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1.INTRODUCCIÓ
1.1 Presentació
EL nou Pla Local Integral de Joventut 2016-2020 és un nou pas dins l’Àrea de Joventut
de l’Ajuntament de Calonge, un cop consolidada l’Àrea de Joventut i l’Espai Jove com a
referent dins les polítiques de joventut, i seguint la feina començada en el primer Pla
Local del 2010 i el segon Pla Local Integral de Joventut 2012-2015. Aquest nou Pla és
la consolidació i a la vegada una eina de creixement, de nous reptes, de nous objectius
i noves fites dins les polítiques de joventut del municipi en els proper quatre anys.
És un Pla ambiciós però a la vegada realista, continuista però innovador, un Pla que
ha avaluat el treball fet durant els darrers anys i que de l’anàlisi realitzat aquestes
darreres setmanes, en sorgeixen nous reptes i a la vegada millorar els projectes que
s’estan portant a terme, revisant-los o millorar-los si s’escau. Partint de la
implementació, l’avaluació i actualització dels plans locals de Joventut precedents,
especialment el Pla Local 2012-2015, i conjuntament amb els principis rectors i valors
marcats per el nou PNJCat 2010-2020 de la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya, s’ha desenvolupat i planificat fins a poder-ne extreure
aquest resultat que ara presentem.
És un treball que parteix d’una diagnosi el més complerta possible de la realitat juvenil
local i el seu entorn més proper. Que fa un anàlisi acurat dels recursos, eines i espais
que disposa el municipi per tal de poder dissenyar els reptes i objectius més adients
per els joves i les seves realitats i necessitats.
Per tal de elaborar aquest nou Pla Local Integral de Joventut es treballarà de manera
integral; de forma interdepertamental amb les diferents àrees de l’Ajuntament que
tenen incidència en els joves del municipi, així com tots aquells agents professionals o
no professionals que tenen una vinculació directa amb la realitat juvenil de Calonge i
Sant Antoni. També amb la visió dels i les joves, com a persones individuals, com a
grups informals, entitats juvenils, associacions municipals, etc... sense deixar de banda
l’experiència i la col·laboració d’altres professionals en el món juvenil (Tècnics i
Dinamitzadors de les Àrees de Joventut de municipis veïns, Taula Tècnics de Joventut
Comarcal, Direcció General Joventut ...)
Neix doncs, una nova etapa amb nous reptes i projectes, alguns consolidats en els
darrers anys, altres en fase de execució i elaboració, i altres reptes futurs de llarg
recorregut.
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1.2 Definició Operativa, Visió i Missió
Definició
Quan es vol delimitar la joventut, com a període del cicle vital, s’acostuma a fer a
través de l’edat. La Llei de polítiques de joventut de Catalunya recull un interval d’edat,
dels 16 als 29 anys, i ja compta amb el fet que la complexitat de la joventut i la
diversitat de polítiques que s’hi adrecen obliguen a ser oberts en les fronteres de
l’edat. Tindrem present alguns límits de edat segons la intervenció que estiguem
realitzant.
Visió
Seguint el model del PNJCat, les polítiques municipals de joventut es desenvoluparan
segons la següent visió i definint com a horitzó que vol arribar aquest pla:
-

-

Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de
vida i les seves expectatives (educatives, culturals, laborals, familiars...),
entenent que aquesta és la millor garantia d’un futur millor per al conjunt de la
societat.
Una societat més justa, on l’origen social no determini les expectatives i
possibilitats a l’hora de desenvolupar el projecte de vida
Una societat on les persones joves s’impliquen i tinguin un paper protagonista
en el desenvolupament del seu entorn; que aposti per el creixement
quantitatiu i qualitatiu de l’associacionisme i els moviment juvenils , organitzats
com a aposta estratègica perquè el conjunt de la ciutadania, i també les
persones joves, tingui capacitat per incidir sobre el funcionament de la societat
i traslladar-hi la seva visió del món.

Missió
Quan parlem de missió, fem referència a quina és la finalitat que pretén acomplir el
Pla, en tant que és l’eina de planificació estratègica que establirà els passos necessaris
per avançar cap a la visió anterior. Es tracta, doncs, de concretar els seus aspectes
fonamentals, que han de servir de guia per al desenvolupament de les polítiques de
joventut.
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EMANCIPACIÓ

MOBILITAT
SOCIAL /
INCLUSIÓ

PARTICIPACIÓ

Realització
del projecte
de vida

Apoderament i
protagonisme
del jove

COHESIÓ
SOCIAL

Hi ha dos aspectes fonamentals que configuren la missió i finalitat última del Plans
Locals de Joventut com a plans estratègics de les polítiques de joventut, que es
corresponen, a grans trets, amb les dues línies estratègiques:
-

Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a la
diversitat de formes i models de vida
Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper
actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva
participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar
rellevància a la seva visió del món.

1.3 Reptes del PNJCAt
Els reptes del Pla Nacional seran els referents i ens emmirallarem amb ells alhora de
planificar i marcar-nos objectius en el nostre Pla Local, tot i que hem de ser conscients
que son reptes macros i que assolir-los tots és l’excel·lència i no sempre podrem
arribar al seu compliment, però si ens serviran com a full de ruta i els tindrem presents
Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.
Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.
Repte 3. Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves.
Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves.
Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de
les persones joves en allò col·lectiu.
Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta
cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors.
Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada
territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les formes d’organització
col·lectiva
4
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1.4 Principis rectors i valors
A part dels reptes que anteriorment hem descrit i que sempre tindrem presents en
l’elaboració de les politiques de joventut dels propers anys, una sèrie de principis
rectors i valors ens ajudaran en la metodologia de treball del disseny en polítiques
juvenils.
Els principis rectors són aquells criteris que han d’inspirar el disseny, la implementació i
l’avaluació de les polítiques de joventut d’una forma transversal i, en aquest sentit,
poden ser molts i de naturaleses ben diferents, contenen els valors que han
d’impregnar totes les actuacions que es derivin del Pla Local.
Per tal que aquests principis rectors no es quedin només en un pla discursiu i tinguin
una incidència observable sobre les polítiques de joventut, es simplifica en quatre
grans principis rectors. Cadascun d’aquests quatre principis rectors (participació,
transformació, integralitat i qualitat) conté diversos valors que hi donen contingut i
que cal tenir en compte en el desenvolupament de les polítiques de joventut. Tot
plegat, amb l’objectiu d’augmentar la incidència, la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de
les polítiques de joventut

Participació
En les polítiques de joventut la participació dels joves ens les diferents etapes
d’elaboració, construcció, desenvolupament i avaluació és un principi fonamental; fer
polítiques per als joves i amb els joves. La participació en el disseny i la elaboració de
les activitats o projectes és tan o més important que la participació final en l’activitat o
projecte.
Governança democràtica: Les administracions no han de tenir un paper jeràrquic en
l’aplicació de les polítiques de joventut; ben al contrari, han de coordinar els agents
implicats i facilitar la seva actuació.
Corresponsabilitat: Tots els agents implicats s’han de responsabilitzar de la política
pública desenvolupant un paper concret; per tant, cal establir mecanismes i espais per
fer-ho possible.
Formes de democràcia directa i semidirecta: Cal incorporar mecanismes perquè els
agents es pronunciïn i actuïn en el desenvolupament de les polítiques de joventut,
participació directa dels joves en decisions públiques, mitjançant canals com
assemblees, consells o processos participatius i mecanismes complementaris al
sistema representatiu.
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Transformació
Les polítiques de joventut han de tenir una finalitat de transformació i de incidència
sobre la societat, han de canviar la realitat juvenil i contribuir perquè tinguin un
impacte positiu en aquest entorn.
—Cal canviar les condicions de vida i millorar-les perquè tots els joves puguin
desenvolupar plenament el seu projecte de vida.
—Cal construir un entorn que permeti fer aquest canvi. Cal crear una societat que ho
faci possible.
Inclusió (perspectiva inclusiva):Cal generar oportunitats socials perquè els joves puguin
desenvolupar-se i promoure actuacions per garantir-los l’accés als mecanismes polítics
i socials que, lliures d’obstacles, produeixin dinàmiques d’inclusió.
Universalisme: Dissenyar accions i programes adreçats a tots els joves, tenint en
compte la diversitat d’aquest sector i atenent a les seves necessitats, diferències i
especificitats. Cal treballar perquè aquesta diversitat no esdevingui desigualtat.
Lluita contra les desigualtats socials: Hi ha uns factors, com ara el sexe, l’edat, l’origen,
el territori, la classe social o les discapacitats que generen desigualtat social de manera
estructural.
Les polítiques de joventut han de desenvolupar accions que disminueixin els efectes
diferencials d’aquests factors perquè tots els joves puguin desenvolupar el seu
projecte de vida amb plenitud i igualtat.

Integralitat
Les polítiques de joventut han de ser globals, han de tenir presents tots els àmbits que
afecten als joves (educació, treball, salut, cultura, esport, etc.). Aquesta interconnexió
implica treballar les polítiques de joventut a partir d’una perspectiva integral, tenint en
compte la multicausalitat de les problemàtiques i els diferents processos (transicions)
juvenils.
Transversalitat: Implica treballar incorporant la perspectiva juvenil en totes les
polítiques i accions relacionades amb aquest sector per respondre a les necessitats i les
problemàtiques dels joves. La transversalitat està relacionada directament amb el
treball interdepartamental.
Govern multinivell: El concepte de Govern multinivell implica el treball coordinat entre
les diferents administracions que estan implicades en el desenvolupament de les
polítiques de joventut. Es tracta, doncs, d’aplicar la interinstitucionalitat entesa com
l’establiment d’objectius i formes de treball compartit.
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Treball en xarxa: El treball en xarxa implica crear mecanismes estables de coordinació i
treball conjunt entre els diferents agents socials i institucionals implicats en les
polítiques de joventut. Està directament lligat al concepte de corresponsabilitat, ja que
té a veure amb el treball compartit de manera sostinguda i continuada.

Qualitat
L’últim principi rector fa referència als aspectes necessaris per desenvolupar les
polítiques de joventut amb una rigorosa “voluntat de fer-ho bé”, incorporant criteris
de qualitat, eficiència i eficàcia.
Adequació a la realitat:Les polítiques de joventut s’han d’adequar a la realitat social
per respondre a les necessitats i els projectes de la gent jove. Per això és indispensable
que s’elaborin amb un coneixement constant de la realitat juvenil i del seu entorn
social.
Proximitat: Ajustar-se a les necessitats de cada col·lectiu i de cada territori concret,
desenvolupant les polítiques de joventut d’acord amb el principi de subsidiarietat
Innovació i creativitat: Cal que les polítiques de joventut siguin capdavanteres en la
construcció d’accions innovadores i en la formulació de respostes creatives a les
problemàtiques, i que es nodreixin de l’estudi comparat amb altres experiències
nacionals i/o internacionals i que siguin prou flexibles per adequarse a una realitat
canviant.
Avaluació: Les polítiques de joventut han d’incorporar, ja des del seu disseny, la
possibilitat d’avaluar l’impacte que tenen en relació amb els objectius proposats i amb
les oportunitats no planificades que obre qualsevol procés d’intervenció pública

2. DIAGNOSI
En aquest apartat realitzarem una diagnosi, una radiografia de la realitat juvenil del
municipi, amb dades quantitatives i qualitatives. Les dades quantitatives, es
fonamenten en fonts i dades estadístiques que ens descriuen les condicions
estructurals del municipi, per tal de fer aquesta anàlisi quantitatiu ens basarem amb
les dades que ens aporta l’Idescat, actualitzarem algunes dades més significatives i les
compararem amb les ja treballades als anteriors Plans Locals 2010-2011 i 2012-2015 ,
analitzarem les noves dades per tal de contrarestar i valorar els canvis o les tendències
de les dades, intentant en molts casos deduir els motius i què representen per el
municipi.
També en farem un anàlisi qualitatiu, en aquest apartat desenvoluparem un
coneixement més subjectiu dels joves i el seu entorn. Farem servir diferents eines,
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l’avaluació de l’anterior Pla, trobades amb professionals i agents implicats en la
quotidianitat dels joves, reunions amb joves, enquestes amb joves, xerrades amb grups
formals i informals, anàlisis amb altres professionals, taula comarcal de Joventut Baix
Empordà.
Tot aquest estudi el veurem desenvolupat en els següents apartats.

2.1 Anàlisi realitat quantitatiu
Territori
Per tal de situar Calonge i Sant Antoni sobre el mapa, farem una breu descripció
geogràfica. Calonge i Sant Antoni de Calonge estan situat a l’extrem sud de la comarca
del Baix Empordà, tenen una extensió de 33,5 km2, envoltada per el massís de les
Gavarres per un extrem i per l’altre amb la badia. El poble es composa de dos nuclis
urbans ben diferenciats, aquesta singularitat es tindrà molt present durant tota
l’elaboració del Pla. Per una banda el nucli cultural i històric de Calonge, a l’interior, i
per l’altre, el nucli turístic de Sant Antoni de Calonge situat a la costa i que forma part
de la Badia de Palamós i Sant Antoni Calonge. Una altre característica singular del
municipi, són les 39 urbanitzacions que hi ha al municipi, el que representa una
dispersió molt important de la població.
Ple de l’Ajuntament
El Ple és l'òrgan municipal bàsic integrat pels tots els regidors i les regidores, i presidit
per l'alcalde, que adopta les principals decisions de l'Ajuntament. El consistori calongí
està format per 17 membres i es reuneix en sessió ordinària cada dos mesos, a les 20
h. l'últim dijous de mes. Així, les sessions ordinàries del Ple són l'últim dijous de gener,
de març, maig, juliol, setembre i novembre. A continuació detallem els membres del
Ple de l’Ajuntament i els càrrecs de l’equip de govern :
-

Sr. Jordi Soler i Casals (CiU), Alcalde de Calonge i Sant Antoni
Sr. Joan Caner i Fernández (CiU), Primer tinent d'alcalde, Regidor de Turisme,
Platges, Medi Ambient i Eficiència Energètica
Sr. Albert Ros Mercader (CiU), Segon tinent d'Alcalde, Regidor d'Hisenda i
Urbanisme
Sr. Arturo Prades i Martínez (PSC-PMC), Tercer tinent d'Alcalde, Regidor de
Promoció Econòmica, Comerç i Habitatge
Sra. Juana Maestre i Rodríguez (CiU), Quarta Tinent d’Alcalde i Regidora de Serveis
Socials i Sanitat.
8

PLA LOCAL INTEGRAL DE JOVENTUT 2016-2020

-

Sr. Joan Pons i Pellissa (PP), Cinquè tinent d'Alcalde, Regidor de Manteniment,
Conservació i Brigada Municipal
Sra. Marta Geli Barriga (CiU), Regidora de Cultura, Ensenyament, Joventut i Festes
Sr. Josep Darnés i Juanals (CiU), Regidor de Governació i Esports
Sra. Mercè Orduña i Valiente (PSC-PMC), Regidora de Recursos Humans i
Participació Ciutadana
Sra. David Llensa i Gonzalez (Compromís - CSA), Regidor de Noves Tecnologies i
Transparència
Sr. Martí Fonalleras i Darnaculleta (ERC-AM)
Sr. Norbert Botella i Ventura (ERC-AM)
Sra. Ester Bonaventura i Fonalleras (ERC-AM)
Sr. Miquel Bell-lloch i Palet (ERC-AM)
Sra. Carme Viñas i Benítez (ERC-AM)
Sra. Elisenda Pérez i Esteve (AVANCEM - MES)
Sr. Josep Abellí i Cruañas (AVANCEM - MES)

Població
El municipi de Calonge i Sant Antoni té actualment una població de 10.520 habitants,
segons dades de Idescat, la població de Calonge i Sant Antoni a disminuït lleugerament
respecte els 10.761 habitants del 2011. Després d’unes dècades de creixement, i
doblar la població respecte els anys 80, els darrers vuit anys la població del municipi
s’ha establert al voltant dels 10.500 habitants.
Gràfic: Evolució de la població del municipi 1998-2015

9

PLA LOCAL INTEGRAL DE JOVENTUT 2016-2020

Ja destacàvem en el anterior Pla Local, les característiques demogràfiques del
municipi, on ressaltàvem un important nombre de persones empadronades no
residents en el municipi i que aquests empadronats hi residien de manera estacional,
aquest volum d’habitants no residents i empadronats es distribueix per les nombroses
urbanitzacions i apartaments de segona residència de Sant Antoni de Calonge.
Pel que fa els joves, el número de joves entre els 15 i 29 anys és de 1503, el que
representa un 14,28%, podem apreciar que hi ha una davallada progressiva en aquest
percentatge, l’any 2011 eren 1667 joves un 15,49% de la població total i l’any 2008 el
percentatge de joves respecte la població total era del 17,15%, podem observar que
en els darrers vuit anys el tant per cent de joves respecta la població total ha disminuït
en tres punts, i que l’any 2008 els joves entre 15 i 29 anys eren 1.788. Per tant, podem
observar dues dades, la disminució de població municipal i l’envelliment de la població,
a part, els corrents migratòries han disminuït i alguns dels joves han marxat fora de
l’estat a treballar i no hi ha tanta immigració nou vinguda.
Gràfic: Estructura població

D’aquesta estructura de la població juvenil observem com la paritat entre homes i
dones és molt semblant, tot i que curiosament, en el tram de 15 a 19 anys les dones
son superiors als homes 267 dones respecte a 230 homes, al tram entre 20 a 24 anys
aquestes xifres es capgiren i els homes són 273 per 236 dones, pel que fa al tram de 25
a 29 anys la paritat es més rellevant 242 homes per 255 dones.
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En regles generals observem que la població és força elevada entre els trams de 30 a
49 anys, el número d’homes és una mica més elevat respecte al nombre de dones,
aquest petit nombre d’homes superior a dones es deu en certa mesura, a que molts
dels immigrants arribats són treballadors masculins.
Un altre dada significativa, que podem observar que en edats més avançades les dones
superen en nombre als homes.
Respecte a l’evolució de població de Calonge respecte a la comarca del Baix Empordà ,
en les ultimes dècades, amb un estancament els darrers anys, trobem una dada prou
significativa, el tant per cent d’increment de població de Calonge dobla el tant per cent
d’increment de població de la mitjana de la comarca. Aquesta proporció es similar a la
de Catalunya. Per tant podem afirmar amb rotunditat que Calonge i Sant Antoni han
sofert un augment considerable de la població. Això ha suposat que el municipi ha fet
un esforç important i significatiu en crear infraestructures i serveis per la població
creixent del municipi.
Si analitzem on han nascut els joves del municipi, trobarem la següent dada, el 24 % de
joves del municipi són nascuts a l’estranger, suposa una significativa baixada respecte
del 33% de l’any 2011, tot i que aquest tant per cent a disminuït, es una dada
significativa a tenir present alhora de fer el plantejament de les polítiques de joventut,
la diversitat cultural dels joves del municipi, les seves diferents costums, religions,
hàbits han de conviure en un mateix entorn. Un dels principis rectors que parlàvem
alhora de definir polítiques de joventut aquí el trobarem present, en el sentit de la
inclusió.
Si ho comparem amb la resta de Catalunya, les dades de nacionalitat de la població
total, observem que a Calonge i Sant Antoni tenim un 21% de nacionalitat estrangera,
respecte al 13 % de nacionalitat estrangera de tot Catalunya. Aquesta dada referma la
importància de polítiques de inclusió i cohesió social que s’hauran de tenir en conte en
el municipi.
Es significatiu l ‘evolució dels saldos migratoris que s’han produït els darrers anys,
podem observar en la següent gràfica com desprès d’un important augment, els
darrers anys hi hagut una disminució significativa
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Gràfica Migracions. Saldos migratoris. Calonge. 2005–2014

