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El nou Pla local d’adolescència i joventut de Caldes de Malavella no es parteix de zero, ni de bon 

tros. La ingent tasca acomplerta els darrers anys ens situa en un punt de partida que ens permet 

ser valents i ambiciosos en els objectius que ens plantegem. S'ha confeccionat seguint els criteris 

de transversalitat, qualitat, participació, transformació i integralitat com a manera d'entendre i 

desenvolupar les polítiques de joventut. S'ha fet amb una mirada realista, que ens ha ajudat a 

endinsar-nos encara més en el coneixement de la situació del col·lectiu juvenil i dels afers que 

els afecten. 

El PLAJ és un instrument que orienta les polítiques de joventut de Caldes de Malavella, en 

millora el seu contingut per facilitar les intervencions i valora el col·lectiu juvenil. En els temps 

canviants que vivim el PLAJ també ha de tenir capacitat d'adaptació i ser prou flexible per 

adaptar-se a les noves necessitats i reptes de futur dels i les joves de Caldes de Malavella. 

Els plans de treball de les administracions, com és aquest PLAJ, tenen la seva importància i la 

seva funció, però com és habitual, l'aportació clau per assolir l'èxit, l'aportació que farà que 

s'executi, evolucioni i sigui exitós radica en l'aportació de les persones, de l'equip tècnic de 

joventut i dels joves que l'han de fer seu. I per això som optimistes, perquè comptem amb un 

bon equip i un col·lectiu de joves valent amb ganes d'obrir-se pas cap a un futur que és seu. 

Donem-los doncs les eines perquè es guanyin el futur. 

 

Sergi Mir Miquel  

Regidor de Joventut  
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1. PRESENTACIÓ 
 

El document que es presenta és el Pla Local  d’Adolescència i Joventut 2021 – 2024 (en endavant 

PLAJ), que serà el marc de les polítiques juvenils del consistori els pròxims quatre anys, i té com 

a objectiu principal el treball integral amb col·lectiu jove del municipi de Caldes de Malavella. 

Aquest document ha estat redactat per la tècnica de Joventut, amb el suport d’altres 

professionals de les polítiques de joventut i agents del territori, i té l’estructura recomanada per 

la Direcció General de Joventut d’anàlisi de la realitat juvenil, d’establiment d’objectius 

estratègics, de definició dels criteris metodològics, de disseny d’actuacions concretes, de 

concreció de recursos i pressupostos necessaris, i de mètodes d’avaluació.  

També es realitzarà un primer apartat d’avaluació del Pla Local de Joventut 2016-2019, amb la 

finalitat de conèixer la incidència d’aquest i així, adequar el vigent document amb aquells 

aspectes que s’han de millorar i adaptar a les noves realitats juvenils.  

Es creu necessari doncs, redactar un document marc que estableixi quines seran les actuacions 

que es portaran a terme en el municipi, que garanteixi el treball integral amb les persones joves, 

i que doni resposta a les necessitats manifestades pels destinataris i els agents implicats. Així 

doncs, el PLAJ ha de tenir una mirada teòrica, però també ha de garantir una practicitat que 

permeti plasmar-lo a la vida quotidiana dels professionals de l’Àrea de Joventut i les actuacions 

que es portin a terme. 

També és necessari tenir en compte que el PLAJ és el marc, però que l’actual societat de canvi 

constant fa que sovint les necessitats del col·lectiu juvenil i la seva realitat es vegin modificades, 

i per tant, requereixin altres actuacions per a donar-hi resposta. Així doncs, aquest document ha 

de poder ser avaluable, modificable i canviant, i garantir la possibilitat de replantejar tots aquells 

aspectes que el dia a dia del col·lectiu jove requereixi. 
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1.1. EMMARCAMENT TEÒRIC 
 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, estableix que la Generalitat té les competències exclusives 

en matèria de Joventut i per tant, l’emmarcament teòric d’aquest PLJ es determina amb els 

documents vigents de la Generalitat de Catalunya que estableixen les polítiques públiques amb 

el col·lectiu jove, el Pla Nacional de Joventut 2010 – 2020 i la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de 

polítiques de joventut.  

El Pla Nacional de Joventut 2010 – 2020 (PNJCat) de la Generalitat de Catalunya, aprovat en el 

Decret 90/2013 del 29 de gener, és el full de ruta de les polítiques de joventut. És un document 

descriptiu i de discurs que estableix les línies, reptes i objectius que s’han de tenir en compte en 

l’àmbit comarcal i local en matèria de joventut. Per això, és necessari que els Plans locals de 

Joventut siguin coherents i estiguin en acord amb el PNJCat. Tot i trobar-nos a l’any 2021 el 

PNJCat continua vigent ja que es troba en procés de redacció. I és el document de referència per 

tal d’establir les línies d’actuació municipals en matèria de joventut.  

Així doncs, per tal de dissenyar aquest PLJ, s’han tingut en compte els diferents apartats del 

PNJCat, on es determinen les problemàtiques i les necessitats de les persones joves a Catalunya; 

les línies estratègiques i els objectius de les actuacions públiques; es defineixen els àmbits i eixos 

d’intervenció; s’estableix la metodologia de treball i, finalment, es defineixen els criteris 

d’avaluació. 

També es realitza una definició del concepte de Joventut, que és necessària remarcar per a 

definir quina és la visió del present Pla Local d’adolescència i Joventut 2021 – 2024 sobre el 

col·lectiu jove. La joventut és un període de cicle vital, en el qual s’hi associen un seguit de canvis 

biològics, psicològics i socials. També, és un període de recerca de la identitat personal i 

col·lectiva, de sortida del nucli familiar i de consolidació del propi projecte de vida. No és una 

etapa de transició a la vida adulta, ja que entesa així, el col·lectiu jove no ho seria com a tal, sinó 

que estaria en un procés de transició cap a un altre col·lectiu. Les persones joves doncs, són 

ciutadans de ple dret com la resta de generacions de la societat. Per això, en el disseny de les 

polítiques públiques destinades al col·lectiu jove, l’objectiu principal és el de proporcionar 

recursos que assegurin la igualtat d’oportunitats entre tots els joves, sigui quina sigui la seva 

condició de vida social, de gènere, cultural, de situació socioeconòmica, de religió, d’estat civil, 

laboral, etc. 
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En el PNJCat, també s’estableix el període d’edat en el qual s’emmarquen les polítiques 

públiques, establert dels 16 als 29 anys. De totes maneres, en el cas del PLJ del nostre municipi, 

el disseny d’aquestes polítiques també van destinades als joves de 12 a 16 anys, ja que el PNJCat 

obre la possibilitat d’augmentar els límits d’edat segons les necessitats del territori. Per això en 

el títol del document s’anomena de forma explícita l’etapa de l’adolescència. A més a més, pel 

que fa a l’edat de finalització d’aquest cicle vital, també és flexible segons les necessitats de les 

mateixes persones destinatàries, ja que la joventut no s’entén com un període tancat sinó com 

un cicle vital de construcció que pot iniciar-se o finalitzar-se de forma processual. 

Per altra banda, també cal tenir en compte la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de 

joventut, en la qual s’estableixen les bases jurídiques en matèria de joventut i que regula la 

competència exclusiva que té la Generalitat en aquesta matèria.  

Per últim, l’emmarcament teòric d’aquest PLAJ també es fixa amb els Plans Locals de Joventut 

anteriors, el primer l’any 2012, on s’han realitzat análisis de la realitat juvenil i el context del 

municipi de Caldes de Malavella de forma profunda. Igualment, va determinar les actuacions 

que caldria realitzar fins a la vigència del nou Pla. El PLJ 2021 – 2024 vol donar continuïtat als 

anteriors, tot adaptant les propostes a les realitats actuals.  

 

1.2 . DESCRIPCIÓ GLOBAL DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA 

El Pla Local d’adolescència i  Joventut de Caldes que es presenta, ha estat redactat a través d’un 

procés d’investigació educativa i social, gràcies a l’exploració de dades quantitatives i 

qualitatives, amb les quals s’ha realitzat l’anàlisi de la realitat juvenil del municipi. Amb la 

diagnosi s’han establert els objectius estratègics del pla i definit els diferents programes que 

donen resposta a les necessitats detectades. 

En el marc de les polítiques de joventut, i com a principi bàsic, és necessària la participació dels 

diferents col·lectius que es veuen involucrats com a destinataris i com a agents impulsors del 

pla. Per això, s’ha dut a terme un procés participatiu amb les següents accions: 

Amb joves: 

● Trobades amb Joves:  

S’han realitzat trobades amb grups de joves associades del municipi, en les que es va 

explicar què era el PLJ, i seguidament es van treballar els diferents eixos del Pla, 

potenciant que elles fossin les que detectessin les mancances o les oportunitats del 
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municipi. D’aquestes se n’han extret dades qualitatives d’anàlisis de la realitat juvenil i 

també, s’han fet demandes concretes d’actuacions per part de les joves. Aquestes han 

estat dinamitzades per la tècnica de joventut, a través de dinàmiques i grups de 

discussió.  

● Qüestionari:  

Es va crear un qüestionari per tal que les persones joves del municipi responguessin a 

diferents preguntes relacionades amb els eixos analitzats, per tal d’obtenir dades 

quantitatives i qualitatives.  

 

Amb professionals i agents del territori: 

● Entrevistes a agents socioeducatius del municipi:  

S’han realitzat entrevistes a diferents agents per tal de conèixer quina és la situació 

global del col·lectiu jove. S’han realitzat entrevistes a: una de les psicopedagogues de 

l’Institut de Caldes, a l’infermera del Programa Salut i Escola, al tècnic d’Esports del 

consistori, a l’educadora social de Serveis Socials, a la tècnica de promoció econòmica, 

la tècnica d’Habitatge i la responsable de la Biblioteca municipal. Gràcies a aquestes 

entrevistes, i a altres consultes puntuals com a la llevadora del CAP,  s’han extret 

informacions qualitatives de gran rellevància per tal de realitzar l’anàlisi de la realitat 

del col·lectiu jove, ja que ha permès obtenir una visió més àmplia de les diferents 

situacions que viuen les persones joves. 

Amb representants polítics: 

● Enquesta en línia 

S’ha creat un qüestionari online amb preguntes dirigides a les representants polítiques 

del municipi, per tal de recollir la seva percepció sobre el col·lectiu jove, els punts forts 

i febles de la realitat juvenil municipal. 

● Grup de debat  

Un cop recollides les dades es va convocar una trobada de debat, on hi van participen 

les representants polítiques i la tècnica de joventut. L’objectiu va ser donar a conèixer 

l’elaboració del pla, moderar el debat sobre els diferents eixos en que es centra el 

document per tal de recollir més informació i fer-les partícips del procés.  
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Cal destacar, que ha estat un procés polític – tècnic en el qual s’han representat totes aquelles 

necessitats que a escala política es detecten en el municipi i s’han plasmat en el Pla Local, tant 

en l’anàlisi com en el disseny de les actuacions.  

Altres fonts... 

Per altra banda, s’han utilitzat fons de dades quantitatives per al diagnòstic, a través de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya, el XIFRA Sistema d’Informació Socioeconòmica Local, el Consell 

Comarcal de la Selva, l’Observatori Català de la Joventut, el Canal Salut de la Generalitat de 

Catalunya, la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil i l’Observatori d’Empresa i Treball, entre 

altres. 

1.2.1. MISSIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

 

La redacció d’un Pla Local de Joventut ha de tenir un sentit concret amb el qual, a través dels 

objectius específics i el disseny de programes, es donin resposta de forma integral. 

Les finalitats principals del present Pla Local de Joventut són: 

● Detectar els reptes i oportunitats del col·lectiu jove del municipi de Caldes de Malavella, 

per tal de dissenyar polítiques juvenils adequades al context i treballar per a millorar la 

situació global de les persones joves a través de programes i actuacions. 

● Desenvolupar polítiques d’acompanyament al col·lectiu jove en els seus processos de 

creació d’una identitat individual i col·lectiva, l’emancipació i la creació del seu propi 

projecte de vida, a través de la creació d’espais d’aprenentatge i orientació, així com en 

el treball sociocomunitari des d’una perspectiva de dinamització. 

● Posar a disposició de les persones joves tots els recursos possibles que intervinguin en 

la millora de les seves oportunitats i treballar per a l’equitat i la igualtat, en tots els 

aspectes de la persona que se’n deriven, com pot ser l’educació i la formació, l’accés al 

treball, l’accés a un habitatge, la promoció de la salut, l’accés a la cultura i l’oci i el 

foment de la cultura participativa. 
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2. AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016 –2019  
 

En l’apartat d’avaluació del Pla Local de Joventut 2016 – 2019, s’estableixen aquells aspectes 

que es planteja revisar del Pla, igual que els agents que ho faran i quina ha de ser la 

temporització. 

El fet d’avaluar l’anterior PLJ, ens permet conèixer en quina mesura s’ha assolit allò que s’havia 

planificat i si s'adequa a allò que es volia aconseguir, per tal de millorar la perspectiva, la qualitat 

i l’efectivitat del Pla que es presenta. 

Durant els últims quatre anys, l’Àrea de Joventut ha redactat memòries anuals i avaluacions de 

programes i projectes, per tal de conèixer l’impacte de cadascuna de les accions que s’han dut 

a terme, igual que la continua reflexió i la cerca d’una millora constant per part de l’Àrea i els 

professionals que hi han treballat. 

També el col·lectiu jove ha avaluat aquelles accions que s’han dut a terme, gràcies a mètodes 

d’avaluació i eines específiques que ens han ajudat a millorar i adequar els projectes i activitats 

a les seves necessitats. Aquestes eines han estat des de qüestionaris d’avaluació en finalitzar les 

accions, fins a assemblees i dinàmiques d’avaluació durant el temps que s’ha participat en els 

projectes, de forma periòdica. També s’han trobat estratègies canviants, per tal d’instaurar 

entre els joves una cultura d’avaluació i buscar que la incorporin en el seu dia a dia com a mètode 

de millora dels seus propòsits. 

Gràcies a aquestes avaluacions periòdiques sobre els efectes del Pla Local a la seva població 

diana i la reflexió constant dels professionals de joventut al municipi sobre el funcionament i 

l’organització interna de l’àrea, es poden determinar quins han estat els objectius assolits, el 

grau d’afectivitat de les accions i la temporització de cadascuna de les accions dutes a terme. 

Actualment aquest document no té vigència ni respon a l’actual situació de l’àrea de joventut. 

Però ha guiat les polítiques de joventut del municipi i ha permès els canvis que s’han incorporat 

els darrers anys, no presents en el document, però que neixen dels objectius i el grau de 

coneixença de la realitat juvenil per part dels professionals de l’àrea. 

A continuació, s'estableixen les conclusions dels criteris avaluables durant el procés 

d’implementació del pla, sobretot pel que fa a l’assoliment dels seus objectius i les actuacions 

que se’n deriven, tenint en compte la distinció entre: 
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● Criteri de realisme: avaluació de l’anàlisi de la realitat, sobre si és realista la base 

diagnòstica en la qual treballem o si no té correspondència amb les necessitats dels 

joves. Caldrà que, de forma periòdica, s'analitzi la situació dels joves del municipi de 

Caldes de Malavella per comprovar les variacions possibles amb l’anàlisi realitzat 

durant el disseny del Pla Local de Joventut, i per tant, les relacions entre les 

necessitats detectades i les respostes d’aquest.  

● Criteri d’eficàcia: avaluació dels objectius fixats, a través de l’equilibri entre els 

objectius, els programes dissenyats i l’eficàcia de les accions. Caldrà avaluar de forma 

periòdica si les línies d’actuació que es proposen i els programes són els adequats 

per a donar resposta als objectius que s’han plantejat en aquest pla, o aquells que 

puguin proposar-se durant els anys de vigència d’aquest. 

