i la producció cultural dels joves.
14.1. Suport a iniciatives culturals.
14.2. Fomentar la difusió de les produccions culturals realitzades per les
persones joves.

TRANSICIÓ ECOLÒGICA
15. Promoure accions sostenibles entre les noves generacions
15.1. Promoure un oci responsable, alternatiu i no basat en el consumisme
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BENESTAR I
CONDICIONS
DE VIDA
OCI, LLEURE I ESPORT
16. Augmentar l’accés i el consum d’activitats lúdiques i esportives:
16.1. Oferir espais segurs i saludables.
16.2. Promoure lleure alternatiu i participatiu.
16.3. Generar una oferta lúdica de qualitat i baix cost accessible a tots els
joves.
16.4. Fomentar la difusió de les activitats i promocionar-les entre la
població jove.

SALUT I PROTECCIÓ
17. Promoure la salut emocional, sexual i relacional així com els hàbits
saludables
17.1. Informació i assessorament individual sobre qualsevol dubte al
voltant de la salut
17.2. Corresponsabilitzar tots els agents que intervenen en la generació
d’estils de vida i hàbits de salut en la promoció dels hàbits i conductes
saludables en les persones joves.
18. Assessorar i disminuir les conductes de risc associades a la salut (física,
mental, afectiva, sexual, laboral, social, alimentària...).
18.1. Impulsar accions preventives respecte a les conductes de risc.
18.2. Corresponsabilitzar tots els agents que intervenen en la generació
d’estils de vida i hàbits de salut per evitar les conductes de risc.
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TERRITORI I
SOSTENIBILITAT
ESTRATÈGIES COL·LABORATIVES
19. Promoure la transvesalitat i la coordinació entre professionals
de joventut que actuen de forma directa i presencial en el
territori.
19.1. Facilitar la realització d’activitats entre municipis.
20. Coordinació territorial / Actuacions mancomunades
20.1. Realitzar actuacions de més gran abast.
21. Serveis de proximitat.
21.1. Apropar els serveis comarcals al municipi.
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Cada proposta va acompanyada
d'un programa amb els
objectius, els destinataris, la
temporalització i els indicadors
d'avaluació.
Tot i que hi ha una proposta que és territori, no hi haurà el programa
desenvolupat. Els programes de territori es defineixen des de l'Oficina Jove
de l'Alt Empordà amb el suport de les tècniques de joventut i són aquestes
les encarregades de portar-ho als municipis i tranmetre les avaluacions,
però qui redacta i avalua és l'OJ, per tant els programes es troben
desenvolupats en el Pla Comarcal de Joventut.
Cal dir que la realitat és multiple i canviant, així al llarg d'aquests 4 anys de
ben segur que hi haurà alguna adaptació d'objectius i d'accions així com
afegir-ne de nous o impossibilitat de desenvolupar-ne alguns.
A més aquest any, amb la Covid-19 fa que tot sigui encara més
canviant i imprevisible.
En tots i cadascun dels programes es tindrà en compte
la Covid-19 i es farà un acompanyament a les persones joves
per al seu benestar físic i emocional.
Les porpostes i programes
s'adaptaran a les situacions
que les mesures sanitàries ens permetin
i es potenciarà el contacte virtual
sense deixar de banda el contacte presencial
(sempre que sigui possible).
Les propostes que presentem tenen molt present l'estrès emocional
que ha pogut generar la Covid-19 en els i les joves del municipi
i des de l'àrea de joventut es treballarà per oferir les eines i mescanismes
necessaris per fer-hi front.
Qualsevol de les propostes presentades
i dels programes que se'n deriven
que siguin presencials
es farà seguint totes les indicacions
dels Departaments de Joventut i Sanitat.
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