Dins el 21% de nacionalitat estrangera que te el municipi de Calonge i Sant Antoni, es
important senyalar que molts dels residents i empadronats ja formen part d’una
segona generació amb nacionalitat espanyola tot i l’origen ser estranger. Si ens fixem
en les nacionalitats de la població del municipi, veurem com els dos fluxos més
importants son els d’europeus de la Unió Europea (França, Anglaterra, Alemanya,
Països baixos) que són 779 habitants i els 711 habitants que provenen del Marroc.
Altres nacionalitats presents al municipi són les nou vingudes d’Amèrica del Sud,
especialment Colòmbia, Hondures, Argentina, Equador i Cuba que representen un 5%
de la població total del municipi, per altre banda i com a poblacions minoritàries però
significatives són els residents estrangers que provenen d’alguns països de l’Est
d’Europa i Àsia com Rússia i Ucraïna i Xina.
L’estat civil de la majoria dels joves del municipi entre 20 i 29 anys és de solteria, tot i
que per sexes, les dones joves casades són lleugerament superiors als homes casats.
Educació
Quan parlem d’educació a la franja juvenil, parlem d’un gran nombre de joves en edat
d’escolarització obligatòria, i en aquest cas el referent dins el municipi és el centre
públic IES Puig Cargol, situat al nucli de Sant Antoni de Calonge, tot i que alguns joves
estudien en municipis veïns com Palamós, Palafrugell, la Bisbal d’Empordà o Sant Feliu
de Guíxols, la gran majoria de joves estudien a l’IES Puig Cargol.
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Les últimes dades que disposem són les del curs 2015-2016. Un total de 454 joves
estudien a l’Institut, 37 joves més que les últimes dades que disposàvem any 2011, i
uns 80 joves més que fa set anys, per tant observem un creixement progressiu
d’alumnes en els darrers anys. Actualment a l’Institut hi han tres línees de 1er, 2on i
4art d’ESO, quatre línees de 3er d’ESO, i dues línees de 1er i 2on de Batxillerat.
Dels joves que cursen a l’IES Puig Cargol, la majoria són del municipi de Calonge i Sant
Antoni, l’altre municipi que aporta més estudiants és Palamós. És molt significativa la
dada que els joves que cursen ESO de Palamós a IES Puig Cargol representen el 3% del
total d’estudiants, però en cursos de Batxillerat representa el 15%.
Per nacionalitats, els joves estudiants nascuts a Catalunya representen l’amplia
majoria, la següent nacionalitat més representativa és la marroquina , en un 5%,
aquesta dada ha baixat respecte el 2011 que representava un 15 %, al voltant del 10%
els nascuts a sud-americà, i amb menor nombre i poc significatiu joves provinents de
països de la Unió Europea i Europa de l’Est.
Els joves de Calonge i Sant Antoni que no estudien al municipi, ho fan als Instituts de
Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i La Bisbal d’Empordà cursant estudis d’ESO i
Batxillerat o Cicles Formatius de grau mitjà i superior en major mesura. Els joves que
estudien carreres universitàries, estudien a Girona majoritàriament, la segona opció és
a Barcelona, en menys volum Vic (estudis universitaris).
Des de l’Escola d’Adults del municipi, 20 joves estan matriculats per accedir a la prova
lliure per obtenir graduat en educació secundària i proves d’accés grau mitja, cal
destacar la dada negativa de l’alt grau d’absentisme, només la meitat d’ells es
presenten als exàmens.
Per últim i basant-nos en dades del Departament de Treball i Formació, actualment a
Calonge Sant Antoni, uns 40 joves del municipi no tenen els estudis primaris complerts.
Treball
L’àmbit del treball és un dels eixos que més preocupa a la societat, i en aquest cas,
Calonge i Sant Antoni no s’escapa d’una de les problemàtiques més important, l’atur,
en el nostre cas, l’atur juvenil. Ens basarem amb les últimes dades de l’Observatori de
l’Empresa i l’Ocupació de la Generalitat per tal de poder fer una valoració de les dades,
des d’aquest anàlisis veure algunes dades significatives i més rellevats, però es pot fer
un estudi molt complert a la Web de l’Observatori d’Economia i Ocupació amb una
infinitat de dades, números i estadístiques.
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A continuació detallem les dades de l’atur del total de la població del municipi de
Calonge i Sant Antoni i la seva evolució. Podem observar que les últimes dades del
març de 2016, actualment son 698 persones aturades un 17,68% de la població,
podem observar que respecte al març del 2012, quan les dades d’atur varen ser les
més elevades de les últimes dècades, on la taxa d’atur era del 24,15% i 914 persones
estaven aturades, podem veure aquest decreixement d’aturats de manera continua, i
on les taxes van baixant paulatinament, tot i que encara són dades preocupants.

Pel que fa a la població jove, analitzant les dades i comparant-les amb les exposades
en apartat anterior, el març del 2016, hi ha registrats a l’atur 101 joves, el que
representa un 14,46% del total del aturats del municipi, si mirem les dades del 2012, al
març del 2012 hi havia un total de 159 joves aturats, i representava un 17,39% dels
aturats total. Podem apreciar aquests petites i significatives millores, menys aturats i
menys percentatge de joves aturats dins la població total.
Es significatiu i podem observar per les series que ens mostra la gràfica anterior,
l’estacionalitat de les feines, i com en mesos d’estiu l’atur baixa i l’ocupació augmenta.
14

PLA LOCAL INTEGRAL DE JOVENTUT 2016-2020

Aquestes dades ens les corroboren la següent gràfica on mostrem els sectors
d’activitat econòmica del municipi i d’on provenen les dades de l’atur i les demandes
oferta i on podem observar que el sector Serveis és l’actiu més important del municipi,
i com per sexes, la distribució del sectors es veu clarament, com la dona ocupa més
llocs de treball en el sector servei que els homes i a la construcció i agricultura són els
homes els que ocupen més llocs de treball.

Si analitzem les dades de l’ocupació dels joves podrem veure que el sector on més
joves treballen és el de l’hostaleria, després el comerç a l’engròs i al detall, després les
activitats administratives i auxiliars i després la construcció, és significatiu els pocs
joves treballen en el sector de l’agricultura, quan és un sector important dins el
municipi.
Habitatge
Les últimes dades d’Idescat que disposem en matèria d’habitatge són del 2011, per
tant no podem afegir gaires més dades, que les que ja plantejàvem a l’anterior Pla
Local, afegirem una dada significativa que exemplifica la demografia particular del
municipi de Calonge i Sant Antoni; dels 12.711 habitatges que tenia el municipi (2010),
4167 són habitatges principals, 6475 són habitatges secundaris i 2069 habitatges estan
buits, aquestes dades reflexen que Calonge i Sant Antoni té una alt nombres de
segones residències i que te una població dispersa dins el seu nucli i el gran nombre
d’urbanitzacions.
15
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A Calonge ens trobem que un 75,88% dels joves del municipi entre 20 i 34 anys s’han
emancipat de casa. Dels joves entre 20 i 24 anys els tant per cents de joves no
emancipats i emancipats són semblants. És a partir dels 25 als 29 anys quan la majoria
de joves marxen de casa. Dels 30 als 34 anys és una gran majoria la que s’ha emancipat
i tan sols un 10% encara viu a casa amb els pares. Si ho comparem amb les dades de
Catalunya ens trobarem que no són gens semblants: els joves emancipats i no
emancipats de la mitjana de Catalunya son parells; Calonge, doncs, està 25 punts per
sobre de la mitjana catalana en joves que s’han emancipat.
Respecte al règim de tinença la següent taula ens permet visualitzar clarament que
majoritàriament els joves entre 20 i 34 anys que viuen a Calonge són propietaris de la
seva vivenda. Aquests percentatges són molt semblants als de la comarca i als de la
resta de Catalunya. La cultura de propietat immobiliària que hi ha instaurada a la
societat catalana supera la cultura de lloguer.
Gràfic: Població de 20 a 34 anys segons règim de tinença, per grups d’edat. 2011.

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2011. Idescat.

2.2 Anàlisis Realitat Qualitatiu
Per tal de poder fer la diagnosi i seguir elaborant els continguts d’aquest Pla Local de
Joventut, no ens podem basar només en dades numèriques i estadístiques que hem
realitzat en l’apartat anterior Anàlisi Realitat Quantitatiu, haurem de fer un anàlisi
qualitatiu, haurem de saber les necessitats i els problemes que tenen els joves del
municipi, el seu entorn més proper, les seves opinions subjectives i poder extrapolar i
treure’n conclusions. Ens ajudarem de l’avaluació del Pla Local de Joventut 2012-2015,
d’una enquesta als alumnes de l’IES Puig Cargol, també farem entrevistes i reunions
amb professionals vinculats amb la realitat juvenil, reunions, xerrades informals i
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formals amb joves del municipi, de manera individual i en grups de joves, alguns d’ ells
constituïts amb entitats o en grups informals.
2.2.1 Avaluació Pla Local 2012-2015
L’avaluació és una eina necessària per fer visible sí estem fent la feina que varem
programar i sí hem provocat canvis des de la nostra intervenció, aquesta avaluació
també ens serveix per fer un recull dels mèrits i demèrits que s’estan produint, així
com una mostra de quins punts s’han de reforçar o reorientat.
L’Avaluació estratègica consisteix en l’anàlisi de la capacitat del Plà Local per incidir en
la realitat de les persones joves atenent a la millora de les condicions de vida, de les
oportunitats d’emancipació i de la transformació de l’entorn. Quan parlem de
l’avaluació estratègica del Pla cal considerar les dificultats que es plantegen a l’hora
d’establir una causalitat directa entre les polítiques públiques i la realitat social. La
dificultat ve, entre altres qüestions, per la complexitat i la multicausalitat dels
processos de canvi social. Aquesta qualitat intrínseca a les estructures socials fa que
difícilment es pugui mesurar el grau de contribució d’una política pública concreta en
la millora de les condicions de vida de les persones i, de fet, la mesura de l’ impacte
continua sent un repte en l’avaluació de les polítiques socials.
Tot i així, més enllà de les dificultats per establir causalitats directes entre la política
desenvolupada i els canvis socials que es generen al llarg del temps, sí que hem
d’establir un nivell d’anàlisi que permeti apropar-nos a l’avaluació de la idoneïtat de la
política pública per incorporar determinats canvis en la societat i en la qualitat de vida
de les persones.
En aquest apartat deixarem constància de l’avaluació que hem fer des de l’Àrea de
Joventut, en aquesta autoavaluació i participen la Sra. Marta Geli com regidora de
l’Àrea de Joventut, la Sra. Mònica Boira coordinadora de les àrees de Cultura,
Ensenyament i Joventut, i Albert Fort Tècnic de Joventut. Aquesta autoavaluació es fa
amb reunions periòdiques cada quinze dies, es valora la feina del dia a dia, els
projectes i objectius presents i futurs, s’analitza en que es pot millorar, s’intercanvien
idees i propostes, és fa un estudi de la utilització dels recursos tan econòmics, humans
o d’infraestructures, les metodologies a seguir. Aquesta comunicació directe entre
regidora, coordinadora i tècnic joventut fa que es treballi de manera eficient, aquesta
línea directa de comunicació facilita la presa de decisions a l’hora de dur a terme
polítiques, projectes o activitats pels joves del municipi.
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A part d’aquestes reunions periòdiques, també és fa avaluació puntual de diferents
activitats o projectes engegats conjuntament entre entitats juvenils i l’Àrea de
Joventut, com ara concerts, festes majors, esdeveniments culturals, etc
Els darrers anys també es fan reunions periòdiques d’avaluació amb diferents tècnics
de l’Ajuntament o dins de la Taula de Tècnics de Joventut Comarcal. Tenim doncs
diferents espais on anem avaluant els diferents projectes o reptes que ens anem
marcant.
Pel que fa a l’avaluació dels reptes marcats per el Pla Local de Joventut 2012-2015, en
varem dissenyar nou i d’aquests nou reptes en penjaven una sèrie d’objectius que ara
passarem a avaluar un per un de manera resumida i destacant el més important.
Repte 1 – Vinculació i comunicació amb Institut El vincle amb l’IES Puig Cargol és molt
estret i treballem d’una manera directa i transversal. En aquests darrers anys que
estem avaluant, hem de destacar el canvi de Direcció del centre, i valorar que aquest
canvi no ha variat la manera de treballar directa i propera que teníem amb el centre i
la seva direcció.
Des de l’Espai Jove tenim total accés al centre; això ens facilita molt la feina alhora de
presentar projectes de tot tipus, tant educatius com de lleure, col·laborem en
dinàmiques o esdeveniments acadèmics, treballem coordinats per accions de Salut
assumint despeses en xerrades ACAS o obres de teatre educatives, ens coordinem amb
el centre en l’atenció de casos d’alumnes amb riscos socials, educatius o de
comportament amb entorn. Ens marcàvem com a objectiu la presència en el dia a dia
acadèmic i podem afirmar que ho hem aconseguit.
Pel que fa als objectiu de facilitar el traspàs al món laboral i oferir estudis alternatius,
hem coordinat el projecte Brúixola per tal d’assessorar als joves amb les seves
possibles sortides acadèmiques en moments d’indecisions des de una atenció
personal, atenent cas per cas, amb la importància i el rigor que es mereix. Hem fet
conjuntament amb Institut derivacions a Garantia Juvenil, Escola Adults i altres
recursos.
Repte 2- Cohesió social El treball transversal amb l’Àrea de Servei Social i l’Institut
alhora de detectar possibles exclusions socials i situacions problemàtiques d’integració
ha estat vital i es treballa per minimitzar en el possible les desigualtat socials. En el dia
a dia de l’Espai Jove es treballa per integrar als joves amb mes risc socials perquè no és
desvinculin del seu entorn i crear un marc de convivència estable. Es treballa perquè la
majoria d’activitats programades des de l’Espai Jove siguin de forma gratuïta i oberta
tothom, com ara el teatre, concursos, tallers, sortides, esdeveniments, concerts i
18
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activitats esportives, treballant el vincle amb el municipi el seu entorn i el respecte per
les instal·lacions municipals i el medi ambient. És una feina molt invisible però a mitjà i
llarg termini la confiança guanyada ens fa treballar amb molta proximitat amb els
joves.
Repte 3 – Optimització dels recursos municipals Calonge i Sant Antoni té una sèrie de
recursos municipals, tant en equipaments, com en professionals, associacions, entitats
i el seu propi entorn natural que ja han estat documentats en els anteriors Plans Locals
i que en aquest Pla també és desenvoluparà més endavant. Optimitzar-los era un
repte, treballar de manera transversal i maximitzar els recursos un dels objectius que
s’han complert de manera taxativa. Hem explorat i enumerat de quins recursos
disposàvem, quin era el ventall de possibilitats que ens oferia el municipi en cada una
de les accions o projectes que s’han dissenyat des de l’Espai Jove, hem establert una
estreta coordinació amb les diferents àrees i els seus responsables, valorar que ens
podien oferir les entitats locals, els professionals, les persones individuals, etc....
Repte 4 – Ocupació i assessorament Busco Feina Dels reptes marcats en l’anterior Pla
Local, aquest és un dels més importants i alhora més difícil de poder satisfer, les
demandes dels joves són clares, volen trobar feina. Des de l’Espai jove assessorem i
orientem, ajudem en l’elaboració de Currículums, establim coordinació amb el Club de
la Feina i la seva responsable administrativa de manera setmanal, fem servir els
nostres canals a la xarxa social per tal de publicar totes les ofertes de feina que ens
arriben, així com les convocatòries que ens ofereixen des de les diferents
administracions. Disposem d’un espai físic dins l’equipament de l’Espai Jove on hi ha
penjada les ofertes i on atenem personalment tot jove que ens demana aquest tipus
d’ajuda. En els darrers mesos estem treballant dins el programa de Garantia Juvenil,
hem signat un conveni amb el Consell Comarcal per tal de tenir un cop a la setmana
dins l’Espai Jove a la Impulsora de Garantia Juvenil, aquest es un pas important per tal
de poder assessorar mes personalment als joves en la recerca de feina i formació.
Repte 5 – El lleure com a motor dinamitzador dels joves L’aposta de l’Espai jove per el
lleure es l’eix de partida de molts projectes que venen darrera, a partir del teatre, del
circ, de la fotografia, la música, de la cultura urbana, dels esdeveniments culturals
municipals, etc. A partir de demandes juvenils s’ha creat vincle i s’ha potenciat la
participació, s’han desenvolupat un munt de projectes creatius. La prioritat del lleure
com a motor dinamitzador la trobem reflexada en els últims tres projectes anuals
presentats a la línea de Subvencions per projectes juvenils de la Direcció General de
Joventut, aquest tres projectes han estat molt ben puntuats i valorats, i han permès
econòmicament desenvolupar projectes com el Projecte Crea Cultura 2013, Projecte
Crea Cultura 2014 i Projecte Cultura i Participa-Acció.
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Repte 6 – Entitats i Participació Enllaçat amb l’anterior repte i a partir de la
participació en el lleure per redireccionar cap a l’associacionisme, l’avaluació es molt
positiva, pel fet de que en el darrer Pla Local es volia potenciar la creació d’entitats
juvenils, i així ha estat, per una banda Pengim Penjam, Associació cultural juvenil que
gira entorn les arts escèniques i principalment el Circ i Meloman Group, un col·lectiu
que el seu eix principal és la música electrònica i les arts urbanes, els darrers mesos
s’està creant un nou grup informal HKOS que està treballant molt fort en el tema del
rap, i tot i que encara no estan constituïts formalment, una desena de joves entre 1719 anys treballen per anar creant esdeveniments al voltant d’aquest tipus de música.
Per altra banda s’han creat espais de participació i s’ha fomentat aquest protagonisme
dels joves en els projectes, tenim clars exemples com; Barraques Festa Major, Nits de
Cabaret, el concurs Fotogràfic #espaijoveparlemne, elaboració conjunta de sortides
des de l’Espai Jove, taller i música cultura urbana, són exemples de participació i
elaboració de activitats creades des dels propis joves.
Repte 7 – Bons hàbits i salut S’ha treballat des de la prevenció des de campanyes
informatives a l’Espai Jove i a l’Institut, però sovint potenciant activitats saludables es
pot treballar i fer disminuir les conductes de risc. Des de l’Espai jove promocionem
activitats esportives com a una eina que motiva als joves, la demanda dels joves per les
activitats esportives ha estat una de les principals reclams des de els primers dies de
l’obertura Espai Jove, els torneigs de futbol sala o futbol 7, han estat un èxit de
participació, així com la esquiada i les trobades esportives amb altres Espais Joves de la
Comarca.
Per altre banda, hem fomentat el Carnet Jove municipal amb importants descomptes
per els joves del municipi en les quotes del gimnàs.
L’Hora Esport Espai Jove, que setmanalment i de manera gratuïta disposen els joves de
la pista del pavelló municipal de Calonge, aplega cada dilluns durant una hora i mitja
més de 35 joves de mitjana. Per tancar el tema esport salut, s’ha invertit en unes noves
porteries en un dels espais esportius a l’aire lliure i on es concentren gran nombre de
joves, espais que els joves s’han fet seus i on es participa de manera activa amb la
pràctica de l’esport.
Per altra banda, espais de reflexió i debat com el projecte #espaijoveparlemne, han
ajudat o han estat plataformes on s’han tractat molts de temes d’hàbits saludables,
addicions i riscos, aquest treball del concurs de l’#espaijoveparlemne ens ha
proporcionat molt material fotogràfic per tractar aquests temes i ens permet fer
exposicions i tenir informació a les xarxes creades per els propis joves, inclús s’ha
editat un llibre amb les seves reflexions i aportacions fotogràfiques sobre temes com
addiccions, consums, etc.
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Repte 8 – Treball en xarxa amb altres municipis i organismes Si dins els reptes que ens
marcàvem en el Pla Local era crear aquesta Xarxa amb altres municipis, aquest espai
s’ha constituït a traves de la Taula de Tècnics de Joventut Comarcals. Aquesta taula ja
està coordinada i reglada, amb un funcionament periòdic de trobades cada mes, amb
una formalitat i desenvolupament com a equip de treball propi. S’ha creat una web
pròpia amb la marca BeJove (Baix Emporda Jove) https://bejove.wordpress.com/ un
espai on tot jove de la comarca pot visualitzar recursos juvenils, entitats, equipaments,
activitats comarcals; un nou recurs de consulta però també d’interacció amb els
equipaments juvenils comarcals . D’aquesta taula han de sortir nous projectes i reptes
mancomunats, una aposta clara del treball en xarxa, que només ha fet que començar i
te un llarg recorregut.
Repte 9 – Creixer Aquest repte és més de futur que no pas de present o passat, tot i
que, hem treballat en algun projecte puntual amb alguna empresa externa, podem
afirmar que l’Àrea de Joventut s’ha consolidat però no ha crescut. I aquest és objectiu
principal d’aquest nou Pla Local de Joventut 2016-2020, creixer!