● Criteri d’eficiència: avaluació dels recursos utilitzats, a través del coneixement 

constant dels costos de les actuacions i la seva eficiència. És necessari avaluar 

constantment si els recursos que s’utilitzen per a la implementació d’aquest pla són 

els adequats, i en el cas de no donar resposta als objectius plantejats, reestructurar-

los.  

 

En les avaluacions anuals dels plans d’actuació de les polítiques públiques a Caldes de Malavella 

gràcies el Contracte Programa, a partir del 2017, es concreten anualment en l’assoliment dels 

objectius, la cobertura assolida de les actuacions executades i la coordinació dels diferents 

agents implicats. Per aquest motiu, es realitza un resum d’aquestes avaluacions per a cadascun 

dels objectius establerts segons els eixos del PLJ 2016 – 2019. També, s’han portat a terme de 

forma periòdica. 

Aquestes avaluacions s’han realitzat amb diferents mecanismes, des de les trobades amb les 

joves en l’execució de les mateixes actuacions, l’avaluació de personal tècnic i treballadores de 

l’àrea de joventut i altres, a la coordinació amb agents socioeducatius del territori. 
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Objectius Eix Cohesió Social i Equilibri Territorial 

Objectiu general 

 
Treballar per la igualtat, la cohesió social i la convivència positiva dels joves i la comunitat 

 

Objectius específics Objectius Operatius  Programes  

 
Impulsar l’ús dels espais públics 
del municipi per la convivència 
ciutadana 

Utilitzar l’espai públic per a la 
realització de programes que 
fomentin la cohesió social  

 
 
 
 
Espai Jove “Ca la Romana” i Punt 
d’Informació Juvenil 
 
Punt d’Informació Juvenil al 
Institut Caldes 
 
Programa d’Ajuts Socials per 
activitats extraescolars, de lleure i 
esportives 
 
Espai web de Joventut i Xarxes 
Socials 
 
Presentació de Ca la Romana a 
l’Institut de Caldes 
 
Consell de Dones 
 
Centre Obert 
 
 
Pati Obert 

Reconèixer l’Espai jove “Ca la 
Romana” com a equipament d’ús 
públic i de convivència entre els 
grups de joves i també, els altres 
col·lectius de la comunitat 
 

 
Promoure espais de trobada entre 
diferents col·lectiu i grups de joves  

Impulsar relacions positives entre 
els diferents col·lectius del 
municipi 
 
 

Donar visibilitat als diferents 
grups de persones joves per 
valorar la diversitat existent i 
protegir-la 
 

 
Garantir l’accés a les actuacions i 
programes de l’administració local 
a tots els joves del municipi 

Treballar per eliminar les 
desigualtats que poden sorgir per 
raó de gènere, nacionalitat, 
orientació sexual, capacitats, o 
situacions econòmiques, entre 
altres. 
 

Promoure l’acceptació de la 
diversitat existent entre els joves i 
el respecte cap a ella. 

 

Gràcies al Contracte programa, s’estableixen aquests objectius al programa “CONVIU I 

DINAMITZA’T – Treballem per la igualtat, la cohesió social i la convivència dels joves i la 

comunitat a partir de l’any 2017”.  

Dins l’eix existeixen diferents programes que cobreixen, en la major part, actuacions previstes 

pel col·lectiu jove a partir de 12 anys. Ara bé, gràcies a l’impuls de la taula de convivència a partir 

del 2016 no especificat en el PLJ 2016 - 2019, les actuacions de l’Àrea de Joventut en relació a la 

cohesió social i la convivència de la comunitat es dirigeixen a tota la població del municipi, i per 



 

 

13 
 

 

tant, les persones destinatàries s’amplien fins a tots els col·lectius, en concret a les persones 

amb situació de risc i en major situació de vulnerabilitat. 

El treball conjunt a les taules de convivència entre diferents agents socioeducatius del territori 

millora exponencialment la qualitat dels projectes que es porten a terme dins aquesta línia de 

treball. Pel que fa a la temporalitat de les coordinacions amb els agents implicats, es diferencia 

en cadascun dels projectes, però en tots els casos s’aconsegueix fer de forma periòdica establint 

mètodes de treball conjunt (comissions de casos, entre d’altres). Cal destacar al importància i la 

necessitat d’establir un treball en xarxa amb els agents socioeducatius més propers dels joves, 

com són l’equip directiu i l’equip d’orientació psicopedagògica del centre d’educació secundària 

i l’equip de serveis socials del consistori, Del 2017 al 2019 s’han consolidat les coordinacions 

periòdiques, per tant, es valora molt positivament. D’aquestes, han nascut programes com 

l’Educació de Carrer, el Conveni ASA i les mesures Restauratives o la implementació del Projecte 

d’Acompanyament Educatiu per a joves i infants i les seves famílies al municipi. També es van 

ampliar l’any 2018 aquests espais de coordinació, amb la Taula de Benestar i Comunitat 

impulsada per Dipsalut, les comissions de treball i les comissions de casos. Tot i que aquesta 

segona ja no existeix i s’ha unificat amb la primera.  

Pel que fa als programes i els projectes d’informació juvenil continuen actius, ampliant el 

nombre de vegades presents als PIJ de l’Institut, les xerrades a 1r d’ESO, la renovació de la web 

i la informació juvenil per xarxes socials. També es porta a terme el projecte Pati Obert d’abril a 

novembre, amb la contractació d’una monitora de lleure, que ha millorat la cohesió de diferents 

col·lectius (infants, joves i famílies). Per altra banda, es continua impulsant la Taula de 

Convivència, participant a la nova Taula de Benestar i comunitat i a tots els projectes que se’n 

deriven (famílies amb flow, projecte de tallers a famílies i joves de 10 a 14 anys). 

També s’han recuperat les reunions de delegats/des a l’institut el curs 2018 – 2019, com espai 

informatiu i de participació juvenil.  

Com hem especificat anteriorment, el projecte d’educació de carrer, tot i estar escrit per part 

dels agents socioeducatius de la taula de convivència com a projecte conjunt des del 2017, no 

s’ha portat a terme. Per altra banda, el projecte mancomunat de Desenvolupament Comunitari 

que s’impulsava des de Benestar Social del Consell Comarcal de la Selva, es va dur a terme els 

anys 2016 i 2017, eliminant-lo el 2018 degut a la manca de joves interessades en participar a les 

activitats que es proposaven en el projecte, i decidint de forma coordinada entre els diferents 
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agents del territori que era un projecte “bolet”, el qual no tenia incidència ni interès per part de 

la població caldenca. 

Pel que fa al Consell de Dones, serà necessari crear un eix d’igualtat pel proper Pla Local de 

Joventut de Caldes ja que s’han impulsat diferents projectes que no existien el 2016, deguda la 

necessitat dels i les joves de Caldes de denunciar i organitzar-se per donar resposta a la manca 

d’igualtat de gènere que han detectat en els darrers anys. La creació del grup Triple A que 

s'especifica a l’eix Salut i els projectes que s’han derivat, es un factor clau a tenir en compte per 

tal de crear uns objectius específics i operatius relacionats únicament amb l’eix d’igualtat. 

També, des del 2017, es participa molt més activament en la creació del Pla d’igualtat de Caldes, 

i la tècnica de joventut assumeix part de l’execució de projectes dins aquest àmbit.  
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Objectius Eix Educació i formació 

Objectiu general  

 
Desenvolupar espais de formació i educació adequats als joves del municipi 
 

Objectius específics Objectius Operatius  Programes  

 
Crear espais de formació formals 
en el propi municipi 

Augmentar les possibilitats de 
formació acadèmica del municipi, 
sobretot per aquells joves que 
s’han desvinculat del sistema 
educatiu 
 

 
 
Programa de Reforç Educatiu 
 
Beques pel Reforç Educatiu 
 
Elabora’t  
 
Aula d’Estudi Espai Jove Ca la 
Romana  
 
J de Jove – Forma’t 
 
Info-Jove – Punt d’informació 
Juvenil 
 
Joves per l’Ocupació – Garantia 
juvenil 
 
Aula d’Adults 
 
Disseny Pla Educatiu d’Entorn 
 
 
 
 
 
 

Promoure la formació 
professionalitzadora continuada 
entre els joves que potenciï 
l’adaptació al sistema de 
trajectòries professionals 
múltiples 
 

Fomentar la formació 
complementària entre els joves 

 
Treballar en xarxa per a 
consensuar la mirada pedagògica 
dels agents socioeducatius del 
territori 
 

Crear espais de debat i formació 
entre els diferents agents en els 
quals es consensuïn els estils 
educatius del municipi 
 

Promoure la creació d’un 
document d’acords que potenciï 
el vincle entre els diferents agents 
socioeducatius i les seves 
institucions i esdevingui el 
referent pedagògic del poble 
 

 

Dins aquesta línia de treball del programa “FORMA’T – Desenvolupament d’espais de formació 

pels joves del municipi” s’han realitzat dos projectes diferenciats que han cobert formacions 

complementàries en l’àmbit del lleure i la  coeducació, i de reforç educatiu dirigit a joves de 

secundària. També, s’han continuat oferint les beques pel reforç educatiu i l’Info – jove com a 

PIJ de referència del municipi. 

Amb la realització dels cursos de la Oferta Formativa Municipal  (abans anomenada Elabora’t) 

organitzada pel Servei d’Orientació Laboral del municipi, el qual també es coordina des de l’Àrea 

de Joventut, s’ha arribat a totes les persones en edat de treballar (majors de 16 anys) que 

estaven interessades en la formació continuada, majoritàriament persones en situació d’atur i 

del municipi, amb una oferta formativa àmplia. S’ha continuat oferint dins el programa J de Jove 
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- FORMA’T la formació complementària per a joves, amb cursos de l’àmbit del lleure 

(premonitoratge i monitoratge de lleure), sobre igualtat, sobre esports, fotografia i altres. 

També, s’ha impulsat un programa PICE de Garantia Juvenil al municipi per a joves i s’ha 

coordinat amb l’Oficina Jove de la Selva el seguiment dels i les joves inscrites al programa, 

sobretot quan es va comptar amb un tècnic impulsor de la Garantia Juvenil a la comarca. 

Per altra banda, no s’ha creat una Aula d’Estudi consolidada a l’equipament juvenil, tampoc s’ha 

impulsat l’Aula d’Adults i no s’ha dissenyat el Pla Educatiu d’Entorn del municipi. Per tant, tot i 

considerar que s’han assolit els objectius específics sobretot en crear espais de formació i 

treballar en xarxa, alguns dels objectius operatius de l’eix no s’han assolit, com la creació d’un 

Pla Educatiu d’Entorn, fet que es podria impulsar des de la mateixa taula de convivència. 

En l’últim any de vigència del Pla, s’inicia un projecte nou, les Tardes KreActives, com a projecte 

d’intervenció socioeducativa a l’Àrea de Joventut. És un projecte en el qual, amb inscripció 

prèvia, s’atenen dos dies a la setmana com a espai tancat a un grup de joves d’edats compreses 

entre 12 i 14 anys, per tal d’atendre les seves necessitats de forma exclusiva i així, incidir de 

forma real en la seva educació. Aquesta activitat està dirigida a joves en situació de 

vulnerabilitat, i per l’any 2020 s’ha modificat, realitzant-se una tarda a la setmana per a no 

mantenir l’equipament juvenil tancat i per millorar la incidència del projecte. 
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Objectius Eix Treball 

Objectiu general  

 
Millorar les oportunitats d’ocupabilitat de les persones joves del municipi 
 

Objectius específics Objectius Operatius  Programes  

 
Oferir espais d’assessorament i 
formació en l’àmbit laboral  

Ampliar les oportunitats d’accés al 
treball de les persones joves a 
través de formació específica dels 
diferents perfils laborals 

 
 
 
Servei d’Orientació Laboral de 
Caldes 
 
Servei d’Orientació Laboral Juvenil 
 
Ocupació Juvenil – JAN 
 
Brigada Jove 
 
Garantia Juvenil 
 
Aula d’Adults 
 
Horts Urbans 

Oferir un Servei d’Orientació 
Laboral que doni resposta a les 
necessitats que es detectin de les 
persones joves 

 
Impulsar espais de formació 
vinculats a les demandes del 
mercat laboral 

Dissenyar ofertes formatives 
coherents amb les demandes del 
mercat laboral  

Facilitar espais d’aprenentatge 
que proporcionin eines i 
competències per a la inserció 
laboral dels joves  
 

 
Treballar amb els organismes 
impulsors de Garantia Juvenil 

Promoure la realització de 
programes de formació – treball al 
territori pels joves del municipi 

Fer el seguiment dels joves inscrits 
al programa  

 
Fomentar l’ocupació juvenil en el 
municipi 

Crear llocs de treball de la pròpia 
administració pública dirigits als 
joves que proporcionin 
experiències laborals positives  
 

Possibilitar primeres insercions 
laborals als joves del poble 

 

Dins el programa “ENFEINA’T – Millora de les oportunitats d’inserció laboral i d’ocupabilitat dels 

joves del municipi” s’han realitzat els tres projectes que estaven programats dins el PLJ 2016 – 

2019, com a millora de les oportunitats d’inserció laboral.  

La Brigada Jove continua essent un projecte d’èxit al municipi, com a projecte d’inserció laboral, 

ampliant el nombre de joves contractats de 8 a 9 joves, amb un perfil diferenciat d’auxiliar 

d’administració. També s’ha augmentat el període de contractació per l’auxiliar administratiu 

passant d’1 mes a 2 mesos d’estiu. 
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Per altra banda el Servei d’Orientació Laboral (SOLC), coordinat també per l’Àrea de joventut i 

destinat majoritàriament a joves i adults en situació d’atur, en els últims anys ha augmentat el 

nombre de joves inscrites a la borsa municipal. 

El projecte del JAN cada any ha permès contractar a 22 joves majoritàriament de Caldes (de 16 

a 18 premonitors i majors de 18 monitors de lleure) i uns 20 voluntaris/es de 14 a 16 anys. 

Pel que fa al projecte de seguiment dels joves inscrits/es a Garantia Juvenil, la manca de 

programes el 2018 de formació i la poca continuïtat dels impulsors/orientadors del consell han 

fet que minvés exponencialment la dedicació al projecte.  

Cal destacar que a finals del 2020, es va incorporar una persona inscrita a Garantia Juvenil a la 

plantilla de l’Ajuntament, amb un contracte de 6 mesos de durada, donant suport a les àrees de 

cultura i festes del consistori. Això va ser possible gràcies a la subvenció de Joves en Pràctiques 

del SOC, on s’incentiva la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva 

ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral 

i afavorir, i d’aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora 

en el temps. 

S’han liderat tots els projectes complint amb els objectius operatius, i també s’ha coordinat el 

SOLC i totes les línies de treball d’aquest (seguiment d’usuaris, gestió d’ofertes, disseny del 

programa formatiu d’ocupació...).  

Conclusions avaluació Eix Treball: 

Es valora molt positivament que una de les línies de treball amb més pressupost i més dedicació 

tècnica sigui la inserció laboral a joves, ja que és el que permet treballar amb l’emancipació i la 

construcció de la pròpia vida de les joves a través d’experiències que afavoreixin l’autonomia 

financera.  
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Objectius Eix Habitatge 

Objectiu general  

 
Facilitar l’accés a l’habitatge i l’emancipació del nucli familiar del col·lectiu jove 
 

Objectius específics Objectius Operatius  Programes  

 
Informar i assessorar als joves en 
matèria d’accés a l’habitatge des 
del Punt d’Informació Juvenil 

Comptar amb tots els recursos en 
els diferents canals informatius de 
l’Àrea, igual que dels ajuts pel 
lloguer 

 
 
 
Servei d’Assessorament per a 
joves en matèria d’habitatge 
 
Espai Web 
 
Servei d’Intermediació en 
Habitatge 

Vincular la informació juvenil de 

l’equipament a la resta de serveis 

i organismes de l’habitatge 

 

Establir un treball en xarxa entre 

els diferents agents que treballen 

sobre l’habitatge en el territori 

Coordinar de forma periòdica els 

tècnics del Servei d’intermediació 

en habitatge i els tècnics 

municipals 

 

Realitzar un seguiment 

individualitzat dels joves que 

volen accedir a habitatges 

 

 

Conclusions avaluació Eix Habitatge: 

Dins l’eix d’habitatge, existeixen pocs programes que s’executin des de l’Àrea de Joventut, però 

la creació en els darrers anys del Servei d’Intermediació en Habitatge al consistori, permeten la 

coordinació de casos amb els diferents tècnics que hi participen. Per aquest motiu, es valora 

positivament continuar coordinant casos concrets i, fins i tot, participar en taules i comissions 

de treball per millorar la convivència i l’estil de vida de barris en situació vulnerable del territori. 

