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1. JUSTIFICACIÓ 

Aquí teniu el Pla local de joventut d'Arbúcies 2020-2024, el marc de referència per a la 

política juvenil que es desenvoluparà els pròxims anys. Aquest Pla serà l'eina per guiar 

totes les accions i donar resposta a les necessitats i demandes dels joves d'Arbúcies.  

Seguim arrossegant un context d'inestabilitat on el jovent de Catalunya es veu afectat per 

una sèrie de dificultats tant en habitatge, salut, com en feina, i els joves d'Arbúcies no són 

menys. Concretament el Pla local de joventut planteja fer front a aquestes 

problemàtiques i oferir un canvi social per tal d'apoderar els joves en totes aquestes 

matèries. Amb la veu dels arbuciencs, hem elaborat i presentem una estratègia capaç de 

promoure el desenvolupament, l'emancipació i la participació de la població juvenil.  

A través d'aquest Pla volem atendre les necessitats, donar oportunitats i respondre a les 

dificultats per tal d'acompanyar a tots els joves en el seu creixement personal. Ells han de 

ser destinataris de les accions de govern i de les polítiques actives que s’hi promouen.  

L'objectiu principal d'aquest Pla és conèixer la realitat dels joves en els àmbits següents: 

el treball, l'habitatge, la salut, l'educació, el temps lliure i la participació i, d'aquí, 

desenvolupar l'estratègia dels pròxims anys. Per aquest motiu, hem emprès un procés 

participatiu amb els nostres joves i la posterior implicació dels diferents actors polítics i 

socials del nostre poble. D'aquest procés s'han recollit aquelles aportacions útils, tenint 

en compte la realitat i els recursos municipals actuals.  

Gràcies a la participació dels joves arbuciencs, dels actors participants i de l'equip tècnic 

hem pogut elaborar el Pla local de joventut 2020-2024, adaptant-nos a la demanda dels 

joves del nostre municipi i amb la ferma intenció de dotar al nostre poble de tot allò que 

sigui d'interès per a tots i cadascun d'ells. 

 
 
 
 
Judit Prat Gelpí 
 

Regidora de Joventut  
Ajuntament d’Arbúcies 
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2. DIAGNOSI 
 
 
2.1 PLANTEJAMENT 
 
El plantejament d’aquest pla no és massa diferent de l’anterior, ja que la situació que està 
vivint la nostra societat no ha canviat massa. La crisi segueix latent en moltes de les 
famílies del nostre municipi. Hi segueixen havent moltes famílies que no han aconseguit 
sortir d’una situació econòmica precària i que han hagut de canviar els seus hàbits i el seu 
nivell de vida a les condicions que tenen actualment. Molts joves que vivien amb els seus 
pares ara han vist com canviava la situació familiar: de treballar els dos progenitors, ara 
només en treballa un i a més amb contracte molt més precari. 
 
La situació actual està portant a que les persones més riques i les més pobres encara ho 
siguin més, així els rics són més rics i els pobres més pobres, i mica en mica la classe mitja 
va desapareixent.  
 
Arbúcies s’ha caracteritzat per ser un municipi amb moltes oportunitats de feina i amb 
un percentatge d’atur molt baix. Però aquesta situació ha anat canviant i els darrers 10 
anys hem vist com s’ha debilitat el teixit industrial, els llocs de treball cada vegada són 
més precaris i s’han reduït en nombre. Empreses amb un elevat nombre de treballadors 
han reduït les seves plantilles i d’altres han acabat desapareixent. 
 
Arbúcies era un municipi amb un fort teixit industrial i amb molts llocs de treball ocupats 
per persones del poble i fins i tot havien de venir treballadors de pobles veïns per cobrir 
les necessitats de les empreses. Però quin ha estat el principal problema d’aquestes 
indústries? que han estat basades en 2 únics productes: els autocars i l’aigua envasada. 
Quan la demanda d’aquests productes ha disminuït, s’han perdut molts llocs de treball. 
Així quan fa uns pocs anys per un jove que havia abandonat prematurament els estudis o 
volia buscar una feina durant les vacances era molt senzill accedir a una feina a qualsevol 
de les empreses d’Arbúcies, agafaven joves sense formació i sense experiència per cobrir 
els torns de caps de setmana i de vacances. Però ara ja hi ha personal qualificat i/o amb 
experiència per cobrir els torns que es fan (s’han reduït, en alguns casos s’ha de deixat 
de fer el torn de nit i el de cap de setmana, ja que s’ha deixat de fer producció continuada) 
i el procés de buscar feina és llarg i costós. Hi ha moltes persones adultes i amb 
experiència que també estan sense feina i els passen a davant ... 
 
També partim d’una societat que ho ha tingut tot, que no hem donat massa valor a 
l’esforç que cal per aconseguir les coses, i els joves d’avui han crescut en un entorn on no 
els ha faltat res i que a més no els ha costat aconseguir-ho. 
 
Aquests dos factors, les dificultats per trobar feina i no tenir l’hàbit de l’esforç, ens han 
portat a que els joves d’avui estan desanimats, desmoralitzats, amb poques expectatives 
i molt pocs tenen un objectiu de futur definit. També molts d’ells no es senten atrets pel 
model adult que els estem oferint i això fa que no tinguin cap interès per formar part de 
la societat actual.  
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D’aquí sorgeixen diverses preguntes que ens cal resoldre a través de l’anàlisi de la realitat 
juvenil d’Arbúcies, per tal de fer un pla local per als joves, fiable, coherent i real. Preguntes 
tals com: 

- Per què els joves estan desmotivats i com es pot capgirar aquesta situació... 
- Quines oportunitats de treball tenen els joves del nostre municipi i amb quines 

eines compten per encarar una recerca de feina. Coneixement dels espais 
municipals que els poden fer acompanyament  en la recerca de feina. 

- Coneixement de les propostes existents per continuar estudiant, per entrar en 
món laboral, per fer la transició del món educatiu al món laboral... 

- Quina és la situació laboral dels joves arbuciencs.  
- Quina és l’oferta laboral d’Arbúcies i dels pobles veïns. 
- Quines facilitats o eines ofereix el municipi als joves per poder treballar des de 

casa o muntar un negoci o muntar una cooperativa o ...  
- Valoració de l’oferta formativa d’Arbúcies. 
- Coneixements de les polítiques municipals i dels recursos que ofereix 

l’Ajuntament en temes d’educació. 
- Correspondència de l’oferta formativa existent en el municipi i l’oferta laboral. 
- Possibilitats i oportunitats en matèria de formació. 
- Quina és l’oferta d’habitatges buits del municipi i quin accés tenen els joves en 

aquests pisos buits. 
- Oferta esportiva del municipi. 
- Conductes de risc entre els joves. 
- Polítiques municipals de prevenció de drogues i addiccions. 
- Situació de l’associacionisme juvenil i entitats del poble. 
- Oferta cultural del municipi. 
- Etc. 

 
Per tal d’elaborar un bon Pla local de joventut i marcar unes bones línies de treball per 
als pròxims anys  cal donar resposta a aquests dubtes que se’ns plantegen,  fer una anàlisi 
de la realitat dels nostres joves -ja sigui parlant amb ells i/o amb professionals que estan 
amb contacte constant amb ells- fer una anàlisi de les polítiques sobre joventut que 
s’estan portant a terme en el nostre municipi, i elaborar unes conclusions posant en 
relació tota la informació de què es disposa.  
 
 
2.2 EL MUNICIPI EN DADES 
 
2.2.1 Població 
 
La població d’Arbúcies ha anat augmentant des dels anys 80 fins els anys 2015-2017, anys 
en què la població ha disminuït en el nostre municipi. Però a finals de 2017 la població es 
va començar a recuperar i al 2018 ja s’ha a arribat als valors de població semblants als de 
2009-2010. Comparant-ho amb l’evolució que ha seguit la població de la comarca de la 
Selva, veiem que el camí ha estat molt semblant: augment des dels anys 80 fins l’any 
2010, disminució de la població del 2010 al 2016, i recuperació de població els anys 2017-
2018. 
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 La Selva Arbúcies 

1981 84645 4081 

1986 82606 4172 

1991 104833 4550 

1996 104833 4317 

2001 117393 5126 

2010 171037 6647 

2015 167085 6297 

2018 169029 6515 
  
Font: XIFRA Evolució de la població del municipi i la comarca 1981-2018 
 

Si bé hi va haver un índex de decreixement entre els anys 2010-2015 entre els anys 2010-
2015, a Arbúcies del 5,3% i a la comarca de la Selva del 2,3%, de l’any 2015 al 2018 el 
creixement de la població ha estat del 3,5% a Arbúcies i del 1,20% a la comarca de La 
Selva. Com a principals causes de la pèrdua de població s’apuntava la crisi econòmica, el 
tancament d’empreses i la pèrdua de llocs de treball en el municipi, i ara sembla que les 
empreses algunes s’han recuperat, altres s’han mantingut i per tant ja no han reduït més 
les plantilles i han sorgit algunes empreses noves. Un altra fenomen que ha fet augmentar 
la població els darrers anys és que hi ha moltes persones que poden treballar des de casa, 
i això els permet viure al nostre municipi i treballar amb una empresa que no està ubicada 
en aquest; per tant, és gent que ha buscat un municipi tranquil per viure, per educar els 
seus fills, encara que no fos el seu el seu lloc de treball... 
 

 
Gràfic. Padró municipal d’habitants per sexe. Xifres oficials. Arbúcies 1996-2018 

 
Pel que fa a homes i dones, veiem que segueixen la mateixa evolució, per tant no hi ha 
diferències. 
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Pel que fa a la població jove l’evolució en quant a nombre ha estat la següent:  
 

 
Font: IDESCAT Gràfic. Evolució de la població de 10 a 34 anys, segons sexe, per franges d’edats quinquennals. Arbúcies 

 
Observant la gràfica veiem que en general en totes les franges d’edat hi ha més homes 
que dones i la diferencia és bastant gran pel que fa a la franja de 25 a 29 anys els anys 
2003 i 2008. Al 2013 la diferencia és menor i al 2018 la diferència més important la 
trobem en la franja d’edat de 15 a 19 anys essent els molts més homes que dones. 
 

 2003 2008 2013 2018 

edat Homes Dones Total 
% de 

població 
Homes Dones Total 

% de 

població 
Homes Dones Total 

% de 

població 
Homes Dones Total 

% de 

població 

De 10 a 14  137 147 284 5% 183 156 339 5% 204 151 355 5% 168 198 366 6% 

De 15 a 19  141 116 257 5% 163 172 335 5% 192 150 342 5% 206 129 335 5% 

De 20 a 24  209 175 386 7% 221 159 380 6% 170 175 345 5% 188 149 337 5% 

De 25 a 29  251 193 344 6% 310 209 519 8% 200 156 356 5% 157 172 329 5% 

De 30 a 34  283 224 507 9% 331 252 583 9% 276 221 497 8% 198 165 363 6% 

% joves    32%    33%    28%    27% 

 
Observant la gràfica podem veure que el percentatge de la població que representa cada 
franja d’edat respecte la població total es manté bastant igual pel que fa a joves de 10 a 
19 anys. Però els joves de 20 a 34 anys veiem que han anat disminuint en percentatge de 
l’any 2003 al 2018. Això ens fa pensar que els joves del municipi a partir dels 20 anys 
marxen més ara del municipi que abans, o bé deixen d’estar-hi empadronats.  
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Quan ens fixem en el percentatge de joves respecte la població total veiem que des de 
l’any 2003 al 2018 ha anat disminuint, tot i que la població total s’ha mantingut bastant. 
Per tant, Arbúcies ha perdut població jove, i n’està perdent. 
 

 
Font: INE Gràfic. Evolució de la població segons nacionalitat. Arbúcies 

 
Si ens fixem amb els percentatges de població d’origen estranger (població total, no 
població jove) d’Arbúcies del 2002 al 2017 podem veure que el creixement ha estat molt 
important arribant a un màxim del 26,80% l’any 2009 i essent el 26,00% l’any 2017. 
 

 
Font: Elaboració pròpia a través d’empadronats 

 
Pel que fa a l’evolució de la població segons la nacionalitat en el municipi d’Arbúcies s’ha 
mantingut bastant, mantenint-se en uns 1560-1590 individus de nacionalitat estrangera 
des del 2008 al 2018. Per tant s’ha mantingut el 25% de la població estrangera en el poble. 
Si ens fixem en la procedència de la població estrangera, el que podem veure és que la 
població que ve d’Europa i d’Amèrica ha anat disminuint amb els anys, en canvi la 
població vinguda d’Àfrica i d’Àsia ha augmentat des de l’any 2008. 
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Si ens fixem amb la població estrangera jove els anys 2005, 2010, 2015 i 2018:  
 

 
 

 
 

 
 

 
Font: Elaboració pròpia a través d’empadronats 
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Mirant aquestes dades es pot apreciar que la població estrangera jove també ha 
disminuït aquests darrers anys. Del 2005 al 2010 és l’únic moment que la població jove 
d’origen estranger augmenta (excepte la procedent de la resta d’Europa que el 2010 té 
una davallada respecte el 2005).  Els anys del 2010 al 2015 el que observem és que totes 
les franges d’edat de població jove estrangera disminueixen, i el 2018 han seguit 
disminuint però no tant i ara estan més estabilitzades des de fa un parell d’anys. Amb la 
darrera crisi que s’ha patit al nostre país moltes famílies d’origen estranger no van seguir 
portant membres de la seva família cap a Catalunya, per falta de feina i recursos. Alhora 
que alguns joves van tornar als països de procedència dels seus pares. 
 
Si ens fixem amb les nacionalitats, veiem que des de sempre el gruix de la població 
estrangera en el municipi d’Arbúcies prové d’Àfrica, sobretot Marroc, Gàmbia i Senegal, 
i la següent nacionalitat amb nombre de joves és Romania (en el cas de la població total 
també es mantenen aquestes nacionalitats en primeres posicions). Pel que fa a Àsia, que 
la població jove entre 20 i 34 anys és bastant abundant actualment, prové íntegrament 
de l’Índia. 
 
Pel que fa a diferència de sexes, el que observem és en la població jove els percentatges 
de nois i noies de les diverses nacionalitats és bastant semblant, però cal destacar que en 
el cas de la població jove d’origen senegalès/gambià hi ha el doble d’homes que de dones. 
Això ens fa pensar que moltes noies joves d’origen africà a una determinada edat, tornen 
als seu país de procedència per formar una família.  
 
És important també fer una observació important a aquestes dades: que actualment hi 
ha molta població d’origen estranger que ja ha obtingut la nacionalitat espanyola, i per 
tant molts joves, sobretot de 12 a 25 anys, ja són espanyols. Podria semblar que ha 
disminuït la població estrangera, però simplement el que ha passat és que han obtingut 
la nacionalitat i ara ja estan comptabilitzats com a espanyols i fa uns anys ho eren com a 
estrangers. 
 
 
2.2.2 Transició educativa 
 
En el context actual és important tenir una bona formació, però alhora no és una garantia 
d’èxit en el món laboral. Ja fa anys que la gent té una molt bona formació i que segueixen 
processos de formació continuada i això està provocant que els joves cada vegada estan 
més i millor formats. Però alhora també està portant que els joves acaben els seus estudis 
molt més tard, i la independència de les seves llars i la construcció de les seves noves 
famílies és més tardana.  
 
Pel que fa nivell d’estudis només disposem de dades de l’any 2001 i del 2011 (font: 
idescat, a partir del cens de població i habitatges de l’INE): 
 

 2001 2011 

Grau d’instrucció Núm. % Núm. % 

No sap llegir o escriure 102 2,28 115 2,11 

Sense estudis 604 13,49 396 7,26 
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Educació primària 1544 34,50 1349 24,74 

ESO 1160 25,92 1561 28,63 

Batxillerat superior 184 4,11 780 14,31 

FP grau mitjà 168 3,75 323 5,92 

FP grau superior 356 7,95 283 5,19 

Diplomatura 207 4,62 206 3,78 

Llicenciatura i doctorat 151 3,37 390 7,15 

 
Amb aquestes dades el que podem deduir és que el nivell d’estudis de la població jove 
d’Arbúcies ha augmentat, quan el 2001 el percentatge de persones que no saben llegir o 
escriure o bé sense cap nivell d’estudis estava amb un 16%, el 2011 aquest mateix conjunt 
de persones representa només el 9%. Per altra banda el percentatge de persones amb 
un nivell d’estudis de Batxillerat superior o més ha augmentat del 24% el 2001 al 30% el 
2011. 
 
 
2.2.3 Transició laboral 
 
El que hem pogut anar observant en els darrers anys és que la inserció laboral dels joves 
s’està endarrerint molt, i actualment pocs són els joves que dels 18 als 25 anys estiguin 
treballant i siguin autosuficients. Una part d’ells perquè estan estudiant i com l’oferta 
laboral no els és satisfactòria continuen estudiant segones carreres, doctorats o han optat 
per anar a passar uns mesos a l’estranger per complementar la seva formació. Per altra 
part tenim els joves que no tenen els estudis acabats, han patit fracàs escolar o no estan 
motivats per continuar estudiant, però que tampoc es senten atrets per les feines i/o les 
condicions laborals que se’ls estan oferint. 
 
El que també s’ha detectat és que els llocs de treball que estan ocupant els joves es 
caracteritzen per ser temporals, amb un sou baix, amb baixa qualificació o amb una 
qualificació inferior a la que els correspondria per la tasca que porten a terme. Molts 
joves comencen a treballar amb un contracte de pràctiques. 
 
Pel que fa a l’entrada en el món laboral el que també es detecta és que els joves menys 
formats i provinents de famílies desestructurades o immigrants encara costa més aquesta 
inserció. La major part són joves que han abandonat prematurament els estudis o bé que 
pateixen fracàs escolar, o bé que senzillament que l’oferta a la que poden optar no els 
satisfà i les seves famílies no tenen els recursos per poder optar a altres llocs. A aquests 
joves molts d’ells els costa entrar al món laboral i moltes vegades un cop dins són 
incapaços de mantenir-s’hi. 
 
 
. Treball 
 

Quan estudiem les dades de treball si ens fixem en la població activa d’Arbúcies registrada 
el 4t trimestre del 2015 i del 2018 el que observem és el següent: 
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Font: Diputació de Girona 

 
El gran gruix de població ocupada el trobem de 35 a 44 anys. I si ho comparem amb les 
dades del 4t trimestre de l’any 2015 veiem que els percentatges de població activa s’han 
mantingut molt semblants, han disminuït una mica, però molt poquet. 
 

 
Font: Diputació de Girona 

 
En la comparativa de la població activa entre Arbúcies i la província de Girona veiem que 
els percentatges són molt semblants, però en la franja de joves, de 25 a 34 anys, a 
Arbúcies el percentatge de població activa (18.55) està un  punt per sota del percentatge 
a la província de Girona (19.85); i si ho desglossem per sexe, a Arbúcies el percentatge 
d’homes de 25-34 anys actius és de 18.45 i a la província és de 19.53, i en el cas de les 
dones és de 18.67 a Arbúcies i 20.20 a la província.  
 
Si ens fixem en els assalariats per sectors econòmics en el municipi i a la totalitat de la 
província: 
 
                                     Assalariats Arbúcies                                    Assalariats província Girona

  
Elaboració pròpia a partir de les dades de la Diputació de Girona. Dades 1r trimestre 2019. 
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En aquest cas el que podem comprovar és que a Arbúcies el percentatge de persones 
ocupades en el sector industrial és molt superior que la mitja de tota la província, i per 
contra, en el sector serveis el percentatge és molt inferior a Arbúcies comparat amb la 
totalitat de la província de Girona. Això es deu a que a Arbúcies existeixen diverses 
industries, i algunes d’elles amb un número important de treballadors.  
 
Pel que fa a autònoms per sectors econòmics en el municipi i a la totalitat de la província 
podem observar: 
 

     
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Diputació de Girona. Dades 1r trimestre 2019. 
 

En aquest cas els percentatges són molt semblants als de la totalitat de la província de 
Girona. Com en el cas dels assalariats el percentatge d’autònoms en el sector indústria és 
més elevat a Arbúcies respecte la mitja de la província i el percentatge sector serveis és 
inferior, però la diferència no és tant acusada com en el cas dels assalariats. També 
podem observar que el percentatge d’autònoms en el sector agricultura és major que en 
la totalitat de la província, i això es deu, probablement, al fet de que hi ha gent que 
treballa a bosc i són autònoms. 
 
 
. Atur 
 

Si observem l’evolució de l’atur en els darrers anys, podem veure com va assolir el seu 
pic més alt els anys 2010-2012, i després ha anat disminuint essent els valors de 2018 
molt semblants que el 2008 en el cas dels homes i amb un atur més elevat en el cas de 
les dones.  
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Diputació de Girona 
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Si ens fixem en l’atur als anys 2008 – 2013 - 2018 per franges d’edat veiem que l’any 2008 
l’atur més elevat es situava entre les persones de 30-40 anys, mentre l’any 2013 s’hi 
situaven sobretot les persones de 40 a 55 anys (la població jove va mantenir els valors 
d’atur molt semblant el 2008 i el 2013), i durant el 2018 l’atur té els seus valors més alts 
entre la població de 45 a 60 anys; i veiem com en el cas de la població jove de 25 a 29 
anys és la franja d’edat amb menys atur, i dels 30 als 35 hi ha més atur, però amb una 
quantitat molt inferior al 2013 i fins i tot a la del 2008. 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Diputació de Girona.  

 
Tot fa pensar que els anys més complicats de la crisi ja van passar i estem en un període 
bastant estable. Tot i això el % d’atur entre els joves és alt, i el que és molt preocupant, 
és que molts dels joves que estan sense feina no estan a registrats a l’atur, ja que molts 
d’ells no han treballat mai o no han cotitzat, o no han cotitzat suficient temps. 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Diputació de Girona.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

M
en

o
rs

 d
e 

2
0

 a
n

ys

D
e 

2
0

 a
 2

4
 a

n
ys

D
e 

2
5

 a
 2

9
 a

n
ys

D
e 

3
0

 a
 3

4
 a

n
ys

D
e 

3
5

 a
 3

9
 a

n
ys

D
e 

4
0

 a
 4

4
 a

n
ys

D
e 

4
5

 a
 4

9
 a

n
ys

D
e 

5
0

 a
 5

4
 a

n
ys

D
e 

5
5

 a
 5

9
 a

n
ys

M
aj

o
rs

 d
e 

5
9 

an
ys

2008

2013

2018

0 10 20 30 40 50 60

menors 20 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

majors de 64 anys

Atur registrat Arbúcies gener 2019



Pla local de joventut d’Arbúcies. 2020-2024 

13 

 

Aquest any 2019 veiem que la franja d’edat jove amb més persones a l’atur són els de 20 
a 24 anys, tot i que són valors molt per sota als de la població de més edat.   
 
Però cal tenir en compte, i tal com hem dit abans, el càlcul d’atur registrat és una dada 
poc ajustada a la realitat, ja que no comptabilitza tots aquells aturats no registrats al 
servei d’Ocupació de Catalunya, que en el cas de la població juvenil, pot arribar a ser un 
nombre molt considerable, ja que tots els aturats sense dret a rebre el subsidi d’atur 
(perquè no han cotitzat suficientment abans) no tenen l’obligatorietat de registrar-se al 
SOC. Això inclou tots els que busquen la primera ocupació. 
 
Per això és preferible considerar la Taxa d’Atur. Tal i com estableix el Sistema d’indicadors 
sobre la Joventut de Catalunya, la TAXA D’ATUR seria la proporció de la població juvenil 
aturada respecte el total de la població juvenil activa (població de 16 a 29 anys 
aturada/població de 16 a 29 anys activa) * 100. 
És un indicador clàssic de mercat de treball. La taxa d’atur quantifica la desocupació 
explícita amb els criteris de l’Organització Internacional del Treball (OIT). És l’única font 
que compleix aquests requisits ja que l’atur registrat únicament mesura el nombre de 
desocupats inscrits en un registre administratiu i l’atur censal és bàsicament 
d’autoposicionament. 
 
No ha estat possible, però obtenir dades per elaborar la taxa d’atur del municipi. Però si 
la diferència que s’aprecia a nivell nacional es reproduís a nivell local, estaríem parlant 
d’una taxa d’atur real molt més elevada del que mostren les dades d’atur registrat a 
Arbúcies. 
 
Dades d’atur Arbúcies desembre 2018 

Aturats registrats Total 
Variació mensual Variació interanual Taxa d'atur 

Absoluts % Absoluts %  

Homes 151 15 11.03 15 11.03 9.29 

Dones 155 8 5.44 -10 -6.06 11.35 

TOTAL 306 23 8.13 5 1.66 10.23 
 

Grups d'edat Total 
Variació mensual Variació interanual  

Absoluts % Absoluts %  

Menors de 20 anys 9 1 12.50 6 200  

De 20 a 24 anys 17 2 13.33 1 6.25  

De 25 a 29 anys 13 0 0.00 -5 -27.78  

De 30 a 34 anys 22 6 37.50 -5 -18.52  

De 35 a 39 anys 29 1 3.57 -5 -14.71  

De 40 a 44 anys 33 0 0.00 -1 -2.94  

De 45 a 49 anys 46 11 31.43 2 4.55  

De 50 a 54 anys 41 -3 -6.82 -11 -21.15  

De 55 a 59 anys 54 2 3.85 21 63.64  

Majors de 59 anys 42 3 7.69 2 5.00  

TOTAL 306 23 8.13 5 1.66  
 

Grups d'edat Total 
Variació mensual Variació interanual Taxa d'atur 

Absoluts % Absoluts %  

De 16 a 24 anys 26 3 13.04 7 36.84 12.15 

De 25 a 34 anys 35 6 20.69 -10 22.22 6.31 

De 35 a 44 anys 62 1 1.64 -6 8.82 7.17 
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XIFRA-Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació i  
Observatorio de la Ocupaciones-SEPE 

 
El que podem veure en l’informe de l’atur és que, centrant-nos en el els grups d’edat de 
joves, en el cas dels menors de 20 anys ha augmentat molt l’atur, en el cas dels joves de 
20 a 24 anys l’augment és menor i en el cas dels de 25 a 29 hi ha un atur menor. 
 

De 45 a 54 anys 87 8 10.13 -9 9.38 10.94 

De 55 a 64 anys 96 5 5.49 23 31.51 17.05 

TOTAL 306 23 8.13 5 1.66 10.23 
 

Grans grups d'ocupació Total 
Variació mensual Variació interanual  

Absoluts % Absoluts %  

Directors i gerents 1 0 0.00 -3 -75.00  

Professionals científics i intel·lectuals 15 1 7.14 2 15.38  

Tècnics i professionals de suport 28 3 12.00 11 64.71  

Empleats d'oficina, comptables i administratius 23 4 21.05 -10 -30.30  

Treballadors de restauració, personals i venedors 62 2 3.33 13 26.53  

Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 8 0 0.00 -3 -27.27  

Artesans, treballadors d'indústries i construcció 42 4 10.53 -2 -4.55  

Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 26 1 4.00 4 18.18  

Ocupacions elementals 101 8 8.60 -7 -6.48  

Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND  

TOTAL 306 23 8.13 5 1.66  
 

Nivell formatiu Total 
Variació mensual Variació interanual  

Absoluts % Absoluts %  

Sense estudis 13 0 0.00 -3 -18.75  

Estudis primaris incomplets 51 6 13.33 -2 -3.77  

Estudis primaris complets 25 -1 -3.85 -10 -28.57  
Programes de formació professional - estudis 
secundaris 

18 0 0.00 0 0.00  

Educació general - estudis secundaris 164 12 7.89 16 10.81  
Tècnics-professionals superiors - estudis 
postsecundaris 

17 5 41.67 1 6.25  

Universitaris de primer cicle - estudis 
postsecundaris 

5 0 1.00 -3 -37.50  

Universitaris de segon i tercer cicle - estudis 
postsecundaris 

13 1 8.33 6 85.71  

Altres estudis postsecundaris 0 0 ND 0 ND  

TOTAL 306 23 8.13 5 1.66  
 

Grans sectors d'activitat Total 
Variació mensual Variació interanual  

Absoluts % Absoluts %  

Agricultura 32 6 23.08 3 10.34  

Indústria 62 4 6.90 -3 -4.62  

Construcció 15 1 7.14 -2 -11.76  

Serveis 175 10 6.06 6 3.55  

Sense ocupació anterior 22 2 10.00 1 4.76  

TOTAL 306 23 8.13 5 1.66  
 

Beneficiaris prestacions per desocupació 
Total 

Variació mensual Variació interanual  

(desembre 2018) Absoluts % Absoluts %  

Nivell contributiu 99 83 19.28 69 43.48  

Nivell assistencial (Subsidi) 70 67 4.48 67 4.48  

Renda activa 14 15 -6.67 22 -36.36  

Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 1 -100.00  

Total prestacions 183 165 10.91 159 15.09  
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Pel que fa a l’evolució de l’atur registrat, veiem que els valors més alts són els anys 2010-
2014 i a partir d’aquest any comença a disminuir, tònica que ha anat seguint fins el 
moment. Tot i això encara no s’ha pogut tornar als valors del 2008.  
 
Atur registrat segons any i edat (Font: Dades extretes de XIFRA se la Diputació de Girona)  
 

Període  Menys 25 a. De 25 a 39 a. De 40 a 54 a. Més de 54 a. Total  

Any 2008 13 75 50 35 173 

Any 2009 36 155 115 50 356 

Any 2010 32 189 157 67 445 

Any 2011 35 174 174 80 462 

Any 2012 40 187 188 79 494 

Any 2013 27 167 210 89 493 

Any 2014 15 130 194 111 450 

Any 2015 18 107 160 105 390 

Any 2016 17 101 140 99 356 

Any 2017 20 83 130 85 318 

Any 2018 23 66 113 80 281 

Any 2019 21 64 98 89 273 

 
Pel que fa a la contractació registrada, dades desembre 2018, hi ha un total de 58 nous 
contractes, un 12.12% menys que en el període anterior. 
 
Contractació registrada desembre 2018 (Font: Dades extretes de XIFRA se la Diputació de 
Girona) 
 

 Nombre de contractes % variació interanual 

Menors de 20 anys 5 -16,67% 

De 20 a 24 anys 9 28,57% 

De 25 a 29 anys 8 0,00% 

De 30 a 44 anys 22 -18,52% 

Més de 45 anys 14 -22,22% 

 
Observant aquestes dades, veiem que només han augmentat els nous contractes en la 
franja d’edat de 20 a 24 anys.  
 
Fent una valoració de totes les dades observades podem dir que aquests darrers anys 
l’atur està disminuint i es veu una certa recuperació en el número de persones 
contractades joves, tot i això l’atur entre els joves encara és molt elevat i el número de 
nous contractes en aquestes franges d’edat no acaba de millorar. 
 