2.2.2 Entrevistes a professionals vinculats a la realitat juvenil
En aquesta part del diagnòstic qualitatiu, hem fet una sèrie d’entrevistes xerrades amb
professionals del municipi relacionats amb l’Espai Jove, entre ells, la Directora Institut,
el Cap de la Policia Local, Directora Biblioteca, el Cap de Premsa de l’Ajuntament, els o
les Tècniques de les Àrees d’Esports, Serveis Socials, Cultura i Ensenyament, Medi
Ambient i Promoció Econòmica, Tècnica del Club de la Feina i l’Impulsora de Garantia
Juvenil del Consell Comarcal
En aquestes entrevistes xerrades, hem fet tres plantejaments o preguntes bàsiques per
fer una diagnosi ràpida en cada una de les matèries i així seguir un fil conductor,
aquestes tres preguntes eren les següents:
1 . Quins projectes, coordinacions o línees d’actuació has treballat o treballeu
conjuntament amb l’Espai Jove de manera positiva i amb resultats satisfactoris?
2. Quins són aquelles accions, projectes o reptes que us havíeu marcat o esteu
treballant conjuntament i no acaben de funcionar, tenen poc èxit o han quedat “al
calaix”?
3 . Quines accions, coordinacions, treballs en xarxa o projectes futurs us plantegeu
conjuntament de cares als propers anys?
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Directora Institut IES Puig Cargol – Sra. Elsa Anton
1. La col·laboració i coordinació amb l’Espai Jove és valora de manera positiva, hi ha
una coordinació directa i una predisposició per ambdues parts de col·laboració
constant, l’Espai Jove és present dins l’Institut i el seu dia a dia acadèmic, valorem
satisfactòriament els següents punts:
- Presentació d’activitats i projectes per part Espai Jove.
- Actes especials i coordinacions durant el calendari escolar (Nadal, Sant Jordi i festes)
- Acompanyament al SOC, alumnes amb 16 anys que deixen l’escolarització.
- Acompanyament o informació programa Garantia Juvenil.
- Acompanyament al Saló de Formació de Girona.
- Xerrades Salut ACAS, finançades per Espai Jove .
- Teatre educatiu juvenil, ajuda finançament per Espai Jove.
-Ajuda en l’assessorament i coordinacions amb alumnes amb problemàtiques i
comportaments.
- Coordinació amb EAP i professionals psicopedagogs en casos conflictius (precarietat,
comportaments i absentisme)
- Reunions puntuals amb tutors per tractar casos puntuals d’alumnes.
2. Per part de l’Institut es reclama tornar a instaurar el Taller d’Estudis Assistits per tots
aquells alumnes amb dificultats acadèmiques. També l ‘enderrocament d’una caseta al
costat de l’Institut on s’hi ha detectat consum de drogues i una coordinació major
entre Serveis Socials, Institut i Espai Jove en alguns casos puntuals.
3. Com a reptes futurs ens marquen tres objectius clars:
- Taller Estudis Assistits
- Projecte Servei Comunitari amb (amb la implicació de les Escoles Municipals i
l’Institut en un projecte educatiu comunitari, amb implicació socials i reconeixement
de l’entorn on l’Espai Jove ha de ser present en aquest projecte i no quedar-ne al
marge.
- Noves línees educatives, ampliar oferta Institut amb algun Cicle Formatiu Mitjà o
Superior.
Cap Policia Local – Sr Carles Roselló
1. Es valora positivament la coordinació en els actes on és necessita la intervenció
Policial, s’actua de manera coordinada i amb reunions preventives i plans de seguretat,
com per exemple Barraques de Festa Major, Festes o Concerts, tancament de carrers
per esdeveniments o acompanyaments en activitats en ocupació via pública.
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Per altre banda, les coordinacions en alguns casos conflictius també és positiva i el
diàleg i la informació flueix, s’ha coordinat accions en diferents espais públics amb
algun conflicte i també s’han coordinat taules de treball conjuntament amb l’Institut.
D’aquesta xerrada es va rebre per part de la Policia Local, un informe de les accions
policials amb joves d’entre 17 i 29 anys, amb una sèrie de dades estadístiques molt
acurades i amb un estudi al detall que ens ha servit per treure’n les següents
conclusions. En els darrers quatre anys, hi hagut unes 45 detencions, la franja d’edat
on hi ha un nombre major de detencions són el 23 a 25 anys, es significatiu la
davallada de detinguts en edats de 28 a 29 anys, però tenim una dada preocupant, en
la franja d’edat de 17 a 19 anys, 10 joves ja han estat detinguts. La majoria
d’intervencions passen a la Carretera C-253 i l’Avda. dels Vinyers. Els motius de les
intervencions majoritàriament són faltes per furt i robatori en força, en menor mesura
son delictes contra les persones, atemptats agents de l’Autoritat i Salut Pública.
2. S’ha perdut en els darrers anys la Comissió de Treball per la “Prevenció de la
delinqüència juvenil i suport a la mediació comunitària” aquest programa tutelat per
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya reunia en una taula als
diferents actors relacionats amb la prevenció de la delinqüència i actes vandàlics per
part dels joves, Policia Local, Institut, Serveis Socials i Joventut. A partir d’aquesta
taula de valoració i anàlisis, la relació i el treball en xarxa treballava de manera més
coordinada i directe quan es detecta algun casos problemàtics.
3. Com a projectes futurs, seria interessant poder crear una proximitat de la Policia
Local al sector juvenil, on es pogués valorar i donar relleu a la feina que és fa des de la
Policia per la comunitat i no només la part sancionadora. Per altre banda la creació
d’algun professional de la policia com a referent de Policia de carrer o mediador.
Directora de la Biblioteques Municipals – Sra. Mercè Pons
1. Dues accions han estat rellevants en aquests darrers anys; per una banda
l’adquisició de material juvenil (Còmics, DVD, Sèries) per a la Biblioteca Municipal amb
el finançament de l’Àrea de Joventut, per tal de dotar de més material juvenil i oferta
interessant per els joves. I Per altra banda la col·laboració en la presentació del llibre
#espaijoveparlemne a la Biblioteca Pere Caner de Calonge, per tal d’aproximar als
joves a la Biblioteca.
Els joves que assisteixen a la Biblioteca són o menors de 13 anys o majors de 20 anys,
no és te l’hàbit en les franges d’edat de l Institut d’anar a la Biblioteca a estudiar o
buscar informació. Es curiós aquest impàs, quan els joves comencen a estudiar a
l’Institut deixen d’anar a la Biblioteca, i tornen a fer us d’ella, en edat d’estudis
acadèmics superiors, com estudis universitaris o estudis de grau superior.
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El consum d’Internet és l’oferta que ofereix la Biblioteca que més atrau als pocs joves
usuaris d’aquest equipament.
2. Com a aspecte negatiu podríem remarcar el que exposàvem en l’anterior apartat,
no hi ha un hàbit entre els joves d’anar a la Biblioteca. També val a dir que el Racó Jove
dins l’equipament que es pretenia crear amb l’adquisició de nou material, no s’ha
acabat de consolidar, i tot i tenir més oferta de consum per a joves no hi ha físicament
aquest espai creat per la poca demanda.
3. Crear alguna acció o projecte per donar visibilitat als joves de les Biblioteques i tots
els seus recursos, fer un parell de recomanacions anuals (per exemple St. Jordi i Nadal)
de llibres, còmics o sèries interessants per els joves, mitjançant les xarxes socials.
Aprofitant que l’any 2017 és el desè aniversari de la Biblioteca Pere Caner de Calonge
fer alguna acció conjunta amb Espai Jove.
Cap de premsa Ajuntament de Calonge – Sr. Jaume Figueres
1. Hem analitzat la manera de comunicar des de l’Ajuntament i Espai Jove i els
diferents canals que tenim (Webs, Facebook, Instagram, Twitter) i veiem que no ho
fem amb el mateix llenguatge. Hem de tenir present llenguatge i el missatge que
donem com a administració tot i dirigir-nos a un públic juvenil. Ens hem posat d’acord
en potenciar les noticies positives i les diferents accions o projectes amb una vessant
més pedagògica i participativa. No tant fer altaveu de totes les activitats i aprofundir
més en les noticies.
Des de l’Àrea de comunicació se’ns ha format amb un curs per potenciar les habilitats
comunicatives a les Xarxes Socials.
Cal remarcar la gran aportació econòmica i d’ajuda en la elaboració i producció per
part d’aquesta àrea alhora de publicar el llibre #espaijoveparlemne i tota la seva
difusió mediàtica.
S’han fet diferents reportatges de TV Costa Brava, i publicacions en premsa i radio, per
tal de donar a conèixer diferents projectes de l’Àrea de Joventut i entitats juvenils .
2. En algunes accions s’han publicat noticies o cartells des de l’Ajuntament sense el
logo de l’Espai Jove, en algunes d’aquestes accions hauríem de treballar de manera
més coordinada i fer visible el logo de l’Espai Jove.
Passar més material informatiu per part de l’Espai Jove a l’Àrea de comunicació , fotos,
textes, cartells i publicacions xarxes socials., així com informar d’aquelles accions o
projectes que es porten a terme i quin contingut creatiu, participatiu i educatiu hi ha al
darrera.
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3. Establir un tipus de calendarització per tal de definir quines poden ser les diferents
noticies a tractar en propers mesos setmanes. Tenir present sempre la informació i
publicació dels esdeveniments o projectes que desenvolupem. Sovint realitzem
aquests projectes o activitats i després no sabem fer el tancament i explicar-ho i donarho a conèixer.
Tècnic d’Esports – Sr. Josep Carballude
1. Diferents actes i accions on intervenen les dues àrees estan ben coordinades i es
porten terme des de fa temps i en diferents edicions amb èxit :
- Torneigs de futbol sala i futbol set en les instal·lacions esportives, tant a Sant Antoni
de Calonge com a Calonge.
- Utilització instal·lacions esportives per desenvolupament activitats juvenils,
especialment espai de Barraques dins instal·lacions esportives.
- Utilització pista Skate Park per diferents activitats lúdic esportives.
- Carnet Jove amb importants descomptes per poder utilitzar el Gimnàs municipal del
Pavelló.
- Mediació entre joves amb problemàtiques econòmiques i socials per poder fer front
a les quotes de l’Escola de Futbol i poder finançar-ho mitjançant el voluntariat com a
ajudants d’entrenadors i arbitres, amb el grau de responsabilitat i creixement personal
que això comporta per els joves.
- Millorar instal·lacions esportives a l’aire lliure com la intervenció a les porteries de
la pista del Parc de Sant Julia de Llòria, o la instal·lació de material per poder fer dansa
aèria al pavelló.
2. Durant els darrers anys es disposava d’una hora per poder utilitzar les instal·lacions
esportives, on realitzàvem l’hora Esport Jove, aquest any 2016 hem perdut aquesta
activitat per no tenir disponibilitat de pista, seria important recuperar-la, aquesta
activitat ens ajudava a establir vincle amb molts de joves, i a partir d’aquí treballar
altres aspectes.
Hi ha una problemàtica en la utilització de l’Skate Park, molts menors del col·legi Pere
Rosselló al sortir de l’horari escolar juguen per l’Skate Park el que provoca una
problemàtica amb els joves patinadors, la Policia Local ha intervingut per mediar
diferents cops, però el problema no desapareix.
Durant aquests darrers anys, hi va haver un projecte molt agosarat de fer un Skate
Park Indoor, el primer de la Costa Brava, però el projecte no va ser viable
econòmicament.
3. Des de les dos àrees coincidim en que la pràctica de l’esport en edat juvenil és molt
important, per hàbits saludables i per no caure en addicions i problemes de salut, per
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tant em de treballar per habilitar equipaments esportius a l’aire lliure i potenciar
l’esport entre els joves des de les dos àrees. Equipar de cistelles o elements urbans
esportius, així com condicionar diferents espais que ja existeixen i on es reuneixen
molts joves a practicar esport.
Tècnica de Serveis Socials – Sra. Georgina Dalmau
1. La coordinació i treball que estem portant a terme amb Serveis Socials és la atenció
a joves que han estat derivats a Serveis Socials per part de l’Institut i per les pròpies
famílies. Sovint l’Espai Jove pot ajudar als professionals d’aquesta Àrea a fer les seves
intervencions, des de l’avaluació, la proximitat i coneixença de molts joves per part de
l’Espai Jove, per tal de poder ajudar a aquests joves amb dificultats.
Des de l’Espai Jove també s’intervé en la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat). La
seva finalitat és planificar i fer el seguiment d’actuacions que es porten a terme per a
l’atenció a la diversitat, aquesta tasca és treballa conjuntament amb l’Institut.
També dins l’àmbit de la Cohesió Social, és treballa amb DAM (Delegat d’atenció al
menor), mesures penals alternatives del departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, per tal de reincorporar o fer més fàcil la inserció a la societat d’aquest joves
amb causes pendents amb la justícia.
Des de l’Espai Jove es cedeix l’equipament a diferents programes de Serveis Socials
com el de “Salut i Crisis” promogut per DipSalut i Caritas, aquest programa es dissenya
per tal de reduir els impactes en la salut de les persones, especialment pel que fa a
l’alimentació, higiene i vestimenta de la infància, i el restabliment del benestar
emocional de les persones afectades per processos vinculats a la crisi econòmica
(pèrdua de feina o habitatge), aquest actiu és molt important perquè permet que
moltes mares o pares que estan acollits a aquest programa coneguin l’Espai Jove i que
visualitzin on els seus fills i desenvolupen activitats o hi assisteixen puntualment.
Per últim destacar que des de Serveis Socials durant l’estiu es fa un reforç escolar amb
joves de l’UEC , dues hores setmanals, per tal de fer un seguiment fora del calendari
escolar.
2. La coordinació per falta d’hores i saturació de feina a vegades no és del tot fluida,
molts cops algunes derivacions es comencen a fer, però el seguiment i l’avaluació
conjunta és perd, i es treballa de manera individual, cada àrea per el seu costat sense
un diàleg fluït i un intercanvi de informació adequat.
3. Temporalitzar una reunió mensual entre els dos tècnics, calendaritzar-la de manera
fixa, per tal de que el treball en xarxa sigui molt més fluït.
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Altres reptes i projectes importants que s’han posat sobre la taula però no han tirat
endavant són els Horts Urbans i les Brigades joves. També s’ha plantejat la prestació
de serveis a la comunitat d’aquells joves que han de complir alguna sanció o multa,
però el lideratge i el protocol per poder desenvolupar aquestes mesures alternatives
no s’han acabat de definir i portar a terme.
Tècnica de Cultura, Festes i Ensenyament – Mònica Boira
1. El fet que l’Àrea de Joventut formi part de la regidoria Cultura i Ensenyament, fa
que el treball coordinat i transversal sigui diari, pràcticament la totalitat de projectes o
activitats que es programen o planifiquen des de l’Espai Jove estan tutelats per l’Àrea
de Cultura i Ensenyament. Els darrers anys els projectes presentats a la línea de
subvencions de la Direcció General de Joventut, han estat dissenyats i pensats per
incentivar i promoure la cultura del municipi, els projectes Crea Cultura , Crea Cultura
2.0 o Cultura i Participa-Acció tenien com a objectiu principal incentivar, motivar i
donar suport a totes aquelles inquietuds creatives juvenils, incentivant a partir de les
diferents expressions artístiques la participació i la creació d’entitats juvenils i
culturals; Pengim Penjam, grups de teatre, moviment d’art urbà com el rap, el talent
dels joves cantants de l’EspaiJBand o Meloman Group són alguns dels exemples de
moviments culturals juvenils dels darrers anys.
A part, d’aquests projectes creatius, hi han activitats o programacions culturals durant
l’any que ja funcionen i que es treballen de manera conjunta, Festes Majors, Cabarets i
Barraques, Holi Festival, etc.
2. La oferta cultural que és programa des de l’Àrea de Cultura destinada a tots els
públics, no acaba d’arribar als joves o la participació dels joves és mínima, i en aquest
sentit s’hauria de potenciar la seva difusió o trobar mecanismes per apropar als joves a
aquestes activitats programades, com concerts música, activitats programades des de
la Biblioteca o al Teatre Fontova .
3. Seguir treballant en el foment de la cultura al municipi, donant eines i recursos
perquè els joves desenvolupin les seves inquietuds o espais de creació. Donar facilitats
i coordinar-nos de manera efectiva per que els espais culturals del municipi tinguin
accessibilitat per els joves. Fer una escolta activa del que ens proposen, de la seva
realitat i els seus gustos o preferències que són extremadament canviants i volàtils,
exposats als canvis de modes o tendències.
Potenciar algun tipus de descompte per a joves, en entrades a concerts, festivals de
música o teatre.
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Tècnica de Medi Ambient –Diana Lledó
1. Des de l’Àrea de Joventut i Medi Ambient es treballa coordinadament des de fa
temps per a que tots els actes o esdeveniments tinguin el menor impacte ambiental
possible, amb la gestió de residus bàsicament. L’any 2015 es va engegar una campanya
conjunta per a la distribució de gots de plàstic reutilitzables en els diferents actes
promoguts per l’Àrea de Joventut, es van fabricar 3000 gots de plàstic amb la consigna
“Reutilitza’m”.
També durant el curs escolar i a demanda de l’Institut Puig Cargol es fan diferents
xerrades i tallers, tractant diferents temes com residus, estalvi d’aigua, contaminació
acústica, etc.
2. Queda pendent poder tirar endavant conjuntament amb Espai Jove i Institut una
Zona Verda a voltant del centre acadèmic, s’ha valorat diferents cops però no s’acaba
de tirar endavant. Per altre banda no hem estat capaços de involucrar als joves en les
diferents campanyes de la Setmana de Mobilitat Sostenible, en aquest aspecte hi
hauria d’haver una major coordinació per intentar desenvolupar alguna acció conjunta.
3. El projecte Horts Urbans, és un projecte en procés, actualment s’està treballant en la
memòria valorativa, però falta engegar l’execució, en aquest projecte hi haurà un espai
per els joves, i s’haurà de planificar la vinculació de l’Espai Jove dins aquesta zona de
nova creació.
Un altre projecte agosarat és la creació dels Plans d’Ocupació , brigades joves, per tal
de poder treballar projectes medi ambientals, neteja zones forestals, rieres, zones
protegides. Diferents àrees es tindrien que coordinar per aquest projecte tant
transversal, però es un repte que es pot plantejar i que suposaria un estímul important
per a joves en atur o en Garantia Juvenil.
Tècnica de Promoció Econòmica – Sra. Núria Bofill
1. Arran de la implementació del programa estatal de la Garantia Juvenil la
col·laboració amb l’Àrea de Promoció Econòmica “Activa’t” ha començat a coordinarse en la elaboració de cursos formatius, com els d’Ajudant de Cambrer o el curs de
Jardineria i Manteniment de Piscines, per una banda l’Espai Jove coordina les
inscripcions i els perfils de joves que poden fer aquests cursos i “Activa’t”
conjuntament amb la Cambra de Comerç de Palamós elabora els cursos i troba
empreses locals per poder realitzar la part pràctica de les formacions.
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2. Aquest treball en xarxa i aquesta nova manera de treballar, encara no està del tot
coordinada i s’han d’establir els mecanismes per tal de treballar més coordinats,
aquesta és una feina que s’haurà d’anar treballant en els propers mesos.
3. Projectes futurs com el “Viver d’Empreses” o el “Construïm Empresa” són dos
projectes de l’Activa amb voluntat de participació juvenil, per una banda amb ajudes
per joves emprenedors alhora de poder disposar d’un espai per poder treballar
(despatx, sala reunions, internet, en definitiva un treball de coworking), i per altra
banda, un espai d’assessorament per desenvolupar un pla d’empresa, obtenció de
finançament, anàlisi i avaluació de la idea de negoci i quins són els passos per crear la
pròpia empresa.
Impulsora de Garantia Juvenil del Consell Comarcal – Sra. Èlia Bantí
1. Per a desenvolupar la tasca plantejada des del moment inicial, d’oferir el servei
d’informació, assessorament, suport i seguiment del Programa d’una forma propera,
ha esdevingut essencial prestar el servei al mateix municipi, per tal d’evitar
desplaçaments dels joves. Així doncs, tota la gestió dels tràmits administratius a
realitzar per poder accedir al programa i qualsevol consulta relacionada s’han pogut
dur a terme a l’Espai Jove, zona suficientment coneguda i utilitzada pels joves
potencialment interessats en els recursos que ofereix Garantia Juvenil. Fet molt
rellevant per aconseguir transmetre proximitat i confiança al col·lectiu a qui va dirigit.
Per altra banda també es considera molt positiva la relació i les coordinacions
establertes amb algunes àrees locals com les derivacions de Serveis Socials i del Club
de la Feina, servei ofert per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, amb la
qual també s’han generat projectes d’activació formativa i laboral pels joves de
Calonge.
Finalment, cal destacar la col·laboració i contacte establert amb l’Institut Puig Cargol,
per poder realitzar sessions informatives del Programa per tal d’oferir alternatives als
joves que finalitzen la seva etapa a l’institut, i la tècnica orientadora considera
possibles candidats a beneficiar-se de la Garantia Juvenil.
2. Tenint en compte el volum de població juvenil que té el municipi de Calonge és de
1.503 joves, dels quals s’estima que podrien ser beneficiaris del programa prop d’un
25%, això significa que en xifres absolutes el nombre de joves inscrits pot arribar a ser
de 375 i l’última xifra actualitzada (juny 2016) és de 65 joves inscrits. Per tant cal
elaborar una estratègia de difusió més intensa del programa per tal que arribi a tots
aquells joves que poden ser-ne beneficiaris i puguin considerar la idea d’inscriure’s a la
Garantia Juvenil. Per altra banda, cal millorar i intensificar el catàleg de serveis que
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ofereix el programa dins o prop del municipi de Calonge, per tal que es faci visible
l’acció del programa i ofereixi les mateixes oportunitats a tots els joves.
3. Amb el darrer conveni de prorroga de l’Impulsora a la comarca del Baix Empordà i
alhora el servei propi al municipi de Calonge durant l’any 2016-2017, la proposta per
encarar els propers mesos és d’intensificar la difusió del Programa, per tal que tots
aquells serveis municipals que poden ser agents derivadors de joves el coneguin, i
alhora arribi als joves d’una manera àgil i adaptada a les seves necessitats.
Tècnica del Club de la Feina – Sra. Núria Valls
1. Hi ha una bona dinàmica de treball respecte a la derivació dels joves des de l'Espai
Jove.
També des d'aquest espai, es transmet un discurs real als joves, respecte les
possibilitats i serveis que pot oferir el Club de la Feina .
Treballem de manera coordinada per tal de donar hora i servei a tots i totes les joves
demanen aquest servei.
2. Les ofertes de treball que és publiquen a les Xarxes Socials, es un recurs que el jove
ha de fer servir adreçant-se a l’Espai jove per tal de poder fer un seguiment i un servei
de qualitat, no ha de ser una feina de rebotar correus electrònics sense aprofundir en
cada cas.
3. Treballar conjuntament les línies d'actuació per joves relacionades amb formació i
ocupació.
Seguiment de certs joves i de la seva implicació en la recerca de feina.
Estimular l'ocupació fent sessions de formació i orientació per joves.
Establir espais de trobada periòdics per treballar conjuntament noves accions
ajustades als joves del municipi i al moment en concret.