Per altra banda, l’assessorament en termes d’habitatge s’ha continuat duent a terme, vinculant 

el PIJ als altres serveis i comptant amb els recursos informatius pels joves. De totes maneres, la 

manca d’habitatge assumible en relació al preu per part dels joves a Caldes, continua essent una 

problemàtica en augment, que es diferencia de la diagnosi de l’any 2016, empitjorant la situació.  
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Objectius Eix Salut 

Objectiu general  

 
Promoure estils de vida i hàbits saludables entre els joves del municipi 
 

Objectius específics Objectius Operatius  Indicadors 

 
Treballar de forma transversal en 
la promoció de la salut entre els 
joves, en els diferents espais 

 
Informar i donar a conèixer als 
joves la vida i els hàbits saludables 
des dels diferents canals 
d’assessorament  
 

 
 
 
Punt Som-nit 
 
Programa Salut i Escola 
 
Info-Salut  
 
Espai web 
 
Hàbits saludables 
 
Tallers i accions transversals 
 
Protocol per la prevenció del 
consum de substàncies nocives 
entre els joves 

 
Realitzar accions transversals dins 
els programes i projectes que 
promoguin els hàbits saludables 
  

 
Dissenyar accions concretes que 
treballin sobre els hàbits 
saludables 

 
Coordinar accions amb entitats o 
institucions a través de programes 
i projectes de promoció de la salut 
i l’esport 
 

 
 
Prevenir el consum de substàncies 
nocives i conductes de risc entre 
els joves 

 
Treballar en xarxa per la creació 
de protocols de prevenció de 
consum de substàncies 
estupefaents 
 

 
Co-responsabilitzar a tots els 
agents socioeducatius del territori 
en la promoció d’hàbits 
saludables 
 

 
Realitzar un treball socioeducatiu 
amb el col·lectiu jove sobre el 
consum de drogues  
 

 

Dins el programa “FEM SALUT – Promoguem estils de vida saludables” durant la vigència del PLJ  

2016-2019 s’ha aconseguit signar un conveni amb el Ministeri d’Interior que permet continuar 

treballant per aplicar el projecte d’Alternativa a la Sanció Administrativa (ASA). També s’amplia 

una línia d’acció amb la creació del grup feminista TRIPLE A, joves feministes de Caldes de 

Malavella, i tot el treball que implica des de l’Àrea. Des de Joventut s’ha treballat per donar 

suport en tots els sentits a la creació de projectes des del grup feminista en contra les violències 

sexistes (un audiovisual, 25N, una exposició, etc). Va ser una iniciativa que va iniciar amb molta 

força i es van dur a terme els projectes anomenats anteriorment, però es va dissoldre a principis 

de l’any 2020. 
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També s’han executat El Punt Som-Nit i la campanya #caldeslliuredesexisme en la festa major 

del municipi, actualment creant el protocol davant les agressions sexistes en les festes d’oci 

nocturn del poble. 

La cobertura dels projectes implementats majoritàriament destinats als joves del municipi i 

també, a tota la població.   

Conclusions avaluació Eix Salut: 

Es valora molt positivament l’augment de les accions en aquesta línia i els projectes que neixen 

en els darrers mesos en quant a la lluita feminista, i per tant, tot el treball que es realitza des de 

joventut. 
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Objectius Eix Cultura i Oci 

Objectiu general  

 
Facilitar l’accés a la cultura i a l’oci dels joves del municipi 
 

Objectius específics Objectius Operatius  Programes  

 
Donar suport a les iniciatives 
culturals dels joves i les diferents 
expressions artístiques 

 
Crear espais i mecanismes que 
potenciïn els treballs culturals dels 
joves del poble 

 
 
Casal J de Jove 
 
Col·laboracions en fires i festes 
 
Comissió de Festes Majors 
 
Dinamització Juvenil 
 
Educació de carrer 
 
Tardes Joves 
 
Setmana Jove 
 
Concert a la Fresca 
 
Dinamització Skatepark 
 
Treball Mancomunat 
 
Club de Lectura Juvenil 
 
Espai difusor de joves artistes 

 
Promoure els treballs culturals 
dels joves del municipi i donar-los 
visibilitat 

 
Augmentar l’accés i el consum 
cultural dels joves 

 
Promoure l’interès en la cultura i 
les seves expressions a través de la 
creació d’espais atractius pels 
joves 
 

 
Treballar amb xarxa amb els 
diferents agents culturals per tal 
d’adequar algunes propostes del 
municipi a les necessitats dels 
joves 
 

 
Treballar amb el lleure com a eina 
de dinamització comunitària 

 
Utilitzar la metodologia del lleure 
com a eina de treball amb el 
col·lectiu jove 
 

 
Crear programes dirigits a 
promoure l’oci alternatiu a través 
d’activitats de lleure vinculades a 
entitats o associacions 
 

 

Dins el programa “ENCULTURA’T – Creació de projectes que facilitin l’accés a la cultura i l’oci als 

joves del municipi” cal destacar la consolidació dels projectes de Casal J de Jove, la col·laboració 

en fires i festes, Festes Majors i el concert a la fresca. També s’han ampliat els projectes amb la 

Biblioteca Municipal, consolidant el Club de Lectura Juvenil i creant “La volta al món en 80 vides”, 

projecte de promoció de vida dels i les joves de Caldes a través d’entrevistes personalitzades.  

La cobertura dels projectes dins aquest programa és diferencia segons cadascun, però 

majoritàriament els destinataris són joves majors de 12 anys, tot i que també són adults i infants. 

El Casal J de Jove i el Club de Lectura juvenil van destinats a joves de 12 a 16 anys (40 al Casal i 

15 al Club); el Concert a la Fresca va destinat a tot el poble, però hi participen majoritàriament 

joves de 20 a 30 anys; i dins la línia de Col·laboració amb les Àrees de Festes i Cultura els 
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destinataris són tots els col·lectius del municipi i són diferenciats en cada col·laboració (per 

exemple, per l’elecció de l’Hereu i la Pubilla són joves de 18 anys, pel Concurs de Festa Major, el 

concurs i taller de Ratafia o el Ral·li fotogràfic els destinataris són tots els ciutadans del municipi). 

Amb la incorporació del projecte “La volta al món en 80 vides”, es creu que s’ha arribat al grup 

de joves d’edats entre 20 i 30 anys, donant-los protagonisme i creant-hi vincle. 

Conclusions avaluació Eix Cultura i Oci: 

Es creu que s’han assolit en gran part els objectius operatius del programa, ja que es creen espais 

per tal de fomentar la cultura i les seves expressions, a més de crear espais d’oci positius on els 

joves hi tinguin accés.  El Casal J de Jove ha estat implementat amb l’Educació en el Lleure, amb 

la metodologia del treball en projectes.  També s’ha participat activament a projectes d’altres 

Àrees que milloren les relacions i el treball en xarxa, i el fet que les activitats culturals del 

municipi també estiguin destinades al col·lectiu jove.  
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Objectius Eix Participació 

Objectiu general  

 
Promoure la cultura participativa entre els joves del municipi 
 

Objectius específics Objectius Operatius  Programes  
 
Impulsar la participació del 
col·lectiu jove en l’entorn 

 
Establir els mecanismes, espais, 
tècniques i dinàmiques que 
assegurin l’accés a la participació 
de tot el col·lectiu jove en igualtat 
de condicions 
 

 
 
 
Participació a l’Aula 
 
Educació de Carrer 
 
Tardes Joves 
 
Setmana Jove 
 
Concert a la Fresca 
 
Treball Mancomunat 
 
Suport a l’associacionisme 
 
Seguiment de grups de joves  
 
Participació ciutadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acompanyar i apoderar als joves 
per la millora de la seva implicació 
i compromís amb el seu entorn 

 
Donar suport als grups de joves, 
entitats i associacions; i promoure 
noves organitzacions 

 
Comptar amb tots els recursos 
necessaris per a assessorar i 
acompanyar als grups de joves 
organitzats 
 

Impulsar la creació de noves 
organitzacions juvenils en el 
municipi que treballin per  
objectius comuns, amb la 
promoció de l’associacionisme 
 

 
Promoure la democràcia interna, 
la transparència i la participació 
dins l’administració pública 
 

 
Promoure òrgans de participació  i 
establir mecanismes de 
democratització al consistori 
 

 
Millorar la participació del 
col·lectiu jove amb l’administració 
pública local 

 
Establir mecanismes i espais 
d’intercanvi i de diàleg entre els 
joves del municipi i la Regidoria de 
Joventut 
 

 
Promoure espais de participació 
on el col·lectiu jove pugui tenir 
incidència en la presa de decisions 
i en l’organització. 
 

 

Dins el programa “PARTICIPA! – Promoció d’espais de participació entre els joves del poble” 

durant la implementació del PLJ s’han portat a terme tots els projectes plantejats en la línia de 

treball. El projecte de Participació a l’Aula s’ha modificat i portat a terme dirigit als joves que 

cursen 3r d’ESO de l’Institut de Caldes amb 4 sessions a cada aula.  



 

 

25 
 

 

El suport i treball conjunt amb teixit associatiu del municipi ha estat destinat majoritàriament a 

les entitats gestionades per joves com els Joves Intrèpids – amb un canvi generacional durant 

aquests 4 anys-, però també s’ha fet suport a entitats gestionades per persones adultes. La 

realització de les activitats de Tardes Joves i Setmana jove de forma participativa va dirigida 

especialment a joves que cursen l’Educació Secundària Obligatòria ja que són la majoria dels 

participants, però per certes activitats també s’han ampliat les edats i per tant, dels destinataris 

són també joves de 16 a 22 anys.  

Els darrers anys 2018, 2019 i 2020 s’ha pogut portar a terme la dinamització del grup impulsor 

de l’Skatepark, potenciant activitats de les quals se’n destaca la competició d’scooters. 

S’afegeix el grup Triple A, joves feministes de Caldes de Malavella, com un grup de joves de 12 

a 16 anys que realitzen projectes de participació juvenil, a partir de la creació de projectes 

preventius o de denúncia sobre les violències sexistes. Com ja s’ha mencionat anteriorment el 

grup que es va dissoldre durant l’any 2020.  

Conclusions avaluació Eix Participació: 

En general es valora molt positivament l’assoliment dels objectius, ja que entre altres factors el 

fet de la creació dels dos grups (skatepark i triple A) fa que es vegi el resultat dels tallers a 

l’institut de participació a l’aula, fent conscients als joves de la capacitat de transformació que 

tenen. Per altra banda, el contacte i suport del teixit associatiu és indispensable i la dinamització 

de l’espai jove és clau per a promoure la participació juvenil, l’autoorganització i el treball en 

projectes. 

Pel proper PLAJ 2021 – 2024, es proposa afegir com a objectiu vincular l’espai jove amb l’Esplai 

Sant Esteve, ja que actualment existeix poc vincle amb l’entitat i es creu necessari reforçar-lo.  
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3. DIAGNOSI DEL CONTEXT I LA REALITAT JUVENIL A 
CALDES DE MALAVELLA 

3.1. INTRODUCCIÓ I PLANTEJAMENT 
La realització d’una diagnosi per part de l’ens local, pel que fa a la situació dels joves en el 

municipi, és clau per tal de dissenyar actuacions que donin resposta a les necessitats reals dels 

joves i fer unes polítiques públiques adequades a les realitats actuals.  

La diagnosi de la situació actual, s’emmarca en una perspectiva de relació de contextos, 

entenent que cal fer una mirada a l’entorn on es desenvolupen les joves, visualitzant les 

característiques generals i els serveis dels quals disposen, per així entendre quines són les seves 

necessitats i quins objectius cal plantejar-se. 

Per això, en primer lloc, es contextualitzen dins el municipi de Caldes de Malavella, el territori i 

de la població que el configura. També, la visualització del consistori, les seves principals 

polítiques i les característiques de l’Àrea de Joventut. 

Seguidament, es realitza l’anàlisi de la realitat juvenil gràcies a la visualització dels recursos i 

polítiques municipals dels quals es disposa. Aquest es realitza gràcies a l’exploració de dades 

quantitatives i qualitatives. Per cadascun dels eixos treballats que determina el Pla Nacional de 

Joventut 2010 – 2020, es redacten les conclusions principals. 

Gràcies a les conclusions obtingudes de cadascun dels eixos que influeixen a la vida dels joves 

del municipi, es podrà obtenir una visió àmplia i contextualitzada de la situació i les necessitats 

del col·lectiu, fet que permetrà l’adequació necessària dels objectius i les actuacions que es 

preveuen dur a terme els pròxims anys. 

 

3.2. EL CONTEXT 

3.2.1. EL MUNICIPI 
Com a trets a destacar del terme municipal de Caldes de Malavella, es que la seva població es 

troba molt repartida en el territori: el nucli urbà, la població agregada de Franciac, set 

urbanitzacions i cinc veïnats: 

● Urbanitzacions: Can Carbonell, Malavella Park, Tourist Club, Llac del Cigne, Aigües 

Bones, Can Solà I i Can Solà II.   

● Veïnats: de les Mateues, de Baix, de Dalt, d’Israel o Folgueroles i Santa Ceclina. 

L’element més característic del poble és l’aigua termal per la seva evolució i història, convertint-

se en un dels principals símbols d’identitat del municipi.  

Pel que fa a les característiques econòmiques de la vila, es destaquen les dues activitats més 

representatives del municipi: el sector serveis (hotels - balnearis, restaurants i el golf) i la 

indústria dedicada a l’embotellament de les aigües termals. 

3.2.2. POBLACIÓ 
La població de Caldes de Malavella es situa en 7.872 habitants l’any 2020, segons el padró 

municipal. Un 46% dels habitants del municipi viuen al nucli, mentre que el 54% es reparteixen 

entre els diferents veïnats i urbanitzacions, essent la urbanització del Llac del Cigne i Aigües 
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bones les més poblades, amb un 15,67% i un 12,27% respectivament, com veurem en la següent 

taula amb dades de l’any 2020: 

NUCLI 3.645 46,30% 

VEÏNAT DE FRANCIAC 164 2,08% 

VEÏNAT DE SANTA SECLINA 39 0,49% 

URBANITZACIÓ AIGÜES BONES 966 12,27% 

URBANITZACIÓ CAN SOLÀ GROS I 329 4,17% 

URBANITZACIÓ CAN SOLÀ GROS II 304 3,86% 

URBANITZACIÓ LLAC DEL CIGNE 1.234 15,67% 

URBANITZACIÓ TURIST CLUB 205 2,60% 

VEÏNAT D'ISRAEL 97 1,23% 

VEÏNAT DE BAIX 99 1,25% 

VEÏNAT DE DALT 41 0,52% 

VEÏNAT DE LES MATEUES 55 0,69% 

URBANITZACIÓ CAN CARBONELL 475 6,03% 

URBANITZACIÓ MALAVELLA PARK 219 2,78% 

TOTAL  100% 

 

La població de Caldes de Malavella ha viscut en els últims anys un creixement demogràfic 

significatiu, l’any 1998 el municipi comptava amb un total de 3.752 habitants, així doncs, 

actualment, la vila ha doblat el nombre d’habitants del municipi i marca una tendència de 

creixement.  