El que també s’observa és que actualment el gruix més important de persones a l’atur és 
el de les persones amb poca formació o amb la formació mínima. La manca de formació 
específica professional es converteix en un factor de vulnerabilitat i de dificultat per 
reincorporar-se de nou o adaptar-se als canvis del mercat laboral. Actualment el col·lectiu 
d’homes entre 45 i 59 anys té molts problemes per reincorporar-se en el món del treball. 
Persones que majoritàriament havien treballat en el món de la construcció i de la 
indústria, amb un baix nivell de formació (ja que abans de la crisi treballaven en sectors 
on la formació no era primordial -època de creixement econòmic i gran oferta de llocs de 
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treball-). Però en aquests darrers anys el mercat de treball ha canviat: per un costat 
l’oferta de llocs de treball ha disminuït i per l’altre, els llocs de treball que existeixen tenen 
nous perfils professionals amb altres tipus de competències on la formació amb idiomes 
i noves tecnologies és primordial. L’oferta, doncs, no s’adia a la demanda: el gruix de la 
població desocupada a la nostra població i a la comarca no compleix, en aquests 
moments, els requisits mínims per a la inserció laboral. 
 
Una altre concepte que cal tenir molt present són les condicions laborals: amb la crisi es 
produeix un empitjorament de les condicions laborals. Les conseqüències de la crisi en 
l’àmbit laboral han estat la pèrdua de llocs de treball i l’empitjorament de les condicions 
laborals dels que han seguit treballant (reduccions salarials, pèrdua de drets adquirits, 
reducció de pagues, allargament de la jornada laboral, manca de conciliació laboral i 
familiar, contractació temporal, contractació en pràctiques, no substitució de baixes, 
etc.). 
 
 
2.2.3 Transició domiciliar 
 
En els darrers anys s’ha anat consolidant una emancipació de casa tardana. El jove no 
marxa de casa si no té una feina fixa, uns ingressos segurs i/o una parella estable amb 
ingressos segurs. Molts joves del nostre municipi, ja sigui per la falta de transport públic 
o pels horaris dels centres eductius on estudien, marxen de casa mentre fan la carrera, 
grau superior, etc. i durant aquesta època subsisteixen amb beques, suport dels pares o 
fent feines d’estiu o fora l’horari d’estudiar... Però un cop han acabats els estudis la gran 
majoria torna a casa i continua vivint amb els pares. De fet, la majoria d’ells viuen fora de 
casa de dilluns a divendres, el divendres a la tarda tornen a casa dels pares i s’hi estan 
fins el diumenge. 
 
Cal afegir al problema de la feina (poca estabilitat i sou baix) el de l’habitatge: lloguers 
alts, moltes vegades inassolibles per un jove sol, i inexistència de pisos compartits en el 
municipi (si bé els joves quan estudien a Vic/Girona/Barcelona comparteixen pis amb 
altres joves, en el poble no hi ha pisos compartits). 
 
A més, a tot això cal sumar-hi la falta de polítiques socials que recolzin el fet que els joves 
s’animin a formar les seves famílies i a viure de forma independitzada. Des de les 
administracions públiques no es do 
 
na suport als joves i la família, i això fa que hi hagi un endarreriment en la sortida de casa 
els pares, en la formació de la pròpia família i en l’edat de tenir el primer fill... 
Els canvis en les quatre subtransicions (educativa, laboral, domiciliària i familiar) descrits 
més amunt impliquen, segons la majoria d’investigacions actuals, un canvi general en la 
transició de la infància a la vida adulta que anomenem joventut. Concretament, les 
transicions s’estarien modificant en tres aspectes essencials: allargament, diversificació i 
reversibilitat.  
És importantíssim, doncs, reforçar les polítiques de joventut com a eines d’igualació 
d’oportunitats per trencar amb les desigualtats que, sense la intervenció pública, 
tendeixen a reproduir-se. 
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Existeix un ajut al lloguer des de la Generalitat destinat a totes les persones que lloguen 
pis, no només a joves. Una de les condicions d’aquest ajut és que ja es tingui lloguer, per 
tant els joves que s’estan plantejant un lloguer i depenen de l’ajut per fer-ho, no és 
possible, ja que per poder optar a l’ajut has de presentar el contracte de lloguer. 
L’ajut va per puntuació, i les puntuacions més elevades les obtenen persones més grans 
de 65 anys, persones amb persones discapacitades al càrrec, famílies nombroses o 
monoparentals, ... hi ha una petita puntuació per ser joves (de 18 a 35 anys) amb 
persones ascendents o descendents al càrrec... 
El que hem detectat és que si que hi ha molts joves que la sol·liciten però amb un perfil 
molt característic: mares de família, joves i marroquines.  
 
 
2.2.5 Salut 
 
Pel que fa a salut s’ha treballat en diversos indicadors i s’ha fet una important feina de 
conèixer “l’estat de salut” del nostre municipi, ja que durant l’any 2019 s’ha redactat el 
Pla local de salut. 
 
. Accidents de trànsit 
 
Pel que fa als accidents de trànsit amb mort de joves ha disminuït els darrers anys, com 
en el cas dels accidents de manera general, ja sigui per l’augment de controls de trànsit i 
normativa, o per la conscienciació dels conductors. En aquesta línia, els joves cada vegada 
tenen més clar que si beuen, no condueixen.  
 
Pel que fa a accidents de trànsit amb víctimes a Arbúcies l’any 2018 en números absoluts 
és de: 108 accidents, amb un total de 49 ferits i cap mort.  
 
Sinistralitat, xarxa viària interurbana i urbana, a la demarcació de Girona durant el 2018 
(Font: Servei Català de Trànsit): 
 

 Número accidents de trànsit mortals Número de morts 

2017 36 42 

2018 40 45 

 
Mortalitat a la demarcació de Girona en zona interurbana (Font: Servei Català de Trànsit): 
 

 2010 2017 2018 

Alt Empordà 15 7 13 

Baix Empordà 12 3 3 

Garrotxa 6 2 0 

Gironès 14 10 7 

Pla de l’Estany 2 0 0 

Ripollès 3 5 0 

La Selva 10 5 9 

Total 62 32 32 
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Víctimes mortals a la demarcació de Girona per accident de trànsit, per edats (Font: 
Servei Català de Trànsit): 
 

 2010 2017 2018 

De 0 a 14 anys 0 0 0 

De 15 a 24 anys 8 4 8 

De 25 a 34 anys 16 10 5 

De 35 a 44 anys 9 7 3 

De 45 a 54 anys 12 5 5 

De 55 a 64 anys 7 4 3 

De 65 a 74 anys 6 1 4 

Més de 74 anys 4 1 4 

Total  62 32 32 
 

 
Amb les dades que disposem podem dir que la comarca de La Selva durant els anys 2010 
i 2017 va patir una mortalitat per accidents de trànsit inferior a la l’Alt Empordà i el 
Gironès, però el 2018 ja es va convertir en la 2a comarca de la demarcació de Girona amb 
una major mortalitat per accidents de trànsit.  
I si amb el que ens fixem és amb l’edat de les persones mortes per accident en tota la 
província, on hi ha més nombre de morts és en la franja d’edat de 15 a 24 seguida de la 
de 25 a 34 anys.  
 
Segons el servei català de Trànsit la major part dels accidents amb víctimes tenen la 
distracció i/o una errada del conductor com a factor concurrent. I com a indicador de 
violència viària cal ressaltar la velocitat excessiva. 
 
No ha estat possible trobar dades més concretes del municipi d’Arbúcies.   
 
 
. Sexualitat 
Pel que fa a la sexualitat la principal problemàtica és la transmissió de malalties sexuals i 
els embarassos no desitjats.  
No s’han trobat dades pel que fa a estadístiques de malalties de transmissió sexual o 
embarassos no desitjats, per tant no es disposa d’indicadors. 
 
 
. Drogues 
Pel que fa a drogues es creu que hi ha un consum força elevat en joves, però no només 
de poca edat, en els darrers anys hem anat veient com joves d’edats avençades també 
estan fent un consum elevat sobretot de marihuana. Els darrers anys sembla que està 
augmentant el consum d’amfetamines. En alguns casos, aquest consum de joves s’havia 
iniciat en edat infantil quan eren medicats per trastorns de la conducta (TDH). 
 
Pel que fa al consum d’alcohol els indicadors de què disposem són de tota  l’Àrea de 
Gestió Assistencial (AGA): Arbúcies/Sant Hilari, Anglès, Cassà de la Selva, Salt, Santa 
Coloma, Sils/Vidreres/Maçanet, Breda/Hostalric.  
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Comparativa del consum de risc d'alcohol de la població de 15 anys i més entre Catalunya 
i l’Àrea de Gestió Assistencial en percentatges (Font: Observatori del sistema de Salut de 
Catalunya): 

 AGA Catalunya 

Consum de risc d'alcohol de la població de 15 anys i més 6.1 4.5 

 

Consum de risc d'alcohol de la població de 15 anys i més durant el període 2013-2016 en 
percentatges i nombres absoluts de l’AGA (Font: Observatori del sistema de Salut de 
Catalunya): 

 Població assignada a 
l’equip d’atenció primària 
de 15 anys i més 

Consum de risc 
d’alcohol de la població 
de 15 anys i més 

% Població entre  14 i 18 
anys amb cribratge del 
consum d’alcohol 

Homes  5185 9.7  

Dones  4824 2.3  

total 10009 6.1 77.6 

 

Els indicadors que hem pogut trobar no ens donen massa informació del consum 
d’alcohol a Arbúcies, ni del consum entre la població jove. Però és un problema existent, 
en festes, oci nocturn, etc. Es detecten diversos casos d’un consum elevat d’alcohol entre 
la població jove, i es detecta que aquest consum s’està produint de forma més prematura 
que abans. Aquesta iniciació al consum d’alcohol a menor edat també s’està veien en el 
cas de drogues i en el cas de relacions sexuals. 

Això fa pensar que el fet d’avançar-se l’edat d’anar a l’institut (abans començaven amb 
14 anys i ara ho estan fent amb 12) sembla que el pas de nens a joves també s’ha avançat. 
Sembla que anant a l’institut estigui permès tot: prendre alcohol, prendre drogues, 
relacions sexuals... 

Segons el Servei d’Orientació i Suport (SOS) que s’està portant a terme en el municipi 
d’Arbúcies des de l’any 2013 en el marc del conveni entre l’associació GASS i l’Ajuntament 
d’Arbúcies tenim diverses dades de l’any 2018: 

 

Font: Memòria 2018 Resclosa d’Arbúcies. Fundació GASS. 

8%
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Persones ateses Servei d'Orientació i Suport

dones consumidores (14-24 anys)

homes consumidors (14-24 anys)

dones familiars (45-55 anys)

homes familiars (45-55 anys)
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Aquí podem veure que les persones ateses tenen 2 tipologies: consumidores o familiars 
de consumidors que busquen ajuda per abordar el consum del familiar. Els consumidors 
són tots joves, en la major part homes, i els familiars són persones adultes i dones en la 
seva totalitat. 

Pels joves no és fàcil d'acostar-se a aquest tipus de serveis perquè estan en el que 
s'anomena lluna de mel del consum, és a dir que encara valoren més els aspectes que 
perceben com a positius que els negatius. En aquest sentit, s'ha de reconèixer la feina de 
l'equip social derivador. 
 

Pel que fa a les problemàtiques ateses: 
 

  
Font: Memòria 2018 Resclosa d’Arbúcies. Fundació 
GASS. 

Tot i que s’han classificat els casos en cànnabis i alcohol, qualsevol substància sol ser 
acompanyada d'altres. Per exemple, qui pren cànnabis acostuma a barrejar-ho amb 
tabac. Normalment hi ha una substància principal i d'altres secundàries. L'objectiu de 
barrejar és compensar els extrems, és a dir, si puja massa l'efecte d'un estimulant es 
busca un depressor i viceversa. Els casos tractats, els 100% de les dones era policonsum 
i el 90% dels homes també. 
 
Si amb el que ens fixem és amb els assessoraments, se n’ha fet un total de 187: 
 

 
Font: Memòria 2018 Resclosa d’Arbúcies. Fundació GASS. 

Com es pot observar a la gràfica, la major part dels assessoraments han estat a homes i 
consumidors. No s'ha comptabilitzat el suport telefònic i mitjançant les TIC's (whatsapp, 
Facebook i sms). L'assessorament a familiars és útil per situar la magnitud de les 

Problemàtiques ateses SOS
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Segons l’enquesta sobre Alcohol y Drogas en 

España (EDADES)1995-2017 el cànnabis és una 

substància d’ús juvenil amb un 18,3% de 

consumidors en la franja d’anys de 15-34 anys 

(un 7,4% en majors de 35 anys). A Arbúcies s’han 

prioritzat els casos de cànnabis en joves per la 

preocupació ciutadana i la possibilitat de 

prevenció, tot i que l’alcohol és la substància 

que més danys causa, sobretot en adults. 
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problemàtiques ateses. També per a rebaixar càrregues pròpies de qui té cura de l'altre 
i, finalment, per afavorir la xarxa de solidaritat necessària que ha de tenir la persona 
afectada.  
 

Pel que fa a les temàtiques que s’han assessorat: 
 

 
Font: Memòria 2018 Resclosa d’Arbúcies. Fundació GASS. 

A la pràctica, hi ha més població depenent i cronificada d'alcoholisme que de consum de 
cànnabis. De fet el % d'assessoraments de cànnabis és inferior al % de problemàtica de 
cànnabis tractada, el que ve a confirmar les dades de l'estudi del Dr. David Nutti sobre 
problemàtica de les substàncies. 
 
 

. Alimentació  
Pel que fa a l’alimentació és un tema que s’arrossega des de fa molts anys ja que els i les 
joves tenen els cànons de bellesa molt presents i els arriben per tots els costats... la 
societat, la moda, ... ens porten a lluir cossos esvelts, siluetes perfectes, ... en alguns casos 
fins i tot s’arriba a l’anorèxia i bulímia, degut a aquestes ganes de voler tenir un cos 
perfecte.  
Però per altra part tenim aquells joves que no es cuiden,  nois i noies que durant l’edat 
escolar i d’institut practicaven esport i al viure amb els pares portaven una bona 
alimentació, però que al anar a la universitat o a estudiar fora de casa no tenen temps 
per fer esport i que a més no vigilen en l’alimentació. Aquests joves estan començant a 
presentar casos d’obesitat i/o mala nutrició. 
 
Des del CAP s’han detectat alguns casos de joves, sobretot que van a l’Institut, que no 
esmorzen al matí abans de marxar de casa i llavors porten molt poc esmorzar per passar 
totes les hores que estan estudiant. Llavors, un cop han acabat les classes lectives, arriben 
a casa i tenen tanta gana que els costa molt saciar-se, i es passen la tarda menjant d’una 
forma poc sana. Això comporta forts desequilibris alimentaris. 
 
Des de l’oficina jove de la Selva, a través dels seus tècnics, s’ofereix servei 
d’assessorament i acompanyament en temes alimentaris, però són pocs els joves que hi 
acudeixen, no hi ha un ús massa elevat d’aquest servei, el jove es creu “invulnerable” i 
“ja s’espavila” i no es deixa assessorar ni tampoc va a buscar aquest assessorament. 
 
 

Assessoraments per temes

heroïna alcohol cannabis

En aquesta gràfica hi ha una variació 

sobre la gràfica de les problemàtiques 

ateses. Per exemple, es veu que el % 

d'assessoraments de l'alcohol supera 

el % de les problemàtiques d'alcohol, 

ja que, tal i com ja s’ha dit, aquesta 

substància requereix més atenció i 

esforç que les del cànnabis. 
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. Ús de noves tecnologies i videojocs 
Cada vegada més es detecta que els joves juguen més a videojocs, de forma individual o 
col·lectiva (juguen on line), tancats a casa i són pocs els que realitzen activitats a l’aire 
lliure, practiquen esports col·lectius, etc. 
Això comporta cert aïllament per part dels joves, que si no es gestiona correctament pot 
significar marginació, poca comprensió per part dels adults en aquests joves, ús abusiu 
dels videojocs, d’internet, de la televisió,... que pot acabar generant problemes mentals. 
Molts joves tenen problemàtiques relacionades amb la salut mental, com depressions, 
dèficit d’atenció, etc. I aquests casos es detecten moltes vegades quan els joves ja estan 
molt aïllats de la resta o tenen conductes especials. 
 
No s’han trobat dades que ens puguin indicar si hi ha un ús abusiu dels videojocs, i per 
tant no es disposa d’indicadors fiables, només es disposa de la percepció de les persones 
que estan i treballen amb joves, i dels professionals sanitaris que han detectat diverses 
problemàtiques lligades a aquest sobre ús dels videojocs. Si que a la web de La Resclosa 
trobem un test autoavaluatiu sobre videojocs on line, i s’ha realitzat 34 vegades (el que 
s’ha fet més vegades dels 7 tests que es poden realitzar).  
 
L’ús de les noves tecnologies també pot alterar la salut de les persones, ja que es pot 
convertir en una obsessió i crear dependència. Però a més afecta les relacions socials, 
molts joves fan a través de les noves tecnologies el que abans feien en persona: quedar, 
parlar, comprar, opinar, ... i els joves deixen de relacionar-se en persona... 
 
La precarietat econòmica també porta associat un empitjorament de la salut de les 
persones i més concretament dels joves; part per falta de reconeixement mèdic 
d’especialistes per falta de recursos i per altra part lligat a una mala alimentació entre els 
nens i els joves. 
 
Aquesta situació es retroalimenta: l’estat de salut d’un individu condiciona les seves 
possibilitats d’inserció laboral, la seva autonomia i la de la seva llar. Però al mateix temps, 
el context socioeconòmic actual i les dificultats per accedir als recursos i serveis a causa 
de la insuficient xarxa de transport públic i la dependència del transport privat dificulta 
l’accés alguns dels serveis i recursos que es concentren principalment a Santa Coloma de 
Farners i a Girona. 
 
 
2.3 ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
 

2.3.1 Grups de discussió amb joves 
 
Per tal d’aconseguir dades el màxim reals possible i adaptades a la realitat dels nostres joves 
actuals, s’ha parlat amb els joves i amb els experts i professionals que treballen amb els joves.  
La perspectiva pròpiament juvenil s’ha estructurat a partir de l’acció participativa. Per incorporar 
tots aquests elements s’han dissenyat uns grups de discussió distribuïts en quatre sessions 
participatives: 
1a sessió: dissabte 30 de novembre a les 10 del matí amb joves de 17 a 24 anys.  
2a sessió: dissabte 30 de novembre a les 12 del matí amb joves de 25 a 30 anys.  
3a sessió:  dimecres 4 de desembre a les 4 de la tarda amb joves de 14 a 17 anys. 
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Per tal de captar joves de diverses nacionalitats, cultures i realitats diferents, es va demanar el 
padró municipal de cada franja d’edat i es van seleccionar 25 joves a l’atzar que es van convocar 
individualment a través d’una carta personalitzada per cada grup de discussió. Alhora també es 
va fer convocatòria oberta a tots els joves que tinguessin ganes de participar en la redacció del 
Pla local de joventut. Aquesta convocatòria es va fer a través de l’agenda municipal i dels xarxes 
socials. En el cas de joves de 14 a 17 anys es va parlar amb l’institut i es va programar una trobada 
dins l’institut amb representants de cadascuns de les edats (finalment van venir els delegats i 
subdelegats de cada classe). 
Per completar la informació obtinguda directament dels joves es va penjar un formulari amb 
preguntes i on els joves podien expressar la seva opinió sobre diversos temes. Formulari que els 
joves de 14 a 30 anys van poder respondre del 18 de novembre a l’1 de desembre.  
 
 

. Dades de les sessions participatives 
 

Es van estructurar les sessions amb una presentació inicial per part de la tècnica de Joventut de 
què és el Pla local de joventut, de la seva necessitat de ser 
real, i per tant, participatiu. De la importància de la 
participació dels joves en el disseny, elaboració i execució de 
les polítiques de joventut. es van col·locar papers al terra i 
cadascun d’ells representava un eix d’actuació, i els joves van 
començar a parlar de tot allò que els preocupava, allò que els 
agradava com s’estava fent, allò que trobaven a faltar,... per 
cada eix.  
En els grup de joves de 25 a 30 anys la conversa ha estat fluïda 
i el paper de la tècnica ha estat el de observadora-
moderadora del grup. Els joves anaven parlant i entre ells 

anaven discutint i intercanviant opinions. Pel que fa al grup de 14 a 17 ha estat més complicat, 
se’ls havia d’exposar cadascun dels temes i moltes vegades dir alguna frase correcte o no per 
veure la seva reacció i iniciar així diàleg. Al grup de joves de 18 a 24 anys no s’ha presentat ningú, 
s’utilitzarà la informació obtinguda a través del formulari. 
  
Abans d’entrar en detall en cadascun dels eixos m’agradaria expressar la dificultat que té reunir 
els joves i aconseguir la seva participació. I com de diferent és la participació si no representa un 
esforç addicional: als grups de discussió van participar 30 joves (s’havien de desplaçar a una hora 
determinada a un espai determinat), el formulari l’han respost 80 joves (el podien respondre a 
través del mòbil/tableta/ordinador a qualsevol hora i des de qualsevol lloc).  
 
També m’agradaria plasmar una demanda que es va repetir en la majoria de joves i va ser que 
tots ells demanaven que hi hagués un retorn del Pla local de joventut, no només un retorn 
d’informació sinó també que es tirés endavant alguna e les iniciatives o activitats que ells havies 
proposat. Es queixaven de que sempre que se’ls demana informació o que fan propostes no hi ha 
un retorn per part de l’administració local, “ells no hi guanyen res” i per això els costa participar. 
Això ens fa pensar que des de l’Ajuntament no s’ha treballat del tot correcte, perquè no només 
no s’ha fet un retorn quan s’ha demanat col·laboració als joves, sinó que s’han creat unes falses 
esperances en el jove i com no s’han complert les expectatives d’aquests, han decidit no 
participar. En l’anterior Pla es va voler millorar, però no va ser així i en aquesta edició han 
participat menys joves ens els grups de discussió que en l’anterior pla...  
 
 



Pla local de joventut d’Arbúcies. 2020-2024 

24 

 

. Reflexions segons eixos temàtics 
 

TREBALL 
Hem detectat que en el secor més jove, de 12 a 17 anys, no tenen gaire, per no dir gens, d’interès 
amb el tema feina. Ho veuen com una cosa encara molt lluny i no està dins les seves prioritats ara 
mateix. Aquest eix, així com el de l’habitatge, no s’han tractat massa en aquest grup.  
Pel que fa a joves de 25 i més pel tema feina van destacar que actualment es necessita molta 
formació per trobar una bona feina i que la formació no la troben al poble, han de marxar a 
Barcelona, Girona, Vic a la universitat i posteriorment a estudiar un doctorat o màster. Però que 
un cop acabats els estudis els agradaria tornar a viure al poble, però com tampoc hi ha una oferta 
de feina per gent molt formada i el transport públic és mínim (una línia de bus a Barcelona amb 
2 viatges al dia i una línia de bus a Girona amb 4 viatges al dia), acaben buscant i trobant feina en 
altres municipis.  
Les feines que es troben al poble majoritàriament són en el sector dels autocars i en el de les 
envasadores, i no són feines massa qualificades ni tampoc les empreses, sobretot les carrosseres, 
han modernitzat les seves línies de treball ni han aplicat noves tecnologies, fet que no ha donat 
peu a que entressin treballadors amb nous perfils.   
 
Tot i això, també es comenta que molts joves els agrada viure el poble i després d’acabar els 
estudis en una ciutat s’instal·len al poble, encara que la feina no sigui al poble, es desplacen amb 
vehicle propi a diari i altres intenten fer treball des de casa.   
 
Es pregunta als joves sobre si coneixen l’àrea de Promoció Econòmica i què fan. Majoritàriament 
els joves la coneixen, però ho veuen sobretot com un espai per persones amb dificultats per fer 
un currículum, o buscar feina, i que des d’allà els fan acompanyament i assessorament. Valoren 
positivament la possibilitat d’acudir-hi com a equipament municipal que facilita, assessora i 
acompanya en totes les activitats relacionades amb el món de l’emprenedoria i l’ocupació. 
 
Cal dir que dels joves que van assistir als grups de discussió la majoria tenien feina o la seva parella 
tenia feina, i la resta estaven estudiant i encara depenien econòmicament dels seus pares. Per 
tant el treball no era un tema que els preocupés molt ni sobre el qual fessin masses observacions.  
 
 
HABITATGE 
El tema de l’habitatge amb el grup més jove no es va tractar. 
 
En el grup de discussió de joves de 25 a 30 anys va ser el “tema estrella”. El primer que es va 
comentar és que els lloguers en els últims 2 anys s’havien incrementat en 200-250 euros i que a 
més hi havia molt poca oferta de pisos de lloguer en bones condicions, per això creien que els 
pisos en millors condicions havien augmentat molt el preu.  
Una observació que es va fer va ser que en el centre del poble hi ha molts pisos buits o que no 
s’han arreglat i s’han posat a lloguer molt baix perquè estan en males condicions i ara hi viuen 
famílies immigrants, que no s’estan cuidant, que s’estan deixant perdre. Es proposa que des de 
l’Ajuntament es potenciï la inversió i millora d’aquests pisos o cases i es faci una borsa de lloguer 
municipal. Que fins i tot, s’incentivés que aquest lloguer fos per a joves, d’aquesta manera es 
rejoveniria el centre del poble. Aquesta borsa hauria de permetre el contacte directe del llogater 
amb el propietari, sense intermediaris ni empreses de lloguer d’habitatges. 
 
Pel que fa a lloguer o compra els joves majoritàriament opten pel lloguer, ja que no saben on 
acabaran treballant o si la feina actual els durarà molt temps. A més, amb el temps que han 
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treballat la majoria d’ells i els sous que estan cobrant, no els permet fer gaire estalvi per a la 
compra d’un habitatge. 
Es proposa que des de l’Ajuntament també s’incentivi als pisos de lloguer amb opció de compra, 
perquè creuen que és una molt bona opció per a la gent jove. 
 
Els joves d’Arbúcies es comencen a independitzar i a buscar habitatge propi majoritàriament quan 
tenen parella i feina estable. Cap dels joves assistents coneixia cap altra jove que en el municipi 
estigués compartint pis amb altres joves al poble. Expressen que comparteixen pis si van a viure 
fora del poble per estudis o feina, però quan tornen al poble ja tenen casa dels pares i allà s’hi 
estan fins que volen formar una nova família. 
 
Finalment, es comenta que no hi ha massa informació dels ajuts a lloguer que existeixen i molts 
d’ells ni ho sabien que hi eren. Proposen que es faci més difusió i sobretot es doni informació als 
joves, la difusió es podria fer a través de la web, allà mateix on s’accedeixi a la borsa d’habitatge. 
 

CULTURA I LLEURE 
Pel que fa a lleure i oci és on els joves fins a 18 anys han parlat més. Aquest grup van fer diverses 
demandes, algunes d’elles bastant impossible de realitzar, si més no per part de l’Ajuntament, 
però es van recollir.  
Els joves van fer algunes propostes: 
-Un espai joves NO dinamitzat, on ell poguessin disposar de wifi gratuïta i música. Quan es va 
parlar de com havia de ser aquest espai demanaven que fos no dinamitzat perquè els agrada 
“anar al seu aire”, que hi haguessin espais diferenciats per les diferents colles o joves d’edats 
diferents que hi volguessin anar, perquè  no se senten a gust barrejats amb joves més grans... 
- Una pista de gel durant les vacances de Nadal 

- Disposar de més hores d’ús de la pista de futbol sala del poliesportiu de Can Delfí 

- Tornar a fer funcionar el cinema del Centre Parroquial, amb pel·lícules d’actualitat. 

- Adaptar més espais a l’aire lliure (amb taules i bancs) per fer trobades i estar amb els amics. 

- Organitzar gimcanes o curses d’orientació destinades a un públic jove, no infantil ni adult. 

- Que en el poble hi hagi més botigues de roba, i un centre comercial. 

- Que hi hagi una major oferta de concerts i actes per a joves durant tot l’any. 

- Millora de la biblioteca: més gran, més moderna, amb un espai de treball i un de lectura, etc. 

Després de fer aquestes propostes se’ls va preguntar als joves perquè no participaven a les 

activitats culturals, esportives i d’oci que es proposaven des de l’Ajuntament, i la resposta bastant 

de tots va ser perquè els “feia molt pal” i no els interessava. El que si que els agrada i no volen 

que es perd és el Carnaval jove, el Republikfest i les activitats organitzades per festes joves. 

 
Pel que fa a l’oferta esportiva els joves comenten que s’ofereix moltes coses però que no són del 
seu interès. Es detecta que molts joves no practiquen esport, almenys durant la franja que van a 
l’institut, i els que ho fan normalment és perquè segueixen fent un esport des de petits: hockey, 
dansa, futbol...   
 
Pel que fa a joves de 25 a 30 anys el primer que comenten és que troben que tot l’oci que es 
proposa al poble per a joves és de nit i amb l’alcohol molt present. No s’estan oferint activitats 
per joves que no siguin concerts i correbars.  Proposen que això canviï i que des de les diverses 
àrees de l’Ajuntament s’ofereixin activitats per joves diversificades: concerts per joves en horari 
diürn, espectacles de dansa, activitats esportives pensades per joves,...   
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Quan es parla de les activitats que actualment s’ofereixen i de perquè hi a o no hi ha participació, 
els joves comenten que si ve els joves van amb tothom, moltes vegades van condicionats a una 
colla. Si ningú de la colla va a aquella activitat o hi participa, ells tampoc.  
 
Els joves els agrada i veuen com un punt fort del lleure a Arbúcies la Festa Major, però creuen 
que actualment es podria millorar dinamitzant la zona de barraques durant tot el dia, fent que 
les diverses entitats del poble organitzessin activitats durant la festa major per a tots els públics, 
augmentar la participació de joves en els actes fent una competició entre colles, i canviar la 
ubicació de les barraques de lloc. 
 
 
PARTICIPACIÓ, EQUILIBRI TERRITORIAL I COHESIÓ 
Tots els joves que han participat en els grups de discussió han valorat molt positivament la 
iniciativa de crear els grups de discussió i poder participar activament en l’elaboració del Pla local 
de joventut.  
Els joves també han transmès que els “joves d’avui” els costa molt més participar en entitats, 
activitats i associacions del municipi, sembla com si tinguin menys inquietuds i menys esperit de 
voluntariat. La majoria reconeixen que no participen en cap entitat o associació del poble perquè 
no els atrau i no en treuen cap benefici. 
Els joves de 14 a 18 anys estan tots bastant d’acord que actualment els agrada més la comunicació 
per xats, ja sigui a través del mòbil o els ordinadors, que la comunicació personal; i que d’aquesta 
manera no s’han ni de moure de casa que hi estan molt bé. 
 