2.2.3 Enquesta juvenil Institut Puig Cargol
Dins l’anàlisi de la realitat qualitatiu, hem volgut saber que en pensen els joves, en
aquest cas, els joves i les joves alumnes de l’IES Puig Cargol de Sant Antoni de Calonge,
hem volgut saber que en pensen d’alguns aspectes relacionats amb el que els
preocupa o interessa, així com la relació i opinió que tenen de l’Espai Jove. Hem
plantejat una enquesta amb nou preguntes mitjançant el Google Drive i amb la
col·laboració de les tutories de l’Institut, a part de respondre les preguntes formulades
també podien fer aportacions al final de l’enquesta. Alhora d’analitzar els resultats que
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ens han arribat hem dividit en dos grups d’anàlisi; alumnes de 1er, 2on i 3 er ESO, i els
alumnes de 4rt ESO, 1er i 2n Batxillerat, les necessitats, inquietuds i opinions de joves
de 13 anys és diferent a la de joves de 17 o 18 anys, aquesta visió també ens ajuda a
visualitzar i analitzar els resultats en funció de l’edat i etapa vital en la que es troba el
jove.
Varem rebre un total de 198 enquestes completades que procedim a detallar a
continuació.
1. Coneixes l'Espai Jove ?
1er, 2on i 3 er ESO – La majoria de joves d’aquesta franja d’edat coneixen l’Espai Jove,
només un 8,1% no el coneixen, per altre banda es reparteixen a parts iguals els joves
que el coneixen però no hi han anat mai, i els que sí el coneixen i hi han anat alguna
vegada.
4rt ESO, 1er i 2n Batxillerat –Els alumnes enquestats en aquests cursos tots coneixen
l’Espai Jove, una dada tenir en compte; un 40% dels joves enquestats no han estat mai
a l’Espai Jove, tot i que saben que és.
2. Has participat en alguna de les activitats programades per l'Espai Jove?
1er, 2on i 3 er ESO – Un 70% dels joves d’aquestes edats no han participat mai de cap
activitat programada des de l’Espai Jove, del 30% restant, un 10% participen
activament de les activitats i la resta de manera puntual.
4rt ESO, 1er i 2n Batxillerat – Observem canvis significatius, un cop els joves es van
fent més grans, disminueix del 70% al 45% els joves que no han participat mai o no els
interessa res del que s’hi programa, del 55% que sí han participat, en fan us o
participen es reparteix en 19% participen activament de les seves activitats i en un
36% els que hi participen de manera puntual.
3. Creus que l'Espai Jove et pot ajudar en alguna inquietud que tinguis?
1er, 2on i 3 er ESO – El 68% dels joves han respost que creuen que l’Espai Jove els pot
ajudar, i la majoria d’ells creuen que se’ls pot ajudar en matèria de lleure, festa, esport
i sortides, en menor mesura en els estudis o la feina i en un escàs 5% en àmbits de
salut
4rt ESO, 1er i 2n Batxillerat – Segueix la tònica de les anteriors respostes, a mesura
que els joves es fan grans veuen més referent l’Espai Jove, en aquest cas un 82%
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creuen que des de l’Espai Jove se’ls pot ajudar, si ho desglossem, un 47% creuen que
se’ls pot ajudar en temes de lleure, festa o esport; significatiu és el 31% del joves
d’aquestes edats que perceben que des de l’Espai Jove se’ls pot ajudar en matèria de
feina o estudis (en la franja d’edat dels primers anys ESO aquest tan per cent no
arribava al 20%) , per finalitzar, torna a ser molt poc rellevant el tant per cent de joves
que veuen l’Espai Jove un lloc on poder fer consultes en temes de salut.
4. Quines activitats realitzes durant el temps lliure? Pots triar més d’una opció
1er, 2on i 3 er ESO – podem observar com a opció més triada en els moments de
temps lliure és quedar amb els amics, després practicar esport i navegar per internet,
podem observar la gràfica següent

* els % no sumen 100 al poder escollir més d’una opció, tot i que el programa informàtic ho desglossa
en tants per cent

4rt ESO, 1er i 2n Batxillerat – en aquestes edats els joves segueixen escollint quedar
amb els amics com a primera opció destacada i seguida com a segona opció la practica
de l’esport. En canvi hi ha un canvi en la tercera opció escollida, en aquest cas anar de
festa passa a tercer lloc, superant el fet de navegar per internet. També trobem canvis
en les opcions menys triades, estudiar supera a l’opció de descansar (en els més joves
aquesta opció era molt freqüent).
5. Formes part d'alguna associació o equip esportiu?
1er, 2on i 3 er ESO - , aquesta pregunta era clara i amb tres opcions per poder triar; Sí,
en una associació cultural o de lleure. Sí en una entitat o club esportiu. No, no estic en
cap entitat o club esportiu. La opció més triada ha estat la última, no formo part de
cap entitat o associació amb un 47%, del 53 que si forma part d’alguna entitat, tan sols
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el 7% forma part d’alguna entitat cultural o de lleure i un 46% forma part d’alguna
entitat o club esportiu.
4rt ESO, 1er i 2n Batxillerat – en les respostes d’aquesta pregunta trobem canvis
significatius, per una banda, puja fins el 57% els joves que no formen part de cap
entitat o club esportiu (superant en 10 punts la resposta dels més joves) i també és
rellevant veure que hi ha un augment de joves que formen part d’entitats culturals o
de lleure, on el tant per cent es situa en el 14% en l’àmbit del lleure i la cultura i
disminueix la participació en entitats o clubs esportius i es situa en un 29%, trobem
una davallada de 17 punts respecte als joves que participaven en entitats esportives
en els cursos de 1er, 2on i 3 er ESO, significatiu.
6. Què creus que cal fer per motivar els i les joves a participar en esdeveniments
culturals, socials i/o esportius?
1er, 2on i 3 er ESO - Per els més joves els descomptes i ofertes en les activitats seria el
més important, seguit de la difusió de les activitats i finalment la oferta d’activitats.
4rt ESO, 1er i 2n Batxillerat – per els més grans, tot i que el tema econòmic i els
descomptes són la resposta més triada, són més crítics i responen que s’ha de millorar
la oferta que existeix en més gran nombre, també l’hi donen importància a la difusió
que la veuen molt millorable.
7. Quins temes de salut et preocupen més? (tria tres opcions)
1er, 2on i 3 er ESO - Preocupant i significativa aquesta resposta, el que més preocupa
en matèria de salut en aquesta franja edat és el BULLING
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4rt ESO, 1er i 2n Batxillerat – Veiem que el tema que més preocupa en aquestes edats
ja no és bulling sinó les drogues en un 24% i puja de manera significativa la
preocupació per la depressió o l’autoestima amb un 19%, el bulling es queda amb un
19%, apareix la sexualitat i l’alcohol amb un 12% i 9% com a preocupacions en matèria
de salut. Els joves d’aquestes edats donen molt poca rellevància com a preocupació la
violència de gènere o els accidents de trànsit.
8. Quan tens dubtes de salut, on vas per a solucionar-los?
1er, 2on i 3 er ESO - els joves en aquesta franja tenen com a referent en aquest tipus
de dubte els pares, que ha estat la resposta més utilitzada, la segueix Internet, el
metge de capçalera i els amics. L’Espai Jove, els professors o els referents de salut de
l’Institut no és visualitzen com referent per poder assessorar o informar en temes de
salut.
4rt ESO, 1er i 2n Batxillerat – els resultats són pràcticament calcats als dels més joves,
no trobem cap diferència destacable. Els joves en matèria de salut en aquestes edats
opinen que son els pares i els metges de capçalera els referents en les consultes,
després ve l’Internet o no consultar, i en menor mesura professorat, amics, Espai Jove
o referent de Salut a l’Institut.
9. Quines eines o recursos creus que són més eficaços a l'hora de trobar feina?
4rt ESO, 1er i 2n Batxillerat – aquesta pregunta només l’ hem realitzat als alumnes
més grans, perquè considerem que els joves de primer, segon i tercer d’ESO encara no
es plantegen aquestes qüestions sobre trobar feina. La opció més triada és contactar
directament amb les empreses i sorprenentment veiem com l’Espai Jove està situat
com un referent per els joves a l’hora de poder trobar feina o ajudar en la recerca de
trobar-la
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10 i 11 Què proposes per millorar la vida dels joves al municipi? Observacions / Vols
dir alguna cosa més?
No detallarem aquí les quasi 200 respostes o observacions que ens han dit, cada jove
ha expressat les seves demandes o la “seva carta als reis” depenent de les inquietuds,
aficions, etc...
Moltes idees en matèria de lleure o oci, algunes impossibles per pressupost o per
equipaments i altres més realistes. Preocupacions per vandalisme i temes de drogues.
Algunes queixes amb el professorat i els pares. I destacarem alguna felicitació per
activitats programades des de l’Espai Jove.
Tota aquesta informació la guardarem i en farem una avaluació conjunta amb l’Institut,
tot i que no és una enquesta científica i els marges d’error poden ser elevats, creiem
que algunes respostes poden ser molt significatives i de gran valor per tenir més
informació i recursos per tal de poder fer una diagnosi més amplia i amb més teixit
informatiu.

3. ACTORS I RECURSOS DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT AL MUNICIPI
Un cop realitzat el diagnòstic de la realitat juvenil del municipi i just abans de poder
dissenyar els reptes i els projectes d’aquest nou Pla, serà convenient enumerar quins
són els actors i recursos que disposem en el municipi i el seu entorn més proper per tal
de dur a terme les polítiques de Joventut. Durant l’avaluació i l’anàlisi quantitatiu i
qualitatiu ja hem anomenat alguns d’aquets recursos que disposem, però en aquest
apartat entrarem més en detall:
Àrea Joventut i Espai Jove
Organigrama actual Àrea de Joventut
REGIDOR/A
JOVENTUT i CULTURA