Pel que fa al col·lectiu jove, de 15 a 29 anys, en xifres absolutes en són 1.193, que representa un 

15,15% de la població total del municipi. Si ho ampliem amb els joves de 30 a 34 anys, 

representen un 21% de la població total de Caldes de Malavella.  

Veurem en la següent taula, la població segons edat: 

 

  TOTAL 

De 0 a 4 anys 404 

De 5 a 9 anys 462 

De 10 a 14 anys 460 

De 15 a 19 anys 451 

De 20 a 24 anys 385 

De 25 a 29 anys 357 

De 30 a 34 anys 463 

De 35 a 39 anys 561 

De 40 a 44 anys 737 

De 45 a 49 anys 701 

De 50 a 54 anys 611 

De 55 a 59 anys 518 
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De 60 a 64 anys 453 

De 65 a 69 anys 371 

de 70 a 74 anys 342 

De 75 a 79 anys 224 

De 80 a 84 anys 172 

De 85 anys i més 200 

Total 7.872 
TAULA 2: població segons edat  

 

3.2.3. COMPOSICIÓ DEL CONSISTORI 
 

En la sessió de constitució de l’Ajuntament, es nomenà l’Alcalde i els Regidors per governar el 

municipi, en la legislatura 2019 - 2022. Amb el 38,44% dels vots i majoria simple, Junts, amb 

coalició amb PSC-CP. El Ple de la Corporació, també està conformat per ERC, CUP i CeC-ECG, amb 

els següents resultats: 

Partit Vots % Regidors 

JxCat-JUNTS 1.335 38,44 6 

ERC - AM 664 19,12 2 

CUP 530 15,26 2 

PSC-CP 436 12,55 1 

Cs 252 7,26 1 

CeC-ECG 233 6,71 1 

   13 

                                    TAULA 3: Resultat eleccions municipals 2019 
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Antecedents de l’Àrea de Joventut 

Actualment, es compta amb dues figures professionals que treballen per la Regidoria de 

Joventut: la tècnica de joventut i el dinamitzadora juvenil, com a plantilla de personal del 

consistori. S’incorporen també a l’Àrea cada any, més de 30 persones de forma temporal per 

donar resposta als diferents projectes que es duen a terme. 

L’Àrea Joventut es va instaurar el 2006, amb la incorporació d’un tècnic com agent socioeducatiu 

local, enfocat al treball amb el col·lectiu jove. Es va dissenyar el primer Pla Local de Joventut 

l’any 2007, desenvolupant el projecte de creació de l’equipament juvenil municipal, l’Espai Jove 

“Ca la Romana”, inaugurat l’any 2008, situat en el Castell de Caldes. 

Seguidament, gràcies a la creació d’una Àrea, amb personal de l’Ajuntament, la construcció d’un 

equipament municipal i un Pla Local de Joventut amb les accions i activitats que es durien a 

terme, es creà també la figura del dinamitzador/a juvenil, configurant el treball en equip de 

l’àrea. 

L’any 2012, es va redactar el Pla Local de Joventut 2012 – 2015, el qual es va contemplar de 

forma més analítica i contextualitzada; un plantejament d’accions a dur a terme que potenciés 

i consolidés l’acció dels professionals de joventut en el municipi, juntament amb els projectes i 

activitats que es volien dur a terme. 

Aquest PLJ 2012 – 2015, va incorporar noves actuacions en el municipi en matèria de joventut, 

esdevenint el referent contextual de les accions dutes a terme durant els últims anys, i el coixí 

de la incorporació de noves propostes que s’han vist dissenyades fora del PLJ per a donar 

resposta a les necessitats canviants de les persones joves, els criteris polítics o el context 

econòmic i social dels últims temps. Els anys següents s’ha anat solidificant l’acció de l'àrea amb 

un següent PLJ 2016-2019 i el que esteu llegint.  

 

 

3.3. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL SEGONS EIXOS I ÀMBITS 
 

A continuació, i amb el propòsit de conèixer el context on es desenvolupa la població diana al 

qual va adreçat el present PLAJ, es farà una primera visualització dels recursos i les polítiques 

municipals que es disposen al municipi de Caldes per cadascun dels eixos i àmbits de treball.  

Encara que no varien gaire des del Pla Local de Joventut 2016-2019, sí que s’han incorporat nous 

serveis o bé, s’han vist modificats i ens sembla necessari exposar-los per tenir-los en compte a 

l’hora de fer l’anàlisi de la realitat juvenil de forma exhaustiva. 

Després de la visualització, es realitzarà una anàlisi dels eixos gràcies al treball d’investigació que 

s’ha realitzat de forma participativa, a través d’entrevistes, taules de joves i qüestionaris i, 

finalment, es redactaran una sèrie de conclusions de cadascun d’aquests eixos. 
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3.3.1. EIX EMANCIPACIÓ 

A) ÀMBIT EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

Visualització dels recursos i polítiques en l’àmbit de l’educació i formació 

Actualment, al municipi, les institucions públiques educatives cobreixen la formació obligatòria 

que cal que assoleixin tots els habitants de l’Estat, i també l’escolarització no obligatòria dels 0 

als 3 anys amb la Llar d’Infants el Ninot, institució de caràcter educatiu i municipal. Al municipi 

hi ha dues institucions educatives de primària, l’Escola Sant Esteve i l’Escola la Benaula. 

L’Institut del municipi cobreix l’educació reglada dels quatre cursos d’Educació Secundària 

Obligatòria. El curs 2020 -2021, compta amb un total de 319 alumnes. Actualment està situat en 

barracons, però la construcció del nou edifici té prevista la seva finalització abans de l’inici del 

curs 2021-2022. 

En el centre duen a terme diferents projectes, dels quals se’n destaquen els següents: 

● Projecte Singular, el qual atén a aquells joves de 3r i 4t d’ESO que presenten dificultats 

d’aprenentatge. Aquest projecte té com a objectiu que els alumnes finalitzin l’etapa 

obligatòria amb les competències bàsiques assolides, i que ho puguin compaginar amb 

la realització de pràctiques laborals en diferents institucions i entitats del municipi (des 

de la Brigada Municipal, la residència de Gent Gran, empreses privades o la Llar 

d’Infants).  

● Alumnes ajudants, els quals reben una formació i realitzen tasques com: 

acompanyament alumnat nouvingut, ajuda a alumnes que ho demanen, mediació... 

entre d’altres.  

Les persones joves que volen continuar amb l’educació reglada, s’han de desplaçar a l’INS 

Llagostera, o bé als instituts de Girona.  

Actualment, des de l’Àrea de Joventut, es realitza el projecte de reforç educatiu de forma 

coordinada amb l’equip de psicopedagogues de l’Institut de Caldes, el qual atén a 15 joves amb 

dificultats educatives, realitzant classes de reforç individualitzades amb una persona 

contractada pel consistori, amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, concretament de 

DipSalut.  

Per altra banda, també existeixen diferents recursos de formació més enllà dels reglats, als quals 

hi poden accedir persones majors de 16 anys: 

El Servei d’Orientació Laboral de Caldes ofereix anualment, un seguit de formacions per a 

persones en situació d’atur de forma gratuïta i també per a persones actives pagant preus 

públics, dins de l’Oferta Formativa Municipal, amb l’objectiu de millorar les competències 

bàsiques i transversals de les persones que estan en situació de recerca de feina o oferir eines 

per a la millora laboral.  Aquestes formacions van des de l’ofimàtica, les llengües, l’emprenedoria 

o la formació ocupacional (carnets, titulacions o diplomes). 

L’Àrea de Benestar Social, l’àrea de Cultura i entitats del municipi, també realitzen formacions 

que cobreixen altres demandes dels habitants del municipi, des de formacions ocupacionals, de 

català (des del Consorci de Normalització Lingüística), o tallers relacionats amb la cultura i l’oci. 
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L’Àrea de Joventut, amb el programa Forma’t, també realitza formacions encarades a la millora 

de les competències dels joves en diferents matèries o en cursos de formació de cultura i art. 

Finalment, el recurs de formació gratuita que s’ha instaurat des de l’any 2019 gràcies a un 

conveni entre l’Ajuntament i la cambra de Comerç de Girona, permet oferir Programas 

Integrales de Cualificación y Empleo (PICE), programes de formació i inserció de Garantia Juvenil 

per a Joves d’entre 16 i 29 anys. La primera edició de l’any 2019 en va oferir de Jardineria, i el 

2020 de Monitoratge de Lleure, i es preveu continuar oferint-la.  

Anàlisi de la realitat juvenil en relació a l’educació i formació 

Segons les dades del curs 2019/2020, proporcionades per l’Institut de Caldes, la majoria de les 

joves decideixen continuar els seus estudis cursant Batxillerat (52,30%), una altra gran part 

accedeixen a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), (38,40%), i la resta opten per Programes 

de Formació Integral (PFI), també anomenats Programes de Transició al Treball (PTT), (4,6%), i 

el grup que queda decideixen inserir-se en  món laboral o accedir a altres formacions no 

reglades. 

L’Índex d’absentisme segons dades proporcionades per una de les psicopedagogues de l’Institut, 

és d’un 10,93 % en el municipi des de principis de l’any. Segons l’Idescat la mitjana a Catalunya 

de persones que abandonen prematurament els estudis es troba en un 17,4% l’any 2020.  En el 

municipi s’ha instaurat el Projecte d’Absentisme Educatiu (PAE), gestionat per Càrites, on es fa 

atenció a 8 adolescents, actualment sis noies i quatre nois, que es troben en una situació 

d’absentisme potencial. Hi ha una educadora que es troba amb les alumnes tres cops per 

setmana, i acompanya de forma regular a les joves. No és un projecte aïllat, es treballa d’una 

forma molt estreta amb Serveis Socials i també amb col·laboració amb l’Àrea de Joventut, fent 

accions conjuntes.  

En el municipi de Caldes, i com ja hem exposat amb anterioritat en la visualització de recursos, 

tan sols es poden cursar els estudis obligatoris fins a l’etapa de secundària, fet que obliga als 

joves a traslladar-se a altres municipis per a seguir-se formant.  

En el cas de voler estudiar Batxillerat tenen plaça reservada a l’Institut de Llagostera, on es 

facilita el transport diari al centre. Però si el camí escollit és cursar cicles formatius la majoria 

van a Girona, gràcies a la facilitat de transport amb el tren i proximitat, i la gran oferta que 

existeix. 

Una altra realitat present al municipi són les joves que abandonen els estudis abans de finalitzar 

l’Educació Secundària Obligatòria, i anys després tenen ganes o els hi sorgeix la necessitat 

d’obtenir el títol. 

Per una banda, en cas de prendre la decisió quan ja es tenen els 18 anys complerts, es poden 

accedir als recursos que s’ofereixen com Escola d’Adults o l’Institut Obert de Catalunya (IOC). 

I per altra banda, abans dels 18 anys, una de les opcions que tenen són cursar un PFI- PTT. 

L’oferta més propera es troba a Girona o a Llagostera, tot i que la mobilitat en molts casos és un  

impediment per les joves del municipi. Però si el cursen i l’aproven poden accedir directament 

a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) o a l’Escola d’Adults sense ser majors d’edat.  

Per això, hi ha una necessitat real de proporcionar espais educatius als joves que no finalitzen 

l’educació secundària obligatòria i que no es troben en edat d’accedir a les Escoles d’Adults. 
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Malauradament, no existeixen dades quantitatives dels joves entre els 16 i els 18 anys que 

actualment no han finalitzat aquesta etapa i no poden accedir a institucions educatives, ja que 

a l’Institut de Caldes no compten amb aquesta informació. 

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil, impulsada a 

Catalunya a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

Conclusions de l’àmbit de l’educació i formació: 

Després de l’anàlisi dels recursos i de la realitat juvenil dels joves de Caldes en relació a 

l’educació i la formació, i tenint en compte que estan analitzats pels joves en el procés 

participatiu, com també per part tècnica i política, es conclou que: 

● A Caldes de Malavella hi manquen oportunitats formatives més enllà de la secundària, 

fet que fa que les persones joves es desvinculin del municipi i hagin de desplaçar-se a 

altres municipis per seguir-se formant. 

● Falten recursos formatius per aquells joves que no finalitzen les etapes obligatòries i que 

estan en una situació de vulnerabilitat; tot i que la incorporació de programes externs 

millora les possibilitats de reincorporació al món educatiu d’aquests joves. 

● Els recursos municipals pel que fa a la formació, tant a persones en situació d’atur com 

als joves, no donen resposta a tota la demanda i, per tant, s’han de replantejar. 

● La construcció d’un institut contribueix a millorar l’arrelament dels joves en el seu centre 

educatiu i es veu com una oportunitat de millora de les condicions generals del centre. 

● Poques persones joves tenen l’Àrea de Joventut, com a punt de referència per a 

demanar informació per dissenyar la seva trajectòria educativa.  

 

B) OCUPACIÓ 

Visualització dels recursos i polítiques en l’àmbit de la promoció de l’ocupació: 

El Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malavella (SOLC), és un recurs d’ocupació municipal 

coordinat per l’àrea de Joventut i l’àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament. Des del SOLC 

s’ofereixen serveis d’orientació i intermediació laboral dirigit a persones, empreses o entitats. 

Les funcions principals són acompanyar i facilitar el procés de cerca de feina en l’elaboració del 

seu itinerari personal d’inserció, orientant‐les i donant‐los les eines necessàries que els permetin 

millorar la seva ocupabilitat i aconseguir el seu objectiu laboral; promoure actuacions de 

formació qualificadora, i gestionar ofertes laborals d’empreses i organismes. Com també 

impulsar la concertació d’actuacions entre els diferents agents que intervenen en el territori per 

a la promoció de l’ocupació, per tal de potenciar el treball en xarxa. 

El SOLC està adherit a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) de la Diputació 

de Girona amb l’objectiu de col·laborar en projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i 

el desenvolupament econòmic. Tots aquests recursos que la Diputació de Girona posa a 

disposició tenen la intenció de coordinar les accions que es duen a terme a l’àmbit de la formació 

i orientació laboral entre les diferents institucions. 

En data 1 de gener de 2021, el conveni marc entre la Diputació de Girona i el Servei d’Ocupació 

de Catalunya així com el conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Caldes s’ha 

extingit i s’està treballant en la formalització d’un nou marc de col·laboració. 
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Pel que fa als projectes de Joventut que tenen com a política la inserció laboral, es destaca la 

Brigada Jove, com a actuació consolidada al municipi des de l’any 2008, el qual actualment 

ofereix 9 llocs de treball al municipi a joves entre 16 i 25 anys, com a primera inserció laboral, 

realitzant tasques de suport a la Brigada Municipal d’Obres i d’Auxiliar d’administració a l’Oficina 

de Turisme, amb la realització d’orientació laboral per part dels professionals de joventut i el 

suport de l’Oficina Jove de la Selva.  

Una altra política activa d’ocupació juvenil és la contractació premonitores i monitores de lleure, 

per tal de dur a terme els Jocs i activitats de Nadal (JAN), la majoria són joves del municipi.  

Anàlisi de la realitat juvenil en relació al treball 

Segons l’últim informe de l’Observatori Català de la Joventut (2021) de la situació laboral de les 

persones joves de Catalunya que fa referència als joves entre 16 i 29 anys, durant el 1r trimestre, 

l’atur juvenil a Catalunya es situa al 14,4%. El mateix trimestre de l’any passat el coeficient d’atur 

juvenil era de l’11,8%. Per la població de més de 29 anys el coeficient d’atur és del 6,8%. Es 

registra que l’atur afecta més als nois (29,6%), als més joves (67,4%), els joves sense estudis 

postobligatoris (42,1%) i als joves estrangers (36’4%). 

Per altra banda el sector econòmic amb més ocupacions per joves és el de serveis, amb un 80.5% 

de joves ocupats en aquest àmbit, però amb contractacions de qualificacions més baixes que els 

treballadors majors de 29 anys. Si s’observa l’evolució dels últims anys de les dades d’atur 

registrat, l’any 2020 ha augmentat de forma considerable respecte els anys anteriors. 