Amb aquesta línia, valoren molt positivament l’ús per part de l’Ajuntament de noves tecnologies 
com a element de difusió i participació, i creuen que és la manera que els joves participin més en 
la vida activa d’Arbúcies. La totalitat de joves amb els que s’ha parlat ens diuen que són usuaris 
actius de les xarxes socials, i que la major part dels seus amics/gües també ho són,  i que aquest 
és un element que facilita la relació amb l’administració, donada la seva accessibilitat i proximitat. 
La major part dels joves són usuaris de l’Instagram i  facebook i molts d’ells també coneixen i són 
usuaris de Twiter, i actualment és la seva forma de comunicació i de traspàs d’informació. Per 
altra part, els més joves creuen que les cartelleres de l’Institut també són un bon mitjà de 
comunicació, però que l’insta i facebook els arriba millor. Es pregunta a tots els grups de joves si 
creuen que és un bon mitjà l’agenda municipal i la web de l’Ajuntament. La majoria de joves no 
llegeixen l’agenda municipal i casi mai consulten la web, només els grups de joves més grans ho 
utilitzen com a recurs d’informació. 
 
Pel que fa a la cohesió social amb els joves de 14 a 18 anys es va parlar que hi ha “bon rollo” amb 
tothom i que cadascú va amb qui vol, i que es formen les colles d’amics i amigues segons les 
afinitats entre ells; en el grup de discussió hi van participar joves de diverses nacionalitats i el 
tracte va ser per igual entre uns i altres. 
 
Amb el grup de joves majors de 24 anys no hi va participar cap jove que no fos de nacionalitat 
catalana, i si que es va parlar que els joves a certa edat es separen molt segons la seva 
procedència. Que es detecta que els nois i les noies marroquins i indis a certa edat ja només van 
amb joves de la seva nacionalitat, i no es barregen ni es relacionen massa amb els de altres 
nacionalitats. Comenten que es tornen molt tancats i que només van “amb els seus”. A partir dels 
18-20 anys es centren molt més amb la seva cultura i les seves tradicions, i això fa que es vagin 
distanciant dels altres joves i cada vegada els grups són més diferenciats. 
 
Pel que fa a serveis que s’ofereixen pels joves, com l’obertura del Centre Obert els divendres a la 
tarda per joves de 12 a 16 anys, molts d’ells ho descriuen com un espai per a joves amb dificultats 
econòmiques o amb risc d’exclusió social, i no com un espai de cohesió. 
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Pel que fa a equilibri territorial, es parla de les comunicacions: tots els joves es queixen de la 
manca de transport públic que hi ha al municipi. Tot i això, valoren molt positivament la millora 
amb el transport a Santa Coloma de Farners (permet a estudiants anar a cicles formatius allà) i en 
la creació de les targetes multiviatge que han permès tenir un preu de viatge més barat.  
La mobilitat és un problema, especialment per a la franja d’edat més jove (menors 18 anys) ja 
que no poden accedir al transport particular i són totalment dependents dels pares que els han 
de portar i anar  a buscar a tot arreu on volen anar. Alguns grups de joves de 16-25 anys ja 
s’organitzen amb colla i el cap de setmana lloguen un minibus o un taxi de 9 places del municipi 
per poder anar a altres llocs d’oci i festa.    
 
Tots els joves coincideixen que els “busos de festa” són una bona idea, però el problema és que 
vas molt condicionat als seus horaris i que cal anar a diversos pobles i això alenteix molt el viatge. 
Tot i això en aquests moment, ja que a Arbúcies no hi ha tren, els sembla un a bona opció. 
 
 
FORMACIÓ 
Pel que fa a la formació els joves creuen que per les dimensions del poble tenen una bona oferta 
formativa, si que és cert que els agradaria poder disposar d’algun cicle formatiu més (d’esports o 
artístic) però entenen que potser no hi hauria pros alumnes per omplir totes les opcions en cas 
d’existir. 
 
Els joves de 14 a 18 ens comenten que els donen informació del batxillerat i els cicles formatius  
que poden fer al poble i en cas de sol·licitar-ho també els en donen de propostes d’altres 
municipis, però aquesta informació els arriba molt tard. Els la donen a 4t d’ESO i ja han d’haver 
triat les optatives, si aquesta informació se’ls donés a finals de 2n sabrien quines optatives els 
aniria millor fer segons el cicle formatiu o el batxillerat cap on volen anar... 
També comenten que a 4t no els porten a cap lloc com el saló de l’ensenyament on els puguin 
informar, donar a conèixer, cicles formatius o batxillerats específics que es fan a altres municipis. 
Això fa que molts d’ells encara que no estiguin convençuts, acabin fent els cicles i el batxillerat 
que s’ofereix a l’institut d’Arbúcies per comoditat, i desconeixement d’altres propostes. 
 
Quan es va preguntar a aquest grup de joves si necessitaven una oferta formativa no reglada per 
a ells, si els agradaria que se’ls oferís algun curs, van contestar que no, que no volien res. 
 
Pel que fa als joves de 25 a 30 comenten que a vegades no els arriba la informació  de l’Escola 
d’Adults i com durant diversos anys no hi ha hagut oferta de cursos del seu interès, doncs ja 
pensen que des d’allà no s’ofereix res interessant per a ells. Creuen que caldria que l’Escola 
d’Adults hauria d’oferir més formació, més cursos i si s’omplen es fan i sinó no. Però que si no 
s’ofereixen perquè l’any anterior no es va omplir els joves llavors ja no valoren l’Escola d’Adults 
com una opció.  dels cursos que es fan en el municipi i que potser cal buscar alguna altra via de 
comunicació. Proposen que l’Escola d’Adults faci un formulari o que des de la web de 
l’Ajuntament es puguin fer propostes de cursos o formació, i si són viables, es tirin endavant, pot 
ser una manera de tornar a donar valor a l’escola. 
També es podrien oferir cursos molt dirigits a la gent jove i al que els interessa o necessiten per 
la seva formació, per exemple oferir el nivell alt d’anglès enfocat a joves de 16 a 25 anys, ja que 
és necessari per poder-se treure el títol universitari. Cursos que caldria donar opció de diversos 
horaris, potser no s’hauria d’oferir el curs ja tancat en dies i horari sinó donar opció a dos o tres 
possibles horaris i així donar opció a més gent. 
 
Pel que fa a l’oferta de l’institut d’Arbúcies és la correcta, però creuen que el cicle formatiu que 
s’ofereix d’autocars és llarg i no està valorat per les empreses. Els joves que fan el cicle, un cop 
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acaben, quan arriben a l’empresa tenen les mateixes oportunitats, sou i condicions que els joves 
que no s’han format. Això fa que els joves no vegin la necessitat d’estar 3 anys fent formació. 
Caldria que les empreses d’Arbúcies valoressin i fomentessin que els joves fessin aquesta 
formació, a través d’algun incentiu, donant una categoria i un sou millor per formació.  
També es va comentar que tot i això, aquest cicle formatiu està molt pensat per anar a treballar 
a les empreses d’Arbúcies i que no s’obren portes a empreses de fora... 
 
 
SALUT 
Pel que fa a temes de salut els joves de 14 a 18 van comentar que les xerrades que els fan a 
l’institut els mossos sobre consum de substàncies tòxiques no els agraden, que no serveix per res. 
Que les dinàmiques que els ofereixen des del DIPSALUT són millors i que en treuen informació. 
Coneixen el projecte de Salut a l’Escola però cap dels presents al grup l’ha utilitzat.  
Quan se’ls planteja si tenen dubtes o si els interessaria tenir un suport en temes de salut 
(sexualitat, consum de tòxics, temes alimentaris...) diuen que no treuen cap profit de les xerrades 
i que estan amb tot el grup no exposen les seves inquietuds, que en petit grup i amb gent de 
confiança si que seria útil. Però que en general tampoc tenen dubtes que no puguin resoldre amb 
amics/gues més grans o buscant per internet... 
 
En el cas de joves de 24 a 30 anys el que més preocupa en temes de Salut és el consum de 
substàncies tòxiques. Hi ha una percepció generalitzada en el grup que Arbúcies és un poble amb 
un consum de tòxics més elevat que en municipis amb característiques molt semblants al nostre. 
Es veu molt consum d’alcohol, de cànnabis, de cocaïna i de tabac. En el cas de tabac sembla que 
hi ha molt consum a edats molt joves (15-16 anys). El grup es posa d’acord en afirmar que els 
joves no tenen percepció de risc, que caldria donar-los més informació de les conseqüències reals 
del consum de tòxics (xerrades de persones consumidores, persones que han patit un accident 
per haver conduït sota els efectes de l’alcohol...) i fer una millor prevenció, ja que la que s’està 
fent no funciona. 
 
El grup en general opina que hi ha molt consum en part perquè l’accés és molt fàcil i es veu, per 
tant si un jove vol consumir sap on anar a buscar.  
 
Una proposta que es fa és que es treballi amb les persones consumidores. S’explica el projecte 
de la Resclosa i el servei que s’està oferint des de l’Ajuntament d’assessorament a consumidors i 
familiars; molts d’ells no coneixen el projecte. Però opinen que aquest, igual que altres projectes, 
ha de ser el consumidor que ha de buscar aquesta ajuda i veure que té el problema, però els 
consumidors que no detecten que tenen el problema o no volen buscar ajuda difícilment 
s’adonaran del problema fins que ja hauran creat l’addicció. 
 
 
. Conclusions dels grups de discussió 
 
Pel que fa als grups hem pogut extreure força informació, tot i que s’ha notat el buit dels joves 
que no van participar a les sessions participatives.  
 
Les fotos mostren dos moments de la sessions participatives amb els joves de 14 a 18 i els de 25 
a 30 anys.  
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Joves de 14 a 18 anys 
 

Joves de 25 a 30 anys 

 
Les principals conclusions que es van extreure dels grups van ser:  
 

- Crear una oferta més àmplia i atractiva destinada als joves des de l’Escola d’Adults. Que 
els joves puguin proposar a l’Escola d’Adults formació del seu interès, en horaris que ells 
puguin assistir. Que es faci formació específica dirigida als joves. Escoltant tots els grups 
s’extreu la idea de que es coneix l’escola d’adults, però que no té una oferta atractiva per 
cap grup de joves, quan han de buscar un espai per aprendre idiomes van directament a 
l’acadèmia, i quan es tracta d’algun altra curs van a buscar alguna oferta privada. 

 
- Millorar i fomentar el diàleg i la proximitat entre l’Ajuntament i els joves. Mantenir i 

millorar el diàleg de l’administració amb els joves. Escoltar les propostes dels joves i 
portar-les a terme sempre que sigui possible. Potenciar la participació dels joves en les 
activitats proposades per l’Ajuntament, fent-lo protagonistes sempre que sigui possibile.  
 

- Apostar per la reinvenció dels recursos existents dels quals ja disposem més que per la 
creació de noves infraestructures. En aquest sentit cal destacar la consciència que s’ha 
detectat en els joves sobre la situació econòmica actual. Els joves s’inclinen més per una 
gestió més efectiva d’espais i recursos més que per la incorporació de nous espais. 
Foment de la creativitat a l’hora d’usar allò que tenim per fer-ne un ús més raonable i 
sostenible. 

 
- Millora de la difusió i comunicació entre l’administració i el jovent d’Arbúcies: ús de les 

noves tecnologies. Utilitzar el facebook, instagram i twitter com a eines de difusió de la 
informació de l’Ajuntament. Difusió d’activitats, ofertes de feina, ajuts d’habitatge, ... per 
tal que el que s’organitza des de l’Ajuntament arribin a tothom, inclosos els joves.. 

 
- Buscar la fórmula per posar en contacte i fer activitats conjuntes amb tots els joves del 

municipi. S’han detectat diversos grups de joves, però existeixen 2  col·lectius clarament 
diferenciats per raons d’origen, “els d’Arbúcies” i “els de fora”, que no tenen massa 
relació entre ells. Si bé entre els joves fins 14 anys, i els majors de 25, no existeix aquesta 
diferenciació tant important, si que entre els joves de 15 a 25 anys difícilment hi ha bona 
relació i no estan disposats a compartir espais ni polítiques de joventut. A l’hora 
d’expressar les seves necessitats cadascú va a la seva i procura pel seu interès, i no es 
tenen en compte els uns i els altres. Cal treballar per unir les dues realitats i fomentar la 
comprensió de l’altre per poder elaborar polítiques més generals que englobin en 
col·lectiu de la població i no programes separats que només es centrin en algun dels dos 
col·lectius.  

- Crear una borsa d’habitatge. Aquesta borsa d’habitatge pot ser dirigida al conjunt de la 
població, però ha de tenir en compte als joves, proporcionar-los informació de les ajudes 
existents, de l’oferta de pisos per llogar, per comprar, lloguers amb dret a compra, 
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informar als joves si tenen alguna mena de benefici en algun dels lloguers... Aquesta 
borsa hauria d’estar integrada dins la web de l’Ajuntament i caldria que quan hi ha 
novetats es fes difusió a través de l’instagram/twitter municipal.  
 

 
2.3.2 Entrevistes amb experts i professionals  
 
. Les entrevistes 
En aquest cas ens hem reunit amb les persones responsables de les àrees de l’Ajuntament de les 
diverses temàtiques que ens interessen, així com amb els professionals externs que treballen en 
diverses àrees que influeixen en els joves. 
 
RESPONSABLES DE LA BORSA DE TREBALL I L’OFICINA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
L’Ajuntament d’Arbúcies ha canviat d’ubicació i s’ha instal·lat a l’edifici de Can Delfí, i això ha 
provocat que els serveis que estaven situats en aquest edifici s’hagin de reubicar i alguns d’ells 
encara no està ben definit. Aquest és el cas de l’oficina de promoció econòmica. Per tant 
actualment s’està donant el servei de recollida de currículums, s’ofereix suport a persones que 
busquen feina i/o han de fer el seu currículum, també es recullen ofertes de feina i es passen 
currículums a les empreses que sol·liciten perfils determinats. Tasca gestionada per una tècnica i 
una administrativa de l’àrea de Promoció Econòmica.  
Aquest servei està utilitzat per persones de totes les edats, i no hi ha un servei específic per a 
joves. 
 
La tècnica responsable ens comenta que hi ha molts joves que fan ús d’aquest servei, però que 
són joves amb un perfil molt concret: derivats del servei d’atenció a les persones, joves amb un 
perfil d’estudis molt baix i majoritàriament immigrants. Aquests joves busquen acompanyament 
per fer el currículum, per anar a buscar feina... 
 
Des d’aquesta àrea es gestionen els plans d’ocupació i ja fa 2 anys que es sol·liciten plans 
d’ocupació destinats a persones joves, i s’ha donat feina a 4 joves durant 6 mesos. 
 
Un altre projecte amb el que es vol treballar de forma conjunta amb joventut és amb la creació 
de la brigada jove, però de moment encara no s’ha activat mai. 
 
S’ofereixen formacions puntuals a través del SOC, Creu Roja o de la Cambra de Comerç, i els 
darrers s’han encaminat a formació per a joves. L’estiu passat es va fer una formació durant els 
mesos de juny i juliol molt encarada als joves, la major part dels assistents van ser joves que 
havien estat fent el PFI i el CF d’autocars, de tapisseria, que en part complementava el CF que 
s’ofereix des de l’institut. Però també s’ofereixen altres formacions com: cuina, atenció a les 
persones grans, jardineria, nivell bàsic de word i excel, etc. 
 
L’Àrea de promoció econòmica treballa conjuntament amb l’institut per tal de promoure i buscar 
alumnat pels CF que s’ofereixen. Es reuneixen de forma periòdica.  
 
El que si que han detectat des de l’oficina és que existeix un problema creixent en el nombre 
d’aturats entre els joves, sobretot entre els que han deixat els estudis, havent acabat o no l’ESO, 
i que encara no han treballat mai. Joves que no han obtingut la seva primera feina i que, per tant, 
no han entrat dins el cercle laboral i no estan comptabilitzats dins l’atur. Ara s’està treballant per 
aconseguir que aquests joves s’inscriguin al programa de Garantia Juvenil i a partir d’aquí puguin 
entrar a algun dels programes que s’ofereixen a la nostra comarca. Tot i això, com la inscripció a 
Garantia Juvenil es fa des de l’oficina de treball a Salt, molts joves tenen la dificultat del transport 
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fins allà. Molts d’aquests joves necessiten molt acompanyament i si ells han de gestionar-se com 
anar (transport públic) i arribar a l’oficina de Salt, ja no ho fan... 
 
Per part de l’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Selva els joves que volen reben 
assessorament i acompanyament individualitzat per a la creació d’empreses. Però també existeix 
el problema del transport fins a la seu del Consell, a Santa Coloma de Farners. 
 
 
RESPONSABLES DE CULTURA, FESTES I ESPORT 
Des de l’àrea de cultura ja fa temps que detecten una manca de participació activa en la majoria 
de les activitats culturals que s’ofereixen a través de l’Ajuntament, probablement perquè es 
tracta d’activitats no pensades exclusivament per als joves sinó per al global de la població. Per 
part de l’àrea de festes, aquesta sensació també hi és però si que ens comenten que aquelles 
activitats que s’han programat amb els joves o a través de la comissió de festes joves, tenen una 
gran acollida i participació per part dels joves de totes les edats.  
 
Per part de la tècnica de festes comenta que a les fires no s’organitza res per a joves, no es té en 
compte a aquest col·lectiu a l’hora de programar activitats i actes. Comenta que li agradaria 
integrar festes que s’organitzen per a joves en les fires que s’organitzen per a tota la població, 
com en el cas de l’Octoberfest que s’integri a la Fira de Tardor. 
 
Pel que fa a festes, es detecta que la festa on els joves participen més és a la de les Enramades, 
sobretot a la Passada del Castell, i que ho associen al fet que és una festa que viuen molt en colla 
(fan una samarreta igual tots els membres de la colla, fan un sopar tots junts i llavors surten a la 
festa) i que per part dels pares hi ha “força” permissibilitat amb el consum d’alcohol aquella nit. 
També es detecta que per Festa Major la participació de persones joves ha augmentat molt, es 
valora positivament que l’entrada als concerts de barraques sigui gratuïta (proposta que va sorgir 
als grups de discussió de l’anterior pla local), i també es denota molta assistència en els actes 
organitzats per festes joves dins la festa major (regata, correbars, sopar de colles...). 
 
Des de l’àrea de festes es té la sensació que els joves només participen en els actes d’oci nocturn, 
majoritàriament concerts, i en el cas de no ser de nit, que hi hagi alcohol (correbars...) 
 
Un altra espai de cultura és la biblioteca, en aquest cas, els joves de menys edat van recalcar que 
l’espai era petit, poc atractiu i poc acollidor i que no els agradava i no s’hi sentien bé. Per part de 
les persones que gestionen aquest espai expressen que és cert que ara la biblioteca del poble ha 
quedat molt petita per la població que hi ha, a més està ubicada en un edifici molt vell i això 
dificulta que s’hi puguin realitzar determinades activitats i tampoc permet fer una bona 
distribució dels espais. Per part de les bibliotecàries comenten que els joves fan molt poc ús de la 
biblioteca i que a més hi ha un grup de joves de 12-15 anys que molesta molt (utilitzen la 
biblioteca com a punt de trobada perquè al carrer fa molt fred... i no utilitzen cap dels recursos 
de la biblioteca ni respecten les normes), i això fa que quan hi van joves d’aquestes edats se’ls 
controli molt més... des de la biblioteca emplacen a la regidoria de joventut a crear un espai 
perquè els joves es puguin trobar, xerrar, escoltar música, connectar-se... 
 
En l’àmbit esportiu, els professionals del sector destaquen la dificultat d’arribar als joves perquè 
participin en les activitats que s’organitzen, activitats destinades a tota la població en general. 
Arbúcies té una molt bona oferta esportiva, tant pel que fa a esdeveniments puntuals de cap de 
setmana (com és la pedalada popular, la marxa, la marxa nocturna, campionat de bolei, 24h 
futbol, 24h bàsquet, campionat 3x3, la milla urbana, etc.), com d’extraescolars durant el curs. 
Però el públic de 14 a 18 anys no és gaire participatiu en aquestes activitats programades per 
l’Ajuntament durant l’any, i potser caldria organitzar alguna activitat  dirigir-la més concretament 



Pla local de joventut d’Arbúcies. 2020-2024 

32 

 

al públic jove. Des de l’àrea d’Activitat Física i Esport ens comenten que hi ha forces joves que 
participen en esports federats: bàsquet, futbol, pàdel, tennis, voleibol, patinatge, funky...  
 
Arran dels grups de discussió que es van portar a terme per a la redacció del Pla local de joventut 
2012-2015, va sortir la idea de crear espais on practicar esports fora dels esports federats, o pels 
quals no s’hagués de pagar una quota mensual. Seguint aquesta línia es va crear una pista de 
bàsquet i futbol al costat d’un parc infantil i una segona zona amb portaries per practicar futbol i 
cistelles a l’aire lliure per jugar a bàsquet al costat de la zona esportiva de Can Pons. Aquestes 
instal·lacions estan essent utilitzades de forma habitual per joves, i solen estar sempre plenes. 
Continuant amb aquesta línia s’han col·locat taules de ping-pong en alguna plaça i des de l’àrea 
d’Atenció a les persones s’ha organitzat un campionat de futbol sala que ha tingut continuïtat 
durant tot l’any, i són els propis joves els que ara ho gestionen i es distribueixen l’espai. 
 
 
RESPONSABLES D’EDUCACIÓ 
En aquest cas ens hem reunit amb l’equip directiu de l’Institut i de l’Escola d’Adults, per separat. 
 
Preguntem a l’equip directiu si creuen que les demandes formatives estan cobertes en el 
municipi. Es creu que si, que s’està oferint ESO, 2 cicles formatius de grau mitjà (Gestió 
administrativa i Construcció i muntatge d’autocars) i 2 batxillerats (Científic Tecnològic i 
Humanístic Social), i això complementat pels 2 PFI (no reglats) que està oferint l’Ajuntament 
d’Arbúcies.  
 
Els joves que no tenen una línia clara a seguir són aquells que no han complert els 16 anys, que 
tenen dificultats per seguir l’ESO i que no es graduaran. En aquest cas una possibilitat és que quan 
compleixin els 16 es derivin al PFI, però al no ser homologat a vegades hi ha dificultats per 
col·locar els joves, es talla la línia de continuïtat.  
 
Un altre col·lectiu que necessitaria una línia formativa específica són les noies, la gran majoria 
immigrants, que tenen moltes dificultats d’aprenentatge i han anat passant de curs amb 
dificultats. Aquestes noies els costa molt trobar una oferta on continuar. Per això un dels PFI es 
va enfocar a l’Atenció a les Persones, per donar una possibilitat de formació a aquest grup. 
 
La tècnica d’Educació i responsable de l’Escola d’Adults ens comenta que els dos grups de PFI 
estan funcionant molt bé i que aquest any es va decidir que els dos eren igual i formaven els joves 
per treure’s l’ESO o aprovar la prova d’accés a un cicle formatiu, i es va deixar l’enfocat a l’atenció 
a les persones, ja que les noies semblava que tampoc ho seguien bé. Actualment s’estan fent els 
dos PFI en horari de matí i venen joves de pobles del voltant (Breda, Sant Hilari, Hostalric, Riells, 
etc.) i aprofiten el transport escolar a l’IES per poder desplaçar-se fins el nostre municipi. La major 
part dels alumnes són immigrants. 
 
La tècnica d’Educació ens comenta que el fet que el PFI no sigui homologat és un problema pels 
alumnes, ja que el PFI homologat dona puntuació a l’hora de fer l’examen d’accés als cicles 
formatius, i els alumnes que provenen de PFI no homologat no tenen aquests punts. 
 
Els joves que no s’acaben traient l’ESO o no aproven l’accés a un cicle formatiu (aproximadament 
un 15%) se’ls busca una sortida laboral, i des de la mateixa escola d’adults se’ls proposen cursos 
de curta durada però que els dona formació (ex. Curs de carretilla), que antigament eren oferts 
per la Cambra de comerç, però que ara s’ha arribat a un acord i l’imparteixen el mateix 
professorat del PFI que ja coneix els joves i les seves necessitats. 
L’equip directiu de l’institut comenta que l’oferta formativa amb més acceptació és el batxillerat 
i el cicle d’administratiu. Que en alguns casos han rebut la demanda d’oferir el batxillerat artístic, 
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però no hi hauria prou alumnat per aguantar les 3 línies de batxillerats. Els joves interessats en 
batxillerats o cicles formatius que no s’estan oferint a Arbúcies s’han de desplaçar a altres 
municipis i el transport torna a sortir com a problema; la major part de les vegades no hi ha 
transport públic o no en l’horari que necessiten, i per tant depenen de transport privat, i molts 
pares no ho poden assumir. Per tant, actualment no hi ha molts joves fent batxillerats o cicles 
formatius fora del municipi, però no es pot valorar que sigui per falta d’interès, per falta de 
possibilitats (de transport i/o econòmiques) o per la comoditat de quedar-se en el municipi. 
 
Els batxillerats tenen un alumnat més o menys igual els dos, però els cicles el que té millor acollida 
és l’administratiu. Pel que fa al de construcció i muntatge d’autocars, que es va crear a demanda 
de les empreses d’Arbúcies que necessitaven personal qualificat, sembla que ara no hi ha tants 
interessats. Aquest cicle és únic en el territori català, ja que té una formació específica en 
autocars. És una molt bona oferta formativa que s’ajusta totalment al mercat laboral del nostre 
entorn: a Arbúcies existeixen 3 grans empreses d’autocars i moltes petites empreses de 
complements d’autocar. Cicle que dura 3 anys i a partir del 2n any els joves fan pràctiques a mitja 
jornada a les empreses col·laboradores i són remunerades. Es formalitza un contracte de 
formació entre el jove i l’empresa, i un cop acabat el cicle (3 anys) tots els joves tenen feina, 100% 
d’inserció laboral. En aquest cicle hi participen diverses empreses del municipi, la Generalitat de 
Catalunya, PIMEC, ajuntaments de pobles propers a Arbúcies, l’Ajuntament d’Arbúcies i hi 
col·laboren altres empreses del sector. 
L’equip directiu creu que aquest cicle no té massa èxit actualment per diverses raons: els joves 
d’Arbúcies no el valoren (provablement pot anar lligat al que ja van dir els joves en el grup de 
discussió, que els joves que han fet aquest cicle no estan millor valorats dins les empreses que 
altres joves que no l’han feta, tenen la mateixa consideració), els joves d’altres municipis tenen 
el problema del transport per poder desplaçar-se fins Arbúcies, i cal una millor difusió i publicitat 
del cicle fora del municipi i fins i tot entre els joves del municipi. 
 
L’equip directiu valora molt positivament els cursos d’estiu que s’ofereixen des de l’Escola 
d’Adults per joves dels cicles formatius i pels del PFI. Es veu com una proposta molt enriquidora i 
positiva per als joves que durant els mesos de juny, juliol i agost no tenen res a fer. 
 
Pel que fa a absentisme escolar no es detecten molts casos, ja que aquells casos que es detecta 
que el jove no està a gust o que li costa molt seguir el ritme de la classe, s’intenta fer-li una 
formació bastant a mida i fer-li acompanyament. Es valora molt positivament per aquests joves 
que tenen dificultats el “projecte Agudes”. Els joves fan una part de la formació a l’institut, molt 
adaptada a les seves possibilitats, i l’altra part a una empresa fent pràctiques (perruqueries, tallers 
mecànics, llar d’infants, escoles, administració pública, etc.). Tots aquests joves si aproven tenen 
l’ESO i sinó els obliguen a fer les proves d’accés a cicles formatius. 
 
Per part de l’equip directiu hi ha la demanda de disposar de més informació dels cursos i activitats 
formatives que s’ofereixen des de l’Ajuntament o Escola d’Adults, ja que hi podrien derivar joves. 
 
Es parla amb l’equip directiu de com viuen els joves la transició de l’escola a l’Institut, i creuen 
que es viu amb molta normalitat, el mes de maig es sol fer una jornada d’acollida dels alumnes 
de 6è de les dues escoles i els alumnes de l’institut els reben, els ensenyen i els resolen dubtes 
que puguin tenir del funcionament de l’institut. Passat un mes els alumnes de l’institut es 
desplacen a les escoles i van a la classe de 6è i resolen dubtes que hagin pogut sorgir després de 
la visita a l’institut. També es fa una jornada de portes obertes a finals del 2n trimestre on els 
futurs alumnes i els seus pares poden visitar les instal·lacions i fer les preguntes que creguin 
adients, es fa traspàs entre professorat de 6è i professorat de 1r ESO i finalment a inici de curs es 
fa una reunió amb els pares dels nous alumnes on es resolen dubtes i s’explica funcionament de 
l’institut. 
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Pel que fa a l’Escola d’Adults ens comenten que no hi ha massa presència de joves entre el seu 
alumnat i es creu que pot ser degut que els joves no coneixen massa bé l’oferta de l’escola 
d’adults i que per això no en són usuaris. En alguns casos no s’ha pogut oferir la formació 
sol·licitada per algun jove, però quan es tracta de formacions específiques és difícil tenir un mínim 
d’alumnat. 
 
 
RESPONSABLES DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES I SERVEI D’HABITATGE 
Pel que fa a servei d’habitatge actualment està dividit entre l’àrea d’Atenció a les Persones (es 
detecten necessitats i es dona assessorament) i l’àrea d’Urbanisme (es gestionen les ajudes i el 
lloguer social). Pel que fa a ajudes a lloguer van condicionades a la renda, a discapacitats dels 
llogaters, a persones ascendents o descendents al càrrec... i no existeixen actualment ajudes 
destinades a joves. Pel que fa a lloguer social, l’Ajuntament ha proporcionat cobertura a tots 
aquells propietaris que han ofert els seus habitatges a un lloguer social. Això ha fet que aquests 
lloguers fossin assumibles per famílies amb dificultats econòmiques. En aquest cas la demanda 
ha estat molt més elevada que l’oferta i han estat gairebé tots coberts amb famílies immigrants. 
 
Per tant, el servei d’habitatge actualment només està realitzant les tasques d’assessorament i 
tramitació de les ajudes a lloguer. 
 