COORDINADORA
ÀREA

TÈCNIC
JOVENTUT
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L’Àrea de Joventut, està formada per el regidor/a de Joventut, que també ho és de
Cultura, Ensenyament i Festes; per la Coordinadora de les Àrees de Joventut, Cultura,
Festes i Ensenyament i per el Tècnic de Joventut.
El tècnic de Joventut s’encarrega de planificar, programar, dissenyar i organitzar les
polítiques i activitats relacionades amb els joves del municipi, sota la supervisió tècnica
de la Coordinadora de l’Àrea i en última instància la supervisió i autorització de la
regidora de Joventut. També a de gestionar i facilitar informació i orientar els usuaris
del Punt d’Informació Juvenil. Gestionar les demandes dels joves i de les entitats
juvenils per a l’organització d’activitats. Participar en l’elaboració i proposta de
convenis de col·laboració amb associacions i entitats en el marc de la promoció i el
desenvolupament de polítiques de joventut a Calonge i de l’ús dels equipaments
municipals. Cercar , obtenir i tramitar subvencions i ajudes de tercers per al
desenvolupament de la programació de l’Àrea. Promoure i fomentar les relacions
socials entre adolescents i joves així com la participació dels joves i el teixit associatiu
del municipi. Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de
treball als quals sigui designat assumit la representació de l’Ajuntament en la seva
matèria i competència
El tècnic de joventut està contractat com a funcionari interí fins a la cobertura
definitiva de la plaça, amb les retribucions anàlogues a les d’un lloc de treball grup A2 ,
cobert per la quantitat pressupostada al Capítol I de l’Ajuntament de Calonge. La
jornada de treball és de 37,5 hores setmanals, de dilluns a diumenge, i l’horari d’acord
amb les necessitats del servei.
Es complementen les activitats programades amb la contractació de monitors,
educadors o empreses de serveis en accions i projectes puntuals que es van
desenvolupant durant l’any.
L’ oficina de l’Àrea de Joventut es troba a l’Espai Jove, on hi treballa el tècnic de
Joventut. L’horari de l’Espai Jove PIJ, és de 9:30h a les 14:00h i de les 17:00h a les
19:30h. L’Espai Jove obre tot l’any excepte festius i el mes d’agost per vacances del
personal tècnic.
L’equipament està situat al centre del poble, a la Plaça de la Doma, tot i que l’entrada
es per el C/ Cervantes 2. El local té 176 m2, 140 m2 a la planta baixa que es distribueix
en la sala principal, sala informàtica i lavabos; i la planta altell, 36 m2 on trobem el
despatx i el magatzem.
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A la sala diàfana de la planta baixa és on es desenvoluparà el màxim d’activitats, es
divideix en tres espais:
- Racó Informació, on els joves troben tot el material informatiu, panells, tríptics,
revistes, anuncis, programes, tallers, etc,. Aquesta informació fa referència a
tots els temes relacionats amb les inquietuds i necessitats juvenils: salut, feina,
habitatge, medi ambient, esports, lleure, entitats, participació, etc.
- Espai Lleure (futbolí, taula ping-pong, bàdminton, televisió, jocs de taula)
- Espai Participa: Habilitat amb taules, cadires i pissarra per fer tallers, xerrades,
reunions, cursos, deures, treballs, etc.
A la planta baixa del local també hi trobem la sala d’Informàtica, totalment aïllada de la
resta de la planta, amb cinc ordinadors.
L’Espai Jove és doncs el punt de referència per els joves del poble, un local dinàmic i
participatiu, un espai d’informació i assessorament. L’equipament des d’on es
desenvolupen les politiques juvenils del municipi.
Val a dir, que per les característiques del local, i per els horaris d’obertura al públic,
l’Espai Jove a passat a formar part dels equipaments municipals i si desenvolupen
durant l’any activitats programades des d’altres àrees, com ara classes de Ioga i Salsa o
cursos informàtics programats per el Consell Comarcal, Club de la Feina i cursos de
Caritas per usuaris de Serveis Socials i altres activitats puntuals que enriqueixen
l’oferta de serveis i equipaments del poble.
Els darrers anys amb la creació de les Associacions Juvenils Pengim Penjam i Meloman
Group, l’equipament també ha passat a ser seu social i local de trobada per reunions i
magatzem i taller d’aquestes entitats. També puntualment altres col·lectius com Colles
de Carnaval fan servir l’equipament com lloc d’assaig.
Per últim volem destacar que amb les reformes del Castells, l’Espai Jove ha acollit
alguna exposició de fotogràfica de l’entitat Cultural Colónico i que per causes de pluja
o mal temps també s’ha utilitzat l’Espai com a alternativa lúdica per activitats culturals
i lleure programades per l’Associació de Comerciants de Calonge o altres entitats
municipals, donant notorietat i valor a aquest equipament i augmentant la seva oferta.
Educació
Calonge i Sant Antoni de Calonge disposa de tres escoles públiques de primària: Escola
Pere Rosselló a Calonge, Escola Ntra. Sra de la Mercè i Escola la Sínia a Sant Antoni de
Calonge; i dues llars d’infants una a Calonge i l’altre al nucli de Sant Antoni de Calonge.
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Per el que fa a estudis secundaris, el municipi disposa de l’ institut IES Puig Cargol
situat a Sant Antoni de Calonge, on hi estudien 454 joves, majoritàriament del
municipi, hi han tres línees de 1er, 2on i 4art d’ESO, quatre línees de 3er d’ESO, i dues
línees de 1er i 2on de Batxillerat.
També hi ha el grup UEC (Unitat Escolarització Compartida), on hi participen 5 joves,
aquest projecte pretén respondre a la necessitat d'una atenció especialitzada
difícilment realitzable des de les estructures escolars ordinàries, joves incapaços de
seguir el ritme marcat per la gran majoria, bàsicament problemes de conducta i de
relació.
L’Ajuntament de Calonge disposa de l’Escola d’Adults, on majors de 16 anys poden fer
el curs de Preparació per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació secundaria GES,
i les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà CFGM. També es poden cursar
estudis d’Ensenyament inicial i bàsics de llengua oral i escrita en català i castellà,
Informàtica Inicial I/II, curs de lectoescriptura, cursos d’Espanyol A1/A2/B1 i grups de
conversa en castellà.
El municipi té un conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística de la
Generalitat, un professional dona servei d’Assessorament, Dinamització Lingüística i
Cursos de Català.
Durant el darrer any des del programa de Garantia Juvenil, s’estan impulsant cursos
conjuntament amb el programa Activa’t de l’Àrea de Promoció Econòmica, de
diferents matèries com els d’Ajudant de Cambrer, Ajudant de Cuiner o el curs de
Jardineria i Manteniment de Piscines. Des del passat mes de maig del 2015, des de
l’Espai Jove s’ha canalitzat el servei del Programa Garantia Juvenil per tal d’oferir un
recurs formatiu, d’orientació, laboral i de suport a l’emprenedoria als joves del
municipi de Calonge que compleixin amb els requisits que contempla el programa.
L’atenció s’ofereix setmanalment, cada dijous en horari de matins, a les instal·lacions
pròpies de joventut que són punt de referència i de trobada dels joves calongins. Ja
s’han programat els primers cursos propis conjuntament amb el programa Activa’t de
l’Àrea de Promoció Econòmica, de diferents matèries com els d’Ajudant de Cambrer o
el curs de Jardineria i Manteniment
Ocupació
Actualment des de l’Ajuntament, hi ha dos línees d’actuació, per una banda les
Convocatòries Públiques d’ofertes de feina de l’Ajuntament de Calonge i la Borsa
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Treball. La Borsa de Treball és un punt de trobada entre empreses (del municipi i de
fora del municipi), i una base de dades de persones que presenten els seus
currículums. L’Ajuntament fa de interlocutor i creua aquestes ofertes i demandes. Des
de l’Àrea de Promoció econòmica es realitzen diferents cursos com de manipuladors
aliments, socorrismes, jardineria, etc.
També en els darrers anys s’ha entrat a formar part del Club de la Feina dels Consell
Comarcal. Aquest és un recurs on deleguem a molts joves que passen per l’Espai Jove
en matèria de recerca de feina. El Club de la Feina és un servei d’assessorament i
orientació, on les persones que busquen feina o volen millorar-la, troben el suport
tècnic i els recursos materials necessaris per tal d’encarar aquest procés i millorar les
seves competències. Al Club de la Feina s’hi pot trobar:
- Atenció i assessorament individual i grupal.
- Orientació vocacional.
- Avaluació del perfil professional .
- Informació dels recursos per buscar feina.
- Formació per a la recerca de feina
Aquest servei s’ofereix en col·laboració amb els ajuntaments de Castell-Platja d’Aro, La
Bisbal d’Empordà, Santa Cristina d’Aro, Torroella de Montgrí, Pals i Calonge, a Calonge
concretament els dimecres al matí
Des de l’Espai Jove, és fa també un treball d’acompanyament amb els joves de manera
personalitzada alhora de recerques de feines, elaboració de currículums, canals i eines
per trobar feina, preparació per entrevistes, xerrades emocionals i de motivació.
Per altre banda i coordinats amb el Club de la Feina i el SOC, es publiquen i es donen a
conèixer totes les ofertes de feina que ens arriben, mitjançant els canals de
comunicació que disposa l’Espai Jove a les xarxes socials, així com a la Bústia d’Ofertes
de Feina que tenim a l’Espai Jove i que es renova setmanalment. Val a dir que moltes
d’aquestes ofertes també es poden trobar als panells informatius de les Biblioteques
Municipals.
Cohesió social i Serveis Socials
L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Calonge disposa de dues oficines
d’atenció, una oberta diàriament a Calonge de 10:00h a 14:00h i una altre a Sant
Antoni de Calonge, oberta de 10:00h a 14:00h els dimarts i els dijous. En aquesta Àrea i
treballen dotze professionals, entre tècnics, psicòlegs, educadors, treballadors
familiars i administratius.
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Dins les funcions de l’Àrea de Serveis Socials, resumiríem en les més determinants i
vinculades als adolescents:
Detecció de les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària, oferir
informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els
recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés, valorar i fer els
diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a
petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres
serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de
protecció de dades, intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc
social, especialment si hi ha menors, prestar serveis d'intervenció socioeducativa no
residencial per a infants i adolescents, promoure mesures d'inserció social, laboral i
educativa, coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips
professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món
associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials i informar a petició de
jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes
judicials, coordinació amb professionals dels centres educatius per detecció, derivació i
seguiment conjunt amb EAIA (equip atenció infància i adolescència)
També s’intervé en l’absentisme escolar conjuntament amb la policia local i Institut, el
treball amb Institut i coordinació és fa a traves del CAD (Comissió d’atenció a la
diversitat) ,la seva tasca és planificar i fer el seguiment d’actuacions que es porten a
terme per a fer l’atenció a la diversitat.
Eix Cultura i Lleure
Calonge i Sant Antoni té una gran oferta cultural, tant en equipaments com en agenda
d’esdeveniments.
Equipaments:
- Castell Medieval de Calonge
- Teatre Fontova Calonge
- Teatre Mundet Sant Antoni Calonge
- Biblioteca Municipal Calonge i Sant Antoni
- Casa Cultura Calonge i de Sant Antoni Calonge
- Espai Cultural Marsala Sant Antoni Calonge
- Escola de Música de Calonge
- Espai Jove
Pel que fa a equipaments és important remarcar les reformes i condicionament del
Castell Medieval de Calonge, dotant-lo de noves instal·lacions, millores a les sales
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d’exposicions i sales diàfanes i multiusus, amb un munt de possibilitats culturals que és
podran dur a terme en els propers anys. I per altra banda l’acondicionament del Teatre
Fontova com a seu de les activitats de l’Escola de Circ, amb una important inversió i
millora de totes les instal·lacions de circ, sobretot àrees.
Calendari:
- Febrer: Carnavals a Calonge i Sant Antoni.
- Setmana Santa: Mercat Medieval al nucli antic i voltants del Castell de Calonge
- Abril: Actes culturals dia de Sant Jordi
- Maig: DoReMiFan Flors nucli antic de Calonge, Musicletada d’Interludi, Dia del
Circ i Festival de Patinatge
- Juny: segona quinzena de juny Festa de les Entitats a Sant Antoni
- Juliol: segon cap de setmana Festa Major Estiu a Calonge
- Juliol i Agost Festival de Música de Calonge Interludi
- Juliol i Agost: Programa d’Activitats de l’Estiu Actiu
- Agost: CBFW Costa Brava Fashion Weekend, esdeveniment de moda i cultura
- Agost-Setembre: últim cap de setmana agost i la primera setmana de setembre
Festa Major de Sant Antoni de Calonge.
- Setembre: actes culturals per la Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre
- Novembre: 11 de novembre, Sant Martí, Festa Major Hivern a Calonge,
coincideix amb la Festa del Vi Nou.
- Desembre: Festes de Nadal (Pessebre Vivent, Quines, Mostra Nadales,
Exposicions Pessebres i Cavalcades de Reis)
- Durant tot l’any l’Associació de Comerciants programa activitats i
esdeveniments per el municipi.
Durant tot l’estiu l’Ajuntament realitza l’Estiu Actiu un programa d’activitats
turístiques, la majoria de les quals són gratuïtes, que engloben des d'activitats d'oci
fins a cultura i esport. Entre d’altres, es programa cinema a la fresca, concert
d'havaneres, concursos de dibuix i castells de sorra, classes d'aeròbic, gimnàstica suau,
senderisme, visites guiades i festes infantils.
El calendari cultural del municipi s’amplia ma bles següents dates fixes durant l’any:
l’últim diumenge de Setembre l’Aplec Sardanista, al Juliol Trobada Gegantera, al mes
de Juliol i Agost el Festival de Música {Interludi}, al mes de Desembre el Concurs de
Fotografia, aquests esdeveniments estan organitzats per entitats però amb
col·laboració directa de l’Ajuntament.
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L’Àrea de cultura programa durant l’any Cursos de Formació i Lleure, un ampli ventall
de cursos: cuina, patchwork, fotografia digital, ball clàssic espanyol i flamenc, salsa,
ioga, teatre infantil, sardanes, dansa del ventre, angles, còmic i dibuix i pintura a l’oli.
També des de l’Àrea de Cultura es dona suport a activitats programades des de les
entitats, mitjançant convenis de col·laboració. El municipi té un gran nombre
d’entitats, al voltant de 40.
Actualment, hi han tres associació juvenils, dues més que a l’anterior Pla Local, Cargol
Treu Farra que promou diferents festes lúdic festives durant l’any, l’ Associació Juvenil i
Cultural Pengim Penjam amb un gran teixit associatiu amb uns cent joves, entre
adolescents i infants, aquesta entitat és mou al voltant de les arts escèniques però
principalment el Cric en totes les seves modalitats i l’Associació Meloman Group, que
reuneix una dotzena de joves apassionats de la música electrònica i les arts urbanes.
Altres entitats on hi trobem participació juvenil son les colles de Carnaval (en gran
nombre), la Colla Gegantera, els diferents Clubs Esportius, Els Trapelles, Motor Club
Gavarres, Associacions de les Cavalcada de Reis i Comissions de Festes i Barraques.
Esports
L’Àrea d’Esports del municipi disposa dels següents equipaments; dos Camps de
Futbol, dos Pavellons d’Esports, els dos pavellons tenen pista poliesportiva amb mides
oficials, el Pavelló de Calonge disposa de Gimnàs obert des de les 9:00h fins les 23:00h,
zona sauna/spa i tres sales polivalents per a activitats dirigides. Les instal·lacions
exteriors esportives són un skatepark, un patinòdrom i una cistella de basquet
exterior. També en el municipi hi ha dues pistes de futbol sala en dues zones verdes
municipals una a Calonge (Mas Barceló) i un altre a Sant Antoni. A part durant l’estiu a
les platges del municipi i podem trobar porteries de futbol i xarxes per practicar voley.
L’Àrea d’Esport també te un calendari ple d’activitats, des de les pròpies competicions
federades dels diferents escoles esportives o clubs esports i lligues, a els diferents
esdeveniments i competicions locals, des de curses populars, tornejos de Handbol a la
platja o les exhibicions al final de curs dels diferents clubs esportius.
En aquests últims anys el pavelló de Calonge ha millorat amb nou material les
instal·lacions i s’ha equipat de material escalada i dansa àrea una de les parets del
pavelló municipal de Calonge.
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Durant l’any es realitza la Campanya Esportiva Municipal, instal·lacions municipals i de
Clubs Esportius Municipals configuren una graella molt variada i complerta: Escola de
Futbol, Unió Esportiva Calonge, Escola de Basquet, Club Handbol, Escola Atletisme,
Rem, Hípica, Escola de Tennis, Escola de Dansa, Escola de Funky, Patinatge Artístic,
Club Ciclista Calonge i una amplia programació d’activitats diària al Gimnàs Municipal.
Durant l’estiu hi ha el Casal Esportiu destinats a nois i noies de 8 a 16 anys on es
practiquen diferents esports relacionats amb època estival com la natació, el circ, el
ciclisme, kayak , etc.
Per finalitzar aquest apartat d’oferta esportiva a Calonge i Sant Antoni, citarem un nou
i molt important equipament esportiu que disposa el municipi i que s’ha inaugurat
durant la darrera legislatura i transcurs de l’anterior Pla Local, aquest nou equipament
és la Piscina Municipal Mancomunada, amb la intervenció dels Ajuntament de Calonge
- St. Antoni, Palamós i Vall-llobrega. Aquest complex esportiu es troba situat a la zona
del Balitrà Est, dins del terme municipal de Calonge i a tocar de Palamós. L’equipament
té 4.222 metres quadrats inclou una piscina de 25 x 12 m i sis carrers, piscina auxiliar
per wellness, saunes, hidromassatge, així com sales de gimnàstica, de musculació,
pistes de pàdel i zona de servei.
Salut
El municipi disposa de dos CAP d’atenció primària, un a Calonge i Sant Antoni. Des de
l’IES Puig Cargol durant tot el calendari escolar es porta a terme el Programa Salut i
Escola, amb participació d’ACAS amb col·laboració amb Espai Jove, també des de
DipSalut es programen cursos per a professionals i tècnics, i es donen eines per poder
assessorar als joves i derivar-los amb el professional adequat per cada intervenció. A
l’Institut Puig Cargol també hi ha la figura professional de l’ infermera de salut, un dia a
la setmana, per a tots aquells alumnes que tinguin dubtes en aquesta matèria.
Per altre banda ja hem descrit en l’apartat Cohesió Social moltes de les tasques
realitzades des del departament de Serveis Socials, que es podrien incloure en aquest
apartat, però ja les hem descrites anteriorment, especialment els educadors i els
psicòlegs. Així com la coordinació del servei d'ambulàncies i la relació amb Creu Roja.
Des de l’Espai Jove també es fan primeres intervencions en casos puntuals, a partir de
xerrades informals es deriven als professionals pertinents o és fa seguiment
conjuntament amb Institut o Serveis Socials.
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Medi Ambient i entorn
Calonge i Sant Antoni estan situats en un entorn natural immillorable, no cal definir
exhaustivament l’entorn, però si enumerar la infinitat d’oportunitats que en generen
aquests recursos naturals com ara platges, cales, camins de ronda, itineraris per fer
senderisme, carrils bicis, vies verdes, camins rurals, masos, pinedes, vinyes, etc...
aquest entorn privilegiat és un dels actius més importants del municipi que s’ha de
tenir present alhora d’impulsar les politiques de joventut.
Dins l’Àrea de Medi Ambient, els Serveis Tècnics tenen encomanades les tasques de
coordinació de la gestió dels residus del municipi, des del servei d'escombraries, la
Deixalleria Municipal, la recollida selectiva i la neteja viària i de platges, la vetlla pels
valors naturals i la prevenció de la contaminació, el foment de l'educació ambiental a
les escoles i la població, la prevenció contra incendis forestals i la gestió ambiental de
les platges.
En l’àmbit dels joves es treballa amb diferents projectes i accions:
-

Tècnic del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament en col·laboració amb
IES Puig Cargol projecte Escola Verda.
Tallers de Medi Ambient (accions puntuals: estalvi d’aigua, estalvi energia
elèctrica, reciclatge)
Accions amb l’aula UEC realitzant diferents tallers (compostatge, reciclatge,
recollida selectiva)
Col·laboracions puntuals per activitats paral·leles de l’Ajuntament, fires,
exposicions, festes populars, barraques.
Alumnes Universitat en pràctiques.
Exposicions externes del departament de Medi Ambient Generalitat, sovint
necessiten voluntaris joves per dur-les a terme.

Finalment cal destacar la qualitat de les platges acreditada amb les certificacions EMAS
i ISO 14001, la Q de qualitat de l'ICTE que acredita una millora continua en els serveis i
va atorgar el passat 2015 quatre banderes blaves a les platges del municipi, Es
Monestrí, Sant Antoni, Torre Valentina , Cala Cristus –Ses Torretes.
Habitatge
L’Ajuntament de Calonge Sant Antoni ja ha actualitzat darrerament el nou POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal), en aquest nou Pla s’ha destinat un percentatge de
sol urbà de protecció oficial a joves del municipi. Des de l’Àrea d’Urbanisme es dona
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informació i assessorament a tots aquells joves que es vulguin inscriure al registre de
sol·licituds de Vivenda de Protecció Oficial.
L’Àrea Urbanisme també informa i assessora sobre les diferents Borses d’Habitatges
Comarcals així com els ajuts per l’emancipació que des de la Secretaria de Joventut de
la Generalitat es concedeixen.
També s’informen dels ajuts als lloguers per a joves, dubtes o aclariments sobre
contractes de lloguer o compra venta de vivenda i tot tipus de consultes relacionades
amb habitatge, aquestes consultes es poden fer directament a l’Espai Jove.
El Servei Municipal d'Habitatge de Calonge està en funcionament des d'inicis d'aquest
2016. Aquest es un acord amb el Consell Comarcal del Baix Empordà. L'Oficina
d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Empordà, s'ha anat reinventant i ha
actualitzat les competències per tal de poder donar servei en matèria d'habitatge als
ciutadans del nostre territori en funció de les seves necessitats. A inicis de l’any 2008,
el Consell Comarcal del Baix Empordà signà un conveni de col·laboració amb Adigsa,
empresa adscrita en aquells moments al Departament de Medi Ambient i Habitatge,
que va permetre gestionar l’àmbit social pel que fa als habitatges. En aquest moment
es creà la Borsa d'Habitatges i es començà a gestionar els Ajuts per al pagament del
lloguer. L’any 2009 se signà un conveni amb el Departament de Joventut que va
permetre donar servei en matèria d’habitatge als joves d’edats compreses entre 18 i
35 anys. Aquest mateix any comença a gestionar-se el Registre de sol·licitants
d'Habitatges de Protecció Oficial. Aquest servei s’ofereix a Calonge les noves Oficines
d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament els dijous de 10 a 14h.

4. CONCLUSIONS I ORIENTACIONS PER AL DISSENY DEL PLA LOCAL DE
JOVENTUT
En les conclusions és on recollim els fruits de tota la feina feta fins al moment, ara es
quan afrontem la funció principal de la diagnosi, treure les conclusions per enfocar i
planificar el disseny del Pla Local.
Les conclusions consisteixen a posar en relació de forma coherent, les problemàtiques
i necessitats detectades, les causes que s’han identificat i els recursos que disposem i
amb els que podrem treballar.
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Disposem de diferents avaluacions (avaluació Pla Local 2012-2015), dades
quantitatives (estadístiques i numèriques), dades qualitatives (entrevistes, enquestes i
trobades) i un seguit de recursos i equipaments amb els quals podem treballar, sense
deixar de banda la missió, la visió, els reptes, els principis rectors i valors del PNJCat.
Es en aquest moment on, per tal de definir els futurs reptes i polítiques de joventut,
haurem d’intentar respondre a aspectes com ara:
-

Quines són les principals problemàtiques i necessitats de la població juvenil i
quines en són les principal causes i efectes?

-

De quina manera s’està actuant actualment per resoldre aquestes
problemàtiques o portar a terme els reptes anteriorment plantejats, i com
podem fer-ho de cares al futur?

-

Estem utilitzant els recursos i les accions per respondre els problemes o
projectes plantejats?

-

Estem treballant de manera organitzada i coordinada amb les diferents àrees
de l’Ajuntament , professionals o altres institucions?

-

Tenim en conte la veu, la opinió, les inquietuds, les valoracions dels joves en
tot aquest procés?

Estem en disposició de fer-nos aquestes preguntes i respondre de manera ordenada i
per cada un dels reptes definits en l’anterior Pla i poder extreure’n les primeres
orientacions que desenvoluparem de manera més detallada en el Disseny del Pla Local,
en el proper apartat.
Val a dir, que prèviament hem redefinit els reptes de l’anterior Pla: passem a tenir set
reptes enlloc de nou reptes i definim com a objectiu principal alhora de planificar tots
aquest reptes, la voluntat de fer una passa endavant i ampliar i consolidar tot aquell
treball que s’està duent a terme amb èxit fins al moment.
1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa
Aquet repte substitueix l’anterior Vinculació i comunicació amb Institut. El treball
conjunt amb l’Institut és primordial, aquesta coordinació s’ha de seguir potenciant i
continuar, amb un diàleg directe i fluït. Dissenyar projectes conjunts o satèl·lits entre
Espai Jove i IES Puig Cargol . S’ha d’acompanyar al jove en la elaboració de la seva
trajectòria educativa, donant suport i informació de les oportunitats que se li
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presenten. Vetllar per l’atenció amb alumnes amb risc d’exclusió social o necessitats
educatives especials. Ampliar ofertes educatives en la mesura de les possibilitats en
que tenim competències. Valorar de manera positiva la cultura de l’esforç en l’àmbit
formatiu.
2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral
Aquest repte substitueix el repte anterior Ocupació i assessorament Busco Feina.
Hem observat que un de les majors preocupacions i dificultats que tenen els joves del
municipi és trobar feina. Aquest problema no és local, sinó un problema global, però
des de l’Àrea de Joventut hem de seguir treballant i dotant de mecanismes als joves
per poder trobar oportunitats i llocs de treball. Dins aquest difícil repte no estem sols,
hi disposem d’altres agents per treballar conjuntament com hem vist en els apartats
anteriors, Club de la Feina i el Programa de Garantia Juvenil. Hem de seguir Informant,
orientant i assessorant els joves sobre el món laboral i les sortides professionals i
donant suport i potenciant l’emprenedoria.
3. Sentiment de pertinença i Cohesió Social
Hem afegit a aquest repte el terme “sentiment de pertinença”, per tal de potenciar la
integració i la inclusió al municipi i reduir els riscos socials i potenciar una sola
comunitat amb una amplia diversitat però dins el tarannà propi del municipi que acull.
El tant per cent d’immigració juvenil és elevat i significatiu, en l’anàlisi quantitatiu
observàvem que un gran nombre de joves provenen del Marroc, la diferent cultura,
religió i costums fa que en l’edat juvenil alguns d’aquets problemes s’accentuïn, tan
per part de la població autòctona, com la del col·lectiu immigrant.
Millorar la imatge social de les persones joves, impulsar la cohesió social, la societat
intercultural i la convivència ens han de servir de guia per definir els objectius d’aquest
repte. Utilitzar l’Espai Jove com a punt d’acollida i referent d’aquestes necessitats i ser
un espai de treball per fomentar la participació, la vinculació de tots els joves al
municipi, sense exclusions i evitant la separació i divisió dels joves. Utilitzar els
recursos esportius o de lleure, el treball amb xarxa amb Serveis Socials, , la creació
d’espais de treball o participació , tot plegat ens ha de servir per encaminar les
polítiques futures a corregir tot tipus de desigualtat dins la societat.
4. Participació, autonomia i lleure
Aquest repte engloba dos dels anteriors reptes “el lleure com a motor dinamitzador
dels joves” i “entitats i participació” en un de sol.
Aquest nou repte i amb l’avaluació de tot el que hem vist fins ara en aquesta matèria i
partint del lleure com a dinamitzador, ens farà treballar en posar èmfasi a millorar la
coordinació entre entitats juvenils i l’Ajuntament a l’hora de programar i comunicar les
activitats als joves. Dissenyar que les activitats que es facin, estiguin pensades per a
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tot tipus de joves i pensades per joves, també millorar la comunicació. Dotar de
mitjans a les entitats juvenils perquè puguin arribar als joves que no estan associats i
també d’afavorir el relleu generacional en tot tipus d’entitats.
Incidència sobre els factors individuals que afecten la participació per tal de fomentar
la implicació i la mobilització dels joves i reduir les desigualtats en el perfil de les
persones joves actives. Donar suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais
i xarxes socials que canalitzen la participació de les persones joves.
Per últim, cal remarcar i posar èmfasis que els últims projectes anuals presentats a la
Direcció General de Joventut, són projectes que parteixen del lleure i la creació de
cultura, per tant, “universalitzar la cultura” és un repte majúscul per l’Àrea de Joventut
i enllaça amb el Repte 6 del PNJCat .
5. Bons hàbits i salut
Les polítiques enfocades a la millora de la salut dels joves inclouen, més enllà d’evitar
malalties, evitar hàbits i conductes que porten a situacions de risc o de malaltia,
accions a la promoció de la salut a partir de l’adquisició de rutines i comportaments
que tindran efectes positius. En l’àmbit local és important potenciar el coneixement, la
valoració i el bon ús dels programes i serveis de salut existents entre els joves i també
promocionar els hàbits saludables, en especial afavorint la pràctica esportiva, que tant
d’èxit té en aquestes edats.
Dins la lectura que fèiem dels recursos que disposa el municipi, hem destacat el munt
d’equipaments esportius que disposa Calonge i Sant Antoni, així com el privilegiat
entorn natural, aquest és un recurs que no podem obviar.
Des de l’Espai Jove, s’ha de seguir donant resposta a qualsevol dubte o consulta en
matèria de salut, tenir eines de prevenció de riscos entre les persones joves. Millorar
el coneixement i la percepció d’utilitat dels recursos de salut, així com poder delegar i
assessorar, aprofitant la xarxa de professionals i recursos del nostre entorn.
6. Treball en xarxa amb altres municipis, BE Jove.
En el passat Pla Local definíem com a repte: “el treball en xarxa amb altres municipis”,
ara, estem en disposició de fer un pas endavant, ja podem incloure en aquest repte la
paraula BE Jove que fa referència a la Taula de Tècnics Comarcals. El Be Jove (Baix
Empordà Jove), s’ha creat durant l’any 2015, però és ara quan comença la feina de
planificació de projectes conjunts. No és feina fàcil per la complexitat de municipis i
particularitats de cada un d’ells, però el repte és comú i la voluntat de treball conjunta
només ha fet que començar. Aquest treball conjunt a d’augmentar la oferta de serveis,
així com mancomunar projectes, equipaments, calendari i tot allò que com a Comarca
podem oferir als joves dels nostres municipis i de la nostra àrea geogràfica més
propera. A part, ha de ser una eina d’intercanvi de informació i experiències personals
i professionals que ens han d’enriquir el coneixement en polítiques de joventut.
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CRÉIXER
No és un error de tipografia posar aquest repte en majúscules, com ja hem dit en
l’avaluació del passat Pla Local 2012-2015, el repte de créixer com a Àrea de Joventut
del municipi no s’ha assolit. És voluntat política i tècnica que aquest propers anys és
facin passos importants i ferms per tal de complir aquest repte. Tant en l’aspecte de
suport professional a l’Àrea de Joventut, pel que fa a tasques d’elaboració i
dinamització de projectes i activitats, així com, la creació d’un Espai Jove al nucli de
Sant Antoni de Calonge, començant amb activitats i projectes de manera puntual,
utilitzant equipaments municipals ja existents, fins a la creació d’un nou Espai Jove al
nucli de Sant Antoni. Ja s’han començat a valorar diferents opcions d’ubicació i
s’estudien plans d’execució d’aquest nou i futur equipament, el repte ja no és una
utopia i un cop consolidada l’Àrea de Joventut en els darrers sis anys, comença una
nova etapa de creixement de l’Àrea de Joventut.