En l’àmbit comarcal, el 2020 es registren 11.454 persones en situació d’atur a la Selva mentre 

que el 2017, el registre és de 9.510 persones. Aquesta dada ens determina que ha augmentat el 

nombre de persones que es troben en aquesta situació.  

Pel que fa a les persones joves del municipi de Caldes de Malavella, i tenint en compte la 

informació extreta del XIFRA, Informació i estadística Local de la Diputació de Girona, les últimes 

dades registrades de les persones inscrites com a demandants d’ocupació a l’abril del 2021, tan 

sols un 20% de la població de Caldes en situació d’atur té entre 16 i 29 anys, exactament 94 

joves. Aquesta dada s’ha duplicat respecte les dades del 2016, però no és realista, ja que les 

joves no solen estar inscrites al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) i per tant, la seva 

situació no està registrada.  

Pel que fa al Servei d’Orientació Laboral de Caldes (SOLC), l’any 2020 comptava amb 245 

persones inscrites en situació d’atur i cerca de feina o millora laboral, de les quals 110 són joves 

d'entre 16 i 29 anys, un 40% del total. Segons l’observatori del treball de la Generalitat de 

Catalunya, el mes d’abril del 2021 al municipi hi ha 469 persones inscrites com a demandants 

d’ocupació, per tant, es percep que el nombre d’usuaris del SOLC és una representació 

significativa de les persones en situació d’atur al poble. 

El servei ha anat evolucionant al llarg dels anys i es va adaptant a les noves realitats que 

sorgeixen relacionades amb el món laboral. Cal destacar la formalització del Reglament del 

Servei l’any 2019.  

Una de les tasques que es realitzen des del SOLC és la gestió d’ofertes laborals que ha anat 

augmentat any rere any passant de 26 ofertes l’any 2015 a 67 l’any 2019. L’any 2020 la situació 

que va desencadenar la pandèmia va paralitzar molts dels sectors econòmics, i es van gestionar 

un total de 25 ofertes laborals. Però segons dades del 2021 de gener a maig ja s’han gesionat la 



 

 

34 
 

 

mateixa quantitat d’ofertes que durant tot l’any anterior, indicador de reactivació en alguns 

sectors.  

S’ha detectat que cada vegada aquests llocs són més especialitzats i que solen ser temporals i 

amb jornades parcials, tot i que cada vegada hi ha major nombre de contractes amb jornades 

completes. 

Per altra banda, els joves tenen dificultats per accedir-hi, ja que les condicions cada vegada són 

més específiques, fet que fa que els joves sense experiència laboral no puguin competir amb els 

adults. A més, el fet que els contractes siguin temporals fa que no proporcionin estabilitat ni 

prou experiència per a seguir competint amb la resta de persones que es troben en recerca de 

feina.  

Com hem pogut veure amb dades quantitatives, l’atur juvenil si bé sembla recuperar-se, 

continua essent una de les majors problemàtiques del nostre país, essent de gran preocupació, 

ja que determina que el col·lectiu en transició a la vida adulta no pot posar en pràctica els seus 

coneixements o les seves competències transversals, bàsiques i professionals, per la manca 

d’oportunitats reals d’inserció al món laboral, i aquest fet dificulta la construcció del seu projecte 

de vida personal. A més, en termes actuals, l’atur realitza contra els joves una funció de 

segregació i exclusió social. Alguns joves, doncs, opten per seguir formant-se, adquirir llocs de 

treball amb contractes “escombraries” (en pràctiques, parcials, temporals...) o bé, mobilitzar-se 

internacionalment per adquirir noves competències (formació professional o lingüística, 

experiències laborals, etc.). Aquest últim fet, si generés coneixements i experiències pel 

col·lectiu jove, i aquests joves poguessin retornar i accedir als llocs de treball qualificats que es 

mereixen estaríem davant d’un cicle professional adequat. Ara bé, malauradament, molts 

d’aquests joves no retornen per falta d’aquestes oportunitats laborals. 

És important tenir en compte que la joventut és l’etapa vital de procés de recerca d’identitat 

(Castells, 2002), amb l’emancipació del nucli familiar, la configuració del projecte de vida i 

l’adquisició d’autonomia personal. Aquesta recerca té diferents estadis que es poden portar a 

terme, entre altres factors, quan es tenen les necessitats bàsiques cobertes, com és un lloc de 

treball i el rol social que això implica, l’autonomia financera, ideològica i moral. Parlant en 

termes sociològics, és important que aquests llocs de treball siguin dignes, estiguin en relació 

amb el nivell d’estudis que es tenen, o bé s'obtinguin unes compensacions econòmiques que 

siguin adients per a portar una vida autònoma, cosa que actualment cada vegada es dificulta 

més amb el tipus de contractacions que es realitzen.  

Per últim, s’ha de tenir en compte que per les característiques de la societat postmoderna actual, 

les trajectòries professionals de les persones s’han convertit en múltiples i canviants. Els últims 

estudis realitzats pels professionals de l’orientació psicopedagògica de la situació laboral de les 

persones en el segle XXI, determinen una necessitat de canvi constant (societat de la informació, 

dels recursos, de la gran magnitud d’opcions...), fet que fa que sobretot les persones joves, es 

vegin en una situació d’inestabilitat. El que antigament es definia com a trajectòries lineals, 

actualment es contempla com processos multidimensionals. És important remarcar-ho per tenir 

clar, doncs, que actualment poques persones tindran unes trajectòries professionals que 

impliquin una formació i un lloc de treball per a tota la vida, per tant, és essencial conèixer quins 

tipus de recursos formatius, quins perfils professionals existeixen, quines competències calen 

per a accedir-hi, etc., amb la finalitat de ser capaços d’adaptar-nos a aquest tipus de mecanisme 

social i als canvis que això comporta. 
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Conclusions de l’àmbit d’ocupació: 

Després de l’anàlisi dels recursos i de la realitat juvenil dels joves de Caldes en relació a l’accés 

al treball, i tenint en compte que estan analitzats des dels mateixos joves en el procés 

participatiu, com també per part tècnica i política, es conclou que: 

● El col·lectiu jove continua essent un dels més afectats per la situació de manca 

d’oportunitats laborals i la supressió dels llocs de treball destinats a joves. 

● Existeix una manca de dades reals dels joves en situació d’atur a Caldes, ja que no tenen 

l’hàbit d’inscriure’s com a demandants d’ocupació, fet que impedeix tenir un 

coneixement real de la situació actual dels joves del municipi. 

● En el darrer any hi ha hagut un augment de les ofertes laborals del municipi, però la gran 

part del col·lectiu jove accedeix a llocs de treball a fora, per tant, aquest no dóna 

resposta a la demanda dels seus habitants. 

● Amb l’escenari actual de precarització laboral, dificulten tenir una estabilitat econòmica 

al col·lectiu jove. 

● La mobilitat internacional i l’accés al treball fora del país, si bé podria ser una oportunitat 

per augmentar els coneixements i experiències dels joves i retornar al territori, 

actualment no possibilita el retorn per la inexistència d’oportunitats laborals. 

● És necessari ser conscients dels canvis en les trajectòries professionals per poder donar-

hi resposta des dels serveis d’orientació o els punts d’informació juvenil, treballant 

sobre l’acceptació del canvi, la formació constant i les eines per a la recerca de llocs de 

treball. 

● Entre el Servei d’Orientació Laboral i el Punt d’informació Juvenil, s’atén a una gran 

quantitat de joves en orientació laboral, però és necessari continuar difonent la tasca 

per tal d’arribar a més joves del municipi. 

● Les persones més afectades per la situació econòmica actual arrel de la pandèmia de la 

COVID19 són les persones joves. Històricament ja es troben en una situació d’especial 

dificultat per inserir-se en el món laboral i aquesta ha augmentat.  

● L’escenari actual de precarització laboral impedeix a moltes joves tenir estabilitat 

econòmica.  

● Es valora molt positivament que dels projectes dins del programa ENFEINA’T una de les 

línies de treball amb més pressupost i més dedicació tècnica sigui la inserció laboral a 

joves, ja que és el que permet treballar amb l’emancipació i la construcció de la pròpia 

vida dels joves a fi que obtinguin experiències que afavoreixin l’autonomia financera.  

● Cada cop més, les trajectòries professionals es troben en constant canvi, per aquesta 

raó cal oferir recursos específics per a joves on es treballi l’acceptació al canvi, la 

formació continuada i eines per la cerca de feina.  

● Entre el Servei d’Orientació i el Punt d’Informació Juvenil, s’atenen a gran quantitat de 

joves, però és necessari continuar difonent la tasca per tal d’arribar a més joves del 

municipi.  

● L’Ajuntament ofereix la possibilitat que estudiants de diferents facultats de la 

Universitat de Girona realitzin les pràctiques curriculars. Però es creu necessari 

augmentar-ne la oferta per tal de que alumnes de diferents estudis puguin tenir 

l'oportunitat de cursar-les al municipi, afavorint l’arrelament i les oportunitats laborals 

en un futur.  
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● Les joves creuen que hi ha poca oferta laboral al municipi i a més que aquesta està molt 

sectoritzada en hosteleria, esport i lleure, i manifesten dificultats per crear el seu propi 

negoci.  

C) HABITATGE 

Visualització dels recursos i polítiques en l’àmbit de l’habitatge: 

Ens trobem en un context en matèria d’habitatge on, a banda de la situació pròpia de Caldes de 

Malavella, s'estén a la major part del territori català.  

És en aquesta situació que es fa molt necessari oferir a les persones afectades un servei proper, 

que les pugui atendre i informar sobre les opcions que tenen al seu abast i sobre quin és el circuit 

més adient per defensar els seus drets. I al mateix temps, disposar d’un servei que pugui engegar 

els dispositius a l’abast per mobilitzar els habitatges que romanen buits i posar-los a disposició 

d’aquestes persones amb un lloguer assequible als seus ingressos. El Servei d’Intermediació en 

Matèria d’Habitatge està gestionat per la Fundació SER.GI amb coordinació directa amb l’oficina 

dels Serveis Socials de Caldes de Malavella i cofinançat amb la Diputació de Girona. El Servei està 

composat per una tècnic de la Fundació SER.GI amb una dedicació de 20 hores setmanals. 

Aquest servei té com a objectiu donar suport a les persones en situació de dificultat o 

discriminació en l’accés a l’habitatge de lloguer, la creació d’una borsa d’habitatge de lloguer 

social i la intermediació entre persones que han hagut d’ocupar i els propietaris dels habitatges.  

 

Anàlisi de la realitat juvenil en relació a l’habitatge 

Com s’ha analitzat en relació amb l’àmbit del treball, la poca possibilitat d’accés al món  laboral 

influeix directament a la possibilitat d’emancipar-se del nucli familiar. La poca estabilitat 

econòmica o la incertesa en el futur, fa que els joves tardin molt més a decidir-se per a  viure de 

forma autònoma. La majoria dels joves que decideixen fer aquest pas ho fan amb contractes de 

lloguer, amb la parella o amb amics. Ja que la possibilitat d’anar a viure sola moltes vegades ni 

es contempla a causa dels pocs recursos i la inestabilitat.  

Per altra banda, i com també s’analitzava als anteriors plans locals de joventut, la situació dels 

habitatges a Catalunya s’ha agreujat en algunes capes socials i, a més, des de l’eliminació de la 

Renda Bàsica d’emancipació pels joves fins a 30 anys, encara dificulta més que el col·lectiu jove 

pugui construir-se de forma autònoma. Actualment, tan sols poden accedir a l’Ajut pel lloguer 

general, al qual competeixen amb totes les persones que la sol·liciten, des de famílies amb 

situació de risc o persones grans. Aquest aspecte fa que els joves es trobin en desavantatge, ja 

que l’emancipació del nucli familiar no suposa una situació de risc purament, i fa que la 

configuració del seu projecte de vida personal es vegi dificultada. 

En relació amb el Servei d’Intermediació Comunitària, la majoria d’accions es situen al voltant 

de la mediació entre les persones que ocupen habitatges i els propietaris legals d’aquests, per 

tal de poder, en el cas que sigui possible, establir lloguers socials; també, en la recerca de 

propietaris que puguin facilitar habitatges socials. En relació al col·lectiu jove, existeixen pocs 

casos d’ocupació d’habitatges de forma autònoma, però sí que hi ha joves que es troben en 

situació d’ocupació amb tot el nucli familiar. Aquests casos s’estan treballant des del mateix 

servei amb el suport de l’educadora social de Serveis Socials. 
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Segons les respostes de les joves en les trobades afirmen que la majoria viuen a l’habitatge 

familiar, i els que estan emancipats ho fan amb contractes d’arrendament. Els arguments més 

comuns respecte a la situació de l’habitatge del municipi, han estat que els habitatges no són 

assequibles econòmicament i que costa trobar allotjaments al municipi. 

La dificultat per trobar un habitatge al municipi a un preu accessible és una realitat per a les 

joves, i per aquesta raó la majoria es veuen obligades a continuar vivint amb la família, llogar 

habitacions, compartir pis amb altres joves o buscar un lloc on viure a un altre municipi. L’opció 

més generalitzada és anar a Girona.  

Les joves manifesten de forma explícita que hi ha poques oportunitats al municipi i es veuen 

obligades a marxar del poble, o en alguns casos trobar persones amb qui compartir pis.  

Des de l’Àrea de Joventut no s’han atès consultes a joves en la temàtica. Els pocs que han sorgit 

s’han derivat directament al Servei d’Intermediació en l’Habitatge. Segons la tècnica d’habitatge 

municipal durant l’any 2020 s’ha fet l’acompanyament de tres joves per trobar una habitació a 

Girona. S’ha de destacar el fet que eren persones usuàries de serveis socials que es troben en 

una situació de vulnerabilitat dins l’àmbit familiar.  

 

Conclusions de l’àmbit de l’habitatge 

En aquest àmbit també, tenint en compte que estan analitzats des dels propis joves en el procés 

participatiu, com també per part tècnica i política, es conclou que: 

● La situació de manca d’oportunitats laborals afecta l’autonomia dels joves i l’accés 

a l’habitatge fora del nucli familiar, cosa que dificulta la recerca de la pròpia identitat 

i la vida autònoma. 

● L’accés a un habitatge digne és clau per prevenir l’exclusió social i la falta d’ajudes 

per l’habitatge dificulta prevenir-la. 

● La situació d’ocupació d’habitatges abandonats en el municipi ha agreujat el 

malestar en algunes urbanitzacions, però el Servei d’Intermediació en Habitatge 

treballa per tal de mediar entre propietaris i les persones que ocupen les vivendes, 

cosa que pot fer que millori la convivència dels habitants del municipi i es puguin 

trobar solucions adients. 

● La visió general dels joves de Caldes és la de tenir interès per a quedar-se a viure al 

municipi però amb la idea de no poder trobar habitatges o que aquests no tenen 

preus assequibles. També parlen de la possibilitat de trobar habitatge a les 

urbanitzacions però amb la dificultat de mobilitat, ja que t’obliga tenir algun vehicle 

per desplaçar-se pel municipi. 

● Cada cop s’enderrareix més el procés d’emancipació de les joves 

● Aquesta és una problemàtica que viuen les joves de forma generalitzada al territori 

català.  

● Falta de coneixement de diversos models d’ús de l’habitatge (masoveries urbanes..). 

Però el fet que hi hagi un exemple de noies que han optat pel model de masoveria, 

Cal Matllo, al municipi pot ser una oportunitat de donar-ho a conèixer.  
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3.3.2. EIX BENESTAR 

D) SALUT 

Visualització dels recursos i polítiques en l’àmbit de la salut: 

El municipi compta amb el Centre d’Atenció Primària (CAP) que depèn de l’Àrea Bàsica de Salut 

de Cassà de la Selva, juntament amb els CAP’s de Llagostera, Quart, Riudellots de la Selva, 

Campllong i Sant Andreu Salou. Té com a objectius l’atenció preventiva, curativa, rehabilitadora 

i de promoció de la salut cap als ciutadans del municipi, i compta amb personal mèdic i 

d’infermeria. Les urgències estan centralitzades a Cassà de la Selva, ja que no existeix la figura 

d’un metge local d’urgències ni un servei d’ambulàncies en el municipi, si bé depèn de 

l’equipament de Cassà de la Selva. Per altra banda, sí que es compta amb un servei d’atenció a 

domicili, una Unitat d’Atenció a l’Usuari i la realització d’activitats de prevenció de la salut. 