Pel que fa a l’àrea d’Atenció a les persones ens hem reunit amb l’educadora de carrer i amb el 
coordinador de l’àrea. Des d’aquesta àrea transmeten diverses coses: 
 

-Necessitat de formació i acompanyament per a joves de 17-25 anys, amb un perfil acadèmic molt 
baix, sense la ESO ni amb la capacitat d’assolir cap altra formació, que no existeix cap opció per a 
ells. Una bona oferta per a ells podria ser una aula-taller, un PFI amb introducció al món laboral, 
un cicle formatiu amb un nivell d’estudi molt més baix. 
-Necessitat de crear un espai on els joves rebin orientació, assessorament i acompanyament per 
a trobar feina. Molts joves necessiten un acompanyament en tot el recorregut: fer currículum, 
afrontar una entrevista, buscar possibles llocs de treball... 
-Creació d’una borsa d’habitatge municipal: cal reactivar i enfortir la borsa actual. Tots els pisos 
que els seus propietaris van posar per fer lloguer social estan plens, i no hi ha nous pisos per oferir 
en aquest servei, per tant cal buscar més pisos per formar part per aquesta borsa, i es podria 
posar un condicionant als requisits que tenen prioritat la gent jove. Aquest any s’ha encarregat 
un estudi a una cooperativa sobre l’existència de pisos buits al nostre municipi, i l’estudi vindrà 
acompanyat de propostes per aquests habitatges. 
-Necessitat de creació d’espais de lleure exterior: pista coberta per poder-hi realitzar esports al 
llarg de tot l’any. 
-Dinamització d’espais públics: places, parcs i jardins. Impulsar la figura d’un integrador social que 
dinamitzés, actués i participés amb els joves. Caldria una figura així per a fer cohesió entre els 
joves. 
-Formació per a tots els professionals que treballen en joves. Cal que els professionals es formin 
amb com treballar la cohesió de grup, com afrontar i gestionar les diferències dins un grup, 
treballar el civisme, el respecte entre iguals... per afrontar situacions quotidianes que tenen lloc 
dins les aules, a fora al pati, al carrer, a les biblioteques, als espais d’oci... i evitar casos de racisme, 
bullying, etc. 
-Creació d’un espai per als joves, un espai dinamitzat i on el joves fossin els protagonistes. Un 
espai de reunió, per a compartir, per treballar i/o estudiar... aquest espai, supervisat per un 
dinamitzador juvenil, seria un bon espai per treballar la resolució de conflictes entre els joves, un 
espai on joves de cultures i realitats diferents poguessin compartir i estar junts. 
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RESPONSABLES DE SALUT 
En parlar amb els professionals dels sector ens diuen que a Arbúcies no existeix cap problema 
greu de salut que afecti de forma generalitzada al col·lectiu juvenil. Però si que un tema que 
preocupa de forma important és el consum de tòxics, sobretot en joves de 20 a 30 anys, que van 
començar a consumir quan eren molt joves i han seguit amb aquest consum. És un consum 
sobretot de cocaïna i drogues de disseny durant el cap de setmana, cada cap de setmana de 
forma habitual. A més del consum el problema és que no hi ha percepció de risc i no veuen la 
necessitat de parar el consum.  
Aquest consum tant habitual de tòxics entre joves de 20-30 anys obra camí als joves de 12-16 
anys per consumir marihuana i tabac també de forma habitual. Joves que comencen l’institut, ja 
es veuen grans, i tenen  el tabac i la marihuana tant a l’abast que en consumeixen. 
 
El consum d’alcohol també segueix una mica aquest camí, està molt a l’abast, es promociona i 
moltes de les festes que s’organitzen per als joves estan tant lligades al seu consum, que els joves 
acaben consumint alcohol de forma habitual, cada cap de setmana, i no tenen cap percepció de 
risc. I a més el que es detecta des del CAP és que els pares amb l’alcohol són més permissius, 
“tampoc passa res si beu els caps de setmana, quan surt de festa...”, i juguen un paper més de 
col·legues, de bon rollo, que no un paper de pares. 
 
La sensació és que els joves quan entren a l’institut fan un canvi en el seu funcionament habitual 
que havien tingut fins el moment i això els provoca certs desequilibris: deixen de tenir 
l’acompanyament que tenien a l’escola, els sembla que són més grans i que per tant poden 
consumir determinades substàncies ja sigui perquè els ve de gust o perquè tothom ho fa, els 
pares no els ofereixen l’acompanyament que els havien donat fins el moment perquè ara ja són 
grans, no se’ls controla tant la dieta, no fan esport perquè no tenen una oferta clara per ells o 
perquè s’han fet grans i tenen altres prioritats, disposen de molt temps lliure i no saben com 
gestionar-lo... 
 
Lligat amb això es detecta un augment de casos d’obesitat juvenil. Molts joves que van a la 
consulta, 12-16 anys, es detecta que tenen molt mala alimentació. A les 8 quan van a l’institut no 
mengen res a casa (no tenen temps, no tenen gana) i moltes vegades no s’emporten res pels 
patis, o s’emporten “el primer que pillen”. Pensem que estan a l’institut de les 8 a les 14.30 H. 
Això significa que alguns d’ells no mengen res durant 7 o 8 hores, o més! Llavors arriben a casa, 
estan sols, els agrada o no el que hi ha per dinar, i a vegades s’ho mengen i altres vegades no. 
Llavors es passen tota la tarda amb els amics a una plaça o un parc menjant llaminadures, 
pastisseria industrial... aquesta mala alimentació sumat al fet que pocs d’ells fan esport, porta a 
un problema greu d’alimentació. 
 
Una altre qüestió que es posa sobre la taula i que preocupa al personal del CAP és que 
darrerament al poble hi ha hagut 2 casos de joves que estan fent un procés de canvi de sexe. En 
ambdós casos es veu molt clar i des del CAP s’ha fet acompanyament a les famílies i als joves per 
encaminar aquest procés. Però després d’aquests casos han sortit alguns casos que els joves han 
manifestat que no estan segurs de si són nens o nenes, que no saben si els agraden els nens o les 
nenes, és a dir, que hi ha molt poca seguretat per part dels joves. Des del CAP no acaben de 
detectar si es tracta d’un efecte crida pels dos casos que han tingut lloc o perquè realment hi ha 
un problema de seguretat per part dels joves. 
 
En aquesta línia, des del CAP creuen que totes les iniciatives que es portessin a terme des de 
l’institut o des de l’Ajuntament per tal d’empoderar al joves, per oferir-li informació i seguretat a 
l’hora de prendre les seves decisions davant un consum, davant una relació sexual, davant moltes 
de les situacions que s’anirà trobant són una molt bona iniciativa. Ja que de la mateixa manera 



Pla local de joventut d’Arbúcies. 2020-2024 

36 

 

que els joves consideren que al anar a l’institut ja són grans, també per part dels adults se’ls ha 
deixat de fer acompanyament... 
 
Des del CAP s’està fent el projecte Salut i Escola, i un dia a la setmana una infermera es desplaça 
a l’institut i atén als joves que li volen fer consultes sobre salut. Des d’aquest servei ens comenten 
que els 80% de les consultes són de problemes de comunicació amb els pares. En alguns casos 
arriben fins i tot queixes de maltractaments per part dels pares, que després s’han gestionat 
conjuntament amb altres professionals. Però les consultes de consum de tòxics, de menstruació, 
de relacions sexuals, de sexualitat en general, etc. Actualment no són tantes com els temes de 
comunicació a les llars. 
 
 
. Conclusions extretes de les converses amb professionals i experts del diferents sectors 

- Necessitat de crear un servei/espai on els joves puguin trobar informació i/o 
acompanyament per als diversos temes que li preocupen (salut, habitatge, treball, 
formació...) 

- Cal treballar per a la millora del transport públic d’Arbúcies. 
- Fomentar la música i el teatre, la cultura en general, entre el col·lectiu més jove. 
- Promoure actes i activitats destinades als joves dins les festes i fires del poble. Activitats 

sense presència d’alcohol, o com a mínim que no en sigui el protagonista. 
- Organitzar activitat física destinada als joves. Fomentar l’esport entre els joves, d’aquesta 

manera es creu que disminuiria el consum de substàncies nocives i podria disminuir el 
sobrepès en el col·lectiu jove 

- Seguir amb el PFI i els cursos que complementen la formació per als joves. Fer els tràmits 
possibles per homologar el PFI. 

- Millora de la difusió dels cursos que s’estan oferint des de l’Escola d’Adults. 
- Necessitat d’usar les xarxes socials, o altres mecanismes, per arribar de manera més 

directa i efectiva als joves. Perquè la informació municipal (actes culturals, teatre, cursos 
escola d’adults, etc.) arribi als joves i aquests també puguin aportar idees i suggeriments. 

- Crear una borsa d’habitatge i promoure els ajuts o els beneficis al lloguer d’habitatges 
per a joves.  

- Cal seguir amb els programes que s’estan portant a terme a l’institut per tal de disminuir 
l’absentisme escolar, l’abandonament prematur dels estudis, el fracàs escolar, etc. i 
fomentar la cohesió de centre i la participació dels joves. 

 
 
 
2.3.3 Formulari per a joves 
 
Des de l’àrea de Joventut es va penjar a les xarxes social un formulari destinat als joves de 14 a 
30 anys que volguessin aportar la seva opinió sobre les qüestions plantejades. El formulari es va 
encaminar molt als joves de 14 a 20 anys. Aquest formulari ens ha proporcionat més informació 
dels joves, de les seves necessitats i com viuen la relació amb l’Ajuntament i les relacions entre 
els joves. 
 
Les preguntes que plantejava el formulari: 

- Per començar, quin any vas néixer? 
- Què és el millor d'Arbúcies o el que més t'agrada? 
- Què trobes a faltar a Arbúcies? 
- Valora el funcionament d'aquests àmbits, essent 1 molt dolent/deficient i 5 molt 

bo/eficient: EDUCACIÓ: Escola d'adults, EDUCACIÓ: Possibilitat d'estudiar (cicles 
formatius, batxillerats...), OCI: Espais de trobada, OCI: Activitats i tallers per a joves, OCI: 



Pla local de joventut d’Arbúcies. 2020-2024 

37 

 

Festa Major, OCI: Enramades, OCI: RepublicFest,, OCI: Carnestoltes, OCI: Oci nocturn, 
OCI: Activitats esportives (extraescolars, cursos, activitats dirigides...), OCI: Equipaments 
esportius, CULTURA: Cicles de música, CULTURA: TeatreFest, CULTURA: Biblioteca (espai 
i activitats), CULTURA: Museu "La Gabella", PARTICIPACIÓ: Voluntariat, entitats, 
associacions, accions socials i polítiques..., TREBALL: Ofertes del teu interès, ofertes que 
s'adaptin a la teva formació..., TREBALL: Suport per emprendre un negoci, ajuda per fer 
un currículum, assessorament per buscar feina..., HABITATGE: Habitatge per joves, 
opcions de lloguer, possibilitat de compartir pis..., SALUT: Assessorament en malalties de 
transmissió sexual, addiccions..., SALUT: Assessorament i/o suport en violència masclista 
i de gènere, COHESIÓ SOCIAL: Oferta transport públic, COHESIÓ SOCIAL: Relació 
intercultural, COHESIÓ SOCIAL: Civisme (respecte per l'espai i el mobiliari públic), 
COHESIÓ SOCIAL: Seguretat a l'espai públic, MEDI AMBIENT: activitats a l'entorn, 
educació ambiental, residus, neteja viària, riera... 

- Creus que s'organitzen moltes/poques activitats al poble? Són del teu interès? 
- Quines activitats que s'organitzen són del teu interès? I quines no? 
- Proposa alguna activitat que t'agradaria que es fes i no s'està fent. 
- Participes en alguna entitat/associació? Quina? 
- Creus que l'Ajuntament t'ajuda quan necessites fer alguna activitat? 
- Què acostumes a fer en el temps lliure? 
- A on et trobes/reuneixes amb els amics? 
- Quins canals de comunicació i xarxes socials utilitzes? 
- Surts de festa? On vas quan surts? 
- Et sents del poble, d'Arbúcies? 
- Si no has nascut aquí, però ara hi vius: t'has sentit ben acollit/da? 
- Formes part d'una colla o grup amb altres joves del poble? 
- Ocupació actual 
- Creus que a Arbúcies hi hauria d'haver un espai per a joves? 
- Com hauria de ser aquest espai per a joves? Què hauria d'oferir? 
- T'interessaria participar en la creació d'aquest espai? 
- Afegeix tot el que creguis adient... 

 
Hi ha hagut un total de 80 respostes de joves de forma totalment anònima. De les respostes 
rebudes n’hem pogut extreure les següents conclusions: 
 
1.Què és el que t'agrada d'Arbúcies? 

 
 

Els joves que han respost el formulari valoren molt positivament l’entorn i la natura que envolta 
i forma part del municipi, consideren que aquest és el punt més fort del municipi. 
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2.Què trobes a faltar a Arbúcies? 

 
 

Els joves que han respost el formulari troben a faltar en el municipi un espai d’oci i formació 
majoritàriament, i en segon lloc creuen que hi falten espais d’oci nocturn. 
 
3.Valoració del funcionament dels diversos serveis i oferta cultural i d'oci  

 
 

Les respostes rebudes pel que fa a la valoració dels diversos serveis i activitats que s’ofereixen 
des de l’Ajuntament posen de manifest que el millor valorat pels joves són les enramades, el 
RepublicFest, l’oferta educativa de l’institut i els equipaments esportius. Per l’altre costat, el més 
mal valorat, en diferència, és el transport públic, l’oferta i les ajudes a l’habitatge jove, les 
activitats i tallers pels joves i espais de trobada pels joves. El que també trobem interessant és 
que molts joves no han opinat sobre temes culturals com el Teatrefest i d’educació com l’Escola 
d’Adults i això fa pensar que aquests temes o no interessen als joves o no disposen de massa 
informació. 
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4.Pel que fa a les activitats que organitza l'Ajuntament són moltes/poques? T'interessen? 

 
 

Els joves que han respost el formulari si bé alguns opinen que s’organitzen moltes activitats a 
nivell municipal i altres que se n’organitzen poques, el gran gruix responen que de les activitats 
que s’organitzen, ben poques van dirigides als joves. 
 
5.Quines de les activitats que s'organitzen són més del teu interès? 

 
 

Les activitats que els desperten major interès als joves que han respost el formulari són sobretot 
les organitzades per festes joves i també les que s’organitzen per Festa Major i per Enramades. 
 
6.Participes en alguna entitat o associació? 
 

Dels 80 joves que han contestat el formulari només 9 participen en entitats. La majoria a Festes 
Joves d'Arbúcies, un a entitats esportives (Gratanúvols del montseny, Club Ciclista Arbúcies) i un 
a l'Escola de dansa i al cor Lutiana. 
 
7.Creus que l'Ajuntament t'ajuda quan necessites fer alguna activitat? 
 

Dels joves que han respost el formulari el 47% opinen que l’Ajuntament dona resposta i ajuda 
que es proposa per part dels joves fer alguna activitat, el 37% creuen que no i el 15% no han 
contestat la pregunta. 

Moltes i m'interessen la majoria Moltes, però poques dirigides als joves

Les suficients Poques i poques dirigides als joves

Poques, però totes m'interessen No tinc informació
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8.Què fas durant el temps lliure? 

 
 

La majoria de joves que han respost ens diuen que durant el temps lliure el que fan és quedar 
amb els amics i la segona resposta més repetida és der alguna activitat física. 
 
9.On sols quedar amb els amics? 

 
 

Els joves que han respost el formulari ens comenten que on solen quedar amb els amics és al bar 
(sobretot a Can Torres) i sinó en espais públics del poble (places, skatepark, ...) 
 
10.Quins canals de comunicació i xarxes socials utilitzes? 
 

 
 

0 5 10 15 20 25 30 35

Anar al bar

Quedar amb els amics

Mirar la tele/sèries/Netflix

Fer esport

Llegir

Escoltar música

Jugar a videojocs/Play Station

Mirar mòbil

Estudiar

Quedar-me a casa

Bar poble

Casa particular

Parada del bus

Carrer, places, espais públics

Instagram

WhatsApp

Twiter

Telegram

Facebook

Snapchat

Youtube

Mòbil

Correu electrònic
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Els canals de comunicació més utilitzats pels joves que han respost el formulari són: l’Instagram, 
el WhatsApp i el Twiter. 
 
11.Quan surts de festa, per on et mous? 

 
 

La majoria de joves que han respost el formulari comenten que quan surten “de festa” van a 
pobles del voltant i en alguns casos a Girona, Vic i/o Barcelona. També ens comenten que només 
surten al poble quan hi ha activitats programades (enramades, RepublikFest, Carnaval...), ja que 
sinó no hi ha enlloc on anar. 
 
12.Et sents del poble? 
El 90% dels joves han contestat que si. 
 
13.Si no ets nascut al poble, t’hi has sentit ben acollit?  
El 85% dels joves han contestat que si  
 
14.Formes part d'una colla de joves?  
El 95% dels joves han respost que si 
 
15.Actualment la teva ocupació és: 

 
 
El 30% dels joves que han respost el formulari estan estudiant i no treballen i el 20% ja no 
estudien, sinó que estan treballant. 
 
16.Hi hauria d’haver un espai jove a Arbúcies?  
A aquesta pregunta el 85% dels joves ha respost que si, el 12% que no i la resta no han respost. 
 

Pel poble

Fora del poble

Enlloc, no surto

0 10 20 30 40 50 60
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Estudio i no treballo

Estudio i no treballo però m'agradaria fer-ho
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No estudio, busco feina

Ns/Nc
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17.Com hauria de ser aquest espai jove i què hauria d’oferir? 
En aquest cas les respostes han estat diverses, però si fem un resum podem definir una sèrie de 
característiques que hauria de complir l’espai. 
-Lloc de trobada 
-Espai amb oferta cultural diversa 
-Espai de debat pels joves 
-Espai d’activisme i oci conscient 
-Espai amb màquines de menjar i beguda, amb connexió WIFI i lloc per escoltar música 
-Espai on es proposin activitats, cursos, xerrades, etc. 
-Autogestió de l’espai pels joves 
-Gratuït 
-Espai amb alguns petits espais amb més intimitat on poder trobar-se colles, fer tallers amb grups 
reduïts, etc. 
-Espai on es pogués organitzar alguna festa per a joves de 14-18 anys 
 
18.Participaries en la creació d’aquest espai? 
En aquest cas la resposta ha estat molt repartida: el 35% ha respost que si, el 33% ha respost que 
no  i el 32% no ha respost a la pregunta. 
 
19.Finalment se’ls ha proposat als joves si volien afegir alguna cosa més ... 
-Que es programin més activitats per als joves no relacionades amb l’oci nocturn. 
-Millora transport públic, que es faci una T-jove. 
-Disposar d’un espai on es puguin fer projectes educatius i socials. 
-Una biblioteca més gran 
-Destinar més recursos per fer un millor esplai d’estiu per a infants i joves 
-Crear un CAU durant tots els caps de setmana de l’any per a infants i joves. 
 
 
2.4 ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
 
2.4.1 Recursos 
 
HUMANS 
 
L’Ajuntament d’Arbúcies ja fa anys que està dedicant esforços per tal de millorar any rere any en 
les polítiques de joventut i atenció a les persones. Molts de les iniciatives destinades a persones 
joves, sobretot amb risc d’exclusió social o amb dificultats per trobar feina o seguir amb els 
estudis, es duen a terme conjuntament des de les àrees de Joventut i d’Atenció a les persones, 
amb la implicació dels dos tècnics de cadascuna de les àrees i amb el suport de l’educadora social, 
la responsable del centre obert i la treballadora social. Per part de l’equip polític també hi ha una 
clara aposta per tirar endavant amb les polítiques de joventut i que aquesta àrea creixi i es faci 
més forta en el conjunt de les polítiques municipals.   
 
L’Àrea de Joventut actualment compta amb una regidora i amb una tècnica amb una dedicació 
del 40% de la seva jornada total. Hem de fer esment però que l’àrea de Joventut no camina sola, 
ja que molts dels projectes que es duen a terme amb els joves i per als joves s’inicien des de l’Àrea 
d’Atenció a les persones i es gestionen conjuntament amb Joventut. En altres casos, ja d’una 
forma més puntual, es treballa amb altres àrees com és Educació, Habitatge, empresa i ocupació, 
Promoció Econòmica, Salut, etc. Que ens aquests casos les actuacions que es fan amb joves es 
treballen conjuntament amb la regidoria de Joventut, però és l’àrea en concret que gestiona 
l’acció ja que l’Àrea de joventut no té suficients recursos humans per poder gestionar les diverses 
actuacions de les diverses àrees.  
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Per altra part existeix la persona responsable del PFI, que no és directament treballador de la 
regidoria de joventut ni de l’àrea d’Atenció a les persones, però si que té tracte i molta influència 
entre els joves que participen en el PFI. Així, a més de fer de professor, també exerceix com a 
coaching eductiu, ja que la seva formació li permet treballar amb els joves aspectes 
d’autoconeixement, tant pel que fa a la presa de decisions, com aspectes de motivació.  
 
Finalment cal fer esment del paper important que assumeix la Regidora de Joventut, la Judit Prat 
s’ha estrenat com a regidora de Joventut en aquest mandat de 4 anys que acabem de començar, 
però segueix molt les pautes que ja s’havien anat marcant amb l’anterior regidora. La regidora té 
un tracte molt proper amb la ciutadania així com amb els tècnics municipals, i sumat a la seva 
gran implicació, fa que moltes vegades sigui un membre més de l’àrea i assumeixi tasques 
d’aquesta. 
 
 
INFRAESTRUCURES I INSTAL·LACIONS 
 
Específiques per a joves 
 
Centre Obert “Can Son”: Es tracta d’un recurs de caràcter lúdic, formatiu i preventiu on es 
treballen diferents aspectes dels adolescents (Nois i noies entre 12 i 16 anys) a partir d’una 
metodologia dinàmica i participativa. El Centre Obert te una metodologia pròpia i dinàmica on les 
activitats  lúdiques i vivencials de forma continuada son l’eina principal per la intervenció 
educativa. L’autogestió dels recursos i activitats que tenen a la seva disposició, delega als 
participants la decisió de què fer i de la durada de la seva estada. Les accions educatives s’han 
basat amb i en l’entorn més proper, per tal de facilitar la integració dels participants al medi, tant 
físic com social i poder compartir activitats, espais, amistats. La necessitat d’aquest servei públic 
ha quedat palès amb el número d’inscripcions anuals:  una mitjana de 35 durant tot el curs, més 
una quinzena d’esporàdics. 
 
Objectius: 

1. Oferir un servei d’activitats extraescolars, d’accés gratuït i, per tant, accessible per a tots 
els adolescents.  

2. Acollir els adolescents derivats de l’Àrea Municipal d’Atenció a les Persones. 
3. Cercar espais d’interrelació, des de la perspectiva del lleure i amb l’ús de la llengua 

catalana, que facilitin als joves i a les seves famílies noves experiències comunicatives i 
comunitàries. 

4. Crear una xarxa de relacions amb altres serveis i entitats implicades en l’atenció als joves. 
5. Fomentar hàbits i pautes de comportament entorn a: respecte, convivència, igualtat, 

solidaritat, valors positius del pluralisme, resolució de conflictes,  tolerància,  coeducació, 
diversitat i perspectiva de gènere. 

6. Treballar per garantir l’autonomia personal i social dels menors. 
7. Potenciar les seves capacitats, habilitats i aptituds personals. Facilitar l’orientació 

professional.  
8. Oferir mitjans per tal que els joves elaborin els seus propis projectes de lleure. 

 
El centre obert va agafant cada vegada més importància i és un recurs del qual el municipi no pot 
prescindir, i per això no té la durada només del curs escolar, sinó que l’Ajuntament fa una aposta 
més important i el manté durant els mesos de juliol i agost.  
 
Aquests darrers anys des de l’Àrea d’Atenció a les persones es va creure que aquest recurs era 
molt important per a joves però que hi havia una necessitat urgent de poder donar aquest tipus 
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de servei a un públic més infantil, i per aquest motiu el Centre Obert s’està oferint de dilluns a 
dijous a nens i nenes en edat escolar i els divendres per a joves de 12 a 16 anys. 
 
 
No específiques per a joves, però d’ús per part dels joves 
 
Biblioteca municipal Rafael Vilà i Barnils: equipament cultural. La Biblioteca vol satisfer les 
necessitats de lectura, informació i lleure dels ciutadans, promocionar la lectura i ser un centre 
d'accés a les tecnologies de la informació. Hi ha més de 20.000 volums, entre els quals llibres, 
música i pel·lícules. A la biblioteca també es pot llegir una selecció de revistes i diaris. Actualment 
més utilitzada pèls joves com a espai de trobada per fer els deures o per poder fer els treballs en 
grup. 
 
Teatre Llar dels jubilats: equipament cultural. Hi ha una programació cultural durant l’any que 
inclou obres de petit format en aquest teatre, ja que només pot acollir uns 60 espectadors.  
En aquest teatre també és on es realitza el curs de teatre per a joves, impartit per actors locals i 
dirigit a tots aquells joves interessats en aquest art. 
 
Centre de Formació d'Adults Maria Dolors Pons Esteve: L'Escola d'Adults és un servei municipal 
que ofereix formació reglada i no reglada. En l’actualitat, els cursos que s’ofereixen són: 
alfabetització, estudis bàsics, graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), PFI, cicles 
formatius de grau mitjà, Anglès, Francès, Tall i confecció, Puntes de coixí, tècniques de dibuix, 
patchwork, scrapbook, etc. Es tracta d’un espai obert als majors de 16 anys que vol complementar 
l’oferta formativa del poble i que pretén que els arbuciencs puguin optar a una formació completa 
i contínua. 
 
Zona esportiva de Can Pons: equipament esportiu.  Zona formada per: un pavelló d'esports amb 
una pista central i diverses sales d’activitats dirigides, un camp de futbol, un circuit de footing, 7 
pistes de tennis i pàdel, un bar restaurant i un local social per a les entitats esportives. 
 
Poliesportiu de Can Delfí: equipament esportiu.  Espai que consta d’un pavelló poliesportiu de 
menors dimensions, amb sales per a activitats dirigides, que actualment estan equipades per fer 
dansa, judo i aikido.  
 
Espai d’Aigua i Salut: equipament esportiu. Espai format per una piscina coberta, sales dirigides i 
sales de fitness, que funcionen tot l’any i dues piscines descobertes que funcionen de juny a 
setembre. Aquest espai s’ha creat per una demanda de la població i es posarà en funcionament 
el mes de juny de 2020. Aquest vol ser un espai per a la població en general, on, sobretot els 
joves, trobin un espai per fer activitat física i un espai de trobada per a ells. 
 
Pistes descobertes de bàsquet i futbol a Can Pons i al carrer Parc Domènec Refart: equipament 
esportiu. Espai creat per la demanda dels joves de poder disposar d’espais a l’aire lliure on poder 
jugar a bàsquet i futbol a diverses hores del dia i no haver de pagar o formar part d’un club per 
poder-ne fer ús. Pistes que s’han fet en una zona de pàrquing al costat d’un parc infantil ja existent 
en el cas del Domènec Refart i al costat del pàrquing i l’entrada del pavelló en el cas de Can Pons.. 
 
Taules de ping pong de la Plaça de la Pau i de la Plaça de Florac: equipament esportiu. En alguns 
parcs del municipi s’han col·locat taules fixes de formigó on es pot jugar a ping pong, només cal 
portar-se les pales i les pilotes. L’educadora de carrer disposa de pales i pilotes i és una “eina de 
treball” amb els joves. 
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Rocòdrom: equipament esportiu municipal gestionat per una entitat sense ànim de lucre. Aquest 
espai de rocòdrom totes aquelles persones que vulguin practicar o iniciar-se en el món de 
l’escalada s’hi poden dirigir. Gestionat per un grup de joves i amb entrada lliure. Només cal 
reservar el teu horari i portar el teu material. També s’hi organitzen cursos. 
 
Skatepark: equipament esportiu. Zona per patinar amb skate, patinet o patins. Situada a la zona 
de Can Pons, amb accés lliure. 
 
Bucs d’assaig: equipament cultural. Espai on els grups musicals locals poden anar assajar i gravar 
les seves maquetes. Gestionat per l’àrea de cultura. Hi ha una persona responsable dels equips i 
de distribuir les hores d’assaig entre els grups. 
 
Sala Cultural i Polivalent Naus Ayats: equipament cultural. Espai que compta amb una sala central 
amb un pati de butaques de 400 localitats i on actualment s’hi realitzen la major part de les 
activitats culturals que s’ofereixen: teatre, concerts, gales benèfiques, etc. Compta també amb 
un escenari exterior ideal per fer totes les activitats culturals en època de bon temps. 
 
 
Altres equipaments utilitzats municipalment 
 
Museu Etnològic del Montseny: equipament cultural. Centre d'exposició, conservació, difusió i 
investigació del patrimoni cultural del massís del Montseny, que es troba instal·lat en un edifici 
del segle XVII (1800m²) Les sales d'exposició permanent, mostren els testimonis materials de les 
comunitats que han poblat el massís al llarg de la seva història. També s’hi realitzen cursos, 
xerrades, tallers, cinefòrum i altres activitats. 
 
Teatre el Centre: equipament cultural. Teatre propietat del Centre Parroquial però que durant 
molts anys l’Ajuntament l’ha utilitzat com a teatre i sala polivalent. Equipat com a sala de cinema 
però actualment en desús. Compta amb un pati de butaques superior a les 150 localitats, ideal 
per a funcions de petit i mitjà format, i per al teatre infantil. 
 
Llar d’infants municipal “El Jardinet”: equipament educació i formació. Centre públic per a nens i 
nenes de 0 a 2 anys. De gestió directa de l’Ajuntament. 
 
Escola Doctor Carulla (pública) i Col·legi Vedruna (concertat): Equipaments d’educació i formació. 
Centres d’educació primària que acullen tot l’alumnat arbucienc de 3 a 12 anys. 
 
Institut Montsoriu: equipament d’educació. Edifici propietat i de gestió de la Generalitat de 
Catalunya. Únic institut al municipi i actualment s’hi està oferint ESO, Batxillerat i 2 cicles 
formatius. 
 
 
ENTITATS  
 
Només s’han tingut en compte les entitats registrades en el registre d’entitats de l’Ajuntament 
d’Arbúcies, tot i que tenim constància que n’ha hi d’altres no registrades. 
 
Activitat Física i Esports 
 

· Arbúcies Club de Futbol 
· Aikido Arbúcies AIKIKAI 
· Ass. Esportiva Amics del Pitch&Putt d'Arbúcies 
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· Club Automobilisme Tiva-Tiva 
· Club Bàsquetbol Arbúcies 
· Club Esportiu Bouder l’Escorxador 
· Club Judo Arbúcies 
· Club Patí Arbúcies 
· Club Tennis Arbúcies 
· Club Tennis Taula Arbúcies 
· Club Voleibol Arbúcies 
· Escola de Dansa 
· Escola de Futbol Arbucienca (EFA) 
· Gratanúvols del Montseny 
· La Petanca els til·lers 
· Penya Barcelonista d'Arbúcies 
 
Cultura 
 

· Ass. de catifaires d’Arbúcies 
· Ass.  de Geganters i Grallers d'Arbúcies 
· Ass.  Cultural L'Arboç 
· Ass.  d'Amics del Castell de Montsoriu 
· H6 Teatre 
· Clàssics Montseny Guilleries 
· Coral Amethysta 
· Cor de Veus Blanques Lutiana 
· Cor Gaudim cantant 
· MOUENARTS 
· Secció Fotogràfica Centre d'Arbúcies 
 
Educació 
 

· AMPA CEIP Dr. Carulla 
· AMPA Col·legi Vedruna 
· AMPA Institut Montsoriu 
 
Salut i Benestar 
 

· ÀMBAR, associació contra el maltractament 
· Ass.  de Pensionistes i Jubilats d'Arbúcies 
· Associació Montseny Guilleries 
· Associació Salut i desenvolupament integral 
· Fundació Privada Oncolliga Girona 
· Germandat de donadors de sang 
 
Comerç i Turisme 
 

· Associació cervesera Tritó del Montseny 

· Associació Comerç Arbúcies  
 
 
Solidaritat i Cooperació  
 

· Associació Al Anwar 
· Associació Al Ilmo Nur 
· Associació Balla Rewbe 
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· Associació Cultural Romana “DACIA” 
· Associació Centre Parroquial d’Arbúcies 
· Associació de Dones d’Arbúcies “ADA” 
· Associació KAFU popular  
· Associació Indómita 
· Cooperació per al Desenvolupament de Bantandicori 
· Creu Roja Arbúcies 
· Casal Argentí d’Arbúcies – La Selva 
· Solidaritat Arbúcies Palacagüina “SOARPAL” 
 
Protecció Civil 
  

· Bombers Voluntaris 
· Protecció Civil Arbúcies 
 
Política i sindicats 
 

· Assemblea Territorial d’Arbúcies per la Independència - ANC 
 
Medi Ambient 
 

· Associació de Defensa Forestal “ADF” Montseny Guilleries 
· Comunitat de regants del rec de la Plana 
· Natura i Usos Sostenibles (NIUS) 
· Societat de Caçadors d'Arbúcies 
 
Joventut 
 

· Associació juvenil per al desenvolupament social, cultural i del medi ambient Can Casadesús 
· Associació festes joves d'Arbúcies 
· Associació Nuïtat Jove 
 
 
2.4.2 Polítiques segons l’àmbit d’actuació 
 

Regidoria Col·labora Nom actuació 

Àmbit de l’actuació 
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AJUNTAMENT D’ARBÚCIES 

Urbanisme i 
Habitatge 

R. Joventut i R. 
Atenció i Servei 
Persones 

Servei d’habitatge i ajuts al 
lloguer 

         

 

Medi 
Ambient 

 Pedalada contra el canvi 
climàtic 

         

Campanya foment del 
reciclatge 

         

Educació 
Física i Esport 

 Esport per a tothom (funky, 
aeròbic, zumba, spinning,...) 