5. DISSENY REPTES I PROJECTES
Ja hem fet el diagnòstic i avaluacions de la realitat juvenil, hem enumerat tots els
recursos (eines i espais) i hem extret unes conclusions i orientacions tècniques i
polítiques del diagnòstic, es hora de planificar i dissenyar els projectes i reptes per
aquest nou Pla Local Joventut 2016-2020, com ja hem classificat en l’anterior apartat,
definim set reptes amb una sèrie d’objectius estratègics a assolir en cada repte. Hi
haurà objectius que es repeteixen de l’anterior Pla perquè en cara no s’han assolit o
perquè si està treballant i s’estan produint resultats positius i s’hi ha d’incidir, per altra
banda hi haurà nous objectius i noves fites per aconseguir.
Repte 1 - Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa
Objectius:- Potenciar el treball conjunt i coordinat amb l’Institut.
- Presència en el dia a dia acadèmic.
- Vetllar per l’atenció d’ alumnes amb necessitats educatives especials o
amb risc exclusió social.
- Garantir la informació i orientació a tots els joves sobre tota la oferta de
formació formal i alternativa.
- Promoure un dispositiu transitiu entres Escola-Treball.
Repte 2 - Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral
Objectius: - Informar, orientar i assessorar els joves sobre el món laboral i les
sortides professionals.
- Potenciar la coordinació entre els diferents agents relacionats amb
l’ocupació juvenil.
- Promoure l’emprenedoria entre els joves.
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Repte 3 - Sentiment de pertinença i Cohesió Social
Objectius: - Fomentar la integració social de diferents minories i promoure el
respecte a la diversitat i la convivència.
- Potenciar el sentiment de pertinença mitjans canals de participació.
- Establir l’equipament de l’Espai Jove com a motor d’aquesta inclusió.
- Facilitar informació i orientació en els recursos existents per a l’adquisició
o lloguer d’habitatge en el procés d’emancipació*
* Aquest objectiu l’hem inclòs en aquest apartat, perquè no tenim un repte definit en qüestions
d’habitatge, però si que des de l’Àrea de Joventut podem facilitar informació i orientar als joves en
aquesta matèria, els últims anys han estat mínimes les intervencions en aquesta matèria, però des de
l’Espai Jove es poden atendre tot tipus de consulta respecte a habitatge, lloguer, ajudes, etc.

Repte 4 - Participació, autonomia i lleure
Objectius: - Fomentar l’educació en la participació, l’associacionisme i el coneixement
de la vida social entre els jove.
- Facilitar la organització d’activitats i utilització d’espais tant per a entitats
juvenils com per als joves no associats
- Oferir processos socialitzadors en el lleure que impliquin l’adquisició de
valors i responsabilitats.
- Promoure la cultura i els espais creatius entre la població juvenil.
- Comunicar més i millor la oferta d’activitats i programes adreçats al jovent
Repte 5 - Bons hàbits i salut
Objectius: - Promoure els hàbits saludables
- Ampliar els mecanismes d’informació, sensibilització i prevenció en
àmbit de salut.
- Fomentar l’esport i les activitats físiques des d’un enfocament integrador
i saludable.
Repte 6- Treball en xarxa amb altres municipis, BE Jove.
Objectius: - Planificar i dissenyar de manera coordinada projectes i activitats
comarcals comunes.
- Mancomunar recursos, espais i equipaments comarcals.
Repte 7 - CRÉIXER
Objectius: - Començar a desenvolupar accions i projectes puntuals a Sant Antoni en
equipaments ja existents
- Analitzar, avaluar i planificar la ubicació del nou equipament satèl·lit de
l’ Espai Jove a Sant Antoni.
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6. PLANIFICACIÓ, INSTRUMENTS I EINES DESPLEGAMENT
Repte 1 – Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa

Objectiu : Potenciar el treball conjunt i coordinat amb l’Institut.
Línies d’actuació
Establir vincle entre l’Àrea de Joventut, l’equip directiu i els
professionals que treballen a l’IES Puig Cargol.
Formar part de la CAD conjuntament amb Serveis Socials i Equip
d’Assessorament Pedagògic (EAP) i professionals encarregats de
la UEC.
Participar del futur Projecte Servei Comunitari.
Traspàs d’informació de possibles noves línees o cursos
d’ensenyament en el centre.
Indicador
Número de reunions i trobades amb responsables de l’Institut i
professionals, calendari acadèmic.
Programes
CAD (Comissió Atenció Diversitat)
Projecte Servei Comunitari
Temporalització
Reunions trimestrals amb Director i Cap d’Estudis,
Trimestralment reunió CAD, Reunions trimestrals
amb
Coordinadora Pedagògica
Agents intervenció Espai jove, Equip directiu Institut, Membres de la CAD,
Coordinadora Pedagògica, Educadores UEC i Serveis Socials

Objectiu : Presència en el dia a dia acadèmic
Línies d’actuació
Presència i visualització de l’Espai Jove en la quotidianitat de
l’Institut.
Presentació a principi de curs de l’Espai Jove i activitats que s’hi
programen.
Planificar i coordinar projectes comuns de lleure, esportius o
culturals.
Assistència i col·laboració en jornades lúdic -festives (Nadal i
Sant Jordi)
Indicador
Número d’assistències físiques a l’Institut, reunions amb cap
d’estudis per disponibilitat tutories, calendari escolar
Programes
Projecte #espaijoveparlemne, Projecte Brúixola, Projecte Servei
Comunitari, Programa teatre a l’Institut
Temporalització
Presència trimestral del responsable Espai Jove en hores de
tutories, utilització de les TIC, presència en hores de pati i
entrades i sortides de classes. Calendari acadèmic i festivitats
Agents intervenció Espai Jove, Directora i Cap d’Estudis de l’IES Puig Cargol.
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Objectiu : Vetllar per l’atenció d’alumnes amb necessitats educatives especials
o amb risc exclusió social.
Línies d’actuació
Ajudar a joves amb dificultats acadèmiques, augmentar el seu
rendiment i millorar els resultats.
Dissenyar i aplicar objectius concrets i personals per cada
participant del taller d’estudi assistit per tal d’adequar les
estratègies a les necessitats concretes dels alumnes.
Establir una comunicació fluïda i setmanal entre el responsable
del taller d’estudi assistit i els tutors pertinents.
Vehicular als usuaris cap a l’Espai Jove i les seves activitats
participatives.
Indicador
Número d’alumnes assistents als tallers estudis assistits
Programes
Taller Estudi Assistits
Temporalització
Calendari acadèmic
Agents intervenció Espai Jove, Directora i Cap d’Estudis de l’IES Puig Cargol,
professional contractat per Àrea Joventut per fer cursos.

Objectiu : Garantir la informació i orientació a tots els joves sobre tota la oferta de
formació formal i alternativa.
Línies d’actuació
Informar, orientar i assessorar sobre trajectòria formativa des
del l’Espai Jove.
Despertar interès per enfocar el seu futur educatiu i professional
amb motivació i iniciativa.
Acompanyar el procés de presa de decisions del jove d'una
forma propera, oferint-los un espai d'autoconeixement, de
formació i del món laboral.
Facilitar informació als joves sobre tota l’oferta educativa de
Calonge i Sant Antoni, bàsicament Escola d’Adults.
Fomentar i facilitar la mobilitat internacional, ja sigui per
estudiar o treballar, així com els intercanvis juvenils; afavorint
l’aprenentatge de llengües estrangeres i oferir eines i recursos
per millorar el seu procés d’emancipació.
Indicador
Número de joves que s’han atès Projecte Brúixola, número de
joves matriculats Escola Adults.
Programes
Projecte Brúixola Espai Jove , Acompanyament 4 art curs d’ESO
ExpoJove de Girona
Temporalització
Durant tot l’any informar de les ofertes dels diferents cursos,
beques, matriculacions, estudis alternatius, estudis a l’estranger
etc. Durant el mes de maig matriculacions
Agents intervenció Espai Jove, Escola Adults, Programa Garantia Juvenil, SOC Oficina
Treball,
Consell Comarcal, Generalitat Agència Catalana
Joventut, Injuve, ERASMUS, etc.
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Objectiu : Promoure un dispositiu transitiu entre Escola-Treball.
Línies d’actuació
L’Espai Jove com a centre de referència del programa de
Garantia Juvenil.
Impulsar els projectes per millorar la convivència en el centre,
reduir la conflictivitat i l’abandonament escolar prematur,
derivar a altres ofertes formatives amb un acompanyament i
orientació.
Facilitar l’adquisició de competències professionals requerides
per a l’exercici d’una ocupació, oferint diverses accions
dissenyades d’acord amb el col·lectiu a qual va dirigit.
Indicador
Número inscrits Garantia Juvenil, número acompanyaments i
derivacions
Programes
Programa Garantia Juvenil.
Temporalització
Conveni anual amb Impulsora Garantia Juvenil, informació i
assessorament durant tot l’any horari de l’Espai Jove
Agents intervenció Espai Jove , Institut Puig Cargol, Educadores UEC, Serveis
Socials, Impulsora Programa Garantia Juvenil, Cambra de
Comerç Palamós

Repte 2 – Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral

Objectiu : Informar, orientar i assessorar els joves sobre el món laboral i les
sortides professionals.
Línies d’actuació
Oferir assessorament laboral, elaboració, de currículums,
preparar entrevistes, recursos Internet i Premsa, xerrades de
motivació.
Facilitar l’adquisició de competències professionals requerides
per a una ocupació o oferta de treball.
Sensibilització a un col·lectiu que està vivint en un entorn molt
canviant i de crisi econòmica però a l’hora generador de noves
oportunitats.
Derivar o coordinar accions amb els diferents agents relacionats
amb l’ocupació juvenil.
Indicador
Número d’atencions realitzades, número de currículums
realitzats
Programes
Projecte Brúixola Espai Jove, Club de la Feina, Programa Garantia
Juvenil, Activa’t (Àrea de Promoció Econòmica)
Temporalització
Durant horaris de l’Espai Jove
Agents intervenció Espai Jove, Oficina Treball SOC, Àrea Promoció Econòmica, Club
de la Feina Consell Comarcal, Programa Garantia Juvenil
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Objectiu : Potenciar la coordinació entre els diferents agents relacionats amb
l’ocupació juvenil
Línies d’actuació
Potenciar el treball conjunt entre Espai Jove, Club de la Feina
Consell Comarcal i Impulsora del programa de Garantia Juvenil.
Formular estratègies que permetin desenvolupar, implementar i
coordinar de manera integral accions conjuntes amb tots els
agents implicats en l’ocupació juvenil.
Espai Jove com a centre de referència del programa de Garantia
Juvenil
Fomentar comunicació directa amb el SOC de Palamós.
Oferir i actualitzar la Borsa de Treball de l’Ajuntament de
Calonge i contacte directe amb Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Calonge
Indicador
Número atencions realitzades, número inscripcions juvenils al
Club de la Feina, número inscripcions al programa Garantia
Juvenil, número reunions amb SOC, Àrea Promoció Econòmica,
Club de la Feina i Garantia Juvenil
Programes
Projecte Brúixola Espai Jove
Club de la Feina
Programa Garantia Juvenil
Activa’t (Àrea de Promoció Econòmica)
Temporalització
Durant horaris de l’Espai Jove, convenis anuals Impulsora Juvenil
i Club de la Feina, calendari formacions de Garantia Juvenil,
calendari formacions programa Activa’t
Agents intervenció Espai Jove, Consell Comarcal Club de la Feina, Impulsora
Garantia Juvenil, SOC Palamós, Cambra de Comerç de Palamós,
Àrea Promoció Econòmica i Biblioteca Municipal

Objectiu : Promoure l’emprenedoria entre els joves.
Línies d’actuació
Oferir informació, assessorament i suport per a joves
emprenedors.
Facilitar eines i recursos als joves per a crear el seu propi negoci.
Fer-los conèixer l'autocupació com a una nova sortida
professional.
Indicador
Número atencions realitzades, número joves inscrits al
programa Construïm Empresa i al Viver Empreses de Calnge Sant
Antoni.
Programes
Programa Garantia Juvenil, Programa Construïm Empresa i Viver
Empreses (Àrea Promoció Econòmica de Ajuntament de
Calonge)
Temporalització
Durant horaris de l’Espai Jove, convenis anuals Impulsora
Juvenil, calendari programes Construïm Empresa i Viver Empresa
Agents intervenció Espai Jove, Consell Comarcal Club de la Feina, Impulsora
Garantia Juvenil, SOC Palamós, Cambra de Comerç de Palamós,
Àrea Promoció Econòmica.
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Repte 3– Sentiment de pertinença i Cohesió Social
Objectiu : Fomentar la integració social de diferents minories i promoure el
respecte a la diversitat i la convivència.
Línies d’actuació
Impulsar la cohesió social i la integració dels joves a la societat.
Treballar amb joves amb risc social d’exclusió.
Millorar l’acollida, atenció, informació i orientació de les
persones joves nouvingudes per facilitar la seva autonomia i el
seu accés als recursos públics i privats.
Fomentar el diàleg amb responsables o caps visibles de
comunitats nouvingudes, com ara la Mesquita per tal de
intercanviar idees, opinions i valoracions
Treballar conjuntament amb Serveis Socials i Caritas, en el
procés integrador del grup de persones s’acullen als ajuts dels
PIRMES, molts d’ells pares i mares de joves amb risc exclusió
social.
Fomentar la col·laboració i el voluntariat del jovent amb
projectes com el Banc d’Aliments
Indicador
Número atencions realitzades, número de casos atesos
conjuntament amb Serveis Socials, Institut o Policia Local
Temporalització
Horaris de l’Espai Jove , avaluació semestral
Agents intervenció Espai Jove, Institut, Àrea Esports, Cultura, Ensenyament i Serveis
Socials, Caritas, Banc d’Aliments, Policia Local i Mesquita

Objectiu : Potenciar el sentiment de pertinença mitjans canals de participació
Línies d’actuació
Afavorir la participació de tots els joves en les diferents ofertes
culturals, lleure i esportives programades al poble creant
cohesió social.
Impulsar l’ús dels espais públics amb perspectiva comunitària i
inclusiva, com una eina de cohesió social.
Crear un sentiment de pertinença al municipi, el seu entorn,
costums i tradicions, fent-los partícips del seu territori
Indicador
Número atencions realitzades, número de joves participants
activitats programades, número activitats programades
Programes
Activitats lleure, culturals i esportives. #espaijoveparlemne,
sortides, tornejos locals, cursos, tallers, calendari festes
populars, activitats i projectes de l’ Espai Jove
Temporalització
Número atencions realitzades
Agents intervenció Espai Jove, Institut, Àrea Esports, Cultura, Turisme, Entitats i
Carnet Jove
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Objectiu : Establir l’equipament de l’Espai Jove com a motor d’aquesta inclusió
Línies d’actuació
Impulsar l’Espai Jove com a eix vertebrador en les polítiques de
Joventut en àmbit d’integració, el treball diari d’empatia,
treballar l’efecte inclusiu així com potenciar la imatge positiva
dels joves, molts cops deteriorada cap aquest col·lectiu.
Treballar amb valors de convivència i respecte cap a l’entorn.
Potenciar i augmentar el nombre de noies habituals a l’Espai
Jove, programar activitats i espais amb enfoc femení per tal que
augmenti el nombre de noies a l’equipament, promoure la
cohesió socials entre els nois i noies del poble.
Indicador
Número atencions realitzades, número de joves participants
activitats programades, número activitats programades
Programes
Activitats lleure, culturals i esportives. #espaijoveparlemne,
sortides, tornejos locals, cursos, tallers, calendari festes
populars, activitats i projectes de l’ Espai Jove
Temporalització
Horaris Espai Jove 9:30: a 14:00h i de 17:00 a 19:30, obert tot
l’any excepte mes d’Agost.
Agents intervenció Espai Jove i diferents Àrees de l’Ajuntament de Calonge, així com
els seus equipaments

Objectiu : Establir equipament Espai Jove com a motor d’aquesta inclusió
Línies d’actuació
Impulsar l’Espai Jove com a eix vertebrador en les polítiques de
Joventut en àmbit d’integració, el treball diari d’empatia,
treballar l’efecte inclusiu així com potenciar la imatge positiva
dels joves, molts cops deteriorada cap aquest col·lectiu.
Treballar amb valors de convivència i respecte cap a l’entorn.
Potenciar i augmentar el nombre de noies habituals a l’Espai
Jove, programar activitats i espais amb enfoc femení per tal que
augmenti el nombre de noies a l’equipament, promoure la
cohesió socials entre els nois i noies del poble.
Indicador
Número atencions realitzades, número de joves participants
activitats programades, número activitats programades
Programes
Activitats lleure, culturals i esportives. #espaijoveparlemne,
sortides, tornejos locals, cursos, tallers, calendari festes
populars, activitats i projectes de l’ Espai Jove
Temporalització
Horaris Espai Jove 9:30: a 14:00h i de 17:00 a 19:30, obert tot
l’any excepte mes d’Agost.
Agents intervenció Espai Jove i diferents Àrees de l’Ajuntament de Calonge, així com
els seus equipaments

Objectiu : Facilitar informació i orientació en els recursos existents per a l’adquisició
o lloguer d’habitatge en el procés d’emancipació.
Línies d’actuació
Informar i assessora sobre les diferents Borses d’Habitatges
Comarcals així com els ajuts per l’emancipació.
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Donar a conèixer l'Oficina Municipal d'Habitatge.
Assessorar i tramitar ajudes per a l'habitatge.
Indicador
Número atencions realitzades
Programes
Oficina Municipal d’Habitatge
Temporalització
Horaris Espai Jove 9:30: a 14:00h i de 17:00 a 19:30, obert tot
l’any excepte mes d’Agost. Horari Oficina Municipal Habitatge
Agents intervenció Espai Jove, Urbanisme, Oficina Municipal Habitatge, Consell
Comarcal, Generalitat Habitatge, Ministerio Fomento Gobierno
del Estado

Repte 4 – Participació, autonomia i lleure

Objectiu : Fomentar l’educació en la participació, l’associacionisme i el coneixement
de la vida social entre els jove.
Línies d’actuació
Promoure la participació activa de les entitats i col·lectius
juvenils en la planificació, disseny i gestió d’activitats i
programacions de caràcter públic.
Potenciar l’estabilitat dels canals de participació existents i
crear-ne de nous.
Promoure la participació de joves en festivitats i actes populars
del poble.
Donar a conèixer les entitats juvenils del municipi i poder
facilitar el seu relleu generacional.
Indicador
Número d’activitats programades amb entitats juvenils o grups
de joves no associats. Número de joves que participen, en tot el
procés i el dia de la realització de l’activitat. Número de joves
que formen part de les entitats juvenils. Número de grups de
joves no associats.
Programes
Projecte Crea Cultura (Barraques, Festes Majors, Cabaret,
Pengim penjam, etc), #espaijoveparlemne, Projecte Crea-Acció
Temporalització
Calendari activitats
Agents intervenció Espai Jove, Àrees Cultura i Esport, Pengim Penjam, Meloman
Group, Cargol Treu Farra, Associació de Colles de Carnaval,
grups informals (Hip hop, teatre, música alternativa, skaters, jocs
de taula, arcade...) entitats i associacions no juvenils.