La infermera de l’àrea de Pediatria del CAP de Caldes és l’encarregada de portar a terme el 

Programa Salut i Escola a l’Institut de Caldes. Aquest projecte neix de la col·laboració entre el 

Departament d’Educació i el Departament de Salut i es realitza en les institucions públiques i 

concertades que ho sol·liciten. 

És un programa de promoció de la salut, de prevenció de situacions de risc i d’atenció precoç 

dels problemes de salut dels joves; i incorpora al centre educatiu una figura de l’àmbit sanitari 

per acompanyar en el procés de creixement i desenvolupament dels joves, amb els àmbits 

d’actuació de: salut mental, consum de tabac, alcohol i altres drogues, salut afectiva-sexual i 

salut alimentària. Es realitzen diverses accions:  

● Consulta oberta: espai d’informació i orientació en salut que els joves, la majoria en grup 

però algunes individuals, poden sol·licitar. 

● Xerrades i tallers a l’aula: sobre la menstruació (1r d’ESO), sobre drogues conjuntament 

amb els Mossos d’Esquadra (2n d’ESO), sobre Body Art (1r d’ESO), i sobre higiene i 

adolescència (1r d’ESO). També es realitza una xerrada sobre Violència de gènere des 

del servei d’atenció a la víctima dels Mossos d’Esquadra. 

 

Anàlisi de la realitat juvenil en relació a la salut 

Tot i que es presenta com un àmbit que acull moltes temàtiques diferents relacionades amb la 

salut, és realment difícil obtenir dades, i encara menys del municipi de Caldes de Malavella 

específicament. 

Des de l’Observatori Català de la Joventut, existeixen diferents estadístiques dels joves de 

Catalunya que determinen dades quantitatives de les seves situacions, i que utilitzarem per 

contextualitzar cadascun dels temes que es treballaran, però majoritàriament utilitzarem les 

respostes dels joves al qüestionari que s’ha dut a terme per la diagnosi, a més de l’entrevista a 

la infermera del Programa Salut i Escola de l’Institut de Caldes. 

Pel que fa al Programa de Salut i Escola, segons l’entrevista realitzada a la infermera responsable, 

els motius de consulta més concurrents són l’aspecte físic, el cicle menstrual, alimentació, 

activitat física i sexualitat. De mitjana, atén entre quaranta i cinquanta consultes. Les que 

utilitzen més el servei són alumnes que cursen el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria.  

Des del Centre d’Atenció Primària, una altra necessitat detectada és el patiment emocional.  
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Segons dades de l’Observatori Català de la Joventut, un 25,9% dels joves entre 16 i 29 anys de 

Catalunya fumaven tabac diàriament o ocasionalment el 2018, essent un 29,5% d’homes i un 

22,3% de dones. Si es compara amb dades de l’any 2011 eren el 41,4% i el 33%, respectivament. 

Per tant, hi ha una reducció important de consum de tabac.  

El tabac continua essent una eina social que per molts joves representa l’accés a un grup i una 

eina per a la socialització. 

Actualment, i segons l’entrevista realitzada a l’educadora social, a l’equip de Serveis Socials de 

Caldes actualment hi ha 109 expedients relacionats amb persones joves, si bé a la família o 

directament al jove. Són casos relacionats amb la manca d’oportunitats laborals, el consum de 

substàncies o per situacions de desestructuració familiar. La majoria es troben en situació 

vulnerable, ja sigui per situació laboral, econòmica, desestructuració familiar o maltractament. 

Hi ha una altra part d’adolescents i joves que han patit situacions complicades en l’entorn 

familiar o social i són susceptibles de desenvolupar conductes de risc. 

Les línies de treball van molt enfocades a empoderar a la persona jove i/o a la família. Es treballa 

molt en equip amb altres professionals per establir un pla de millora de la situació i un referent 

que vinculi amb la jove per poder acompanyar-lo en aquest procés. En cas que la situació perduri 

també es coordinen amb altres recursos especialitzats. 

Aquests casos solen treballar-se de forma coordinada a través de reunions de diferents agents 

socioeducatius, com les psicopedagogues del SIN Caldes, el Centre d’Atenció Primària o l’Àrea 

de Joventut. Per altra banda, i quan els casos són de més gravetat, també hi poden intervenir el 

Servei d’Orientació Familiar, els Serveis judicials o fiscalia, Infància i Joventut o CDAPs, EAIAs o 

EAP. Pel que fa als Equips d’Assessorament Psicopedagògics (EAP), les professionals de l’àrea 

mantenen reunions periòdiques per tal de tractar tots els casos relacionats amb infants i joves 

que estan a un centre educatiu del municipi i que presenten situacions socials complexes.  

Segons l’educadora de Serveis Socials, i les dinàmiques observades en el dia a dia des de l’Àrea 

de Joventut, s’afirma que  existeix un grup força ampli de joves que consumeixen cànnabis, el 

qual els porta en molts casos a deixar els estudis, realitzar conductes delictives, etc. Tot i el 

treball en equip que es realitza, no és suficient i es valora la necessitat de portar a terme el 

conveni ASA amb el suport d’un tècnic especialista en addiccions que pugui fer un treball 

terapèutic amb aquestes joves. 

Pel que fa a addiccions i conductes de risc, també es contemplen dins l’àmbit de la salut totes 

aquelles relacionades amb dispositius digitals, com Internet (a través dels telèfons mòbils, 

ordinadors, etc.), o les videoconsoles. En l’actual societat de la informació i el món digital, els 

casos d’addicció a Internet, i per tant als dispositius en què s’utilitza, han anat en augment en 

els últims anys, fet que ha encès les alarmes dels professionals. L’addicció a Internet doncs, sol 

estar associada als jocs d’atzar, a la pornografia o a les xarxes socials. No existeixen dades 

estadístiques oficials sobre l’ús i abús d’aquests dispositius. 

Relacionat amb l’àmbit de la salut mental, segons la infermera del programa Salut i Escola, els 

joves entre els 12 i els 20 anys estan en situació de vulnerabilitat constant a nivell afectiu i 

psicològic, pels canvis biològics i també per la pressió social, l’augment de les inseguretats i els 

canvis constants del seu cos. Aquest aspecte fa que puguin sorgir diferents trastorns que cal 

prevenir i detectar per a poder-los treballar. 
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Per altra banda, els joves majors de 20 anys que es troben en situació de manca de construcció 

de la identitat personal per la falta d’oportunitats laborals i la no capacitat econòmica per a 

l’autonomia, poden també desenvolupar desequilibris emocionals que poden afectar greument 

al seu desenvolupament integral.  

Des dels diferents serveis del municipi, Centre d’Atenció Primària (CAP), Servei Social d’Atenció 

Primària (SSAP) i l’Àrea de Joventut, s’ha detectat que any rere any van augmentant les 

atencions a noies adolescents que es queden embarassades. Segons el registre de la llevadora 

del CAP del municipi durant l’any 2020 es van tirar endavant entre 2 i 4 embarassos de noies 

d’entre 16 i 20 anys, i van assistir al centre mèdic entre 6 i 10 noies per interrompre l’embaràs. 

Les dades no són concretes perquè fins ara no s’ha estat realitzant un registre específic.  

 

Conclusions àmbit de  la salut 

Després de l’anàlisi dels recursos i de la realitat juvenil dels joves de Caldes en relació a la salut 

i la promoció d’aquesta, i tenint en compte que estan analitzats des dels propis joves en el procés 

participatiu, com també per part tècnica i política, es conclou que: 

● Les addiccions i consums de risc als dispositius digitals, si ve estan en creixement, estan 

poc investigades i diagnosticades, fet que dificulta el treball amb els joves i la seva 

prevenció. 

● L’estat psicològic dels joves es troba en situació de vulnerabilitat pels canvis biològics 

però també, per la situació actual de manca d’oportunitats laborals i de creacions de 

projectes de vida independents. 

● El programa de Salut i Escola realitza una tasca orientativa molt important entre els joves 

de 12 a 16 anys, la qual la valoren i la utilitzen per a resoldre dubtes i necessitats. 

● Les intervencions que es duen a terme amb mares adolescents són aïllades i molt 

específiques. 

● S’ha aconseguit signar el conveni interior per instaurar l’Alternativa a la Sanció 

Administrativa (ASA) i comptar amb una partida pressupostària específica per poder 

executar-la. 

 

E) ESPORTS 

Visualització dels recursos i polítiques en l’àmbit de l’esport: 

Al municipi de Caldes hi ha una forta tradició en la pràctica esportiva, i per això es crea un espai 

específic per explicar els recursos i polítiques municipals en aquest àmbit. 

El consistori aposta de manera forta davant la pràctica de l’esport i, per això, pels més petits 

existeix l’escola esportiva municipal (amb activitats d’iniciació esportiva, poliesportiva, de 

bàsquet, vòlei, psicomotricitat...), pels joves, adults i gent gran compta amb el servei d’activitat 

física municipal (amb activitats de gimnàstica, ioga, zumba, etc.). 

La majoria dels joves participen en alguna activitat esportiva, majoritàriament en els clubs i 

entitats esportives que existeixen actualment: 

● Unió Esportiva Caldes 
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● Club Esportiu Caldes 

● Club Excursionista 

● Club Patí Caldes 

● Club Patinatge Artístic Caldes 

● Club Tennis Caldes 

● Club Volei Joves Caldes  

● Futbol Sala Caldes de Malavella  

Anàlisi de la realitat juvenil en relació a l’esport 

Relacionat amb l’activitat física i l’esport, al municipi de Caldes hi ha un gran arrelament 

esportiu. A aquesta tradició ajuda al fet que els joves de 12 a 29 anys del municipi practiquin 

esport de forma regular. Les opcions que s’ofereixen al municipi són futbol, futbol sala bàsquet, 

hoquei i voleibol patinatge. A finals de la temporada 2020 hi havia  426 joves d’entre 12 i 29 anys 

federades.  

Segons el tècnic d’esports municipal, abans de la pandèmia del coronavirus, l'esport caldenc 

estava en constant creixement amb la incorporació de molts esportistes dels pobles veïns que 

havien escollit les entitats de Caldes per fer esport. Actualment, com tots els municipis, estem 

patint les restriccions de la Generalitat i l'aturada de l'esport. El tècnic defensa que l’esport en 

la vida de les joves ajuda a canalitzar l'energia mitjançant el moviment i és un punt de trobada 

pels joves del poble. També creu que la pandèmia ha afectat a les joves que practiquen esport 

en els hàbits, les rutines i l'estructura del dia a dia. Els joves necessiten participar de les activitats, 

l'esport i els companys d'equip. Principalment afecta en la vessant social i participativa. Sense 

els entrenaments, sense un punt de trobada, els joves perden una opció de socialització. 

Tanmateix a mitjà i llarg termini pot afectar en deixar de banda les activitats esportives. 

 

Conclusions de l’àmbit de l’esport 

● L’esport és l’activitat d’oci més arrelada en el municipi, amb una gran quantitat de joves 

federats o que hi participen de forma voluntària. 

● En els clubs esportius del municipi hi ha molta representació juvenil. 

● Cal fomentar els hàbits saludables entre les persones joves.  

 

F) OCI I LLEURE 

Com a oci i lleure ens referim als espais on les persones participen per elecció pròpia, i que 

produeixen plaer, benestar i satisfacció. Té finalitat en ella mateixa, no s’espera un resultat 

concret, es gaudeix de l’acció en si.  

És un element molt valorat al llarg de tota la vida, però en l’adolescència i Joventut juga un paper 

fonamental en la construcció de la pròpia identitat tant individual com col·lectiva.  

Al municipi les activitats d’oci i lleure juvenil per excel·lència són, per una banda, la Festa Major, 

la qual és un esdeveniment de referència per a les joves del municipi i del territori, i que està 

gestionada de forma conjunta des de l’Ajuntament i Joves Intrèpids. Joves Intrèpids és una 

agrupació de joves, no constituïda com a entitat, que treballen en la programació i la realització 
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d’aquesta. Tenen un fort lligam amb l’Àrea de Festes, la qual no té figura tècnica i està liderada 

per la mateixa regidora, en col·laboració de l’Àrea de Cultura i la de Joventut.  

En el cas del lleure, des de l’any 1983 existeix El Centre d’Esplai Sant Esteve, una institució sense 

ànim de lucre d’educació no formal que depèn de la parròquia de Caldes de Malavella i Sant 

Andreu Salou. Alhora, el Centre d’Esplai Sant Esteve forma part de la Fundació Esplai Girona - 

Mare de Déu del Mont que aglutina, a més dels Centres d’Esplai, l’Escola de l’Esplai de Girona i 

el Servei de Cases de Colònies del Bisbat, situat a Girona. 

El CESE està liderat i coordinat per un grup de joves del municipi, el qual és canviant i que 

normalment oscil·la entre 15 i 25 joves associats. Realitzen diferents activitats al municipi com 

els Tastets d’Esplai, les colònies de Nadal, la sortida de Setmana Santa, la seva activitat estrella, 

les colònies d’Estiu i diferents activitats dirigides al grup de joves de 3r d’ESO a 1r Batxillerat. En 

el CESE hi participen entre 80 i 100 infants i joves i és una entitat molt arrelada al municipi. 

Des de l’any 2016, existeix el projecte Pati Obert, emmarcat dins el Pla Local de Joventut 2016 

– 2019, que té com a objectiu principal fomentar la cohesió social dels habitants del municipi de 

Caldes a través de l’obertura d’un espai municipal i el foment de la participació en activitats de 

lleure a totes les persones del municipi. S’ha observat que és un espai de referència per moltes 

de les joves del municipi. 

Anàlisi de la realitat juvenil 

Una opinió generalitzada de les adolescents i joves és que falten espais i oferta d’oci i lleure al 

municipi, adaptades a les seves necessitats i interessos.  

Des de joventut, les accions realitzades són: Casal J de Jove, projecte de lleure i participació 

juvenil, dirigit a joves entre 12 i 16 anys el mes de juliol. Casal amb metodologia de pedagogia 

del projecte, activitats de lleure, sortides, acampada, etc. Contractació de 2/3 monitors/es de 

lleure; col·laboració amb la Regidoria i la Comissió de Festes per a la preparació de la Festa Major 

i de Nadal, participació en diverses reunions d’organització de la Festa Major, suport tècnic, 

organització d’accions dirigides a joves: Estand – Punt Som.nit, Elecció de la Pubilla i Hereu, 

Concurs de Disseny de Samarreta i Got per la Festa Major, etc. i col·laboració amb la gent de reis 

en l’organització del campament de la cartera reial i altres activitats festives. I com a activitat 

d’oci organitzada directament des de l’àrea de joventut conjuntament amb Joves Intrèpids 

s’organitza el Concert a la fresca.  

Conclusions àmbit de l’oci i el lleure 

● Tot i les propostes que es fan al municipi en l’àmbit d’oci, gairebé totes tenen com a 

referència l’oci nocturn.  

● El Centre d’Esplai Sant Esteve és  una entitat de lleure molt consolidada en el municipi 

gestionada per persones joves.  

● S’està treballant per diversificar l’oferta d’oci al municipi, dirigida especialment a joves, 

tenint en compte les seves demandes i interessos.  
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3.3.3. EIX TRANSFORMACIÓ 

G) IGUALTAT I DIVERSITATS 

Si ens centrem amb la població jove del municipi les persones empadronades d’origen estranger 

representen un 12% i provenen de 33 països diferents. Per tant,  la poca diversitat que existeix 

per raó d’origen provoca segregació, estigmatització i exclusió cap a les persones de grups 

minoritaris.  