         

Gratanúvols del 
Montseny, Vinyabike 
Arbúcies 

Pedalada popular, marxa de la 
primavera, marxa nocturna i 
duatló  

         

Club Bàsquet 
Arbúcies 

24h Bàsquet , Campionat 3x3 
d’estiu 

         

Club Futbol Sala 
Arbúcies 

24h Futbol Sala          
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Escola Vedruna, 
Escola Carulla i 
Institut Montsoriu 

Dia mundial de l’Activitat 
Física, Setmana de l’Activitat 
Física i l’Esport 

         

Atenció i 
Serveis a les 
persones 

 Reforç escolar          

 Centre Obert          

 Intervenció en desnonaments 
i gestió de lloguer social 

         

 Beques extraescolars  
(de 8 a 16 anys) 

         

 Habitatge emergència social          

 Patis oberts  
(temporada estiu) 

         

 Servei d’atenció i orientació a 
la nova ciutadania 

         

Regidoria de 
Joventut 

Mesures reparatòries i 
educatives per a joves 

         

Regidoria de 
joventut 

Sacseja – ball i expressió 
corporal per joves de 12 a 16 
anys 

         

Regidoria Educació Beques de llengua anglesa          

Igualtat Fomentar les relacions  
respectuoses per evitar 
abusos i violència en 
l’alumnat de l’Institut 

         

Igualtat  Espais Iguals          

AMBAR SAPIAF (Servei d’Atenció 
Psicològica a la Infància, 
Adolescència i a la Família) 

         

AMBAR Atenció psicològica en 
maltractaments i violència de 
gènere 

         

Aikido Arbúcies Curs gratuït d’iniciació a 
l’Aikido 

         

Reg. Esports Futbol sala per joves amb risc 
d’exclusió social 

         

Associació GASS La Resclosa          

Associació GASS Projecte de prevenció de 
Drogodependències: atenció 
personalitzada i formacions 
amb tècnics. 

         

Direcció General 
d'Execució Penal a la 
Comunitat i Justícia 
Juvenil de la 
Generalitat de 
Catalunya. Reg. 
joventut 

Programa de suport a la 
Prevenció de la delinqüència 
juvenil i a la Mediació 
comunitària. 

         

Reg. Medi Ambient i 
Cooperativa Som 
Energia 

Conveni d’actuació en casos 
de pobresa energètica 

         

Cultura José Barón Cursos de teatre per a joves          

H6 Teatre Cicle de teatre TeatreFest          

Reg. Joventut i Reg. 
Comunicació 

Cassònia          

 Setmana cultural de Sant 
Jordi 

         

 Cicle musical Arbsons          

 Cicle de música Gotes d’aigua          

 Cicle de documentals “El 
documental del mes” 

         

Fires i Festes   Festa Major          

 Fira del Flabiol i de la Tardor          

 Fira del Tió           

 Enramades          

Reg. Joventut Festa Carnaval          

Joventut  Monitoratge Esplai d’estiu          

 Monitoratge Parc de Nadal          

 Comissió de festes jove          
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Reg. Servei i Atenció 
a les persones. OPE 

Garantia juvenil          

Reg. Educació física i 
esport 

Monitoratge piscines 
municipals 

         

Associació Cervesera 
Tritó del Montseny 

Birraseny          

Associació Festes 
Joves 

RepublikFest          

Associació Festes 
Joves 

Nit jove de Carnaval          

Educació  Guia educativa          

Escola d’adults Cursos d’idiomes, llengües, 
alfabetització 

         

Escola d’adults, 
Secció Fotogràfica  

Cursos de fotografia. 
Diferents nivells 

         

Escola d’adults PFI (2 grups)          

Escola d’adults Català Administratiu. Curs 
preparació proves accés grau 
mitjà 

         

Escola d’adults Tall i confecció           

Escola d’adults Informàtica nivell 1          

Escola d’adults Monogràfic competències 
digitals 

         

Escola d’adults Fotografia amb smartphone          

Escola d’adults Iniciació al llenguatge musical          

Escola d’adults Curs de pintura i dibuix          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

AMPAs Escola 
Carulla, Vedruna i 
Institut 

Programa de reutilització de 
llibres 

         

ALTRES ADMINISTRACIONS 

Oficina Jove de 
la Selva - 
CCSelva 

 Tallers per a Joves          

 Garantia Juvenil          

Consorci 
Normalització 
lingüística 

 Català per adults          

 Parelles lingüístiques          

Institut 
Montsoriu 

 Projecte ArtTeràpia          

 Intercanvi biennal d’alumnes 
amb el Collège Marceau 
Lapierre de Saint Jean du Gard 
(conveni d’agermanament 
entre el Parc Natural del 
Montseny i el Parc National 
des Cevenes). El centre 
permet estudiar el francès 
com a segona llengua. 

         

Institut Arbúcies Activitats complementàries           

 Orientació. Assessorament 
psicopedagògic. Tècnica 
d’integració Social. 

         

 Programa Esport i Escola          

 Beques a l’excel·lència          

 Centre integrador Escola 
Verda 

         

Regidoria 
d’Educació 

Aula Oberta amb el Projecte 
Agudes i el Projecte Hort 

         

 Intranet de seguiment 
parental 
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Ajuntament 
d’Arbúcies, 
empreses 
carrosseres i de 
complements 
d’Arbúcies i 
PIMEC. 

Cicle formatiu 
d’electromecànica i carrosser.  
amb conveni amb les  

         

ENTITATS I ASSOCIACIONS 

El forat del 
dijous 

 Programació de cinema          

Associació 
familiar cultural 
l’Albada 

 Espai d’educació viva          

Associació 
Teatre El Centre 

Regidoria de 
cultura 
 

Programació de teatre i 
cinema 

         

Club bolei 
Arbúcies 

Regidoria  Activitat 
física i esport 

Torneig joves 4x4          

Club Tennis 
Taula Arbúcies 

Regidoria  Activitat 
física i esport 

Torneig i entrenaments 
tennis taula 

         

P&P Can 
Pascual 

 Bateig Pitch&Putt          

Nuïtat  Nuïtat Jove – Treball 
d’autoconeixament amb 
joves 

         

Clàssics 
Montseny 
Guilleries 

Regidoria de 
Governació 

Trobada de clàssics          

Associació 
Festes Joves 
d’Arbúcies 

Regidoria de 
Joventut 

Concurs samarretes colles 
joves enramades 

         

Regidoria de 
Joventut 

Esmorzar popular passada del 
castell 

         

Regidoria de 
Joventut 

Correplaces Enramades          

Regidoria de 
Joventut 

Correbars Festa Major          

Regidoria de 
Joventut 

Sopar colles joves Festa Major          

 
 
2.4.3 Reflexions sobre les polítiques de joventut 
 
Si fem una mirada a les polítiques, o millor dit, a les actuacions que s’estan realitzant per als joves 
o on el públic jove n’és una part important, podem veure que la major part tenen com a àmbit 
d’actuació l’oci i el lleure, els esports, la participació i/o la cohesió social. I, pel contrari, els àmbits 
d’actuació on s’està treballant menys dins les polítiques del municipi d’Arbúcies, són l’habitatge, 
el treball i la salut. Tot i això aquest anàlisi no és massa real, ja que hi ha actuacions que tenen un 
gran abast i de llarga durada, com pot ser el projecte de drogodependències o el SAPIAF, que 
tenen la salut com a eix temàtic, i en canvi actuacions molt concretes i puntuals, amb una durada 
molt curta i limitada, com són el sopar de colles el correbars o la festa de Fi d’any que 
s’emmarquen dins l’àmbit d’actuació de l’oci i el lleure. 
 
Cal fer una observació important en el fet que la major part de les actuacions que s’emmarquen 
dins l’àmbit de la cohesió social estan organitzades, dirigides i gestionades per la regidoria 
d’Atenció i serveis a les persones. Aquesta regidoria treballa perquè hi hagi una integració, ja des 
de petits i joves entre els joves de les diverses cultures que conviuen en el municipi. No podem 
oblidar que actualment a Arbúcies hi ha població de 45 nacionalitats diferents i el percentatge 
d’immigració es troba al voltant del 26% actualment. Cal seguir treballant en aquesta línia per 
obtenir aquesta cohesió social, així com impedir que joves acabin en risc d’exclusió social. 
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És fàcil caure en l’error de crear o potenciar polítiques d’oci i lleure, ja que són les més agraïdes, 
els joves s’ho passen bé i sempre responen a aquest tipus d’iniciatives. Però és important cobrir 
totes les necessitats que tenen els joves. 
 
Una altra de les conclusions que podem extreure de la anàlisi que estem fent és que moltes de 
les polítiques i les activitats que es porten a terme no van dirigides només al públic jove, sinó que 
estan pensades més globals i que els joves també en poden ser partícips. L’ajut al lloguer 
d’habitatges està pensat pel global de la població que compleix amb uns requisits, però en 
aquests moments l’Ajuntament d’Arbúcies no compta amb una línia específica per a el 
lloguer/compra d’habitatges per joves. 
 
Una conclusió important que podem extreure d’aquest anàlisi és que potser fan falta algunes 
polítiques més concretes per a joves, més específiques, sobretot pel que fa a habitatge, formació, 
treball i salut. Polítiques que cal adaptar-les a la realitat actual i a les necessitats i problemàtiques 
actuals que tenen els joves. Aquestes polítiques han de ser molt reals i alhora els joves se les han 
de sentir seves, i per aquest motiu cal escoltar més els joves i deixar que facin les seves demandes 
i llavors intentar que les polítiques municipals satisfacin les necessitats expressades per els joves. 
Cal que els joves facin les seves aportacions i participin en la política municipal. 
 
També és molt important que els polítics escoltin els professionals dels diversos sectors que 
treballen amb joves. No podem parlar amb els veritables experts pel que fa a temes de joventut 
només un cop cada 4 anys per fer l’elaboració del pla local. Cal que els experts parlin, assessorin 
i contribueixin en les polítiques municipals, ja que són els que millor coneixen els joves i les seves 
necessitats. 
 
 
 
2.5 CONCLUSIONS 
 

Per tal de poder realitzar un pla de treball per als pròxims 4 anys i dissenyar unes polítiques de 

joventut el màxim de realistes amb la situació actual dels joves del nostre municipi, primer cal fer 

un repàs a les conclusions que en podem extreure de la informació que hem pogut anar recopilant 

durant aquests mesos de treball. Conclusions que seran el punt de partida d’una nova etapa, d’un 

nou calendari de treball pel que fa les polítiques de joventut d’Arbúcies. 

 

 

2.5.1 Accés al món del treball 
 
Hi ha un atur juvenil elevat, i a més les dades que ens ofereixen des de les diverses 
administracions no són del tot reals, ja que no tenen en compte tots els factors, com poden ser 
tots aquells joves que encara no han accedit mai a una primera feina i per tant no estan registrats. 
Casos que no entren dins les estadístiques, igual que tots aquells que no estan apuntats al SOC, i 
per tant no formen part de les estadístiques actuals. 
 
Hi continua havent precarietat laboral, i moltes vagades sota un “paraigües” de contracte de 
pràctiques, moltes empreses tenen als seus treballadors més joves sota un contracte sense 
assegurar o amb cotitzacions inferiors a les que correspondrien. 
 
La manca d’experiència segueix essent una barrera important i difícil de traspassar pels joves 
quan van a buscar la seva primera feina. L’experiència es valora molt i moltes vegades la falta 
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d’aquesta ja impedeix als joves a accedir a algunes feines. Des de l’Ajuntament a través dels plans 
d’ocupació, el projecte Agudes i el cicle formatiu carrosser conjuntament amb l’institut volen ser 
recursos per ajudar als joves a adquirir aquesta experiència que els aplanarà el camí cap al món 
del treball. A través del programa de Garantia juvenil també hi ha recursos que poden ser útils 
per a joves, tot  que moltes vegades aquí és on surt el problema principal del nostre municipi: la 
falta d’un bon transport públic perquè el jove es pugui desplaçar on té el recurs.  
 
La manca de diversitat empresarial en el municipi comporta que molts joves hagin de marxar del 
poble per poder trobar feina de la seva especialitat. Tot i això el poder treballar des de casa ha 
permès que alguns joves puguin viure de nou al poble. 
 
L’Ajuntament necessita crear de nou un servei municipal d’orientació i promoció del treball on 
s’ofereixi formació i orientació als treballadors tant a l’hora de millorar els seus currículums com 
en el moment de fer-lo per primera vegada. I que faci acompanyament als joves que ho 
necessitin. 
 
L’Escola de Carrossers és una oportunitat magnífica que conjunta formació i feina tenint en 
compte l’especificitat pròpia de la indústria arbucienca i ofereix la possibilitat de formar-se en un 
camp on després els joves podran trobar feina.  
 
 
2.5.2 Formació 
 
Actualment hi ha una oferta de formació que no s’adequa ala totalitat de joves del municipi: 
poques línies de batxillerat i poc diversificades, pocs cicles formatius i poca oferta per a joves a 
l’Escola d’Adults. 
 
Molts joves no els agrada o no es troben motivats pels estudis que s’ofereixen al poble, i el 
problema és que el transport públic a altres pobles o ciutats on fan els cicles formatius o el 
batxillerat que voldrien estudiar, és insuficient o inexistent. Aquests joves es veuen obligats a 
estudiar el que no els agrada o no els acaba de motivar. Això pot provocar que abandonin els 
estudis de forma prematura o que no se’n surtin...  
 
El programa de Garantia Juvenil semblava que era una bona opció per als joves que en aquest 
moment no saben cap on tirar, però tornem a tenir el problema del transport (ja que el que 
s’ofereix és a Santa Coloma de Farners, Girona...) i que són empreses molt poc centrades en el 
territori i en les necessitats més específiques dels joves de cada municipi.  
 
L’Escola de Carrossers pot ser un recurs òptim per unir formació i treball, tot i que s’ajusta en un 
perfil concret que actualment, no respon a les necessitats i interessos dels joves. 
 
El PFI és un bon recurs per aquells joves amb dificultats per l’estudi o amb risc d’exclusió social, 
però està esdevenint un recurs utilitzat només pels joves més problemàtics, amb menys recursos 
i amb poc interès pels estudis. 
 
El projecte Agudes és un projecte que funciona, cada vegada hi ha més negocis que entren a 
formar-hi part, així els joves tenen un major ventall de possibilitats a l’hora d’escollir on fer les 
hores, i esdevé un altra recurs que uneix formació i pràctiques. Aquest projecte ha permès 
disminuir d’una forma important el percentatge d’abandonament escolar. 
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2.5.3 Participació, equilibri territorial i cohesió social 
 

L’Ajuntament no ha aconseguit crear els mecanismes o circuits adequats per tal que els joves 

participin en les polítiques municipals. La majoria dels joves no es senten identificats amb les 

línies de treball del consistori, i aquest tampoc ha trobat unes bones línies de comunicació amb 

els joves. Moltes vegades els joves no s’assabenten del que es fa en el municipi ni de com hi poden 

participar. 

 

La comissió de festes joves i l’associació de festes joves són dos grups de participació, el primer 
depèn directament de l’Ajuntament i l’altre és una entitat sense ànim de lucre del poble. Aquí els 
joves poden aportar les seves idees i participar en l’organització i dinamització de moltes de les 
activitats de lleure per joves que es fan al poble. La comissió de festes joves fa aportacions a la 
regidoria de festes pel que fa a activitats per als joves durant la festa major, enramades i altres 
activitats d’oci i lleure dirigides als joves durant les festes del poble. Però és una comissió bastant 
tancada, que ha fet molt grup i difícilment hi entra algun nou jove que no formi part d’aquest 
grup bastant tancat. Això fa que el gran gruix dels joves del poble no participin activament en la 
presa de decisions en matèria d’oci. 
Les activitats organitzades per Festes Joves són les que tenen millor acollida i participació per part 

dels joves. Això demostra que les activitats que tenen millor acollida entre els joves són aquelles 

que pensen i organitzen ells. 

 

Des de l’Àrea d’Atenció a les persones s’estan fent moltes accions per tal de millorar la cohesió 

social entre els joves, però potser s’estan convertint amb un recurs utilitzat únicament per joves 

amb risc d’exclusió social i llavors els altres joves ja no en fan ús.  

 

 

2.5.4 Cultura, oci i lleure 
 
No hi ha una oferta cultural específica per joves. 
 
Hi ha una manca d’oci i lleure per una franja d’edat de 12 a 18 anys. Per la seva edat veuen 
limitada  l’entrada a molts espais i locals de festa, i no tenen un lloc de trobada i esbarjo en grup. 
 
Arbúcies té una oferta molt limitada i escassa de transport públic, i la oferta per desplaçar-se a 
les poblacions veïnes per temes d’oci és inexistent. No hi ha transport públic de nit. 
 
Des de la regidoria de joventut s’està donant suport a totes les activitats proposades per Festes 
Joves, i molts joves hi participen i estan contents. Però està clar que és un oci molt lligat a la “festa 
de nit”. 
 
S’ofereixen moltes activitats esportives on els joves poden participar, però aquelles que van 
dirigides a la totalitat de la població sembla que als joves els costa participar-hi, sobretot als més 
joves. 
 
Actualment existeixen diversos espais en el poble on poder practicar esport de manera lliure, 
però es detecta que en alguns casos alguns col·lectius s’han com “apropiat” d’aquests espais i 
llavors altres joves ja no en poden fer ús. Faria falta un professional que dinamitzés una mica 
aquests espais i que fes una graella d’ús.  
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Cada vegada són més els joves que volen practicar esport de forma lliure, sense federar-se, però 
el poliesportiu i el pavelló estan molt saturats per les activitats dirigides pels diversos clubs, i 
només els queden els espais exteriors... 
 
 
2.5.5 Habitatge 
 
La majoria de joves tenen molt clar el lloguer d’habitatge enlloc de la compra, ja que no saben on 
acabaran vivint de forma definitiva i alhora no compten amb molts recursos econòmics com per 
fer la compra d’un habitatge. Tot i coincidir en aquest punt, els joves d’origen autòcton no 
utilitzen el servei de lloguer social i es queixen d’una manca d’informació d’habitatges disponibles 
en el municipi, ja que coneixen l’oferta per amistats o coneguts. 
Els joves no autòctons utilitzen més el servei de lloguer social ja que quan arriben persones de la 
seva mateixa procedència  els ho expliquen o bé perquè venen derivats de serveis socials. 
 
Des de l’àrea d’Atenció a les Persones es treballa en temes de lloguer social, però és insuficient, i 
no hi ha cap altra entitat que treballi en aquest sentit. 
 
A causa de la falta de recursos econòmics dels joves no es poden independitzar, i no marxen de 
l’habitatge familiar fins que disposen de recursos suficients o bé la seva parella viu en un pis sol/a. 
Dins el municipi no hi ha pisos compartits per joves. Pel contrari quan van a viure fora del poble 
per estudiar si que comparteixen pis amb altres joves. No existeix la cultura de “pis compartit”. 
 
 
2.5.6 Salut 
 
En general els joves arbuciencs gaudeixen de bona salut, i no perceben la salut com una 
problemàtica que els afecti directament. Per tant només utilitzen el CAP per urgències o bé per 
malalties corrents, no com a espai d’assessorament o d’informació. 
 
Des de l’àrea d’Atenció a les persones s’ofereix assessorament i acompanyament a aquells joves 
que ho necessiten com a consumidors de substàncies tòxiques. 
 
 
3. MISSIÓ I OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
Aquest pla local ha de ser l’eix vertebrador de les polítiques de joventut per els pròxims 4 anys a 
Arbúcies. Ha de ser un pla realista, pròxim als joves i coherent amb les polítiques dictades per 
l’equip de govern. La diagnosi feta durant el pla ens ha servit per adonar-nos de quina era la 
situació del poble pel que fa als joves i concretament l’anàlisi de la realitat juvenil ens ha servit 
per aprofundir més en les problemàtiques, els interessos i les inquietuds dels joves.  
 
Aquest nou pla de treball ha de permetre resoldre totes aquelles mancances i problemàtiques 
detectades durant la diagnosi realitzada, així com recolzar i donar suport en aquells programes i 
actuacions que ja s’estan portant a terme i que estan donant un bon resultat. 
 
Aquest pla té 2 grans objectius estratègics, sobre els quals volem enfocar els projectes i 
programes per aquests propers 4 anys de treball. 
 

1. Empoderar els joves. Que els joves aconsegueixin la força o els mitjans necessaris per a 
enfortir el seu potencial laboral, econòmic, social...  Que el jove pugui realitzar el seu propi 
projecte de vida. El jove ha d’estar satisfet de la trajectòria educativa realitzada i ha 
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d’haver-se sentit acompanyat per la família i pels professionals que han treballat amb ell 
durant tot aquest camí realitzat. Aquesta satisfacció li permetrà aconseguir l’èxit en la 
transició laboral, i una bona transició laboral li permetrà aconseguir més fàcilment, o 
d’una forma més planera, l’èxit en la transició domiciliar. Una satisfacció personal pels 
èxits obtinguts i un correcte acompanyament en les diverses transicions que ha de 
realitzar el jove l’ajudaran a enfortir-se com a jove i com a persona, apoderar-se i evitar, 
possiblement, consums i conductes de risc.  

2. Promoure la participació dels joves, la seva integració en la societat. El jove s’ha de sentir 
part de la societat que l’envolta, no pot ser una peça a part, és la peça clau del puzle. La 
seva participació en els diversos actes del municipi, en associacions i col·lectius, així com 
en càrrecs polítics pot ser una molt bona via per el desenvolupament personal i formar 
part de la societat global. Els esports, la cultura, el lleure... han de ser la via perquè 
s’aconsegueixi una millor cohesió social, perquè desapareguin diferències entre 
col·lectius, cultures i sexes. 
 

Per tal d’aconseguir aquests objectius es defineixen uns programes de treball molt més concrets 
i englobats per temàtiques. 
 
Empoderar el jove. Que el jove pugui realitzar el seu propi projecte de vida. 
 
Treball: potenciar la creació de llocs de treball  
 

- Contractació de joves per als mesos d’estiu per a les tasques de vigilant de les piscines i 
com a monitors de l’Esplai. Feina per joves. 

- Facilitar als joves l’accés a la seva primera feina, introduint-los al mercat laboral. Brigada 
Jove. 

- Donar acompanyament i assessorament als joves que volen formar una cooperativa. 
Cooperativa NaturJove 

- Dotar dels recursos i del suport necessari per esdevenir joves emprenedors i/o crear 
cooperatives. Espai Negoci jove. 

- Oferir als joves pràctiques que complementin la seva formació. Pràcticum. 
- Orientar al jove per facilitar l’elecció del seu itinerari formatiu adequat. Assessorament 

en formació 
- Acompanyament en el procés de buscar feina i assessorament sobre el món laboral. OPE 

Jove 
- Informar als joves de les ofertes de treball existents, dels cursos per ampliar i millorar la 

seva formació,... Borsa de Treball Jove. 
- Acostar els joves a nous sectors d’ocupació del municipi i de la comarca.  
- Promoure que les empreses carrosseres del municipi o de municipis propers valorin 

aquells joves amb una bona formació com és el grau mig d’electromecànica i carrosseria. 
Suport a la formació. 

 
 
Educació – formació: fomentar l’èxit escolar i reduir l’abandonament prematur dels estudis 
 

- Assessorar en temes de formació i acompanyar en la decisió de la millor formació. 
Assessorament en formació. 

- Disminuir el fracàs escolar facilitant que el jove pugui assolir la titulació seguint un procés 
més pràctic. Projecte Agudes. 

- Proporcionar als joves la possibilitat de formar-se a través de formació no reglada en el 
mateix municipi. Cursos de formació per a joves. 

- Complementar l’oferta existent a d’Institut i disminuir l’abandonament escolar. PFI.  
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- Formar joves en el lleure. Curs de monitor de lleure infantil i juvenil. Curs de Premonitor. 
 
 
Salut: fomentar una vida saludable i prevenir i reduir les conductes de risc entre els joves 
 

- Fomentar hàbits saludables. Projecte Sacseja  
- Fomentar la salut emocional entre els joves. Taller de salut emocional 
- Prevenir conductes de risc. Programa Drogodependències 
- Assessorament en cas d’addiccions. Conveni amb fundació GASS 
- Proporcionar informació i assessorament als joves en temes d’addiccions, conductes de 

risc, etc. La Resclosa d’Arbúcies 
- Oferir informació de 1a ma als joves sobre les conseqüències de conductes de risc, 

consum de tòxics... Projecte pacient-expert 
- Promoure un consum responsable entre els joves. Veus el que beus? 

 
 
Habitatge: fomentar l’habitatge propi entre els joves 
 

- Proporcionar als joves tota la informació sobre temes d’habitatge: disponibilitat 
d’habitatges buits existents en el municipi, condicions de lloguer o venda, possibilitats 
per a compartir pis, ajudes existents, ... Servei d’habitatge Jove 

- Promoure que els joves es quedin a viure al poble amb ajudes o beneficis fiscals, per tal 
que omplin les cases buides del poble. Ajuts al lloguer jove 

 
 
Promoure la participació dels joves, la seva integració en la societat 
 
Cultura, oci i lleure: que el jove aprengui a fer ús de la cultura i aquesta, així com l’oci i el lleure,  
com elements de cohesió. 
 

- Donar suport als joves perquè organitzin actes culturals i d’oci. Associació Festes Joves 
d’Arbúcies 

- Propiciar que els joves participin en l’organització de les fires i les festes del poble 
Comissió de Festes d’Arbúcies Jove 

- Crear espais de trobada per als joves. Punt Jove 
- Activitat de lleure per als joves de 12 a 17 anys. Estiu Jove 
- Facilitar la mobilitat dels joves del poble perquè puguin anar a actes lúdics i culturals de 

les poblacions veïnes. Mou-te 
- Promoure la música entre els joves. Bucs d’assaig 

 
 
Comunicació: aconseguir una bona comunicació entre els joves i l’administració. 
 

- Crear una xarxa de comunicació entre l’Ajuntament i els joves. #JoventutArbucies 
- Generar un espai de participació i d’informació per als joves. La Resclosa d’Arbúcies 

 
Participació i equilibri territorial: acompanyar en l’autonomia i el desenvolupament personal dels 
joves, i la seva participació en allò col·lectiu. 
 

- Fomentar la participació dels joves en les activitats del municipi, en allò col·lectiu. 
Participa. 
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- Fomentar la participació dels joves en els actes festius del poble a través d’un òrgan 
participatiu. Comissió Festes Joves 

- Fomentar l’entrada dels joves dins les associacions existents al municipi. Associa’t. 
- Fomentar la participació dels joves en mitjans de comunicació municipals com és Ràdio 

Arbúcies i donar-los la possibilitat de fer-se una ràdio que satisfaci les seves necessitats. 
Ràdio Jove 

- Acompanyar al jove en el seu procés vital. Dinamitzador Juvenil 
 
 
Esports: promoure i facilitar la pràctica esportiva entre els joves 
 

- Dinamitzar els espais esportius a l’aire lliure. Dinamitzador Juvenil. 
- Fomentar la cohesió social i la inclusió social a través de l’esport. Beques esportives, 

Sacseja. 
- Fomentar la pràctica de l’esport entre els joves. Esport per a tothom 
- Apropar l’esport als joves. Beques esportives, Sacseja. 

 
 
 
4. CRITERIS METODOLÒGICS 
 
El Pla local de joventut d’Arbúcies s’ha elaborat en tot moment seguint les pautes i les indicacions 
del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat), així els principis rectors descrits en el PNJCat 
són els criteris que creiem que cal aplicar per fer unes bones polítiques de joventut en el nostre 
municipi. La Participació, la transformació, la integritat i la qualitat són els principis rectors que 
ens han de servir per augmentar la incidència, la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques 
de joventut. 
 
Participació 
Els joves són una peça més de la nostra societat, i una peça clau perquè totes les altres peces 
encaixin i esdevingui un bon projecte de futur.  
 
En les polítiques de joventut hi ha molts agents implicats i és important que tots hi participin en 
semblants condicions. És hora que les administracions i els polítics deixin d’estar a dalt de la 
tarima i es posin a treballar amb la resta d’agents implicats, que escoltin els joves i els experts i 
que les polítiques de joventut es dissenyin conjuntament. Però per altra part, també és important 
que tots els agents, institucionals i socials participin amb corresponsabilitat en el 
desenvolupament de les polítiques públiques i que hi hagi unes regles clares (tothom ha de saber 
quines són les condicions de participació i quins són els límits). 
 
Els joves, igual que tots els agents implicats, han de tenir la capacitat d’incidència en el procés de 
presa de decisions,  siguin corresponsables del  disseny i execució de les polítiques de joventut i 
cal que aquest treball vagi acompanyat d’un procés intern i col·lectiu d’aprenentatge de la 
participació de cada un dels agents.  
 
Per fer això, les administracions públiques i els polítics han de ser capaços de cedir poder per 
entrar en dinàmiques de codecisió amb la resta d’agents., i hi ha d’haver una voluntat política 
clara i segura.  
 
La participació no es pot quedar en una paraula escrita en aquest pla, sinó que ha de ser real i els 
tècnics, polítics i els joves ens l’hem de creure i portar-la a la pràctica. Arbúcies és un poble on 
l’associacionisme i la participació ciutadana sempre ha estat molt important i ha permès la 
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realització de moltes accions i programes. Però últimament, i creiem que és una característica 
bastant generalitzada, els joves han disminuït aquesta implicació i costa la seva participació en 
associacions, entitats o col·lectius. Per tant cal fomentar-la per poder-la recuperar. 
 