Objectiu : Facilitar la organització d’activitats i utilització d’espais tant per a entitats
juvenils com per als joves no associats.
Línies d’actuació
Oferir suport tècnic i econòmic a les entitats juvenils per al
desenvolupament de les seves activitats.
Impulsar als col·lectius i grups de joves a esdevenir entitats
i oferir-los la formació i el suport tècnic necessari.
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Potenciar la relació amb diferents col·lectius específics que per
les seves característiques no tenen un contacte estable amb
l’Àrea de Joventut.
Posar més facilitats als joves per a les seves sol·licituds
d'equipament material i espais públics.
Indicador

Número d’atencions i activitats realitzades. Número de joves
que participen, en tot el procés i el dia de la realització de
l’activitat.
Programes
Projecte Crea Cultura i Projecte Crea-Acció
Temporalització
Calendari activitats
Agents intervenció Espai Jove, Àrees Cultura i Esport, Pengim Penjam, Meloman
Group, Cargol Treu Farra, Associació de Colles de Carnaval,
grups informals (Hip hop, teatre, skaters, jocs de rol...) entitats i
associacions no juvenils.

Objectiu : Oferir processos socialitzadors en el lleure que impliquin l’adquisició de
valors i responsabilitats.
Línies d’actuació
Fomentar a traves del lleure i la programació d’activitats la
responsabilitat dels joves en tota l’elaboració dels projectes, així
com l’adquirir valors d’equip i coorresponsabilitat en tot el
procés.
Dissenyar, planificar, repartir tasques al conjunt de joves que
participin en les activitats o projectes, fugint del paternalisme de
l’Administració.
Establir equipament Espai Jove com a eix dinamitzador d’aquests
processos socialitzadors.
Indicador
Número d’atencions, consultes i activitats realitzades. Número
de joves que participen, en tot el procés i el dia de la realització
del l‘activitat.
Programes
#espaijoveparlemne i projecte ParticipaAcció
Temporalització
Horaris Espai Jove
Agents intervenció Espai Jove, Àrea Cultura i Festes, entitats i associacions

Objectiu : Promoure la cultura i els espais creatius entre la població juvenil.
Línies d’actuació
Oferir recursos i equipaments municipals a joves i grups de joves
Interessats en potenciar la cultura i els espais creatius.
Organitzar tastets d'entitats per a joves no associats .
Aprofitar l’amplia oferta de l’agenda cultural i festes populars
que disposa el municipi.
Potenciar i impulsar la cultura, la creativitat i la originalitat. Fer
costat a tots aquells projectes creatius i promoure aquelles
ments més actives.
Estar atents a les noves formes culturals i nous models creatius
que els joves consumeixen o es senten interessats i
58

PLA LOCAL INTEGRAL DE JOVENTUT 2016-2020
representats.
Potenciar l’intercanvi cultural entre joves del municipi i d’altres
poblacions veïnes, potenciar el talent dels joves en activitats
mancomunades com ara projectes conjunts.
Promoure sortides culturals (teatre, circ, dansa, festivals)
Indicador
Número d’activitats programades amb entitats juvenils o grups
de joves no associats. Número de joves que participen, en tot el
procés i el dia de la realització de l’activitat. Número de joves
que formen part de les entitats juvenils. Número de grups de
joves no associats.
Programes
Projecte Crea Cultura (Barraques, Festes Majors, Cabaret,
Pengim penjam, etc), Projecte Crea-Acció
Temporalització
Calendari cultural i festivitats
Agents intervenció Espai Jove, Pengim Penjam, Meloman Group, Entitats Culturals
municipals, Biblioteques Municipals, Mercat Medieval,
DoReMiFan Flors, Festivals de Música, Barraques, Fires
comerciants, Associació Amics dels Reis, CBFW, Colla Gegantera.

Objectiu : Comunicar més i millor la oferta d’activitats i programes adreçats al
jovent.
Línies d’actuació
Dissenyar i implementar una estratègia de comunicació
d'esdeveniments a Facebook, Twitter i Instagram des de l’Espai
Jove.
Crear un espai o plafó dins l’Institut per potenciar les cartelleres
del l’Espai Jove i renovar de forma sostinguda els plafons .
Col·laborar en la revista i el blog de l’Institut .
Utilitzar el departament de Premsa de l’Ajuntament així com els
seus canals propis i espais en mitjans de comunicació.
Indicador
Numero d’activitats o programacions publicades. Número
usuaris o seguidors xarxes socials.
Temporalització
Durant tot l’any, prèvia a l’esdeveniment, durant l’acte i
publicacions post activitat i valoracions.
Agents intervenció Espai Jove, Xarxes Socials (Facebook, Instagram i Twitter) Àrea
Comunicació i Premsa Ajuntament de Calonge

Repte 5 – Bons hàbits i salut

Objectiu : Promoure els hàbits saludables.
Línies d’actuació
Fomentar els hàbits, conductes i pràctiques que contribueixen a
la promoció de la salut entre els joves.
Prevenir les conductes i els consums de risc en tots els àmbits de
la salut.
Treballar hàbits i conductes saludables durant la infància, abans
que puguin tenir les primeres experiències.
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Treballar hàbits i conductes saludables amb els adolescents a
l’Institut, mitjançant xerrades, tallers, teatre emocional, etc.
Oferir els recursos i els serveis necessaris per afrontar malestars
de salut en totes les seves dimensions, així com poder delegar o
intervenir en consultes sobre salut i riscos.
Indicador
Nombre de consultes, atencions o intervencions en matèria de
salut, número d’activitats o accions programades de salut durant
l’any.
Temporalització
Setembre a Juliol, obertura de l’Espai jove
Agents intervenció Espai Jove (canals propis xarxes socials), Institut, Serveis Socials,
ACAS, Àrea Esport, blog BeJove, DipSalut

Objectiu : Ampliar els mecanismes d’informació, sensibilització i prevenció en
àmbit de salut.
Línies d’actuació
Informar i donar a conèixer que l’Espai Jove és un espai de
consulta i assessorament en temes de salut.
Fer accions de sensibilització sobre el terreny per evitar
conductes de risc durant espais com la Festa Major, el projecte
#espaijoveparlemne i altres activitats durant l’any.
Utilitzar les pròpies xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram,
blog BEJove) com a espai de comunicació en temes de salut ,
compartint vídeos, fotos, articles o tot tipus d’informació en
matèria de informació i prevenció de salut.
Indicador
Nombre de consultes, atencions o intervencions en matèria de
salut, número d’activitats o accions programades de salut durant
l’any.
Temporalització
Setembre a Juliol, obertura de l’Espai jove
Agents intervenció Espai Jove (canals propis xarxes socials), Institut, Serveis Socials,
ACAS, Àrea Esport, blog BeJove, DipSalut

Objectiu : Fomentar l’esport i les activitats físiques des d’un enfocament integrador
i saludable.
Línies d’actuació
Coordinar amb diferents entitats esportives del poble activitats
per a joves i fomentar la organització d’activitats esportives.
Difondre l’accés a les activitats esportives municipals i fomentar
els descomptes en les seves instal·lacions.
Donar suport a l'organització d'activitats esportives
participatives, tornejos propis, sortides, intercanvis amb altres
espais joves .
Mantenir en bon estat els espais oberts destinats a la pràctica
esportiva.
Analitzar casos de joves amb dificultat per poder pagar fitxes
esportives, compensar amb arbitratges o serveis de monitors.
Dissenyar i implementar un projecte d'obertura i aprofitament
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dels patis escolars.
Indicador
Nombre d’activitats físiques i esportives programades, número
de joves participants a les diferents activitats esportives
programades, número de joves s’han beneficiat del Carnet Jove
per matrícula Gimnàs Municipal.
Programes
Hora Esport Jove, Carnet Jove
Temporalització
Setembre a Juliol
Agents intervenció Espai Jove, Àrea Esport, entitats esportives, Àrea de Medi
Ambient, Taula Tècnica Comarcal,

Repte 6 – Treball en xarxa amb altres municipis, BE Jove.

Objectiu : Planificar i dissenyar de manera coordinada projectes i activitats
comarcals comunes.
Línies d’actuació
Detectar i avaluar problemàtiques juvenils de la comarca,
mitjançant el treball en xarxa.
Desenvolupar actuacions comarcals.
Generar contingut d’ús comarcal.
Intercanvi d’informació, projectes, experiències i punts de vistes
entre professionals del mateix sector.
Indicador
Nombre de trobades tècniques de treball. Nombre d’actuacions
comarcals. Valoració de la taula tècnica de les actuacions
comarcals.
Programes
Taula Tècnica Comarcal, Blog BeJove
Temporalització
Reunions mensuals itinerants.
Agents intervenció Espai Jove, Secretaria Joventut Generalitat, Consell Comarcal,
Oficina Jove, Zona Jove de Santa Cristina d’Aro, Punt Jove de
Palamós, Espai Jove de Platja d’Aro, Espai Jove d’Albons,
Ajuntament de Mont-ras, Punt Jove de Vall-llobrega, Can Genís
de Palafrugell, Punt Jove de Sant Feliu de Guíxols, Zona Jove de
la Bisbal d’Empordà.

Objectiu : Mancomunar recursos, espais i equipaments comarcals.
Línies d’actuació
Establir sinèrgies de treball entre municipis.
Mantenir actiu el blog comarcal BEjove
Fer inventari de tots els recursos i equipaments comarcals
destinats als joves, així com calendari d’activitats, xarxes socials i
canals de comunicació.
Relació comarcal d’entitas o associacions juvenils.
Indicador
Nombre de trobades tècniques de treball. Nombre d’actuacions
comarcals. Valoració de la taula tècnica de les actuacions
comarcals.
Programes
Taula Tècnica Comarcal, Blog BeJove
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Temporalització
Reunions mensuals itinerants i calendari activitats
Agents intervenció Espai Jove, Secretaria Joventut Generalitat, Consell Comarcal,
Oficina Jove, Zona Jove de Santa Cristina d’Aro, Punt Jove de
Palamós, Espai Jove de Platja d’Aro, Espai Jove d’Albons,
Ajuntament de Mont-ras, Punt Jove de Vall-llobrega, Can Genís
de Palafrugell, Punt Jove de Sant Feliu de Guíxols, Zona Jove de
la Bisbal d’Empordà.

Repte 7 – Créixer

Objectiu : Començar a desenvolupar accions i projectes puntuals a Sant Antoni en
equipaments ja existents
Línies d’actuació
Dissenyar i planificar projectes propis per els joves de Sant
Antoni de Calonge.
Utilitzar els estudis de Tallers Estudis Assistits per començar a
teixir grups de joves i fomentar la participació.
Potenciar més activitats i projectes a Sant Antoni.
Indicador
Nombre de joves participants als Tallers Estudis Assistits,
número d’activitats programades a Sant Antoni, nombre de
joves participants a les activitats programades a Sant Antoni
Programes
Projecte Crea Cultura, Projecte Crea-Acció, Taller Estudis
Assistits
Temporalització
Setembre a Juliol, obertura de l’Espai jove
Agents intervenció Espai Jove, Institut Puig Cargol, Àrea Cultura i Ensenyament

Objectiu : Analitzar, avaluar i planificar la ubicació del nou equipament satèl·lit de
l’ Espai Jove a Sant Antoni
Línies d’actuació

Treballar en la recerca d’un equipament on poder ubicar el nou
Espai jove a Sant Antoni de Calonge.
Planificar, estructurar i dissenyar el futur equipament.
Indicador
Nombre de reunions per l’execució d’aquest projecte.
Temporalització
Pla local de Joventut 2016-2020
Agents intervenció Equip de govern, Regidoria de Joventut i Ensenyament, Alcaldia,
Obres i Serveis, Diputació de Girona i Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya
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7 . PRESSUPOST I TEMPORALITZACIÓ
Per tal d’executar aquest Pla Local de Joventut i tot el seguit de reptes definits
anteriorment, disposarem d’un pressupost anual i d’un esquema calendaritzat, que
anomenarem la temporalització. Aquesta temporalització serà un patró temporal i ens
permetrà tenir un guió per a cada etapa dels reptes i objectius que hem definit.
Pressupost
El pressupost de l’Àrea de Joventut ve marcat per els pressupostos anuals que es
dissenyen des de l’Ajuntament. Actualment el pressupost de joventut ve marcat per
tres partides:
-

Capítol I – Despeses Personal - sou del Tècnic de Joventut .................37.688 €
Capítol IV – Pressupost Activitats Joventut ..................................... 26.000 €
Capítol II – Pressupost Subvencions Joventut ..................................... 1.500 €
TOTAL .................................... 65.188 €
+ addicional pressupost de cultura .............................................. 8.000 € aprox 1*

TOTAL .................................................................................................. 73.188 €
+ Subvenció per projectes Juvenils per a Ens Locals ..................... 11.000€ / 15.000€ 2*
1*

Pressupost addicional Capítol IV activitats culturals i festes, correspon a altres
activitats culturals o festives relacionades amb joventut, algunes de les festes culturals
que es desenvolupen durant l’any com ara Prego Festa Major, convenis Pengim
Penjam,Correfoc, Festa Entitats Sant Antoni, etc... aquestes activitats o esdeveniments
es paguen des de partides de l’Àrea de Cultura i poden suposar anualment uns 8.000
euros aproximadament .
2* aquest import és anual i no és fixe, ve donat per la valoració que és fa des de la
Direcció General de Joventut dels projectes presentats, els darrers anys aquests imports
ha oscil·lat entre 11.000 i 15000 euros, val a dir, que han estat valoracions molt
positives i de les més altres de la província de Girona.

En els darrers pressupostos anuals, els del 2016, la quantitat en el Capítol IV
Pressupost Activitats Joventut ha tingut un augment significatiu, s’ha ampliat amb
10.000 euros la partida pressupostària, aquest fet demostra la voluntat de dotar de
recursos l’Àrea de Joventut per a complir el Repte 7 del Pla Local de Joventut,
CRÉIXER.
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Temporalització
REPTE 1 : ACONSEGUIR L’ÈXIT EN LA TRAJECTÒRIA EDUCATIVA.
Objectiu : Potenciar el treball conjunt i coordinat amb l’ Institut
Oct. – Des.

Gen. – Març

Abril – Juny

Juliol – Set.

Reunions trimestrals
amb directora, Cap
Estudi i coordinadora
pedagògica i CAD.

Reunions trimestrals
amb directora, Cap
Estudi i coordinadora
pedagògica i CAD.

Reunions trimestrals
amb directora, Cap
Estudi i coordinadora
pedagògica i CAD.

Setembre - Reunió
preparació del curs
amb Direcció i Cap
d’Estudis.

Avaluació i anàlisi
possibles línees graus
mitjans.

Objectiu : Presència en el dia a dia acadèmic.
Oct. – Des.

Gen. – Març

Abril – Juny

Juliol – Set.

Tutories per informar Tutories per informar Tutories per informar Tutories per informar
activitats, projectes i activitats, projectes i activitats, projectes i activitats, projectes i
serveis de l’Espai Jove serveis de l’Espai Jove serveis de l’Espai Jove serveis de l’Espai Jove
principi
curs,
Utilitzar hores del Utilitzar hores del Utilitzar hores del
setembre.
patí per informar i patí per informar i patí per informar i
tenir presència.
tenir presència.
tenir presència.
Calendaritzar
col·laboració amb el
Aprofitar
activitats
Aprofitar
activitats
blog i revista de
pròpies del calendari
pròpies del calendari
l’Institut.
per col·laborar i
per col·laborar i
participar de les
participar de les
activitats,
festa
activitats, Diada de
Nadal.
Sant Jordi.

Objectiu : Vetllar per l’atenció d’alumnes amb necessitats educatives especials o
amb risc d’exclusió social.
Oct. – Des.
Gen. – Març
Abril – Juny
Juliol – Set.
Taller Estudis Assistits
dilluns a dijous
16:00h a 17:30h
Calonge i Sant Antoni.

Taller Estudis Assistits
dilluns a dijous
16:00h a 17:30h
Calonge i Sant Antoni.

Taller Estudis Assistits
dilluns a dijous
16:00h a 17:30h
Calonge i Sant Antoni.

Setembre Planificació
Taller
Estudis
Assistits
amb
Directora Institut i
coordinadora
Avaluacions trimest. Avaluacions trimest. Avaluacions trimest.
pedagògica.
entre professionals entre professionals entre professionals
Espai Jove i tutors Espai Jove i tutors Espai Jove i tutors
alumnes del TEA.
alumnes del TEA.
alumnes del TEA.
Maig- Presentar a
l’Institut el programa
de la Garantia Juvenil
i altres alternatives
per alumnes amb
dificultats.
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Objectiu : Garantir la informació i orientació a tots els joves sobre tota la oferta de
la formació formal i alternativa.
Oct. – Des.
Gen. – Març
Abril – Juny
Juliol – Set.
Horaris Espai Jove
Horaris Espai Jove
Horaris Espai Jove
Horaris Espai Jove
09:30h – 14:00h i 09:30h – 14:00h i 09:30h – 14:00h i excepte Agost tancat.
17:00h – 19:30h.
17:00h – 19:30h.
17:00h – 19:30h.

Publicitar
Presentar
el Tutories o hores matricules
de
projecte “Brúixola” personalitzades amb l’Escola Adults i
joves
projecte estudis alternatius.
a l’ Institut.
“Brúixola”

Acompanyament
ExpoJove Girona.

Objectiu : Promoure un dispositiu transitiu entre Escola-Treball.
Oct. – Des.

Gen. – Març

Abril – Juny

Juliol – Set.

Horaris Espai Jove
Horaris Espai Jove
Horaris Espai Jove
Horaris Espai Jove
09:30h – 14:00h i 09:30h – 14:00h i 09:30h – 14:00h i excepte Agost tancat.
17:00h – 19:30h.
17:00h – 19:30h.
17:00h – 19:30h.
Horari de Impulsora
Horari de Impulsora Horari de Impulsora Horari de Impulsora de Garantia Juvenil
de Garantia Juvenil
de Garantia Juvenil
de Garantia Juvenil
cada dijous de 9:00h
cada dijous de 9:00h cada dijous de 9:00h cada dijous de 9:00h a 14:00h, excepte
a 14:00h.
a 14:00h.
a 14:00h.
juliol i agost.

REPTE 2 : ACONSEGUIR L’ÈXIT EN LA TRAJECTÒRIA LABORAL.
Objectiu : Informar, orientar i assessorar els joves sobre el món laboral i les sortides
professionals.
Oct. – Des.
Gen. – Març
Abril – Juny
Juliol – Set.
Horaris Espai Jove
Horaris Espai Jove
Horaris Espai Jove
Horaris Espai Jove
09:30h – 14:00h i 09:30h – 14:00h i 09:30h – 14:00h i excepte Agost tancat.
17:00h – 19:30h.
17:00h – 19:30h.
17:00h – 19:30h.
Horari del Club de la
Horari del Club de la Horari del Club de la Horari del Club de la Feina cada dimecres
Feina cada dimecres Feina cada dimecres Feina cada dimecres de 9:00h a 14:00h,
de 9:00h a 14:00h.
de 9:00h a 14:00h.
de 9:00h a 14:00h.
excepte juliol i agost.
.

Actualitzar
setmanalment
les
ofertes de feina Club
de la Feina, taulells i
Xarxes Socials.

Actualitzar
setmanalment
les
ofertes de feina Club
de la Feina, taulells i
Xarxes Socials.