Des de l’any 2019  s’ha creat un espai residencial de Som Refugi, Cal Manco, gestionat per Càritas 

on viuen joves que han viscut procesos de migració majors de 18 anys. En aquest projecte es fa 

un acompanyament socioeducatiu amb l’objectiu de d’oferir eines i recursos per facilitar la seva 

emancipació. 

A l’Ajuntament hi ha una regidoria pròpia d’Igualtat des d’on es promouen polítiques en aquest 

àmbit, no hi ha la figura d’una tècnica que desenvolupa les tasques pròpies i està gestionat des 

de la mateixa regidoria amb el suport de tècniques d’altres àrees.  

L’any 2019 es decideix canviar el nom al Consell de Dones per Consell per a la Igualtat, per tal 

d’incloure a tots els col·lectius que pateixen discriminacions i violències. El Consell està format 

per a diferents representants del municipi, tant d’institucions, partits polítics, entitats o 

persones individuals. Des de l’Àrea de Joventut s’hi ha participat des dels inicis per tal d’aportar 

la mirada socioeducativa cap al col·lectiu jove. Però la representació de persones joves en el 

consell és poca. 

Conclusions àmbit igualtat i diversitats 

És necessari posar especial èmfasi a perspectiva de gènere, i que es treballi per aconseguir la 

igualtat efectiva entre homes i dones en tots els àmbits de la vida: social, econòmic, laboral, 

polític... tenint en compte la joventut com un període d’especial importància en la definició del 

projecte de vida personal. 

 

H) PARTICIPACIÓ 

Visualització dels recursos i polítiques en l’àmbit de la participació: 

L’Àrea de Participació, actualment està liderada per un Regidor però no compta amb personal 

tècnic.  

L’Àrea de Joventut, realitza diferents projectes i accions dins la participació, com el Projecte de 

Participació a l’Aula. Aquest projecte es va instaurar el curs 2012 – 2013, amb el suport del SIN 

Caldes, com a política de promoció de la participació de l’àrea de joventut. El programa es 

caracteritza per la realització d’unes sessions de tallers dinàmics a l’aula, en els cursos de 3r i 4t 

d’ESO. La finalitat principal és formar els joves en l’assemblearisme i estratègies de participació, 

amb la intenció que cada grup- classe dissenyi un projecte propi de forma participativa. Un dels 

projectes participatius que va néixer gràcies a aquesta iniciativa, va ser la construcció d’un 

Skatepark al municipi, amb un treball participatiu i constant amb el grup de joves impulsors del 

projecte. 

La identificació de grups de joves que es troben en situació de vulnerabilitat, la intervenció a 

través de dinàmiques de participació juvenil (implicant als joves a les accions que es duen a 

terme) i el treball en la interrelació entre grups de joves i entorn social. Són aspectes s’han 
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potenciat a través de la dinamització de l’Espai Jove “Ca la Romana” gràcies a la realització de 

les Tardes Joves, projecte que consisteix en realitzar activitats a l’equipament amb la participació 

i col·laboració dels joves en la seva organització. També s’han iniciat les intervencions al carrer, 

amb la utilització d’espais públics per a fer-hi activitats.  

Per altra banda, a Caldes actualment, existeixen diferents entitats sense ànim de lucre, que 

treballen en àmbits com la cultura, l’esport, l’educació o per interessos dels mateixos habitants.  

L’estructura urbanística de la vila, però, no ajuda a conciliar el sentiment de pertinença al 

municipi i la participació dels seus habitants en les activitats, igual que es realitza poc treball en 

xarxa entre els diferents agents i entitats o associacions del municipi. 

A continuació, es fa una visualització de les entitats, remarcant aquelles que estan constituïdes 

com a entitats juvenils i que determinen la participació que hi tenen els joves del poble. 

Entitats culturals i de serveis: 

● Agrupació de Sardanistes 

● Agrupació de Teatre Traspunt 

● Associació Auger 

● Amics dels Malalts 

● Associació Cultural Carisma de 

Teatre 

● Associació de Carnaval de Caldes 

“Embarrakaldats” 

● Associació de Comerç i Serveis 

● Associació de Famílies Abeona 

● Associació de gent de la 3a edat 

“Casa Rosa” 

● Associació nou horitzó de la 

discapacitat intel·lectual, Verge de 

Montserrat 

● Càritas parroquial 

● Centre de Recerques 

Arqueològiques de Caldes 

● Colla Gegantera de Caldes de 

Malavella 

● Consell Pastoral Parroquial 

● Esplai de Caldes – Fundació “La 

Caixa” 

● Coral Cantaires de Caldes  

● Club d’Escacs Caldes 

● Germandat de Donadors de Sang 

● Grup l’Espiga Solidària 

● Penya Barcelonista Caldes 

● Societat de Caçadors Sant Esteve  

● Xarxa de Dones de Caldes 

● Centre d’Esplai Sant Esteve 

Entitats educatives: 

● AMPA de l’Escola Sant Esteve 

● AMPA de l’Escola la Benaula 

● AMPA de la Llar d’Infants els Ninots 

● AMPA de l’Institut de Caldes de 

Malavella 

Associacions de veïns: 

● Associació de Veïns de Santa 

Ceclina 

● Associació de Veïns, propietaris i 

residents de Can Carbonell 

● Associació de Veïns de Sant 

Sebastià 

● Associació Veïnat de Franciac 

● Associació de Veïns de Sant Grau

●  

Entitats Juvenils 

De totes les entitats esmentades, la que actualment està constituïda com una entitat juvenil és 

el Centre d’Esplai Sant Esteve (CESE), explicada de forma detallada a l’àmbit d’oci i lleure.  

Tanmateix, també existeix una agrupació de joves no constituïda com entitat, els quals són els 

organitzadors de la Festa Major del municipi: els Joves Intrèpids. 
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Els Joves Intrèpids són un grup de joves de diferents edats del municipi, que treballen en la 

programació i la realització de la Festa Major. Tenen un fort lligam amb l’Àrea de Festes, la qual 

no té figura tècnica i està liderada per la mateixa Regidora. A més, col·laboren amb l’Àrea de 

Joventut en l’organització del Concert a la Fresca de l’estiu. 

Finalment, l’últim grup de joves que no està constituït com a entitat però que participa 

activament són els Joves Impulsors de l’Skatepark. Aquests joves, d’edats compreses entre 16 i 

22 anys, formen un grup que neix del projecte de Participació a l’Aula i que actualment, encara 

que les instal·lacions s’acabessin de construir, participen en la realització d’activitats en aquest 

equipament municipal durant l’any, conjuntament amb l’Àrea de Joventut. La proposta actual 

és de constituir-se com a entitat. 

Anàlisi de la realitat juvenil en relació a la participació  

En l’anàlisi realitzat durant les taules de joves de creació del PLJ, es detecta que els joves 

participen en certes entitats del municipi, normalment les més arrelades com les esportives, la 

Coral o el Centre d’Esplai, i per tant, també a les activitats que s’organitzen. Per altra banda, 

també ho fan de voluntaris amb els Joves Intrèpids i, més minoritàriament, amb entitats com 

Càritas Parroquial o la Colla Gegantera.  

Com hem pogut veure, existeix un teixit associatiu arrelat al municipi amb diferents entitats però 

són molt poques les que són gestionades per joves.  

Per altra banda, si parlem en termes de participació en activitats concretes, tant les proposades 

per entitats com les mateixes activitats que es proposen des de l’Àrea de Joventut, es detecta 

que hi ha poca participació juvenil, i els que ho fan, és per tradicions familiars. Del qüestionari 

realitzat als joves, el 50% determinen que no participen en activitats del municipi, mentre que 

el 45,83% sí que ho fa, majoritàriament en festes, cursos o entitats. Per altra banda però, un 

54,17% determina que té ganes d’implicar-se en participar de l’organització i gestió d’activitats 

per a joves. 

La distribució territorial del municipi és molt dispersa, hi ha poc sentiment de pertinença, fet 

que condiciona directament la participació dels habitants en les activitats. També va 

estretament lligat a una qüestió de dificultat de mobilitat entre les diferents zones del municipi.  

Existeix un teixit associatiu arrelat al municipi amb diferents entitats però són poques les que 

estan gestionades per joves.  

Si ens centrem en les propostes realitzades des de l’Àrea de Joventut, es detecta poca 

participació. Els canals per on les joves reben les propostes que es fan al municipi són 

principalment, per l’Instagram, pel boca orella, a través de l’institut o per cartellera.  

La major part de les adolescents i joves no han estat assessorades o orientades per les 

professionals de joventut del municipi i poques coneixen els projectes que es duen a terme. 

Moltes només han estat a l’espai algun cop, però poques l’usen de forma regular, per altra 

banda, hi ha unes quantes que afirmen que no hi han anat mai, per varies raons, les principals 

són que no els interessa, no els agrada el que es proposa, perquè els seus amics i amigues no hi 

van o perquè no els arriba la informació del que es fa. 

Les activitats que proposen són principalment relacionades amb l’esport, lúdiques com jocs, 

tornejos, concerts, també en cultura, i específicament amb temàtica feminista o canvi climàtic.  
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Conclusions de l’àmbit de la participació 

● Són necessàries estratègies per tal d’atreure als joves a participar de les activitats 

proposades per l’àrea de Joventut o altres àrees del consistori, per tal de que aquestes 

estiguin coorganitzades entre els joves i els tècnics i siguin d’interès real, fet que 

augmenta l’afectivitat d’aquestes. 

● El projecte de Participació a l’Aula permet fer arribar la cultura participativa a tots els 

alumnes del SIN Caldes i treballar amb els joves els mecanismes de participació i la 

pedagogia del projecte, fet que fomenta la participació activa en el seu entorn. 

● Per tal de que les actuacions que es portin a terme siguin d’interès i atractives pels joves 

és necessària la participació del col·lectiu en l’organització d’aquestes, tenint en compte 

els diferents nivells de participació existents. 

● Cal acompanyar als grups de joves associats per tal d’assegurar-los els recursos 

necessaris per a dur a terme les seves accions o activitats. 

● Cal promoure l’associacionisme per tal d’empoderar els joves i augmentar la seva 

autonomia col·lectiva i personal.  

● Cal crear un pla de comunicació des de l’Àrea de Joventut, per tal de transmetre 

informació de qualitat que arribi a la major part de persones possibles. 

 

I) CULTURA I CREACIÓ 

 

Visualització dels recursos i polítiques en l’àmbit de la cultura i l’oci: 

L’Àrea de Cultura, de Festes Populars i la Biblioteca realitzen un seguit d’activitats a l’any que 

promouen iniciatives culturals. Aquestes accions majoritàriament estan liderades pels 

professionals de l’àrea, i les professionals de turisme i promoció econòmica, qui organitzen les 

activitats a realitzar de forma anual, però també inclouen altres entitats o àrees de l’Ajuntament. 

Entre altres recursos, iniciatives i activitats culturals, es poden destacar: 

● La Festa Major de Caldes, el primer cap de setmana d’agost, en el qual, els Joves 

Intrèpids,  entitats, l’Àrea de Festes Populars, l’Àrea de Cultura i l’Àrea de Joventut, 

entre altres; realitzen un seguit d’activitats d’oci pels habitants del poble.  

● El concurs de Microliteratura, el concurs de Pintura ràpida i el Ral·li Fotogràfic. Accions 

que es duen a terme per promoure i promocionar escriptors, pintors i fotògrafs del 

municipi, en diferents èpoques de l’any.  

● Les fires: de l’Aigua i de la Terra. La de l’Aigua el primer cap de setmana d’octubre, és 

una fira organitzada per la regidoria de Turisme, que té com a objectiu promocionar la 

vila i la seva característica principal, l’aigua termal. La de la Terra, celebra Sant Antoni – 

patró dels animals -, organitzant activitats relacionades amb els animals. 

● La Festa de la Malavella, que va néixer l’any 2010 per tal de promocionar la llegenda de 

la Malavella. Es realitzen activitats esotèriques i es pretén promoure el folklore popular.  

● Les colònies i els tastes d’Esplai, del Centre d’Esplai Sant Esteve. El CESE realitza activitats 

d’oci i lleure en les èpoques de Nadal, Setmana Santa i Estiu, i el darrer any ha incorporat 

la realització d’activitats puntuals durant el curs, els tastets d’esplai. 
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● El Casal Jove i el Casal d’estiu per infants. Tot i que són dos serveis independents, els dos 

treballen el lleure i l’oci en temporada d’estiu, dirigits a col·lectius diferents. L’Àrea de 

Joventut realitza el casal per joves de 12 a 16 anys cada mes de juliol. 

● Els Glopets d’Estiu: cicle de concerts organitzats per la Biblioteca en temporada d’estiu, 

molt coneguda en el municipi. 

● El Concert a la Fresca: activitat que realitzen els Joves Intrèpids i l’Àrea de Joventut, amb 

un concert a l’estiu al municipi. 

● Els Clubs de Lectura d’Adults i Juvenil. El Club de Lectura Juvenil, ha tornat a instaurar-

se aquest any 2016 impulsat per la Biblioteca i l’Àrea de Joventut, amb la intenció de 

promoure la lectura entre els joves de 12 a 16 anys del municipi. 

● El Cap d’Any i el Carnaval. Actualment l’organitzen diferents entitats del municipi, entre 

altres  l’Associació de Carnaval de Caldes “Embarrakaldats” i els Joves Intrèpids. 

Anàlisi de la realitat juvenil en relació a la cultura i l’oci 

Tots els recursos amb els quals es compten en el municipi, la percepció dels joves que han 

participat en el procés de creació de PLJ tant en les taules de joves com en els qüestionaris, és 

que no existeixen suficients activitats d’oci per joves, sobretot referent a l’oci nocturn, i que per 

tant les propostes actuals no donen resposta a les seves necessitats. Exactament, un 83,7% dels 

joves diu que no hi ha suficients activitats d’oci al municipi, en contra el 13,3% que pensa que sí.  

Pel que fa a les preferències dels joves en activitats d’oci i cultura, el 80% dels joves que han 

respost el qüestionari determina que li agrada anar a la discoteca, el 53,3% que li agrada fer 

esport i la resta, anar al cinema, majoritàriament.  

La majoria de pensadors i autors sobre la Cultura, actualment relacionen les pràctiques culturals 

amb aspectes socioeconòmics de la família o el propi jove, definint factors com l’edat, el sexe, 

el nivell d’estudis, el lloc de residència o els ingressos del nucli familiar com a possibles aspectes 

que incideixen en els hàbits culturals.  

S’especifica que els factors que determinen la pràctica d’activitats culturals entre els joves i que 

ens semblen més rellevants són: la situació socioeconòmica de la població jove i la posició social 

de la família del jove, ja que segons diu el nivell d’estudis dels progenitors determina els hàbits 

culturals del jove. La manca d’un lloc de treball és una situació que fa que cada vegada més els 

joves es decantin per activitats que no suposin cap cost. 

Conclusions de l’àmbit de la cultura i l’oci 

Després de l’anàlisi dels recursos i de la realitat juvenil dels joves pel que fa a l’oci i la cultura, i 

tenint en compte que estan analitzats des dels propis joves en el procés participatiu, com també 

per part tècnica i política, es conclou que: 

● Existeixen diferents propostes culturals en el municipi però generalment, els joves 

creuen que no s’adeqüen al seu col·lectiu i per tant, es detecta una manca d’implicació, 

tret d’aquells joves que hi participen com a tradició familiar. 

● Hi ha una manca clara de propostes d’oci nocturn segons els joves, els quals veuen la 

necessitat de generar espais (discoteques, concerts, etc) per ells. 

● La majoria de joves però, relacionen l’oci amb el consum, per tant, és necessari crear 

espais alternatius d’oci positius, sense relacionar-los amb l’abús de substàncies. 
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● La situació socioeconòmica del jove o la seva família determina l’accés a la cultura dels 

joves, igual que la formació dels progenitors. 