El principi de participació ha estat un dels pilars en tot el pla. No es tracta d’incorporar els joves 
al final del procés, sinó que han de participar en totes les fases, i com ells, també la resta d’agents 
implicats. D’aquesta manera, doncs, des del pla local s’ha pretès articular una xarxa on els joves 
no només participin en l’elaboració del pla local sinó que també en la seva implementació. La 
intenció no és gestionar aquesta participació de manera que l’administració sigui la punta de la 
piràmide, sinó fer-ho a través d’un procés d’acompanyament, donant la suficient autonomia i 
responsabilitat als joves perquè es facin càrrec de les accions que es duran a terme. D’aquesta 
manera, els hi hem donat veu i pretenem facilitar l’aparició dels mecanismes perquè aquesta veu 
s’articuli de manera que no sigui un procés puntual sinó permanent al llarg del temps, posant les 
eines necessàries perquè així sigui. Un procés que és bidireccional i que ha de correspondre amb 
la pròpia implicació dels joves no només en l’expressió dels seus desitjos sinó també amb la 
corresponsabilitat d’exercir-los, especialment després que l’Ajuntament els hi facilita els 
mecanismes per fer-ho sempre deixant clar quin és el paper de cadascun dels participants i 
explicitant els rols que desenvoluparan tots ells. És a dir, no es tracta d’inhibir-se com a 
administració sinó d’incorporar els joves en tot el procés no només d’elaboració del pla, sinó de 
consecució d’una política de joventut local que esdevingui efectiva. 
 
 
Transformació 
El Pla local d’Arbúcies ha de ser un mecanisme de transformació, cal aconseguir canviar tot allò 
que és necessari. Tenint en compte el context socioeconòmic actual que tendeix a generar 
diferències, el PLJ s’ha centrat en desenvolupar propostes que evitin aquesta situació i que, per 
tant, creïn les condicions necessàries per a la inclusió de tots els joves.  
Aquesta situació només es produeix creant programes que incloguin la totalitat de la població 
jove tenint en compte les diferències que presenta i fer-ho des d’una perspectiva que procuri que 
aquestes no generin desigualtats.  
 
Així, si partim de la base que el propi col·lectiu juvenil ha destacat la necessitat de fomentar la 
cohesió entre el joves i, al mateix temps, que s’han detectat les dificultats que tenen els joves per 
inserir-se en el món del treball, és evident que la direcció seguida i a seguir és la de crear 
polítiques que desactivin el processos d’exclusió des d’una perspectiva global.  
Aquest primer pas s’ha de complementar necessàriament amb la creació de dinàmiques que 
ajudin a millorar les condicions de vida dels joves del poble.  
 
Es tracta doncs de fomentar que el poble esdevingui un element integrador per als joves i, al 
mateix temps, potenciador de les seves possibilitats com a persones i com a ciutadans. 
 
 
Integritat   
El pla local ha d’incloure i incidir en totes i cadascuna de les dimensions dels joves, així no s’ha de 
fixar només en alguna part o característica, sinó ha d’intentar arribar a totes elles. L’individu és 
global, i no una part, així que hem de pensar en global. 
 
És per això que ha estat i és imprescindible treballar des de la transversalitat, tant tenint en 
compte les diverses fases de les polítiques públiques (disseny – implementació - avaluació), com 
les diverses regidories i departaments dins el consistori. Integritat que va més lluny d’aquest 
treball en equip dins el mateix Ajuntament, també hem intentat buscar l’acord entre els diversos 
agents, institucionals o no, que també formen part de les polítiques de joventut. 
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Hem intentat compartir objectius i maneres de fer amb el Consell Comarcal de la Selva, així com 
amb la coordinació territorial de Girona, perquè això ens permeti millorar les intervencions amb 
els joves. Però ara sabem que hi ha una feina difícil, que a més de fer aquesta coordinació i traspàs 
d’informació, cal fer un treball en xarxa. Un treball on es comparteixin objectius i responsabilitats. 
Amb els grups de discussió i les entrevistes d’experts s’han creat espais de treball i cal mantenir-
los per anar teixint aquestes polítiques i anar-les adaptant a la realitat juvenil canviant que tenim. 
 
 
Qualitat  
La redacció del pla local i el desenvolupament de les polítiques de joventut es fan sobre una 
rigorosa “voluntat de fer-ho bé”, incorporant criteris de qualitat, eficiència i eficàcia. Per aquest 
motiu s’han adequat a la realitat social arbúcienca, per respondre a les necessitats i als projectes 
de la nostra gent jove.  
 
És per aquest motiu que creiem indispensable tenir un coneixement constant de la realitat juvenil 
i de l’entorn social del nostre municipi. I aquest coneixement creiem que ha de ser un exercici 
permanent que contribueixi a adaptar les polítiques a les transformacions de la joventut a les 
diferents realitats socials, a través de diagnòstics que ens serviran per orientar la planificació de 
les nostres polítiques de joventut. 
 
En aquesta línia, les polítiques de joventut que hem dissenyat s’ha fet sota el principi de la 
proximitat, per ajustar-se a les necessitats específiques del nostre territori i dels nostres joves, i 
adaptades i pensades conjuntament amb la resta de polítiques del nostre consistori.  
 
També hem tingut en compte l’avaluació, ja que és una eina indispensable per obtenir informació 
sobre els resultats de les polítiques i els processos que hi han estat implicats. Per això, incorporem 
en els nostres programes i polítiques els mecanismes d’avaluació que ens donaran una idea del 
funcionament d’aquestes i del grau de satisfacció dels joves.   
 
 
 
5. DISSENY PROGRAMES I PROJECTES 
 
A l’hora de dissenyar els projectes i programes a portar a terme amb els joves s’ha tingut molt en 
compte l’anàlisi de la realitat que hem fet, l’opinió transmesa pels mateixos joves i pels experts 
que treballen amb els joves, així com la nostra percepció mentre hem estat fent aquesta 
“radiografia” de la realitat que envolta els joves.  
 
Els programes que s’han dissenyat volen aconseguir 2 grans reptes: 
 

- Facilitar el projecte de vida dels i de les joves, tenint molt en compte la diversitat de 
formes i models de vida. EMPODERAMENT I EMANCIPACIÓ 
 

- Apoderar el jove com a agent de canvi social, impulsar el seu paper actiu com a ciutadà 
en el conjunt de la societat, oferint espais per la seva participació en la presa de decisions, 
així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món. EMPODERAMENT I 
PARTICIPACIÓ 

 
Per tal d’aconseguir que els joves d’Arbúcies assoleixin aquests reptes cal treballar en unes línies 
més concretes, com són: 

- Empoderar al jove perquè prengui les seves pròpies decisions i sigui capaç d’afrontar els 
reptes de la vida  
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- Vetllar per la formació contínua dels joves per millorar les seves condicions d’accés al 
món del treball. 

- Millorar la comunicació entre els joves i l’administració per tal de fomentar-ne tan la 
participació com la capacitat de conèixer i gaudir dels serveis que aquesta ofereix. 

 
En aquest sentit, els diferents projectes proposats intentaran d’una manera o altra, ajustar-se a 
alguna de les línies mencionades anteriorment per tal de resoldre la problemàtica o situació inicial 
detectada. Tot i amb això, és evident que les actuacions no només responen a aquestes tres línies 
prioritàries sinó que també s’ha procurat incloure’n d’altres per tal que el conjunt englobi tots els 
àmbits possibles i també per mantenir una coherència amb les actuacions realitzades 
anteriorment. 

 
 

5.1 EMANCIPACIÓ 
 
Treball  
 

Nom del projecte: FEINA PER JOVES 
 
Àmbit: Treball 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut i Regidoria d’Activitat Física i Esport 
Objectius:   
General:  
 - Facilitar l’accés als joves a una primera feina, introduint-los, així, al mercat laboral 
Específics:  
 - Oferir una oportunitat laboral a joves que encara no han treballat mai 
 - Donar a conèixer els processos de selecció de personal i de contractació als joves 
 - Facilitar formació i experiència laboral en tasques de monitor de lleure en un cas i de monitor 
de piscines i de manteniment d’espais en l’altre. 
Descripció tècnica: Projecte que proposa una primera ocupació per joves que busquen feina, 
durant els mesos d’estiu. Consta d’unes hores de formació (amb altres treballadors amb 
experiència i/o titulació) i la jornada de treball. 
Destinataris: Joves de 18 a 35 anys  
Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut de l’Ajuntament - Tècnics de l’Oficina de Promoció 
Econòmica (OPE) – Tècnics d’activitat física i esport. 
Metodologia de treball: Difusió i publicació de les bases - Recollida de sol·licituds i currículums 
(en el cas d’haver‐hi més demanda que oferta, es farà un sorteig públic en el cas de les piscines i 
una entrevista personal en el cas de l’esplai d’estiu) - Selecció dels candidats: jornada en la que 
s’explicaran els criteris de selecció i les bases; realització d’una entrevista laboral). 
Mòdul formatiu: consta bàsicament en la descripció de les tasques que faran i donar a conèixer 
les condicions laborals. 
Mòdul de treball: Es tracta de dur a terme tasques d’acompanyament als infants i suport als 
monitors de l’Esplai Municipal, i en el cas de les piscines es tracta de fer tasques de vigilància 
quan les piscines estan obertes i de neteja de les instal·lacions. Treballaran de dilluns a divendres 
de ¾ de 9 a ¼ de 2, en el cas de l’esplai, i en les piscines de 10 a 3 o de 3 a 8 segons torn. 
Recursos: HUMANS: Monitors de lleure, tècnics de les regidories. ECONÒMICS: Sous dels 
monitors i dels tècnics - Eines de treball de l’Ajuntament - Material fungible. 
INFRAESTRUCTURALS: espai esportiu piscines municipals i Escola Pública Dr. Carulla. 
Avaluació: es fan reunions de valoració setmanals i un cop finalitzada la feina es fa una reunió de 
valoració de com ha anat tot el període, on participants expressen la seva opinió i on els 
responsables també fan la seva valoració.  
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Indicadors: Qualitatiu: grau de satisfacció dels treballadors i dels participants a l’esplai/els usuaris 
de la piscina 
Quantitatiu: nombre de currículums presentats 
Criteris: Qualitatiu: valoració del treballadors durant la valoració final 
Quantitatiu: 10 currículums presentats per cada feina 

 
 

Nom del projecte: BRIGADA JOVE 
 
Àmbit: Treball 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut, Regidoria d’Atenció a les Persones i 
Regidoria de Promoció Econòmica. 
Objectius:   
General:  
 - Facilitar l’accés als joves a la seva primera feina, introduint-los dins del mercat laboral 
Específics:  
 - Oferir una oportunitat laboral a joves que encara no han treballat mai 
 - Donar a conèixer els processos de selecció de personal i de contractació als joves 
 - Facilitar formació i experiència laboral en tasques de rehabilitació i manteniment d’espais 
Descripció tècnica: Projecte que proposa una primera ocupació per joves que busquen feina, 
durant els mesos d’estiu. Comprèn un mòdul formatiu, en el qual poden participar tots els joves 
que ho sol·licitin i que compleixin els requisits, i un mòdul de treball, en el qual podran participar 
4 joves. 
Destinataris: Joves de 16 a 30 anys que busquen la primera ocupació 
Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut de l’Ajuntament - Monitor de la brigada jove - 
Tècnics de l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) - Tècnica de treball de l’Oficina Jove de La Selva 
Metodologia de treball: Difusió i publicació de les bases - Recollida de sol·licituds (en el cas 
d’haver‐hi més demanda que oferta, es farà un sorteig públic) - Selecció dels candidats: jornada 
en la que s’explicaran els criteris de selecció i les bases; realització d’una entrevista laboral). 
Mòdul formatiu: Consta de les dues jornades prèvies on, d’una banda, es prepara l’entrevista 
laboral i la realització d’un CV i, de l’altra, es realitza l’entrevista laboral als diferents candidats. 
Es treballen els següents temes: competències professionals, preparació entrevista, preparació 
CV + Carta presentació, riscos laborals, drets i deures laborals i regulació del món treball 
Per la implementació d’aquest mòdul, es comptarà amb el suport de l’Oficina Jove de La Selva. 
Mòdul de treball: En aquest mòdul, els joves aprendran a realitzar tasques pròpies de rehabilitació 
i manteniment, amb l’objectiu d’adequar un espai. Duran a terme la rehabilitació d’un espai 
concret, per tal que la seva feina sigui més visible i tingui uns objectius clars i palpables que els 
motivin. A ser possible, aquest espai a rehabilitar serà l’Espai Jove, ja que d’aquesta manera 
participaran a l’adequació d’un espai que està destinat als mateixos joves. En aquest mòdul, els 
participants de la brigada tindran un monitor que tutoritzarà la seva feina. Treballaran de dilluns 
a divendres de 9h a 1h. 
Recursos: HUMANS: Monitor. ECONÒMICS: Sou del monitor (personal ja contractat per 
l’Ajuntament). - Eines de treball de l’Ajuntament - Material fungible: materials varis, equips de 
protecció individual. INFRAESTRUCTURALS: Espai a rehabilitar per al mòdul de treball - Aules per 
al mòdul formatiu 
Avaluació: Avaluació del participants: Al final del mòdul de formació, els participants respondran 
una enquesta de valoració. Durant el mòdul de treball, es planteja una jornada de conclusió per 
reflexionar amb els participants sobre el que han après durant la seva participació al projecte.  
Avaluació tècnica: Es revisen i s’avaluen els indicadors plantejats inicialment i es realitzen 
propostes millora amb tots els agents implicats. 
Indicadors: Qualitatiu: grau de satisfacció dels participants 
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Quantitatiu: nombre de sol·licituds rebudes 
Criteris: Qualitatiu: nota mitjana de l’enquesta de valoració del mòdul de formació i opinió dels 
participants a la jornada de conclusió 
Quantitatiu: 10 sol·licituds rebudes 

 
 

Nom del projecte: COOPERATIVA NATURJOVE 
 
Àmbit: Formació i treball 
Institució / Àrea responsable: Regidoria d’Atenció a les Persones, Regidoria de Joventut i 
Regidoria de Promoció Econòmica i Treball 
Objectius:  
General:  
 - Acompanyar als joves en un projecte laboral 
Específics:  
 - Fer assessorament i suport en els diversos temes (legals, etc.) 
 - Ajudar als joves a buscar diversos projectes on poder participar a través de la cooperativa 
 - Crear nous llocs de treball a través de contractació de personal des de la cooperativa. 
Descripció tècnica: Servei d’orientació i assessorament per engegar una cooperativa jove 
Destinataris: Joves d’Arbúcies de 16 a 40 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics d’Atenció a les persones - Tècnics de Joventut – Tècnics de 
l’OPE  
Metodologia de treball: es treballarà amb la cooperativa, inicialment l’Ajuntament en formarà 
part com a soci i donarà suport en tot el que calgui per tal que la cooperativa comenci a “caminar”. 
S’oferiran feines a joves que estan acabant el PFI i que actualment no tenen massa clar cap on 
seguir. 
Recursos: HUMANS: Tècnics d’Atenció a les persones - Tècnics de Joventut - Tècnics de l’OPE 
INFRAESTRUCTURALS: Equipaments de l’Ajuntament 
Avaluació: Es farà una avaluació  dels diferents projectes realitzats per la cooperativa, si la 
cooperativa va agafant envergadura i si pot funcionar per si mateixa, sense suport de 
l’administració pública.  Així mateix, es farà una avaluació general del projecte, tenint en compte 
els següents indicadors i criteris: 
Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció dels socis de la cooperativa i dels que fan ús de la 
cooperativa 
-Quantitatiu: nombre de joves que formen part de la cooperativa 
Criteris: - Qualitatiu: valoració positiva dels joves en l’avaluació 
-Quantitatiu: mínim 5 joves socis 

 
 

Nom del projecte:  ESPAI NEGOCI JOVE 
 
Àmbit:  Treball 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut, Regidoria de Promoció Econòmica i Treball i 
Regidoria d’Atenció a les persones. 
Objectius:  
General:  
 - Fomentar l’aparició d’emprenedors entre el col·lectiu juvenil 
Específics:  
 - Donar a conèixer als joves les opcions del cooperativisme com a forma d’emprenedoria 
 - Oferir assessorament als joves per a la creació de cooperatives 
 - Acompanyar els joves emprenedors en la realització del seu projecte 
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 - Crear nous llocs de treball per joves a partir de l’autocupació dels emprenedors  
Descripció tècnica: Programa de suport a l’emprenedoria dirigit als joves que aglutinarà accions 
de difusió del cooperativisme i assessorament i acompanyament dels projectes d’emprenedoria. 
Destinataris: Joves d’Arbúcies de 16 a 35 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut - Tècnica de l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) 
- Coop57 - Oficina Jove de La Selva 
Metodologia de treball: Aquest programa ve a complementar el conveni existent entre 
l’Ajuntament d’Arbúcies i Coop57 (cooperativa de finances ètiques) per tal de col·laborar per 
impulsar l’economia social i el desenvolupament local, buscant respostes econòmiques locals a 
la crisi. Coop57 ofereix serveis de finançament alternatiu per projectes d’alt contingut social, 
ambiental o cultural.  
El projecte de suport a l’emprenedoria vol facilitar l’accés dels joves a aquesta via de finançament 
i oferir-los l’ajuda que necessitin per dissenyar, planificar i executar els seus projectes 
emprenedors. Així com cedir les instal·lacions municipals per fer reunions, ús d’internet, etc. 
Recursos: HUMANS: Tècnics de Joventut - Tècnics de l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) - 
Tècnica de treball de l’Oficina Jove de La Selva - Personal de Coop57 
ECONÒMICS: Difusió  
INFRAESTRUCTURALS: Equipaments municipals 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: realització de projectes d’emprenedoria 
Quantitatiu: nombre de joves atesos 
Criteris: - Qualitatiu: mínim d’1 nou negoci/any 
-Quantitatiu: mínim de 6 joves/any 

 
 

Nom del projecte:  PRÀCTICUM 
 
Àmbit: Formació i treball 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut, Regidoria de Promoció Econòmica i Treball i 
Regidoria d’Atenció a les persones. 
Objectius:  
General:  
 - Facilitar la transició entre la formació i el món laboral.  
Específics:  
 - Complementar els cursos de formació que s’organitzen a Arbúcies amb un programa de 
pràctiques en empreses 
 - Oferir als joves la possibilitat d’adquirir experiència laboral sobre una matèria que hagin cursat 
 - Acostar els joves al món laboral 
Descripció tècnica: Programa de pràctiques en empreses locals per tal de complementar els 
cursos de formació que cursen els joves a Arbúcies. 
Destinataris: Joves d’Arbúcies de 16 a 35 anys que hagin assistit a algun curs de formació 
Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut - Tècnics de l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) 
- Altres àrees de l’Ajuntament - Empreses d’Arbúcies 
Metodologia de treball: En primer lloc, la Regidoria de Joventut es coordinarà amb totes les àrees 
i institucions que imparteixin cursos a Arbúcies (especialment aquells cursos de formació 
professional o similars) per oferir als alumnes joves d’aquests cursos la possibilitat de realitzar 
pràctiques de les matèries cursades en una empresa. Aquesta empresa pot ser el propi 
Ajuntament o, en el cas que l’Ajuntament no pugui oferir pràctiques en algun àmbit concret, 
alguna altra empresa o institució d’Arbúcies, amb qui l’Ajuntament establiria un conveni. 
D’aquesta manera, per exemple, si des de l’OPE es fa un curs de carretoners, el programa 
Pràcticum oferiria als alumnes joves que facin el curs la possibilitat de fer unes hores de 
pràctiques al magatzem de l’Ajuntament. Els alumnes en pràctiques tindrien un tutor que 
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supervisaria el seu aprenentatge, designat per l’Ajuntament o per l’empresa o institució on es 
realitzin les pràctiques. D’aquesta manera es complementa la formació amb l’experiència laboral 
i es posa en contacte el jove amb el món empresarial. Un cop un alumne finalitzi el seu període 
de pràctiques, es farà una avaluació del programa per part de l’alumne, el tutor i els tècnics del 
projecte Pràcticum. 
Recursos: HUMANS: Tècnics de Joventut - Tècnics de l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) 
INFRAESTRUCTURALS: Equipaments de l’Ajuntament - Instal·lacions d’altres empreses i 
institucions, si s’escau 
Avaluació: Es farà una avaluació després de cada període de pràctiques, per part de l’alumne, el 
tutor de pràctiques i els tècnics de joventut. 
Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció dels alumnes en pràctiques 
-Quantitatiu: nombre de joves que han participat al programa 
Criteris: - Qualitatiu: valoració positiva dels alumnes en pràctiques en l’avaluació del programa 
-Quantitatiu: mínim del 50% de joves inscrits a cursos de formació professional o similars 

 
 

Nom del projecte: OPE JOVE / BORSA DE TREBALL JOVE 
 
Àmbit: Formació i treball 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut i Regidoria de Promoció Econòmica i Treball 
Objectius:  
General:  
 - Acompanyar al jove en el procés de buscar feina 
Específics:  
 - Informar de les ofertes de feina i de cursos formatius que existeixen 
 - Ajudar al jove a redactar el seu currículum, a encarar una entrevista personal, etc. 
Descripció tècnica: Servei d’orientació i assessorament per tal d’aconseguir una feina 
Destinataris: Joves d’Arbúcies de 16 a 30 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut – Tècnics de l’OPE  
Metodologia de treball: es treballarà de manera personal i individualitzada. S’agafarà cada jove i 
es buscaran les ofertes de feina que li interessen i adequades al seu perfil. Es redactarà amb ell 
el seu currículum i es farà assessorament per encaminar l’entrevista personal així com les diverses 
proves que calgui passar per poder obtenir la feina.  
Recursos: HUMANS: Tècnics de Joventut - Tècnics de l’OPE 
INFRAESTRUCTURALS: Equipaments de l’Ajuntament 
Avaluació: Es farà una avaluació de cada assessorament realitzat, a partir de la valoració del jove 
i dels tècnics de joventut i els agents implicats en cada cas. Així mateix, es farà una avaluació 
general del projecte, tenint en compte els següents indicadors i criteris: 
Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció dels usuaris del servei 
-Quantitatiu: nombre de joves que han utilitzat el servei 
Criteris: - Qualitatiu: valoració positiva dels joves en l’avaluació 
-Quantitatiu: mínim 15 joves/any 

 
 

Nom del projecte: SUPORT A LA FORMACIÓ 
 
Àmbit: Formació i treball 
Institució / Àrea responsable: Regidoria d’Educació - Regidoria de Joventut – Regidoria de 
Promoció Econòmica i Treball 
Objectius:  
General:  
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 - Donar valor a la formació dels joves 
 - Potenciar la formació en els joves 
Específics:  
 - Motivar als joves perquè es formin i es sentin valorats  
 - Donar incentius als joves perquè vegin recompensades les hores dedicades a la formació 
 - Aconseguir que les empreses tinguin joves amb una bona formació 
Descripció tècnica: Promoure i aconseguir que les empreses carrosseres i d’accessoris de 
carrosseria del municipi i de les poblacions properes valorin/incentivin a aquells joves que tenen 
una bona formació, com els que han cursat el Grau mig d’electromecànica i carrosseria. Promoure 
que a l’hora d’escollir personal es valori aquell que té formació específica, que els joves amb bona 
formació cobrin més o tinguin un millor càrrecs. 
Destinataris: joves de 16 a 18 anys 
Agents que hi intervenen: Professorat de l’Institut - Tècnics educació - Tècnics de joventut – 
diverses empreses. 
Metodologia de treball: Es parlarà amb les empreses per tal que promoguin i potenciïn la 
formació, i des de l’Ajuntament es facilitaran currículums de joves que tinguin una bona formació 
i amb garanties d’haver assolit correctament el cicle formatiu. L’Ajuntament farà d’intermediari 
entre les empreses i l’Institut si és necessari. 
Temporització: indefinit 
Recursos:  HUMANS: Tècnics de joventut - Tècnics educació - Professorat institut- empreses 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció dels joves treballadors i de les empreses 
Quantitatiu: nombre de joves que han cursat el cicle formatiu amb feina 
Criteris: - Qualitatiu: grau de satisfacció dels joves treballadors i de les empreses 
Quantitatiu: mínim d’un 90% 

 
Educació i formació 
 

Nom del projecte:  ASSESSORAMENT EN FORMACIÓ 
 
Àmbit: Formació 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut i Regidoria d’Educació 
Objectius:  
General:  
 - Orientar per facilitar l’elecció de l’itinerari formatiu de cada jove 
Específics:  
 - Informar de les opcions formatives existents, a Arbúcies i fora del poble, i dels mitjans per 
accedir-hi 
 - Oferir assessorament personal als joves per tal que puguin escollir la millor opció per a cada un 
d’ells. 
 - Facilitar l’accés als recursos formatius 
Descripció tècnica: Servei d’orientació acadèmica i assessorament en matèria de formació 
adreçat de manera específica als joves. 
Destinataris: Joves d’Arbúcies de 16 a 30 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut – Tècnics de l’OPE - Tècnics d’Educació - Personal 
de l’Escola d’Adults - Institut Montsoriu 
Metodologia de treball: Per a dur a terme aquest servei d’orientació, es treballarà amb una 
metodologia d’assessorament personalitzat: s’aprofundirà, en cada cas, amb l’autoconeixement 
per part del jove, per tal que descobreixi què és el que realment vol fer. I a partir d’aquest treball 
personal guiat per un professional, se li oferirà informació sobre les opcions formatives, se 
l’orientarà en l’elecció i se l’acompanyarà en l’accés als recursos formatius (tràmits, requisits, 
matrícules, etc.).   
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Es treballarà coordinadament amb l’Escola d’Adults i amb l’Institut Montsoriu, tant per acollir els 
joves que ens puguin derivar des d’aquestes institucions, com per conèixer en tot moment les 
possibilitats que ofereixen aquests centres i facilitar l’accés dels joves als seus estudis, així com 
per treballar conjuntament per solucionar les mancances en matèria de formació que es detectin 
des d’aquest projecte. 
Els assessoraments individuals es complementaran amb tasques de difusió i informació més 
generalistes, que serviran alhora per captar possibles usuaris d’aquest servei. 
Recursos: HUMANS: Tècnics de Joventut - Tècnics d’Educació 
INFRAESTRUCTURALS: Equipaments de l’Ajuntament 
Avaluació: Es farà una avaluació de cada assessorament realitzat, a partir de la valoració del jove 
i dels tècnics de joventut i els agents implicats en cada cas. Així mateix, es farà una avaluació 
general del projecte, tenint en compte els següents indicadors i criteris: 
Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció dels usuaris del servei 
-Quantitatiu: nombre de joves que han rebut orientació 
Criteris: - Qualitatiu: valoració positiva dels joves en l’avaluació 
-Quantitatiu: mínim 20 joves/any 

 
 

Nom del projecte: PFI (Programa de Formació i Inserció) 
 
Àmbit: Educació 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut - Regidoria Educació - Regidoria de Promoció 
Econòmica  
Objectius:  
General:  
 - Proporcionar formació professional elemental que faciliti la incorporació laboral en un sector 
professional 
Específics:  
 - Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i a la inserció 
social i laboral 
 - Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la 
vida 
Descripció tècnica: Els PFI ha facilitat als joves que hi ha participat aquests anys l’inici d’un itinerari 
professional i formatiu, tant de transició al món laboral com de continuïtat formativa. Amb la 
incorporació de PFI s’ha afrontat el fracàs escolar i la necessitat de treballar dels joves entre 16 i 
21 anys. Arbúcies ha estat la capdavantera i ha portat el projecte de PFI, però en aquests 
moments ja s’ha firmat conveni amb municipis de l’entorn (Riells, Breda, Fogars, Hostalric, Sant 
Hilari...) que també hi porten els seus joves. Actualment s’estan portant a terme 2 grups de PFI 
perquè hi ha un volum elevat d’alumnes. 
Els programes també donen opció, als joves que ho desitgin, de fer una formació complementària 
per tal d'obtenir el títol de graduat/ada en ESO. 
Destinataris: Joves de 16 a 21 anys que han acabat l’ESO però no n’han obtingut la titulació 
Metodologia de treball: El PFI s’estructura en mòduls: dos d’obligatoris que contemplen formació 
general i professional específica i pràctica en empreses del sector; i un de voluntari que, sempre 
que s’hagin superat els obligatoris, permet a l’alumne l’obtenció del graduat d’ESO. 
Recursos: ECONÒMICS: La viabilitat del projecte passa per l’assumpció compartida de les 
despeses: l’Ajuntament d’Arbúcies assumeix els costos derivats de l’ús de l’espai, material 
d’oficina i el sou del professor. Els alumnes paguen un preu del curs (tot i que molts d’ells no 
poden assumir aquest import i acaben essent becats per l’Ajuntament).  
HUMANS: 1 professor, assumeix les tasques de tutor i professor professional 
INFRAESTRUCTURALS: Aules municipals existents 
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Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció dels joves participants 
-Quantitatiu: nombre de joves participants del curs, nombre de participants que continuen els 
seus estudis 
Criteris: - Qualitatiu: participació activa i actitud positiva dels participants durant tot el curs i 
durant les pràctiques en empreses 
-Quantitatiu: cursos en la seva màxima ocupació, mínim d’un 40% del total d’alumnes 

 
 

Nom del projecte: PROJECTE AGUDES 
 
Àmbit: Educació 
Institució / Àrea responsable: Regidoria d’Educació - Regidoria de Joventut 
Objectius:  
General:  
 - Fomentar la integració escolar, social i laboral dels alumnes 
 - Disminuir el fracàs escolar 
Específics:  
 - Capacitar als joves en les habilitats requerides dins el món laboral 
 - Facilitar als alumnes una experiència laboral 
 - Motivar als alumnes participants 
Descripció tècnica: Projecte compartit que permet la realització d’activitats formatives en 
instal·lacions exteriors a l’institut per tal de facilitar la integració escolar, social i laboral de 
determinats alumnes. Aquestes activitats tenen com a finalitat que l’aplicació pràctica dels 
coneixements adquirits pugui ser un element motivador i també que l’apropament a la relació 
adulta que s’estableix entre agents laborals pugui ser un element potenciador de comportaments 
madurs que permetin a aquests alumnes l’assoliment dels objectius generals de l’educació 
secundària obligatòria. 
Destinataris: joves de 15 a 16 anys 
Agents que hi intervenen: Professorat de l’Institut - Tècnics educació - Tècnics de joventut- 
empreses receptores d’alumnes 
Metodologia de treball: Es facilitarà l’accés al projecte a aquells alumnes que reuneixin les 
condicions requerides. L’Ajuntament facilitarà una llista amb les centres (equipaments públics i 
activitats privades) que s’adhereixin al programa. El responsable de l’institut assignarà un centre 
a cadascun dels alumnes. El control del programa anirà a càrrec dels tècnics de l’Ajuntament que 
realitzaran el seguiment de l’alumne i de les activitats que realitzaran en els diferents centres 
adscrits. A mig període del curs es fa una reunió (tècnics Joventut, tècnics institut, tècnics 
educació i responsable activitat que està fent) per valorar com està funcionant l’alumne; reunió 
que es repeteix a final del projecte. L’alumne i l’Ajuntament assumiran amb un 50% cadascú 
l’import de l’assegurança dels alumnes. 
Temporització: curs escolar 
Recursos:  HUMANS: Tècnics de joventut - Tècnics educació - Professorat institut  
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció dels joves participants 
Quantitatiu: nombre de joves participants que finalitzen el curs, nombre de participants que 
continuen els seus estudis 
Criteris: - Qualitatiu: participació activa i actitud positiva dels participants durant tot el curs i 
durant les pràctiques en empreses 
Quantitatiu: mínim d’un 80% alumnes, mínim d’un 40% del total d’alumnes 