Actualitzar
setmanalment
les
ofertes de feina Club
de la Feina, taulells i
Xarxes Socials.
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Objectiu : Potenciar la coordinació entre els diferents agents relacionats amb
l’ocupació juvenil.
Oct. – Des.
Gen. – Març
Abril – Juny
Juliol – Set.
Reunions trimestrals Reunions trimestrals Reunions trimestrals Reunions trimestrals
entre Espai jove i entre Espai jove i entre Espai jove i entre Espai jove i
programa Activa’t .
programa Activa’t.
programa Activa’t .
programa Activa’t.
Avaluació
i Reunió
semestral
programació cursos amb el SOC de
amb Impulsora de Palamós
Garantia Juvenil.
Avaluació
i
programació cursos
amb Impulsora de
Garantia Juvenil.

Avaluació
i Reunió
semestral
programació cursos amb el SOC de
amb Impulsora de Palamós.
Garantia Juvenil
Avaluació
i
Renovació conveni programació cursos
anual amb Impulsora amb Impulsora de
de Garantia Juvenil, Garantia Juvenil.
juny.

Avaluació Anual amb
el Club de la Feina.

Objectiu : Promoure l’emprenedoria entre els joves.
Oct. – Des.

Gen. – Març

Abril – Juny

Reunions semestrals
entre Espai jove i
programa Construïm
Empresa
i
Viver
Empreses .

Juliol – Set.
Reunions semestrals
entre Espai jove i
programa Construïm
Empresa
i
Viver
Empreses.

REPTE 3 : SENTIMENT DE PERTINENÇA I COHESIÓ SOCIAL.
Objectiu : Fomentar la integració social de diferents minories i promoure el
respecte a la diversitat i la convivència
Oct. – Des.

Gen. – Març

Abril – Juny

Juliol – Set.

Treball diari cada
tarda Espai Jove,
treball
d’acompanyament i
empatia.

Treball diari cada
tarda Espai Jove,
treball
d’acompanyament i
empatia.

Treball diari cada
tarda Espai Jove,
treball
d’acompanyament i
empatia.

Treball diari cada
tarda Espai Jove,
treball
d’acompanyament i
empatia.

Reunions mensuals
amb Serveis Socials i
atenció
menors,
coordinacions.

Reunions mensuals
amb Serveis Socials i
atenció
menors,
coordinacions.

Reunions mensuals
amb Serveis Socials i
atenció
menors,
coordinacions.

Reunions mensuals
amb Serveis Socials i
atenció
menors,
coordinacions.

Reunió anual amb
responsables de la
Mesquita Calonge.

Reunió
anual
avaluació amb Policia
Local.
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Objectiu : Potenciar el sentiment de pertinença mitjans canals de participació.
Oct. – Des.

Gen. – Març

Abril – Juny

Juliol – Set.

Aprofitament
del
calendari d’ activitats
i projectes dissenyats
per l’Espai Jove i la
resta
d’Àrees
o
entitats juvenils o no
juvenils del municipi.

Aprofitament
del
calendari d’ activitats
i projectes dissenyats
per l’Espai Jove i la
resta
d’Àrees
o
entitats juvenils o no
juvenils del municipi.

Aprofitament
del
calendari d’ activitats
i projectes dissenyats
per l’Espai Jove i la
resta
d’Àrees
o
entitats juvenils o no
juvenils del municipi.

Aprofitament
del
calendari d’ activitats
i projectes dissenyats
per l’Espai Jove i la
resta
d’Àrees
o
entitats juvenils o no
juvenils del municipi.

Objectiu : Establir l’equipament de l’Espai Jove com a motor d’aquesta inclusió.
Oct. – Des.

Gen. – Març

Abril – Juny

Juliol – Set.

Horaris Espai Jove
Horaris Espai Jove
Horaris Espai Jove
Horaris Espai Jove
09:30h – 14:00h i 09:30h – 14:00h i 09:30h – 14:00h i 09:30h – 14:00h i
17:00h – 19:30h.
17:00h – 19:30h.
17:00h – 19:30h.
17:00h – 19:30h
Dissenyar
trimestralment amb
els joves activitats
participatives.

Dissenyar
trimestralment amb
els joves activitats
participatives.

Dissenyar
trimestralment amb
els joves activitats
participatives.

Excepte agost.
Dissenyar
trimestralment amb
els joves activitats
participatives.

Objectiu : Facilitar informació i orientació en els recursos existents per a l’adquisició
o lloguer d’habitatge en el procés d’emancipació*.
Oct. – Des.
Gen. – Març
Abril – Juny
Juliol – Set.
Reunió
semestral
amb responsables de
l’Oficina
Municipal
d’Habitatge
en
matèria d’habitatge
per
a
joves,
subvencions, etc...

Reunió
semestral
amb responsables de
l’Oficina
Municipal
d’Habitatge
en
matèria d’habitatge
per
a
joves,
subvencions, etc...

REPTE 4 : PARTICIPACIÓ, AUTONOMIA I LLEURE.
Objectiu : Fomentar l’educació en la participació, l’associacionisme i el coneixement
de la vida social entre els jove.
Oct. – Des.
Gen. – Març
Abril – Juny
Juliol – Set.
Aprofitar
el
calendari d’ activitats
i projectes dissenyats
per
les
entitats
juvenils, culturals i
esportives
del
municipi.

Aprofitar
el
calendari d’ activitats
i projectes dissenyats
per
les
entitats
juvenils, culturals i
esportives
del
municipi.

Aprofitar
el
calendari d’ activitats
i projectes dissenyats
per
les
entitats
juvenils, culturals i
esportives
del
municipi.

Reunions anuals per

Aprofitar
el
calendari d’ activitats
i projectes dissenyats
per
les
entitats
juvenils, culturals i
esportives
del
municipi.
Promoure a Institut i
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planificar convenis i
subvencions entitats
juvenils.

xarxes socials les
entitats juvenils, la
seva existència i com
participar-hi.

Objectiu : Facilitar la organització d’activitats i utilització d’espais tant per a entitats
juvenils com per als joves no associats.
Oct. – Des.
Gen. – Març
Abril – Juny
Juliol – Set.
Aprofitar
el
calendari d’ activitats
i projectes dissenyats
per
les
entitats
juvenils, culturals i
esportives
del
municipi.

Aprofitar
el
calendari d’ activitats
i projectes dissenyats
per
les
entitats
juvenils, culturals i
esportives
del
municipi.

Reunions semestrals
amb Àrea de Cultura i
Esports planificació
activitats juvenils.

Aprofitar
el
calendari d’ activitats
i projectes dissenyats
per
les
entitats
juvenils, culturals i
esportives
del
municipi.

Aprofitar
el
calendari d’ activitats
i projectes dissenyats
per
les
entitats
juvenils, culturals i
esportives
del
municipi.

Reunions semestrals
amb Àrea de Cultura i
Esports planificació
activitats juvenils.
Reunions
Barraques
Calonge.

preparar
de

Objectiu : Oferir processos socialitzadors en el lleure que impliquin l’adquisició de
valors i responsabilitats.
Oct. – Des.
Gen. – Març
Abril – Juny
Juliol – Set.
Dissenyar i planificar
trimestralment amb
els joves; espais i
activitats
(sortides,
tallers,
concerts,
concursos,
#espaijoveparlemne,
xerrades ... etc

Dissenyar i planificar
trimestralment amb
els joves; espais i
activitats
(sortides,
tallers,
concerts,
concursos,
#espaijoveparlemne,
xerrades ... etc

Dissenyar i planificar
trimestralment amb
els joves; espais i
activitats
(sortides,
tallers,
concerts,
concursos,
#espaijoveparlemne,
xerrades ... etc

Dissenyar i planificar
trimestralment amb
els joves; espais i
activitats
(sortides,
tallers,
concerts,
concursos,
#espaijoveparlemne,
xerrades ... etc

Avaluar
calendari
d’activitats
programades.

Objectiu : Promoure la cultura i els espais creatius entre la població juvenil.
Oct. – Des.

Gen. – Març

Abril – Juny

Pregó
Pengim Espectacle
Festa Major Pengim
Penjam.
Mercat Medieval de
Calonge.
Festival de M´suica
de Calonge {interludi}
Festa Major Estiu ce
Doremifa’n Flors
Calonge.
Diada de Sant Jordi a

Cabaret
Hivern Espais assaig Colles CircaVila
Pengim Penjam.
Carnaval.
Penjam.
Grup de Teatre de Jornades de cultura
l’Espai Jove.
urbana amb els nous
col·lectius de música
Festa Major hivern de electrònica Meloman
i grup informal de
Calonge.

Juliol – Set.
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Planificar el projecte hip-hop de Calonge.
CreaAccio 2016 i
següents.

la Biblioteca.

Festa Major d’Estiu
de Sant Antoni de
Calonge.
Promoure
matriculacions Curs
de
Circ,
Club
Patinatge, Escola de
Música.

Objectiu : Comunicar més i millor la oferta d’activitats i programes adreçats al
jovent.
Oct. – Des.
Gen. – Març
Abril – Juny
Juliol – Set.
Dues
publicacions
setmanals mínimes a
les Xarxes Socials
pròpies (Facebook,
Twitter i Instagram.
(agenda,
ofertes,
publicacions, enllaços
interès,
activitats
municipals, activitats
pròpies...)

Dues
publicacions
setmanals mínimes a
les Xarxes Socials
pròpies (Facebook,
Twitter i Instagram.
(agenda,
ofertes,
publicacions, enllaços
interès,
activitats
municipals, activitats
pròpies...)

Dues
publicacions
setmanals mínimes a
les Xarxes Socials
pròpies (Facebook,
Twitter i Instagram.
(agenda,
ofertes,
publicacions, enllaços
interès,
activitats
municipals, activitats
pròpies...)

Dues
publicacions
setmanals mínimes a
les Xarxes Socials
pròpies (Facebook,
Twitter i Instagram.
(agenda,
ofertes,
publicacions, enllaços
interès,
activitats
municipals, activitats
pròpies...)

Mensualment
actualitzar el plafó
informatiu de l’Espai
Jove a l’Institut.

Mensualment
actualitzar el plafó
informatiu de l’Espai
Jove a l’Institut.

Mensualment
actualitzar el plafó
informatiu de l’Espai
Jove a l’Institut.

Mensualment
actualitzar el plafó
informatiu de l’Espai
Jove a l’Institut.

Planificar amb Institut
publicacions a la
revista del centre.

REPTE 5 : BONS HÀBITS I SALUT.
Objectiu : Promoure els hàbits saludables.
Oct. – Des.

Gen. – Març

Abril – Juny

Programar el projecte Programar una acció Programar una acció
#espaijoveparlemne
de
salut
durant de
salut
durant
Incluint una visió dels aquest trimestre.
aquest trimestre.
hàbits i conductes
saludables.

Juliol – Set.
Dissenyar
amb
Institut les accions
durant
el
curs,
xerrades,
ACAS,
teatre emocional...

Objectiu : Ampliar els mecanismes d’informació, sensibilització i prevenció en
àmbit de salut.
Oct. – Des.
Gen. – Març
Abril – Juny
Juliol – Set.
Horaris Espai Jove

Horaris Espai Jove

Horaris Espai Jove
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Cada tres setmanes
fer una publicació a
les xarxes socials en
matèria de prevenció,
addiccions o temes
relacionats amb salut.

Cada tres setmanes
fer una publicació a
les xarxes socials en
matèria de prevenció,
addiccions o temes
relacionats amb salut.

Cada tres setmanes
fer una publicació a
les xarxes socials en
matèria de prevenció,
addiccions o temes
relacionats amb salut.

Reunió
semestral
amb Serveis Socials
temes salut i casos
puntuals i possibles
intervencions
conjuntes.

Festa Major acció
conjunta amb Creu
Roja programa Som
Nit.
Reunió
semestral
amb Serveis Socials
temes salut i casos
puntuals i possibles
intervencions
conjuntes.

Objectiu : Fomentar l’esport i les activitats físiques des d’un enfocament integrador
i saludable.
Oct. – Des.
Gen. – Març
Abril – Juny
Juliol – Set.
Promoure un dia a la Promoure un dia a la Promoure un dia a la Promoure sortides i
setmana
l’Hora setmana
l’Hora setmana
l’Hora activitats esportives
Esport Jove.
Esport Jove.
Esport Jove
per l’entorn, platja,
camí ronda.
Esquiada als Pirineus. Trobades esportives
Promoure obertura
amb altres Espais Torneig Futbol 7
Pati de l’Escola com a Reunions amb Àrea Joves veïns.
Festa Major d’Estiu.
d’Esport,
avaluar
nou projecte.
possibles
millores
Actuació amb joves
Torneig de Futbol equipaments
amb dificultats per
Sala Festa Major esportius.
poder
fer
front
Hivern.
matrícules o fitxes
esportives.

REPTE 6 : TREBALL EN XARXA AMB ALTRES MUNICIPIS, BE JOVE.
Objectiu : Planificar i dissenyar de manera coordinada projectes i activitats
comarcals comunes.
Oct. – Des.
Gen. – Març
Abril – Juny
Juliol – Set.
Trobades mensuals
de treball integrades
per els tècnics de
joventut del Baix
Empordà
que
participen al projecte

Trobades mensuals
de treball integrades
per els tècnics de
joventut del Baix
Empordà
que
participen al projecte

Trobades mensuals
de treball integrades
per els tècnics de
joventut del Baix
Empordà
que
participen al projecte

Trobades mensuals
de treball integrades
per els tècnics de
joventut del Baix
Empordà
que
participen al projecte

Disseny de projectes i Implementació
Implementació
Implementació
i
accions comunes.
projectes i accions projectes i accions avaluació projectes i
comunes.
comunes.
accions comunes.

Objectiu : Mancomunar recursos, espais i equipaments comarcals.
Oct. – Des.

Gen. – Març

Abril – Juny
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Compartir informació
i publicacions cada
dues setmanes de
Blog comarcal BEjove
i les Xarxes socials de
l’Oficina Jove del BE
(Facebook, Twitter i
Instagram)

Compartir informació
i publicacions cada
dues setmanes de
Blog comarcal BEjove
i les Xarxes socials de
l’Oficina Jove del BE
(Facebook, Twitter i
Instagram)

Compartir informació
i publicacions cada
dues setmanes de
Blog comarcal BEjove
i les Xarxes socials de
l’Oficina Jove del BE
(Facebook, Twitter i
Instagram)

Compartir informació
i publicacions cada
dues setmanes de
Blog comarcal BEjove
i les Xarxes socials de
l’Oficina Jove del BE
(Facebook, Twitter i
Instagram)

Disseny de projectes i Implementació
Implementació
Implementació
accions comunes.
projectes i accions projectes i accions projectes i accions
comunes.
comunes.
comunes.
Acció conjunta al
Saló de la Formació
del Consell Comarcal,
estand BeJove.

REPTE 7 : CRÉIXER.
Objectiu : Començar a desenvolupar accions i projectes puntuals a Sant Antoni en
equipaments ja existents.
Oct. – Des.
Gen. – Març
Abril – Juny
Juliol – Set.
Disseny i planificació
de projectes a Sant
Antoni
començant
per el Taller Estudis
Assistit.
Anàlisi i diagnosi de la
realitat juvenil a Sant
Antoni de Calonge.

Planificar una acció,
activitat o projecte
trimestral a Sant
Antoni
(cultural,
esportiva,
lleure,
salut)

Planificar una acció,
activitat o projecte
trimestral a Sant
Antoni
(cultural,
esportiva,
lleure,
salut)

Planificar una acció,
activitat o projecte
trimestral a Sant
Antoni
(cultural,
esportiva,
lleure,
salut)

Objectiu : Analitzar, avaluar i planificar la ubicació del nou equipament satèl·lit de
l’ Espai Jove a Sant Antoni.
Oct. – Des.
Gen. – Març
Abril – Juny
Juliol – Set.
Reunió política i
tècnica per elaborar
projecte o pla d’acció
Espai
Jove
Sant
Antoni
(treball
anàlisis,
diagnosi,
possibilitats, espais,
pressupostos,
recursos,
inconvenients ...)

Reunió política i
tècnica per elaborar
projecte o pla d’acció
Espai
Jove
Sant
Antoni
(treball
anàlisis,
diagnosi,
possibilitats, espais,
pressupostos,
recursos,
inconvenients ...)
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8 .AVALUACIÓ
L’avaluació de les polítiques de joventut de l’Ajuntament és una eina d’aprenentatge
per tal de millorar el plantejament dels nostres reptes, objectius i actuacions.
L’avaluació del Pla de Local de Joventut, com a política pública que és, és necessària
per poder saber si s’han assolit els objectius definits i, per tant, si han tingut l’impacta
previst en el moment dissenyar-lo i planificar-lo.
Què avaluarem?
Avaluarem si els reptes definits s’estan complint i si els objectius programats s’estan
portant a terme en el temps i amb els agents que havíem previst. Avaluarem on hem
de fer més incidència, quins reptes s’estan assolint i quins costen més de complir.
Quan avaluarem?
Depenent del moment en què ens trobem, la metodologia d’avaluació serà:
•Avaluació continuada: al finalitzar qualsevol acció, aquesta serà avalua da pels agents
i joves implicats, segons uns indicadors numèrics i de valoració.
• Avaluació per projectes/programes: al finalitzar qualsevol programa, aquest serà
avaluat pels agents implicats i joves segons uns indicadors numèrics i de valoració.
• Avaluació anual : al finalitzar l’any es crearà un grup d’avaluació (format pels
professionals que han participat en algun moment en el desenvolupament del Pla) que
valorarà els resultats obtinguts i presentarà propostes de millora.
Qui avaluarà? Per una banda consultarem a les diferents Àrees de l’Ajuntament per
demanar si estan treballant conjuntament amb l’Àrea de Joventut, quines son les
mancances o quins han estat les millores que han percebut des de l’existència de la
col·laboració amb Àrea de Joventut, també demanarem en que podem millorar i quins
reptes ens podem marcat per el futur. També serà important entrevistar-nos amb
Alcaldia per saber quin es el seu punt de vista.
Consultarem als joves, tan els que activament participin de l’Espai Jove i les seves
activitats o programacions, com que no en son usuaris. El dia a dia, l’empatia , el “fer
poble”, la relació amb la gent del carrer serà una manera de mesurar quina és la visió
general, de l’Espai Jove i de les seves polítiques.
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Les reunions formals i informals amb grups de joves, o joves individuals, entitats
juvenils, comissions carnaval o festes, les xerrades informals en qualsevol moment
poden ser vàlides per anar extraient conclusions.
Inclourem els grups polítics de l’oposició perquè ens diguin la seva i per informar
quines accions s’estan portant a terme.
Com avaluarem? Ens reunirem amb el/la Coordinadora i Regidor/a de l’Àrea de
Joventut i amb els Tècnics i Regidors de les Àrees de l’Ajuntament que treballi
conjuntament amb l’Espai Jove, per fer intercanvi d’idees i objectius, reunions on
creuarem les diferents experiències, punts de vistes i reptes conjunts.
Amb els joves ho farem amb enquestes, reunions informals, preguntes senzilles i
directes que ens aportin respostes representatives i explicatives, anirem a buscar la
resposta dels joves, el Facebook serà una bona eina per arribar de manera directa als
jove. També la bústia de suggeriments a l’Espai Jove serà un termòmetre del que està
passant, i com dèiem anteriorment, qualsevol xerrada formal o informal amb joves.
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Ja han passat sis anys i dos Plans Locals de Joventut des de la creació de l’Espai Jove
com eix de planificació i desenvolupament de les polítiques de joventut al municipi de
Calonge i Sant Antoni. Durant aquests anys s’ha consolidat aquest nou equipament,
s’han dut a terme amb èxit alguns projectes i altres han quedat a mig camí. Hem
treballat per poder ser un referent per els i les joves del municipi, estem treballant per
ser propers als joves, perquè sentint que poden ser partícips en la seva etapa vital
d’emancipació i participació. Estem treballant per donar els recursos, assessorament,
ajuda i informació perquè no es sentin sols en aquesta etapa i valorin l’Espai Jove com
un company de viatge que els acompanya però que també els pot ser d’ajuda.
Queda molt camí per recórrer, moltes dificultats i molts projectes encoratjadors per
realitzar. La realitat canviant i la ràpida evolució dels adolescents fa que els reptes
siguin apassionants i que tinguem que estar preparats en tot moment per respondre
les seves necessitats. El repte majúscul d’aquest nou Pla Local es CRÉIXER, no
adormir-se, no “apalancar-se” en aquells projectes que ja funcionen, ser originals, ser
transgressors, agosarats, no deixar de somiar tot i tenir els peus a terra, ser valents i
molts cops no tenir por a equivocar-nos.
Agraïm a totes les persones que han ajudat a desenvolupar aquest Pla i a tots aquells
que han aportat el seu granet de sorra, i agraïm al jovent del municipi a deixar-nos ser
espectadors dels seus canvis i el seu creixement.
“Tota hora perduda durant la joventut és una probabilitat de desgracia en el futur.”
Melene Dietrich .
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