 
 

Nom del projecte: CURSOS DE FORMACIÓ PER A JOVES 
 



Pla local de joventut d’Arbúcies. 2020-2024 

68 

 

Àmbit: Formació 
Institució / Àrea responsable:  Regidoria de Joventut - Regidoria d’Educació 
Objectius:  
General:  
 - Proporcionar formació en diferents àmbits com a complement de les capacitats del joves. 
Específics:  
 - Facilitar la formació contínua dels joves, creant programes formatius fora del sistema educatiu 
que s’adapti a les necessitats pròpies del col·lectiu juvenil. 
Descripció tècnica: Programa destinat als joves per complementar la seva formació en tots els 
àmbits. Es tracta de fer una programació global que es distribueixi al llarg de l’any i que garanteixi 
una oferta diversificada com a complement d’altres activitats dels joves. 
Destinataris: Joves de 16 a 35 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de joventut - Tècnic d’educació - Escola d’Adults 
Metodologia de treball: Planificar en funció de les necessitats dels joves un programa de cursos. 
Trobar els professionals adequats per dur-los a terme. Fer-ne una bona difusió, perquè arribi a 
tots els joves. Executar els cursos. Es tindrà en compte la informació recollida en els grups de 
discussió en què alguns joves van manifestar que els dies i els horaris dels cursos s’havien 
d’adaptar a la disponibilitat juvenil, i els cursos que es programaran seran els sol·licitats per als 
joves. 
Recursos: ECONÒMICS: Els necessaris per realitzar els cursos 
HUMANS: Professorat per a cadascun dels cursos 
INFRAESTRUCTURALS: Aules Escola d’Adults 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: valoració dels joves participants 
-Quantitatiu: nombre de joves participants 
Criteris: - Qualitatiu: participació activa i retorn positiu dels participants durant els cursos 
-Quantitatiu: mínim de 7 joves / curs 

 
 

Nom del projecte: CURS DE MONITOR EN LLEURE INFANTIL I JUVENIL 
 
Àmbit: Formació / Cultura i lleure  
Institució / Àrea responsable:  Regidoria de Joventut 
Objectius:   
Generals:  
 - Formar els joves per una feina  
 - Fomentar els valors del lleure educatiu 
Específics:  
 - Donar una formació als joves que els permetrà compaginar feina i estudis 
 - Fomentar la participació, convivència, amistat, respecte, etc. entre els participants al curs 
Descripció tècnica: Programa destinat als joves per complementar la seva formació. Aquest curs 
els donarà la titulació necessària per poder treballar amb infants i joves en el món del lleure.  
Durant la realització del curs els joves treballaran entre ells valors com l’amistat, la companyonia, 
el respecte, etc. i que després hauran de transmetre als nens i nenes. El curs s’oferirà als joves 
del municipi i als joves de municipis propers, així amb la col·laboració de diversos ajuntaments es 
podrà arribar a omplir el curs. 
Destinataris: Joves de 18 a 35 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnica de Joventut – tècnics de joventut de municipis propers 
Metodologia de treball: es buscarà una escola d’educadors en el lleure i seran els que portaran a 
terme el curs. Es farà difusió entre els joves del curs i no tindrà cost per a ells sempre i quant es 
comprometin a portar a terme les pràctiques del curs en activitats municipals (ex. Esplai d’estiu, 
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Estiu jove, etc.). En cas contrari hauran d’abonar el 50% del cost per alumne del curs. Es proposarà 
als altres municipis que ofereixin iguals condicions als seus joves. 
Recursos: ECONÒMICS: Els necessaris per realitzar els cursos 
HUMANS: Professorat per a cadascun dels cursos 
INFRAESTRUCTURALS: Aules Escola d’Adults 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: valoració dels joves participants 
-Quantitatiu: nombre de joves participants 
Criteris: - Qualitatiu: participació activa i retorn positiu dels participants durant el curs 
-Quantitatiu: mínim de 12 joves  

 
 

Nom del projecte: CURS DE PREMONITOR 
 
Àmbit: Formació / Cultura i lleure  
Institució / Àrea responsable:  Regidoria de Joventut 
Objectius:   
Generals:  
 - Formar els joves per una feina  
 - Fomentar els valors del lleure educatiu 
Específics:  
 - Donar formació i recursos als joves interessats en el món del lleure i de l’educació infantil 
 - Formar als joves de 16-18 anys que encara no poden fer de monitors de lleure, però si que 
poden formar part dels equips de dirigents com a ajudants i col·laboradors. 
 - Fomentar la participació, convivència, amistat, respecte, etc. entre els participants al curs 
Descripció tècnica: Programa destinat als joves per donar-los eines per a treballar amb els infants. 
Aquest curs no els aporta cap titulació oficial però si que els proporcionarà eines i recursos per 
començar a treballar amb infants. Durant la realització del curs els joves treballaran entre ells 
valors com l’amistat, la companyonia, el respecte, etc. i que després hauran de transmetre als 
nens i nenes. Aquest curs s’intentarà anar repetint cada any. 
Destinataris: Joves d’Arbúcies de 16 a 18 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnica de Joventut – Monitors titulats de l’Esplai d’Estiu Municipal. 
Metodologia de treball: Aquest curs es durà a terme durant els dies 2 i 3 de juliol de 2020 i seguirà 
la metodologia de treball que s’està seguint des del Consell Comarcal de la Selva (tallers i activitats 
pensades per tal que els joves aprenguin a fer dinàmiques i a treballar amb els nens/es. El curs es 
farà a la casa de colònies de Els Corrals del Mataró, durant el dijous i el divendres.  
Recursos: ECONÒMICS: els joves pagaran una part simbòlica i l’ajuntament assumirà la resta de 
cost econòmic de l’estada i del personal formatiu. 
HUMANS: tècnica de joventut, monitors titulats 
INFRAESTRUCTURALS: Casa de colònies Els Corrals del Mataró 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: valoració dels joves participants 
-Quantitatiu: nombre de joves participants 
Criteris: - Qualitatiu: participació activa i retorn positiu dels participants durant el curs 
-Quantitatiu: mínim de 25 joves  

 
 
Salut 

 

Nom del projecte: SACSEJA 
 
Àmbit: Salut 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut – Regidoria d’Atenció i Serveis a les Persones 
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Objectius:  
Generals:  
 - Fomentar hàbits saludables als joves 
 - Fomentar les relacions d’amistat i companyarisme entre joves 
 - Fomentar el respecte envers els altres 
Específics:  
 - Oferir una activitat física gratuïta als joves 
 -Oferir una activitat física i la possibilitat de relacionar-se a joves amb perill d’exclusió social 
Descripció tècnica:  a través de l’associació Mouenarts una ballarina oferirà classes d’expressió 
corporal i moviment a joves 2 tardes a la setmana durant 1.5 hores. Allà els joves aprendran a 
expressar-se amb el moviment, a treure els seus sentiments, les seves pors i a manifestar les 
seves necessitats. 
Destinataris: Joves de 12 a 16 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut – Associació Mouenarts – Tècnics de Serveis i 
Atenció a les Persones 
Metodologia de treball: es farà un petit vídeo amb joves derivats de les regidories que es cregui 
que seria bo que hi participessin i s’ensenyarà l’activitat i es proposarà la participació als joves de 
1r a 4t d’ESO de l’institut. Aquests tallers es faran a les tardes, són guiats per una professional i  
permetran als joves a través del ball i l’expressió corporal relacionar-se amb altres joves. 
Temporització: activitat de tot l’any.  
Recursos: HUMANS: Tècnics de Joventut / Associació Mouenarts / Tècnics de Serveis i Atenció a 
les Persones 
ECONÒMICS: cost de l’activitat 
INFRAESTRUCTURALS: Aules de la Sala d’Arts Essèniques Naus Ayats 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: resposta dels joves participants 
-Quantitatiu: nombre de joves fent l’activitat 
Criteris: - Qualitatiu: participació activa i retorn positiu dels participants 
-Quantitatiu: mínim 10 participants 

 
 

Nom del projecte: TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL 
 
Àmbit: Salut 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut - Oficina Jove de La Selva - Institut Montsoriu 
Objectius:  
Generals:  
 - Promoure la salut emocional entre els joves 
 - Empoderar els joves 
Específics:  
 - Oferir tallers participatius a l’Institut per educar en matèria de salut emocional 
 - Informar sobre educació emocional als joves 
 - Facilitar l’accés a recursos sobre educació emocional als professionals que treballen amb joves 
Descripció tècnica: Organització de tallers d’educació emocional específics per a joves, en els 
quals s’oferirà informació sobre aquest tema i es proposaran dinàmiques participatives que faran 
els joves. Aquests tallers es realitzaran a l’Institut. Al mateix temps, es donarà recursos al personal 
docent de l’Institut i a altres professionals que treballen amb joves per tal que puguin treballar 
de manera més constant la salut emocional amb els joves. 
Destinataris: Alumnes de l’Institut Montsoriu, personal docent de l’Institut i a altres professionals 
que treballen amb joves 
Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut - Tècnic de Salut de l’Oficina Jove de La Selva 
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Metodologia de treball: En el taller “Emocionem-nos!”, s’explora el coneixement de les emocions 
en un mateix i reconèixer-les en els altres, a través de dinàmiques participatives i vivencials. 
També es reflexiona sobre com gestionem les emocions i com les expressem. Finalment, es 
treballen un seguit de pautes per la millora de la salut emocional. 
Els objectius específics del taller són: 
- Presentar el concepte d’intel·ligència emocional. 
- Prendre consciència de les emocions en un mateix. 
- Treballar el reconeixement de les emocions en els altres. 
- Reflexionar com gestionem i expressem les nostres emocions. 
- Aprendre pautes per millorar la nostra salut emocional. 
Temporització: Activitat puntual al llarg de l’any - Durada del taller: 3 hores per sessió 
Recursos: HUMANS: Tècnics de Joventut / Tècnica de Salut de l’ Oficina Jove de La Selva  
ECONÒMICS: desplaçament del tallerista  
INFRAESTRUCTURALS: Espais de l’Institut Montsoriu 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: resposta dels joves participants 
-Quantitatiu: nombre de joves participants 
Criteris: - Qualitatiu: participació activa i actitud positiva dels participants durant els tallers 
-Quantitatiu: mínim de 60 joves 

 
 

Nom del projecte: PROGRAMA DROGODEPENDÈNCIES 
 
Àmbit: Salut 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut – Regidoria d’Atenció i Serveis a les Persones  
Objectius:  
Generals:  
 - Evitar conductes de risc entre els joves  
 - Disminuir el consum de drogues i altres substàncies addictives entre els joves 
Específics:  
 - Informar sobre els efectes de les drogues i altres substàncies addictives  
 - Donar informació als professionals que treballen amb contacte amb nens i joves per tal de 
prevenir conductes de risc 
Descripció tècnica:  tallers i taules de treball amb responsables que treballen amb joves (tècnics 
joventut, tècnics atenció i serveis a les persones, policia local, professorat institut, professorat 
escoles, et.) per explicar temes de drogues i addiccions. D’aquesta manera els professionals tenen 
recursos per treballar amb els joves. 
Destinataris: tècnics de joventut, tècnics d’atenció i servei a les persones, personal docent de 
l’Institut i les escoles, policia local i a altres professionals que treballen amb joves. 
Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut – Tècnics d’Atenció a les persones – formadors 
Fundació GASS 
Metodologia de treball: es convocaran reunions de treball periòdiques amb els formadors de la 
Fundació GASS i els professionals del món juvenil. Allà es resoldran dubtes i es treballaran 
tècniques que després es poden aplicar amb els joves; així com mecanismes d’intervenció per tal 
d’evitar conductes de risc entre els joves. 
Temporització: reunions periòdiques al llarg de l’any - Durada del taller: 2,5 hores per sessió 
Recursos: HUMANS: professionals que treballen amb joves i tècnics de GASS  
ECONÒMICS: cost del professional 
INFRAESTRUCTURALS: sala de reunions Ajuntament d’Arbúcies 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: nivell de satisfacció dels professionals 
-Quantitatiu: núm. participants en les sessions 
Criteris: - Qualitatiu: participació activa i actitud dels participants 
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-Quantitatiu: mínim 10 assistents per sessió 

 
 

Nom del projecte: CONVENI AMB FUNDACIÓ GASS 
 
Àmbit: Salut 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut – Regidoria d’Atenció i Serveis a les Persones  
Objectius:  
Generals:  
 - Fer acompanyament als joves consumidors  
 - Disminuir el consum de tòxics entre els joves 
Específics:  
 - Ajudar als joves a deixar l’addicció als tòxics   
 - Donar informació i acompanyament a les famílies de joves consumidors perquè tinguin eines 
per ajudar als seus fills 
Descripció tècnica:  trobades amb els joves i amb les seves famílies per parlar, acompanyar i 
assessorar. 
Destinataris: joves consumidors i famílies de joves consumidors 
Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut – Tècnics d’Atenció a les persones – formadors 
Fundació GASS 
Metodologia de treball: a través del CAP, de l’educadora de carrer, de l’Institut o de les sol·licituds 
de les pròpies famílies es parlarà amb joves consumidors i es concertaran trobades periòdiques 
per tal de fer aquest acompanyament i assessorament. 
Temporització: trobades periòdiques durant el temps que es cregui necessari segons cada cas 
Recursos: HUMANS: professionals que treballen amb joves i tècnics de GASS  
ECONÒMICS: cost del professional 
INFRAESTRUCTURALS: diversos espais del poble 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: nivell de satisfacció dels professionals i dels joves 
-Quantitatiu: núm. De joves i familiars atesos 
Criteris: - Qualitatiu: participació activa i actitud dels participants i les seves famílies 
-Quantitatiu: el 75% dels joves tractats deixin el seu consum 

 
 

Nom del projecte: LA RESCLOSA D’ARBÚCIES 
 
Àmbit: Salut 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut – Regidoria d’Atenció i Serveis a les Persones 
Objectius:  
Generals:  
 - Informar als joves sobre les conductes de risc 
 - Disminuir el consum de substàncies addictives per part dels joves 
Específics:  
 - Oferir informació als joves sobre substàncies perilloses 
 - Informar als joves sobre conductes de risc 
 - Respondre als joves els dubtes sobre substàncies perilloses, addiccions i conductes de risc 
Descripció tècnica:  Signatura d’un conveni amb la Fundació GASS per la creació i la gestió d’una 
pàgina de facebook on els joves poden connectar-se i consultar dubtes, sol·licitar informació, etc. 
a més hi ha una àrea privada on poden posar-se en contacte amb la fundació GASS i rebre 
assessorament directe i amb total privadesa. Hi ha un conjunt d’enquestes sobre addicció que es 
poden respondre de manera anònima. 
Destinataris: Joves de 12 a 35 anys 
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Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut - Tècnic de la Fundació GASS 
Metodologia de treball: Manteniment de la pàgina del facebook La Resclosa d’Arbúcies i seguir 
fent difusió d’aquesta entre els joves. Es penjaran articles interessants per als joves i es mantindrà 
permanentment actualitzada perquè els joves hi interactuïn. Quan un dels professionals de 
l’Ajuntament que treballa amb els joves detecta algun cas susceptible de ser tractat o assessorat 
per la fundació GASS, se li fa l’acompanyament perquè accedeixi a aquesta web. 
Temporització: activitat de tot l’any.  
Recursos: HUMANS: Tècnics de Joventut / Tècnic fundació GASS 
ECONÒMICS: cost del conveni amb fundació GASS 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: resposta dels joves participants 
-Quantitatiu: nombre de joves seguidors de la pàgina 
Criteris: - Qualitatiu: participació activa dels joves a la pàgina 
-Quantitatiu: mínim de 100 seguidors 

 
 

Nom del projecte: PROJECTE PACIENT-EXPERT 
 
Àmbit: Salut 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut – Regidoria de Salut  
Objectius:  
Generals:  
 - Evitar conductes de risc entre els joves  
 - Disminuir el consum de drogues i altres substàncies tòxiques entre els joves 
Específics:  
 - Informar sobre els efectes de les substàncies tòxiques i les conductes de risc 
 - Fer prendre consciència als joves de què pot comportar un consum elevat de substàncies 
tòxiques i portar a terme conductes de risc 
Descripció tècnica:  tallers participatius entre els joves i persones que han consumit substàncies 
tòxiques o han tingut problemàtiques a causa del consum -o causa d’altres persones que havien 
consumit-.  
Destinataris: joves de 14 a 35 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut – Tècnics de Salut – formadors Fundació GASS 
Metodologia de treball: es convocaran els tallers i els “experts” (persones que han consumit o 
que han patit afectes per haver consumit o per altres persones consumidores) explicaran la seva 
experiència als joves, i els joves podran fer preguntes, extreure informació... sabran de primera 
ma a què pot portar el consum de tòxics. Es comptarà amb l’assessorament de GASS 
Temporització: diversos tallers durant l’any - Durada del taller: 2,5 hores per sessió 
Recursos: HUMANS: professionals que treballen amb joves, tècnics de GASS, “experts” 
ECONÒMICS: cost dels professional 
INFRAESTRUCTURALS: sala de reunions municipal 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: nivell de satisfacció dels joves 
-Quantitatiu: núm. participants en les sessions 
Criteris: - Qualitatiu: participació activa i actitud dels participants 
-Quantitatiu: mínim 10 assistents per sessió 

 
 

Nom del projecte: PROGRAMA VEUS EL QUE BEUS? 
 
Àmbit: Salut 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut – Regidoria de Salut  
Objectius:  
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Generals:  
 - Evitar conductes de risc entre els joves  
 - Disminuir el consum d’alcohol entre els joves 
Específics:  
 - Informar sobre els efectes de l’alcohol  
 - Promoure begudes sense alcohol 
Descripció tècnica: evitar que els joves beguin alcohol per calmar-se la set acabant fent-ne un 
consum molt elevat. Acompanyar als joves a menjar mentre estan consumint begudes 
alcohòliques, per tal de digerir millor l’alcohol. Oferir als joves receptes i la possibilitat de 
consumir combinats sense alcohol. 
Destinataris: joves de 18 a 35 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut – Tècnics d’Atenció a les persones – formadors 
Fundació GASS 
Metodologia de treball: durant les festes i activitats destinades als joves on es venguin begudes 
alcohòliques es donarà una ampolla d’aigua gratuïta amb cada beguda alcohòlica, d’aquesta 
manera el jove pot calmar la set amb l’aigua i no fa un sobre consum d’alcohol. A la zona de 
barraques també es col·locarà una paradeta amb la possibilitat de tastar combinats sense alcohol 
i on també hi haurà menjar per als joves que vulguin acompanyar la beguda. 
Temporització: durant les diverses festes pensades per a joves (carnaval, barraques festa major, 
enramades, Republikfest,...) 
Recursos: HUMANS: personal de la paradeta (2 persones per festa) 
ECONÒMICS: cost del personal, del menjar, de les aigües i de les begudes sense alcohol 
INFRAESTRUCTURALS: 2 taules, 2 cadires i una carpa. 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: satisfacció dels organitzadors i dels joves 
-Quantitatiu: núm. participants que passen per la paradeta 
Criteris: - Qualitatiu: participació i actitud dels participants 
-Quantitatiu: mínim 25 joves que passin per la paradeta 

 
 

Habitatge 
 

Nom del projecte: SERVEI D’HABITATGE JOVE 
 
Àmbit: Habitatge 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut 
Objectius:  
General:  
 - Difondre els serveis que ofereix l’oficina d’habitatge per augmentar el nombre d’usuaris entre 
la població juvenil 
 - Informar als joves dels pisos de lloguer i de venda que existeixen en el municipi. 
 - Crear una borsa d’habitatge compartit 
Específics:  
 - Augmentar el nombre de joves que accedeixen a habitatges de lloguer 
 - Fomentar la millora i conservació de cases velles del poble per ser llogades per joves 
Descripció tècnica: Promocionar els serveis que ofereix l’Ajuntament en matèria d’habitatge a 
través, fonamentalment, de les xarxes socials per tal d’arribar a un nombre més gran dels joves. 
Fomentar el compartir pis per tal de facilitar l’emancipació dels joves arbuciencs.  
Destinataris: Joves de 18 a 35 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnic d’habitatge - Tècniques de joventut 
Recursos: HUMANS: Tècnic d’habitatge - Tècnics de joventut 
ECONÒMICS:  els propis de la difusió 
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Avaluació: En funció de les consultes que es fan al servei de l’habitatge es valorarà l’increment 
proporcional dels joves que hi accedeixen 
Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció dels usuaris del servei 
-Quantitatiu: nombre de consultes joves 
Criteris: - Qualitatiu: valoració positiva dels joves 
-Quantitatiu: mínim 20 joves/any 

 
 

Nom del projecte: AJUTS AL LLOGUER JOVE 
 
Àmbit: Habitatge 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut 
Objectius:  
General:  
 - Promoure que els joves no marxin del poble, es quedin a viure a Arbúcies. 
 - Informar als joves dels pisos de lloguer i de venda que existeixen en el municipi. 
 - Ajudar als joves  emancipar-se 
Específics:  
 - Propiciar, a través de beneficis fiscals, que els propietaris lloguin els seus pisos a joves 
 - Fomentar, a través de beneficis fiscals, que les cases velles es reformin i es lloguin 
preferentment a joves. 
Descripció tècnica: fomentar que els joves es quedin a viure al poble i lloguin pisos o cases, a ser 
possible, al mig del poble.  
Destinataris: Joves de 18 a 35 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnic d’habitatge - Tècniques de joventut 
Recursos: HUMANS: Tècnic d’habitatge - Tècnics de joventut 
ECONÒMICS:  beneficis fiscals amb els propietaris dels habitatges 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció dels usuaris  
-Quantitatiu: nombre de joves que demanen ajuts 
Criteris: - Qualitatiu: valoració positiva dels joves/propietaris 
-Quantitatiu: mínim 5 pisos llogats a joves 

 
 
5.2 PARTICIPACIÓ 
 
Mobilitat 
 

Nom del projecte: MOU-TE 
 
Àmbit: Cultura - Lleure - Salut 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut 
Objectius:  
General:  
 - Organitzar busos que puntualment traslladin els joves a altres poblacions per poder gaudir 
d’oferta en cultura i lleure. 
Específics:  
 - Facilitar el transport per participar en activitats culturals i de lleure per a joves que es duguin a 
terme en altres poblacions, per complementar l’oferta local 
 -Promoure actituds i comportaments saludables 
 -Prevenir conductes de risc en matèria de conducció, consum d’alcohol, etc.   
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Descripció tècnica: Organització d’un servei de bus per participar en activitats de lleure i cultura 
per a joves en altres poblacions (Festa major dels pobles de la comarca, Fires de Girona, concerts, 
etc.). El servei de transport es complementarà amb un servei d’informació sobre salut juvenil. 
Destinataris: Joves d’Arbúcies a partir de 16 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut 
Metodologia de treball: Els busos s’organitzen de manera puntual perquè els joves puguin 
participar en activitats concretes. Es dona preferència a aquelles activitats que sol·liciten els 
mateixos joves. Els joves participen en l’organització del bus, gestionant les inscripcions, la difusió, 
etc. En el bus, hi ha un monitor que acompanya els joves i que treballa amb ells temes de salut 
juvenil. Tots els menors de 18 anys hauran de ser autoritzats pels seus tutors. Ell joves costejaran 
bona part de l’import del bus. 
Temporització: Activitat puntual al llarg de l’any 
Recursos: HUMANS: Tècnics de Joventut - Monitor acompanyant 
INFRAESTRUCTURALS: contractació d’un bus i gestió de les inscripcions via internet 
ECONÒMICS: cost del bus i del monitor acompanyant 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: percepció dels participants 
Quantitatiu: nombre de joves participants 
Criteris: - Qualitatiu: valoració positiva dels joves 
Quantitatiu: mínim de 30 joves/bus 

 
 
Participació 
 

Nom del projecte:  COMISSIÓ DE FESTES  D’ARBÚCIES JOVE 
 
Àmbit:  Participació 
Institució / Àrea responsable:  Regidoria de Joventut 
Objectius:   
General:  
 -  Fomentar la participació dels joves en les decisions que els afecten  
Específics:  
 - Procurar que els joves gestionin els recursos per organitzar les activitats que els afecten 
 -Fomentar la coresponsabilitat entre el col·lectiu juvenil  
Descripció tècnica: Subcomissió dins la de festes que proposa i organitza les activitats que afecten 
al col·lectiu juvenil en matèria de festes. Està oberta a tothom que hi vol col·laborar, tot i que 
actualment no hi ha massa representació dels diversos col·lectius juvenils que hi ha en el municipi. 
Cal millorar en aquest aspecte i ampliar amb número de membres.  
Destinataris: Joves de 16 a 35 anys - Entitats i associacions de joves 
Agents que hi intervenen: Regidora de Joventut - Tècnica de Joventut – Regidoria de Festes – 
Tècnica de Festes 
Metodologia de treball: A través de reunions periòdiques s’establiran les activitats i les actuacions 
que es duran a terme en matèria de joventut tenint en compte les necessitats que es detectin i 
les propostes que es facin. Es tracta d’un òrgan consultor que facilitarà la comunicació entre els 
joves i l’administració i que vetlla per la participació i implicació dels joves. Durant les festes es 
farà difusió d’aquesta comissió i s’explicarà què cal fer per formar-ne part. 
Recursos: HUMANS: Tècniques de Joventut - Regidora de Joventut – Tècnics de Festes -  Regidoria 
de Festes 
INFRAESTRUCTURALS: Equipaments de l’Ajuntament 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció dels membres / participants 
Quantitatiu:  nombre de participants 
Criteris: - Qualitatiu: valoració dels membres en sessions d’avaluació 
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Quantitatiu: que totes les associacions juvenils i col·lectius hi tinguin representació i hi assisteixin 
regularment.  

 
 

Nom del projecte:  ASSOCIACIÓ FESTES JOVES D’ARBÚCIES 
 
Àmbit:  Participació / Oci i lleure 
Institució / Àrea responsable:  Regidoria de Joventut 
Objectius:   
General:  
 -  Fomentar la participació dels joves en les festes i actes del municipi 
 - Fomentar que els joves pensin, organitzin i gestionin les seves pròpies festes i actes. 
Específics:  
 - Procurar que els joves gestionin els recursos per organitzar les activitats que els afecten 
 - Fomentar la coresponsabilitat entre el col·lectiu juvenil  
Descripció tècnica: Associació sense ànim de lucre formada per joves que organitzaran, 
gestionaran i coordinaran les festes que ells decideixin i com ell les decideixin. L’Ajuntament 
proporcionarà tota l’ajuda material possible, deixarà els espais municipals que siguin necessaris 
per portar a terme les activitats i farà una aportació anual a l’associació en concepte de subvenció 
a activitats joves.  
Destinataris: Joves de 16 a 35 anys  
Agents que hi intervenen: Regidora de Joventut - Tècnics de Joventut – Regidoria de Festes 
Metodologia de treball: la mateixa associació fa difusió de les activitats que realitza i què fan, i 
estan oberts a noves incorporacions. Quan tenen una idea per fer alguna festa, activitat o acte es 
reuneixen amb la regidora i la tècnica de joventut i presenten la proposta. Després es valora des 
de l’àrea i s’accepta o no i en cas afirmatiu, es posen els mitjans i les facilitats per poder-la tirar 
endavant. 
Recursos: HUMANS: Tècniques de Joventut - Regidora de Joventut  
INFRAESTRUCTURALS: Equipaments de l’Ajuntament 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció dels joves assistents 
Quantitatiu:  nombre de membres de l’associació, nombre de joves participants als diversos actes. 
Criteris: - Qualitatiu: valoració dels membres en sessions d’avaluació 
Quantitatiu: organització mínim 3 actes anuals  

 

Nom del projecte: ASSOCIA’T 
 
Àmbit: Participació 
Institució / Àrea responsable:  Regidoria de Joventut 
Objectius:  
General:  
 - Fomentar i consolidar l’associacionisme a Arbúcies 
 - Fomentar la participació dels joves en les associacions locals 
Específics:  
 - Facilitar la comunicació i interacció dels joves amb l’administració i les altres entitats municipals 
 - Possibilitar que els joves puguin proposar i realitzar activitats a través dels diferents col·lectius 
associatius 
 - Fomentar l’autonomia del col·lectiu juvenil a través de l’associacionisme 
Descripció tècnica: Promocionar i engrescar els joves a formar part de les associacions existents 
en el municipi o bé que formin la seva pròpia associació. Que els joves s’organitzin de manera 
autònoma per tal de gestionar les seves pròpies demandes i necessitats, comptant sempre amb 
el suport de l’administració. O bé que formin part d’un col·lectiu ja associat i que dins aquest 
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tinguin veu i vot. Cal dir que totes les entitats i associacions del poble tenen la possibilitat 
d’obtenir una subvenció municipal per la realització de les seves activitats; cada regidoria gestiona 
les subvencions de les entitats de la seva àrea.  
Destinataris: Joves de 16 a 35 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de joventut - Tècnic de participació 
Metodologia de treball: Difondre els avantatges que suposa formar part d’una associació o 
d’organitzar-se com a col·lectiu entre els joves i donar-los-hi suport en matèria de legislació i 
necessitats per tal que es constitueixin en diferents associacions que conformin un teixit estable 
i heterogeni però que funcioni com a un tot i que pugui esdevenir aglutinador de propostes per 
als joves del poble. 
Recursos: HUMANS: tècnics de joventut – tècnic de participació i comunicació 
Avaluació: Indicadors: Qualitatiu: grau de satisfacció / implicació 
Quantitatiu:  nombre d’associacions creades, nombre de joves apuntats a associacions locals 
Criteris: - Qualitatiu: valoració de la implicació i participació de les associacions juvenils 
-Quantitatiu: augmentar una 50% el nombre d’associacions/augmentar la presencia juvenil en les 
associacions locals 

 
 

Nom del projecte: PARTICIPA 
 
Àmbit: Participació / cohesió social 
Institució / Àrea responsable:  Regidoria de Joventut 
Objectius:  
General:  
 - Fomentar la participació dels joves en les activitats i actes del poble 
Específics:  
 - Facilitar la comunicació i interacció dels joves amb l’administració i la resta de la població 
 - Possibilitar la participació dels joves en els actes que es fan en el poble 
Descripció tècnica: Promocionar i engrescar els joves a participar en les activitats que s’organitzen 
al poble, ja sigui a nivell de l’Ajuntament o bé a través d’associacions o entitats privades.   
Destinataris: Joves de 16 a 35 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de joventut - Tècnic de participació 
Metodologia de treball: Donar tota la informació als joves, a través de les xarxes socials, dels actes 
que es porten a terme en el municipi. Explicar molt bé de què es tracta i quina pot ser la seva 
participació. Demanar-los la seva opinió un cop finalitzat l’acte i engrescar-los a fer propostes de 
millora. Si el jove és escoltat se sent partícip. 
Recursos: HUMANS: tècnics de joventut – tècnic de participació i comunicació 
Avaluació: Indicadors: Qualitatiu: grau de satisfacció / implicació dels joves 
Quantitatiu:  nombre de joves assistents als actes.  
Criteris: - Qualitatiu: implicació i participació dels joves. Interacció a les xarxes socials 
-Quantitatiu: augmentar en un 25% la quantitat de joves en actes i activitats del municipi 

 
 

Nom del projecte: RÀDIO JOVE 
 
Àmbit: Participació / cohesió social / oci i cultura 
Institució / Àrea responsable:  Regidoria de Joventut, regidoria de comunicació 
Objectius:  
General:  
 - Fomentar la participació dels joves en serveis municipals i del poble 
Específics:  
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 - Facilitar la comunicació i interacció dels joves amb l’administració i la resta de la població 
 - Donar la possibilitat als joves de participar en un mitjà desconegut per ells. 
 - Fer que els joves aprenguin tècniques de comunicació, de parla en públic, de tècniques de so... 
Descripció tècnica: Donar l’oportunitat als joves de fer un programa de ràdio gestionat per ells 
mateixos. Amb el suport del tècnic de Ràdio Arbúcies i del tècnic de comunicació municipal, els 
assessoraran de com fer un programa de ràdio, però seran els joves els que pensaran el tema que 
volen tractar, com el volen enfocar i com el volen desenvolupar. Ells prepararan el programa, la 
temàtica, ... 
Destinataris: Joves de 16 a 35 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de joventut - Tècnic de comunicació – Tècnic Ràdio Arbúcies 
Metodologia de treball: es farà difusió de la proposta través de les xarxes socials i es facilitarà als 
joves poder fer el programa que vulguin. Els joves hauran de presentar les seves propostes de 
programa (temes que volen tractar, com ho volen fer, proposta d’horaris i durada, joves que hi 
participaran...) i llavors el grup format per tècnica de joventut, tècnica de comunicació i tècnic de 
ràdio Arbúcies farà la valoració de les propostes presentades. Es tiraran endavant totes les 
propostes que siguin possibles. 
Recursos: HUMANS: tècnics de joventut – tècnic de comunicació – tècnic Ràdio Arbúcies 
Avaluació: Indicadors: Qualitatiu: implicació dels joves / percepció dels joves 
Quantitatiu:  nombre de propostes presentades  
Criteris: - Qualitatiu: implicació i participació dels joves. Interacció a les xarxes socials 
-Quantitatiu: un mínim de 5 propostes de programes de joves presentades 

 
 
Comunicació 
 

Nom del projecte: #JOVENTUT ARBUCIES 
 
Àmbit: comunicació - participació 
Institució / Àrea responsable: Regidoria de Joventut - Regidoria de Comunicació 
Objectius:  
General:  
 -  Millorar el flux d’informació entre els joves i l’administració 
Específics: 
 - Establir mecanismes perquè els joves puguin difondre les seves activitats de manera específica 
 - Fomentar l’autogestió de la informació per part dels joves 
Descripció tècnica: Programa que pretén millorar la comunicació entre els joves i l’administració 
i, al mateix temps, element de difusió de les activitats que es duen a terme al poble en matèria 
juvenil.  
Destinataris: joves de 16 a 35 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de joventut - Tècnic de participació i comunicació - Tècnic de 
noves tecnologies 
Metodologia de treball: Es crearà una pàgina de facebook lligada al facebook de l’Ajuntament que 
permetrà fer difusió de les diverses activitats que es porten a terme al municipi i estan dirigides 
als joves. Aquesta mateixa pàgina servirà per rebre les demandes dels joves del poble. Es 
potenciarà l’ús de les xarxes socials de manera responsable com a element directe de 
comunicació entre els joves i l’administració. També es farà difusió de les diverses activitats a 
través de l’instagram, i els joves podran penjar les fotos fetes durant els actes joves sota un 
hashtag comú. 
Recursos: HUMANS: els propis del personal de l’Ajuntament 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció i participació dels joves 
-Quantitatiu:  nombre de seguidors de la pàgina                               
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Criteris: - Qualitatiu: valoració dels joves 
-Quantitatiu: mínim 200 seguidors 

 
 
Esport 

 

Nom del projecte: BEQUES ESPORTIVES 
 
Àmbit: esport / cohesió social 
Institució / Àrea responsable:  Regidoria de Joventut - Regidoria Esports 
Objectius:  
General:  
 - Fomentar la pràctica de l’esport per part dels joves 
 - Fomentar la cohesió social i la inclusió social amb la pràctica de l’esport 
Específics: 
 - Apropar l’esport als joves i donar igualtat d’oportunitats als joves amb menys recursos. 
 - Fomentar el treball en equip, el respecte i la integració de joves de diferents cultures 
Descripció tècnica: oferir beques als joves amb menys recursos perquè puguin practicar algun 
esport reglat.   
Destinataris: Joves de 12 a 18 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de joventut - Tècnic d’esports – Tècnics d’atenció i serveis a les 
persones 
Metodologia de treball: Es parlarà amb les diverses entitats esportives de la possibilitat 
d’aquestes beques i de quants joves amb aquesta situació poden acollir. Es farà difusió de la 
possibilitat d’adquirir una d’aquestes beques i els joves caldrà que presentin una sol·licitud amb 
les seves dades personals i la seva situació familiar. Des de l’àrea d’atenció a les persones faran 
una valoració de cada cas i de la situació familiar i faran una proposta d’atorgament. Un cop 
donada la beca es farà seguiment individualitzat de cadascun dels joves becats. 
Recursos: HUMANS: tècnics de joventut, tècnics d’atenció a les persones i monitors entitats 
esportives. ECONÒMICS: import beques – costos equipacions i material per fer l’esport 
corresponent (raquetes i pilotes de tenis/raquetes i pilotes de pàdel/bossa i roba futbol/patins i 
vestuari/ mallot i sabates de ballet...) 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció/implicació dels joves 
-Quantitatiu: quantitat de sol·licituds presentades  
Criteris: - Qualitatiu: valoració dels joves, valoració dels tècnics i valoració monitors esportius 
-Quantitatiu: mínim 10 sol·licituds de beca 

 
 

Nom del projecte: ESPORT PER A TOTHOM 
 
Àmbit: esport / cohesió social 
Institució / Àrea responsable:  Regidoria de Joventut - Regidoria Esports 
Objectius:  
General:  
 - Fomentar la pràctica de l’esport per part dels joves 
 - Fomentar la cohesió social i la inclusió social amb la pràctica de l’esport 
Específics: 
 - Apropar l’esport als joves i donar igualtat d’oportunitats a tots els joves 
 - Practicar esport amb el conjunt de la població arbucienca 
Descripció tècnica: oferir diverses pràctiques esportives (zumba, aeròbic, spinning, manteniment, 
funky i hip hop, aquagym, etc.) a preus molt assequibles per a tothom; amb facilitats de pagament 
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i amb la possibilitat de pagar el 50% de les quotes segons situació familiar. També s’ofereixen 
activitats puntuals (marxa nocturna, marxa de la primavera, pedalada popular, milla urbana, etc.) 
gratuïtes per als joves i a preus molt baixos per al conjunt de la població. 
Destinataris: Global de la població 
Agents que hi intervenen: Tècnics de joventut - Tècnic d’esports  
Metodologia de treball: Des de l’àrea d’Activitat física i esport s’organitzen cursos i activitats per 
acostar l’esport a tothom. Els preus són molt baixos i assumibles la major part de la població, amb 
la possibilitat de pagar quotes reduïdes i amb facilitats de pagament. Es farà difusió d’aquestes 
activitats directament als joves i se’ls engrescarà perquè hi participin. En el cas de les activitats 
d’un dia concret (marxes,...) per als joves seran gratuïtes per tal de potenciar encara més la seva 
participació. 
Recursos: HUMANS: tècnics de joventut i tècnics d’esport 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció/implicació dels joves 
-Quantitatiu: quantitat de joves participants 
Criteris: - Qualitatiu: valoració dels joves, valoració de l’organització 
-Quantitatiu: mínim 15 joves per activitat 

 
 
Cultura i Lleure 
 

Nom del projecte: ESTIU JOVE 
 
Àmbit: Participació / Cultura i lleure  
Institució / Àrea responsable:  Regidoria de Joventut 
Objectius:   
Generals:  
 - Fomentar els valors del lleure educatiu 
Específics:  
 - Apostar per educar els joves en la participació per tal que esdevinguin joves participatius 
 - Donar una opció de lleure per als joves de 12 a 17 anys  
Descripció tècnica: L’esplai és una activitat de lleure per a infants, i en el municipi es realitza un 
esplai infantil durant els mesos d’estiu però amb una edat màxima per als participants de 12 anys. 
Tot i això és important seguir educant els nostres joves  a través d’activitats lúdiques i d’animació, 
com tallers, jocs, danses, cançons, gimcanes, excursions... Amb aquestes activitats es vol arribar 
a transmetre uns valors bàsics d’amistat, companyonia, respecte i igualtat, entre d’altres. També 
es pretén potenciar unes habilitats i actituds positives i concretes en totes les activitats que els 
joves realitzin, per tal d’assolir els objectius marcats per l’equip d’educadors. 
Destinataris: Monitors de lleure i altres joves interessats en l’educació en el lleure, per fer la tasca 
de dirigents, i joves de 12 a 17 anys com a usuaris. 
Agents que hi intervenen: Tècnics de Joventut  
Metodologia de treball: es farà una difusió de l’activitat i es faran unes inscripcions prèvies per 
saber quants participants hi ha interessats. Un cop es té el número d’interessats es contractaran 
els monitors necessaris per poder portar a terme l’activitat. Es plantejarà com una brigada de 
treball però també amb activitats lúdiques. Hi haurà unes tasques a realitzar (pintar parets o 
edifici municipal, neteja de la llera de la riera, reconstrucció de camins malmesos, neteja de 
camins de bosc...) i s’aniran intercalant amb activitats proposades pels mateixos participants: 
excursions, piscina, taller de cuina, manualitats, etc. Finalment, i si els participants ho fan possible, 
es vol acabar amb una convivència de 3 dies, on els joves gestionaran els recursos, programaran 
activitats,...  
S’utilitzaran els espais públics del poble, com places, parcs i carrers, equipaments municipals per 
dur a terme algunes activitats. També es demana la col·laboració d’entitats del poble per 
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desenvolupar algunes activitats concretes, per tal de donar-les a conèixer i potenciar que els joves 
en formin part. L’educació en el lleure acompanya el procés de fer-se persona. La base del fet 
educatiu és el contacte humà, la relació i la vivència comuna educador – joves. Sense relació 
personal i influències mútues, no hi ha educació. S’estableix una relació d’ajut al creixement que 
pretén el desenvolupament al màxim de totes les facultats dels joves. L’educació en el lleure no 
és fruit d’una casualitat i no l’entenem sense l’existència d’uns fins i uns objectius clars, marcats 
prèviament: ha de ser intencional. Per tant, ha de ser un procés intencional i sistemàtic que 
pretén transmetre i fer viure actituds, comportaments i valors que van més enllà de la pura 
diversió, que fan créixer la persona i que, a través d’ella, transformen l’entorn. Els educadors i 
educadores desenvolupen i potencien una sèrie de valors i ajuden a organitzar-los segons una 
escala de prioritats. Eduquem pel que vivim i el que som, ja que els valors no es transmeten com 
els continguts d’una assignatura, sinó que s’encomanen fent-ne experiència o veient-los de debò 
concretats en actituds i comportaments quotidians, expressats amb claredat i comunicant-los 
existencialment. El lleure és un moment privilegiat per a aquest contagi. Per sota d’aquestes 
reflexions s’hi descobreixen valors com ara la solidaritat, la gentilesa, l’amistat, l’esperit crític, el 
diàleg, la creativitat, la gratuïtat, el compartir, l’amor a la natura, el bon humor, la no violència, la 
responsabilitat, el servei, etc. 
Recursos: HUMANS: Tècnics de Joventut - 1 director/a - 1 monitor/a per cada 10 nens (ràtio 
establerta pel DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals 
participen menors de 18 anys). Participants de 12 a 16 anys. 
ECONÒMICS:  Material fungible– Assegurança per participants – Sou monitors (segons conveni 
de Lleure) 
INFRAESTRUCTURALS: diversos locals i espais municipals 
Avaluació: Cadascuna de les activitats s’avaluarà al final de l’activitat. L’avaluació més general del 
funcionament del grup i dels monitors/es amb els participants, es farà durant les reunions de 
grup. 
Al final de l’esplai es fa una reunió d’avaluació de tota l’activitat, on també assisteixen la tècnica 
i la regidora. S’avaluarà la satisfacció dels joves, així com la dels pares. 
S’avaluaran tots els elements i moments de la gestió de l’activitat: abans - LA PLANIFICACIÓ, 
Durant - CORRECCIÓ I MILLORA, Final - AVALUACIÓ DELS RESULTATS. Així com tots aquells 
aspectes relacionats amb l’activitat: Projecte educatiu (objectius, metodologia, avaluació), 
Temporalització, Difusió, El funcionament (normativa, horaris, etc.), Les activitats, Els recursos 
humans (quantitat, relacions, efectivitat, implicació, etc.), Els recursos materials, Les 
instal·lacions, La gestió econòmica... 
Indicadors: - Qualitatiu: objectius educatius, satisfacció dels participants 
-Quantitatiu: nombre de participants 
Criteris: - Qualitatiu: assoliment dels objectius educatius plantejats per cada grup 
-Quantitatiu: mínim de 15 participants 

 
 

Nom del projecte: BUCS D’ASSAIG 
 
Àmbit: cultura i lleure 
Institució / Àrea responsable:  Regidoria de Joventut - Regidoria de cultura 
Objectius:  
General:  
 - Fomentar la música entre els joves 
 - Donar una opció de lleure i cultura als joves 
Específics: 
 - Apropar la música als joves i donar igualtat d’oportunitats a tots els joves 
 - Potenciar l’autogestió d’un espai municipal 
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Descripció tècnica: oferir la possibilitat d’anar a assajar i fins i tot de gravar una maqueta als grups 
de joves músics 
Destinataris: Global de la població, preferentment joves 
Agents que hi intervenen: Tècnics de joventut – Tècnics de cultura 
Metodologia de treball: Tots aquells joves interessats en utilitzar els bucs d’assaig municipals han 
de sol·licitar-ho a l’Ajuntament i firmar un full de compromís. Se’ls cedeix una clau electrònica i 
una contrasenya i poden fer ús de la instal·lació. Sol·liciten unes hores d’assaig i s’apunta en una 
graella per tal de no solapar grups. Els grups porten els seus equips, però en cas de no tenir 
material poden disposar de material de cessió per en aquest cas només hi poden anar a les hores 
que hi ha un responsable de so. Els grups comparteixen bucs d’assaigs (es disposa de 4 bucs) i es 
gestionen les hores d’assaig a través d’un grup de WhatsApp. 
Recursos: HUMANS: tècnics de joventut, tècnics de cultura i responsable de so. 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció/implicació dels joves 
-Quantitatiu: quantitat de joves que sol·liciten el servei 
Criteris: - Qualitatiu: valoració dels joves 
-Quantitatiu: mínim 5 grups formats per joves o amb joves al grup 

 
 
5.3 ACTUACIONS TRANSVERSALS 

 

Nom del projecte: PUNT JOVE 
 
Àmbit: participació 
Institució / Àrea responsable:  Regidoria de Joventut  
Objectius:  
Generals:  
 - Crear un espai de trobada per als joves del poble 
Específics:  
 - Fomentar la participació dels joves 
 - Fomentar l’autogestió dins el col·lectiu juvenil 
Descripció tècnica: Crear un espai jove aprofitant les infraestructures existents de l’Ajuntament. 
Es pretén que aquest espai respongui a les necessitats pròpies del col·lectiu. Cal oferir als joves 
un espai de trobada i que ells mateixos el vagin “construint” segons les seves necessitats. La gestió 
de l’espai serà dels propis joves. Durant els grups de discussió es va extreure la conclusió que els 
joves no volien un espai imposat i dirigit per adults, sinó que el volien moldejar segons les seves 
necessitats. 
Destinataris: Joves de 12 a 30 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de joventut 
Metodologia de treball: Es destinarà un espai municipal per als joves. Allà serà un punt de trobada 
per als joves on podran fer els seus treballs i reunir-se (sobretot els de 12 a 18 anys). Amb 
connexió gratuïta a internet i possibilitat de cessió d’ordinadors portàtils. Els joves hauran de 
demanar la clau d’aquest espai a la tècnica de joventut i hauran de fer la reserva pel grup de les 
hores que els interessa.  
Recursos: HUMANS: Tècnics de Joventut  
INFRAESTRUCTURALS: Espai municipal 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció dels usuaris 
-Quantitatiu: nombre de sol·licituds i ús de l’espai  
Criteris: - Qualitatiu: valoració dels usuaris  
-Quantitatiu: mínim de 2 sol·licituds setmanals 
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Nom del projecte: DINAMITZADOR JUVENIL 
 
Àmbit: participació/cultura i oci/esports/salut/inserció 
Institució / Àrea responsable:  Regidoria de Joventut  
Objectius:  
Generals:  
 - Crear la figura d’un dinamitzador juvenil 
Específics:  
 - Dinamitzar els joves per fer-los participatius  
 - Organitzar activitats dirigides als joves i on seran els protagonistes 
 - Assessorar els joves en diversos temes: salut, treball, habitatge... 
Descripció tècnica: Contractar una persona com a dinamitzador juvenil que ajudarà a tirar 
endavant les polítiques de joventut així com a generar activitats i projectes útils per als joves. Un 
dinamitzador tant de carrer com dins l’Ajuntament on disposarà d’un espai per atendre els joves. 
Serà el responsable de dinamitzar tots els espais i recursos per els joves, així com controlar el seu 
bon funcionament: espais d’esport a l’aire lliure, punt joves, biblioteca municipal, etc. 
Destinataris: Joves de 12 a 35 anys 
Agents que hi intervenen: Tècnics de joventut 
Metodologia de treball: aquest dinamitzador serà l’encarregat de tirar endavant les polítiques de 
joventut a l’hora que recollirà les propostes i les demandes dels joves, els assessorarà amb aquells 
temes que sigui necessari i serà l’enllaç entre els joves i l’Ajuntament. 
Recursos: HUMANS: Tècnics de Joventut i dinamitzador juvenil 
INFRAESTRUCTURALS: Espais municipals 
Avaluació: Indicadors: - Qualitatiu: grau de satisfacció dels joves i percepció del dinamitzador 
-Quantitatiu: nombre de joves que utilitzen el servei  
Criteris: - Qualitatiu: valoració dels usuaris  
-Quantitatiu: mínim 5 joves interessats a la setmana 

 
 
 
 
 
6. TEMPORITZACIÓ 
 
La temporització s’ha fet distribuint els projectes en els 4 anys que dura el pla. 
 
Cal tenir en compte: 
 

1 2 3 4 Són els trimestres de l’any 

 

 Diagnosi 
  

 Disseny 
  

 Implementació 
  

 Avaluació 

 
 
EMANCIPACIÓ  
 

  2020 2021 2022 2023 2024 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Feina per joves                      

Brigada jove                      

Cooperativa NaturJove                      

Espai negoci jove                      

Pràcticum                      

OPE Jove                      

Suport en formació                      

Assessorament en formació                      

PFI                      

Projecte Agudes                      

Cursos de formació per joves                      

Curs de monitor de lleure                      

Curs de Premonitor                      

SACSEJA                      

Tallers educació emocional                       

Programa drogodependència                      

Conveni amb fundació GASS                      

La resclosa d’Arbúcies                      

Projecte pacient-expert                      

Programa Veus el que Beus?                      

Servei d’habitatge jove                      

Ajuts al lloguer jove                      

 
 
PARTICIPACIÓ 
 

  2020 2021 2022 2023 2024 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mou-te                      

Comissió de festes joves                      

Ass. Festes Joves d’Arbúcies                      

Associa’t                      

Participa                      

Ràdio Jove                      

#JoventutArbucies                      

Beques esportives                      

Esport per a tothom                      

Estiu Jove                      

Bucs d’assaig                      

 
 
ACTUACIONS TRANSVERSALS 
 

  2020 2021 2022 2023 2024 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Punt Jove                      

Dinamitzador Juvenil                      

 
 
7. RECURSOS 
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Pressupost general de l’Ajuntament d’Arbúcies dels darrers anys: 
 

2016 2017 2018 2019 

7.141.561,66€ 7.773.886,26 8.810.501,44 10.907.051,95 

 
 
Pel que fa concretament per l’àrea de Joventut: 
 

Any 2017 2018 2019 

Total pressupost 7.773.886,26 8.810.501,44 10.907.051,95 

TOTAL JOVENTUT 59.089,11 67.728,29 87.973,35 

Personal 35.486,11 54.409,29 53.603,35 

Propaganda i difusió 200,00 200,00  

Festes Joves 17.903,00 11.321,00 29.320,00 

Subvencions 5.500,00 1.798,00 1.500,00 

Treballs realitzats per altres empreses   3.550,00 

 
 
Pressupost 2019 Regidoria Joventut 
 

Concepte Pressupost Gastat* 

Despeses Personal 53.603,35 53.603,35 

Festes i actes de Joventut 17.120,00 19.796,42 

Subvencions Entitats Joves 1.500,00  

Material Esplai d’Estiu 2.300,00 2.300,00 

Material Parc Infantil de Nadal 2.200,00 2.200,00 

Material Centre Obert 600,00 830,95 

Projectes i activitats de Joventut 3.121,00 3.121,00 

Projecte Fundació GASS 6.000,00 6.000,00 

SGAE 200,00 92,31 
*Algunes dades poden no ser del tot correctes ja que encara s’està acabant de tancar l’any 2019 

És important tenir present que molts dels projectes que s’estan portant a terme conjuntament 
amb altres àrees estan incloses en el pressupost d’aquestes àrees i no surten contemplades en 
aquest petit resum del pressupost (ex. esport per a tothom -àrea d’activitat física i esport-, bucs 
d’assaig -àrea de cultura-, Projecte Agudes -àrea d’educació-, etc.) 
 
 
Pressupost dels Projectes del Pla local de joventut 
 

Projecte Despeses projecte Despeses personal Total  

Feina per joves 5.000,00 40.000,00 45.000,00 

Brigada jove 1.000,00 15.000,00 16.000,00 

Cooperativa NaturJove 600,00 Personal propi 600,00 

Espai negoci jove 1.200,00 Personal propi 1.200,00 

Pràcticum 500,00 Personal propi 500,00 

OPE Jove 600,00 Personal propi 600,00 

Suport en Formació 600,00 Personal propi 600,00 

Assessorament en formació 500,00 Personal propi 500,00 
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PFI 2.000,00 60.000,00 62.000,00 

Projecte Agudes 200,00 Personal propi 200,00 

Cursos de formació per joves 10.000,00  10.000,00 

Curs de monitor de lleure 4.000,00  4.000,00 

Curs de Premonitor 1.600,00 1.200,00 2.800,00 

SACSEJA 1.500,00  1.500,00 

Tallers educació emocional  1.000,00  1.000,00 

Programa drogodependència 2.000,00  2.000,00 

Conveni amb Fundació GASS 4.000,00  4.000,00 

La resclosa d’Arbúcies 800,00  800,00 

Projecte pacient-expert 1.500,00  1.500,00 

Programa Veus el que Beus? 200,00 2.500,00 2.700,00 

Servei d’habitatge jove 200,00 Personal propi 200,00 

Ajuts a lloguer Jove  Personal propi 0,00 

Mou-te 1.500,00 Personal propi 1.500,00 

Comissió de festes joves 0,00 Personal propi 0,00 

Ass. Festes Joves d’Arbúcies 0,00 Personal propi 0,00 

Associa’t 0,00 Personal propi 0,00 

Participa 0,00 Personal propi 0,00 

Ràdio Jove 500,00 Personal propi 500,00 

#JoventutArbucies 2.500,00 Personal propi 2.500,00 

Beques esportives 4.000,00  4.000,00 

Esport per a tothom divers Personal propi  

Estiu Jove 1.000,00 8.000,00 9.000,00 

Bucs d’assaig 400,00  400,00 

Punt Jove 10.000,00  10.000,00 

Dinamitzador Juvenil  30.000,00 30.000,00 

 
 
8. MODEL D’AVALUACIÓ 
 
El Pla local de joventut d’Arbúcies s’ha basat bàsicament amb l’anàlisi de la realitat juvenil que 
tenim en el nostre municipi, i per nosaltres ha estat molt important la informació aportada pels 
joves i pels experts, ja que són els principals protagonistes. Aquest pla volem que sigui real, eficaç 
i eficient amb els joves, i per això no és un pla tancat, sinó que es tracta d’una eina de treball 
dinàmica i canviant. 
 
Per tal de poder introduir els canvis que es creguin necessaris, per poder anar adaptant el pla a 
la realitat juvenil que tenim en cada moment és necessària una bona avaluació de tots els 
projectes i activitats que es van portant a terme. Es farà una valoració de cadascun dels projectes 
a mesura que es van portant a terme, per això s’han descrit uns criteris i uns indicadors 
d’avaluació en cadascun dels casos. Però a més, les coordinacions que portem a terme entre 
tècnics de les diverses àrees també ens serviran per anar fent un seguiment d’aquests projectes 
i de les percepcions que tenen de les diverses àrees del seu funcionament i eficàcia amb els joves. 
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L’avaluació no ens ha de servir només per visualitzar la feina feta, sinó també per planificar les 
actuacions futures. En l’avaluació podrem evidenciar si les actuacions programades han canviat 
la realitat que desitjàvem millorar i quins són els punts febles i forts de cadascuna d’elles. Els 
resultats de l’avaluació ens han de servir per redefinir o reorientar aquelles intervencions si així 
ho creiem necessari. 
 
A més de l’avaluació de cada projecte i les coordinacions amb les diverses àrees, també es vol fer 
una avaluació a final d’any per poder mesurar el grau de satisfacció general dels joves i dels 
experts amb les actuacions que s’han portat a terme. I finalment, quan es faci la redacció d’un 
nou Pla local serà el moment de fer una valoració general del pla acabat i de les polítiques que 
s’han portat a terme durant els darrers 4 anys. 
 
Agents d’avaluació. Tal i com hem descrit, l’avaluació no es farà únicament des de la regidoria de 
joventut, ja que no seria real ni objectiva. És important que hi participin diversos agents, i per això 
es demanarà la implicació de les diverses regidories i d’alguns experts. 
 
Tal i com ha quedat palès en el pla, es treballa de forma molt conjunta i coordinada amb la 
Regidoria de serveis i atenció a les persones. Aquesta regidoria compta amb un grup important 
d’experts que a l’hora de fer valoració aporten molta informació i viuen de primera ma el contacte 
amb les persones del carrer. A més, de forma setmanal es fan les reunions de coordinació amb 
els tècnics (joventut, cultura, ensenyament, esports, festes, promoció econòmica i treball, atenció 
a les persones, comunicació, participació, governació i medi ambient) i en aquestes, també es 
farà una avaluació dels projectes i del funcionament del pla.  
 
Finalment, es vol fer una avaluació que tingui per protagonistes els mateixos joves. Així que 
encara no s’ha definit del tot com es farà aquesta avaluació, si de forma presencial a través de 
reunions, o a través de les xarxes socials. Amb aquesta avaluació per part dels joves es vol 
aconseguir tenir informació real de si estan funcionant o no les polítiques de joventut que s’estan 
portant a terme. Vist que el formulari que es va plantejar als joves va tenir moltes respostes, ens 
plantegem fer-ho a través d’un formulari als joves. 
 
Temporització i mètode d’avaluació. Tal i com hem descrit durant el pla es farà una avaluació de 
cadascun dels projectes i llavors es faran avaluacions més generals.  
 

- Valoració dels programes i projectes: en finalitzar cada projecte es valoraran els resultats 
obtinguts per part dels tècnics de joventut i els altres tècnics implicats, així com amb els 
participants en el programa o projecte. Amb aquestes valoracions es decidirà si s’han 
complert o no els indicadors fixats prèviament. L’avaluació ens ha de donar resposta a les 
següents qüestions: 
- Compliment dels indicadors/objectius 
- Grau de satisfacció dels participants 
- Valoració dels tècnics encarregats de portar a terme el projecte 
- Valoració dels recursos destinats al projecte 
- Valoració de la metodologia utilitzada 
- Valoració dels punts febles i punts forts de l’actuació 

 
- Valoració en les coordinacions tècniques: setmanalment es fan reunions amb tècnics de 

les diverses àrees per tal d’exposar entre els diversos professionals què s’està portant a 
terme des de cada àrea, coordinar esforços per poder dur a terme més projectes, 
intercanviar informació, valorar projectes que s’estan executant i executats, dissenyar 
nous projectes, etc. 
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- Valoració general del Pla local de joventut: a partir dels diferents agents implicats (joves, 
tècnics municipals, experts i equip polític) es determinarà si s’estan complint els objectius 
que ens hem proposat al pla, a partir d’aquí es podran reformular, adaptar o reforçar els 
projectes i les polítiques de joventut per tal d’aconseguir els objectius plantejats.  
En aquest moment es valoraran els següents conceptes: 
- Anàlisi de la realitat: La realitat ha canviat? Els objectius es corresponen amb les 
necessitats detectades? 
- Anàlisi de la metodologia de treball: Es compleix? És la correcta?  
- Anàlisi de la implementació: quin nivell d’implementació té el PLJ? Es compleix la 
temporalització marcada? 

 
El que hem de tenir clar és que l’avaluació ens ha d’ajudar a adaptar aquest pla a la realitat 
existent en cada moment i que el pla ha de ser tant canviant com sigui necessari. El pla de treball 
no pot ser una eina de treball tancada dins un calaix i l’avaluació no pot ser un procés per “complir 
amb l’expedient”, ha de ser real, coherent i ens ha de servir per fer un treball amb els joves. 
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Pla local realitzat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Arbúcies durant l’any 2019, amb la 
col·laboració i participació de joves d’Arbúcies, entitats i professionals que treballen amb joves i 
tècnics de diverses àrees de l’Ajuntament d’Arbúcies. Agraïm la participació de tots ells. 
 
Arbúcies, febrer 2020. 
 
 
 
 
 