● Es troba a faltar un espai que difongui les capacitats artístiques dels joves del municipi, 

tant en música, arts escèniques, pintura, etc. 

● La COVID19, ha afectat de forma radical a les costums i pràctiques culturals de la 

població.  

 

3.3.4. EIX TERRITORI 

J) MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC 

Per altra banda, un dels factors que és d’importància per entendre la situació global dels joves 

del municipi en relació a la cohesió social és la tipologia de població i la seva composició 

territorial. Com s’ha abordat anteriorment, el municipi té una extensió geogràfica important a 

causa de les urbanitzacions i els veïnats que la composen, a banda del nucli de la vila. Aquesta 

situació de dispersió del terme municipal, fa que els joves, tal com han expressat a les Trobades 

de joves i als qüestionaris, els hi suposi un impediment per tal de realitzar activitats o participar 

en el municipi. Generalment, les propostes d’accions es duen a terme en  el nucli de la vila i els 

joves tenen molts impediments per a poder-hi accedir. Existeix el servei d’un autobús interurbà 

que realitza els desplaçaments d’anada i tornada a l’Institut o als centres educatius primaris. 

Segons el qüestionari, generalment, es desplacen a peu aquells que viuen a urbanitzacions 

properes (com Aigües Bones o Can Solà), en bicicleta, amb motocicletes o cotxes els més grans; 

i els més joves, de 12 a 16, solen estar acompanyats pels seus familiars, sobretot aquelles que 

estan més lluny del nucli (Can Carbonell, Tourist Club, etc.). Aquest fet fa que els joves no puguin 

tenir autonomia i depenguin d’altres mitjans o persones per a poder realitzar activitats, 

socialitzar-se o sentir-se part del municipi, fet que dificulta el desenvolupament de la seva pròpia 

identitat (col·lectiva i individual).  

Relacionat amb la mobilitat territorial, a Caldes de Malavella existeix l’estació ferroviària dels 

trens que operen des de Portbou o Cervera fins a Barcelona. El fet de comptar amb aquest 

transport al municipi fa que molts joves puguin relacionar-se amb altres col·lectius de municipis 

propers, i per tant, tinguin una mobilitat més àmplia en quan es troben al nucli de la població.    

Pel que fa a les migracions, la població amb nacionalitat estrangera de Caldes suposa un 

percentatge baix de la població total del municipi, per tant, molt per sota de la mitja de les 

poblacions similars del país o de la comarca, que suposa més del 20%. Tot i que aquest 

percentatge ha estat en petit augment els últims anys, no suposa un aspecte significatiu.  

Per últim, un dels aspectes a tenir en compte en relació a la cohesió social és el flux de mobilitat 

juvenil que té el municipi de Caldes. Generalment, els joves del municipi han de desplaçar-se a 

altres poblacions per motius, sobretot, formatius. Aquest aspecte ja fa que la majoria de joves 

del municipi hagi hagut de traslladar-se a estudiar a Cassà de la Selva o Girona, per fer-hi 

formacions superiors. Això és clau per entendre la dificultat que suposa pels joves del municipi 

sentir-se part de la vila, ja que es veuen obligats a construir nous espais de relació o inclús, 

emancipar-se a altres ciutats. També, aquells joves que han de traslladar-se diàriament per 

motius laborals, ho fan per a poder accedir a altres tipus de feines que al municipi no existeixen 

o simplement, per tenir més oportunitats d’inserció laboral. 
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Les joves es reuneixen en diferents espais del municipi, els quals s’acaben estigmatitzant o 

agafant unes dinàmiques o altres, segons l’ús i la percepció de les altres persones. La mirada que 

es té cap a les joves i els espais influeix en la seva forma de relacionar-se amb el territori.  

Les zones que els agrada més estar segons les dades recollides en les enquestes, són a casa, a 

casa d’amics i/o amigues o donant voltes pel carrer. Però també altres espais públics com l’espai 

Jove, la plaça de l’aigua, la pista d’aigües bones, la pineda o les roques, la font de la Mina, i en 

llocs petits poc visibles.  

Si ens centrem en els equipaments i instal·lacions municipals les més concorregudes per joves 

són el pavelló, la biblioteca, l’Espai Jove, el Pati de l’Escola Sant Esteve en el Projecte de Pati 

Obert.    

Com a espais especialment creats per a joves són l’Espai Jove – Ca La Romana i l’Skatepark 

 

Conclusions de l’àmbit de la mobilitat i espai públic 

● La configuració del municipi, de les urbanitzacions, veïnats al nucli de la població, 

complica la socialització i la construcció de la identitat col·lectiva.  

● La manca d'oportunitats formatives i de treball potencien que augmenti el flux de 

mobilitat juvenil, cosa que desvincula a les joves del municipi i obliga a marxar a totes 

aquelles que vulguin seguir les seves pròpies trajectòries vitals. 

● Les joves es reuneixen en diferents espais del municipi, els quals s'acaben estigmatitzant 

o agafant unes dinàmiques concretes, segons l'ús que se'n fa i la percepció de les 

persones que viuen al territori.  

 

K) EQUIPAMENTS I SERVEIS JUVENILS 

Equipaments i instal·lacions municipals 

Els equipaments d’àmbit municipal que actualment disposa el consistori, són els següents: 

● Ajuntament  

● Oficina de turisme 

● Serveis Socials 

● Zona esportiva – instal·lacions i aula 

de formació 

● Edifici de la Casa Rosa 

● Espai Jove “Ca la Romana” 

● Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia 

i Arxiu 

● Teatre 

● Casino 

● Casinet 

● Castell de Caldes - Espai AQUAE 

● Antic Ajuntament 

● Policia 

● Institut de Caldes 

● Escola la Benaula 

● Escola Sant Esteve 

● Edifici de la Llar d’Infants el Ninot 

● Local Escoles de Franciac 

● Local Social de Can Solà  

● Masia Aigües Bones 

● Antic escorxador 

● Skatepark

 

L’equipament que destacarem és l’Espai Jove “Ca la Romana” que, com hem dit amb 

anterioritat, és la seu de l’Àrea de Joventut del consistori. L’equipament consta de dues plantes, 

en la primera es situa l’espai de treball de l’equip tècnic, la zona d’ordinadors, el lavabo i la zona 
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de material, i en la segona; una zona polivalent, on s’hi poden realitzar diferents activitats (des 

de formació, lleure o espai de treball). 

En aquests moments, Ca la Romana és un espai de referència del municipi; també pel que fa a 

l’accés al treball, ja que és l’equipament on es situa el Servei d’Orientació Laboral i per tant, on 

les persones adultes accedeixen per tots els tràmits i gestions que hi estiguin relacionades, així 

com per orientació i documentació d’altres gestions (habitatge, formació, etc.). 

Així doncs, és un espai compartit entre el col·lectiu jove i les persones adultes, fet que el fa un 

espai de cohesió social per si mateix. Per altra banda, els joves hi accedeixen a les tardes, i és 

quan es destina a la realització d’activitats, xerrades, programes de formació o propostes d’oci.  

Per altra banda però, en aquests moments, és un espai que no dóna resposta a les necessitats 

que s’han detectat en els últims anys, ja que manca d’espais que es puguin dividir i a més, la 

seva estructura de dues plantes no facilita el treball dels professionals amb els joves.  

Els equipaments que també destacarem pel seu vincle amb el col·lectiu jove són la Zona 

Esportiva, on diferents grups de joves s’hi reuneixen en hores d’entrenament però també en el 

seu temps lliure, pel fort vincle que té el municipi amb l’esport (com veurem a continuació). 

També destaquem la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia, com a equipament on també hi ha 

una relació intergeneracional i els joves poden accedir a la lectura i als ordinadors; i l’Skatepark, 

com a equipament inaugurat el 2015 que agrupa a joves de diferents edats i és un espai construït 

gràcies al grup impulsor nascut als tallers de Participació a l’Aula de l’Àrea de Joventut. 

Conclusions de l’àmbit d’equipaments i serveis juvenils 

● Existeix una demanda explícita i compartida entre moltes joves de més de 18 anys que 

els agradaria tenir un espai on poder trobar-se. 

● L’equipament juvenil manca d’espais que es puguin dividir i, a més, la seva estructura 

de dues plantes no facilita el treball dels professionals amb els joves. I limiten molt les 

activitats que es poden realitzar, a més a més, les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic del COVID-19, que ha afectat en la tipologia 

d’activitats i nombre de persones dins l’equipament.



   

 

 

 

4. 4. CRITERIS METODOLÒGICS 
 

A continuació, és necessari establir quin enfocament metodològic té aquest Pla Local 

d’Adolescència i Joventut 2021 – 2024, amb el qual, es concreten els objectius, es dissenyaran 

les actuacions i s'estableixen els recursos necessaris per a dur-los a terme. 

En primera instància, s’estableixen els principis rectors d’aquest pla, els quals s’han de veure 

representants en tot el disseny d’actuacions i programes. Per altra banda, també s'especifica 

quin tipus de treball interdepartamental i interinstitucional es realitza, ja que és necessari tenir 

en compte que les polítiques de joventut d’un municipi es veuen reforçades a través del treball 

en xarxa. 

4.1. PRINCIPIS DEL PLA 

 

En el present Pla Local de Joventut ens prenem com a propis els principis transversals que es 

defineixen en el Pla Nacional de Joventut 2010 – 2020, per tal d’assegurar que tot l’anàlisi, la 

metodologia i les accions d’aquest pla es basin amb uns principis transversals i que s’apliquin en 

quant es desenvolupin de forma pràctica aquestes polítiques. 

També, cadascun d’aquests principis (participació, transformació, qualitat i integritat) estan 

definits per una sèrie de valors que cal tenir en compte en quant l’aplicació d’aquests, per tal 

d’assegurar el desenvolupament correcte de les polítiques adreçades al col·lectiu jove. 

Participació 

Entenem la participació com la capacitat dels i les joves d’incidir en el procés de presa de 

decisions de tot allò que els afecta a les seves vides: l’entorn, les relacions, i les possibilitats de 

desenvolupament personal i col·lectiu. Com a ciutadans de ple dret, el col·lectiu jove ha de poder 

participar de tot allò que els envolta i ser actius dins els processos de decisions.  

Per altra banda, per garantir un sistema democràtic real, és necessari que els protagonistes, en 

aquest cas els joves i els agents implicats, prenguin un paper actiu en el procés de creació de 

polítiques públiques, per això, el Pla Local de Joventut, s’ha regit per la necessitat de que els 

joves prenguin part del disseny i esdevinguin actors actius d’aquest. A més, serà imprescindible 

que les actuacions que en aquest pla es defineixin tinguin mecanismes de participació 

democràtica directa i semidirecta, per tal de garantir les formes de presa de decisions de forma 

consensuada entre els participants.  

La participació doncs, genera el treball en diferents valors com poden ser l’esperit crític, la 

corresponsabilitat, el compromís o el treball comunitari i social, entre altres. Aquests doncs, 

també són valors que es tindran en compte a l’hora d’emmarcar aquest pla. 

El principi de participació és clau en les polítiques de Joventut, entenent que el col·lectiu jove 

han de formar part en qualsevol tipus de planificació, de detecció de necessitats, de definició 

d’objectius i actuacions i a l’hora d’avaluar-los. Per això, és un principi que és transversal en tot 

el que aquest Pla Local de Joventut proposa realitzar els propers anys, de forma que es tenen en 
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compte en totes les actuacions els mecanismes, estratègies i eines de participació que es 

realitzaran des del col·lectiu jove i des dels diferents agents que s’hi puguin veure implicats. 

Transformació 

El Pla que es presenta té una voluntat principal de transformació, ja que treballa en el 

desenvolupament integral del col·lectiu jove, i per tant, en el canvi i transformació de les 

persones joves cap a condicions de vida més favorables i cap un model de societat igualitari i de 

respecte. 

El fet de transformar doncs, des d’una perspectiva d’apoderar a les persones joves per què 

construeixin els seus propis processos, i obtinguin aquelles condicions de vida necessàries per a 

viure en societat. 

També, s’haurà de tenir una visió inclusiva i de respecte a la diversitat, per tal de que les 

polítiques de joventut del municipi donin resposta a totes necessitats diferenciades i 

específiques del col·lectiu. Tanmateix, han de ser polítiques universals, en les quals, tot i les 

diferències, s’hi vegin representades totes les persones joves per tal de disminuir les desigualtats 

que existeixen entre els diferents grups. 

Integralitat 

Aquest Pla Local de Joventut ha de treballar sobre totes les dimensions i qüestions que afecten 

al col·lectiu jove, i també ha de poder-hi donar resposta, des d’una perspectiva de relació de 

contextos. Cal que tinguem en compte que l’entorn dels joves es configura per totes les esferes 

i que aquestes estan connectades entre elles. Així doncs, les problemàtiques o oportunitats del 

col·lectiu jove es veuran definides per múltiples raons o processos interconnectats. 

Per això, és necessari establir actuacions que tinguin una perspectiva de transversalitat, i per 

tant, es puguin treballar des dels diferents programes que es dissenyin. És important tenir en 

compte que per garantir la transversalitat, es imprescindible el treball en xarxa amb els diferents 

departaments i institucions que treballen amb el col·lectiu jove i establir accions coordinades 

que potenciïn el treball sobre totes les dimensions de les persones joves. 

Qualitat 

La voluntat d’aquest Pla és la de “fer bé” les polítiques de joventut del municipi, i per tant, cal 

incorporar els criteris d’eficiència i eficàcia en totes les actuacions o programes que es portin a 

terme.  

Per això, és necessari que aquest document tingui una visió realista de la situació, i així, poder 

dissenyar actuacions coherents amb la realitat i que puguin ser pragmàtiques. Aquest fet només 

es portarà a terme si es té un coneixement real i al dia sobre la situació dels joves del municipi.  

Per a poder obtenir una visió continuada d’anàlisi de la realitat juvenil, és imprescindible una 

relació de proximitat amb el col·lectiu jove per part dels professionals de joventut, i una 

avaluació constant de les actuacions, els programes i projectes, perquè donin resposta en tot 

moment a les necessitats dels joves. També, la creativitat i adaptabilitat seran claus per a atraure 

al col·lectiu jove i donar resposta a la necessitat d’innovació constant de la nostra societat. 

4.2. TREBALL INTERDEPARTAMENTAL 

 



 

 

53 
 

 

El treball interdepartamental es realitza específicament entre àrees concretes, i pel que fa a 

l’Àrea de Joventut, majoritàriament es coordinen les actuacions amb les àrees amb les quals 

influeixen cadascun dels projectes que es realitzen. 

A continuació, s’especifiquen la temporalitat i el tipus de coordinació que es realitza amb 

cadascuna de les àrees de l’Ajuntament des de Joventut: 

Tipus de 
coordinació Àrea Actuacions o projectes 

Específica per 
projectes 
Suport tècnic 

Secretaria, Administració 
General, Serveis Econòmics 

·   Convocatòries de personal de Joventut 
·   Gestió dels pressupostos de l’Àrea 

Específica per 
projectes 
Suport tècnic 
Cogestió 

Urbanisme, Serveis Tècnics, 
Obres i Serveis 

·   Coordinació pel projecte de Brigada Jove 
·   Manteniment de l’equipament juvenil 
·   Accions concretes per projectes 

Específica per 
projectes 
Cogestió 

Cultura 
Biblioteca 
Festes Majors 

·   Participació en la Festa Major 
·   Participació en el Premi de Microliteratura i 
el Ral·li Fotogràfic 
·   Coordinació Club de Lectura Juvenil 
·   Espai difusor de joves artistes – Volta al món 
amb 80 vides 
·   Promoció i suport a l’associacionisme 

Específica per 
projectes 
Suport tècnic 

Turisme ·   Participació en la Fira de l’Aigua 

Periòdica 
Cogestió i 
cofinançament 

Promoció econòmica ·   Coordinació del Servei d’Orientació Laboral 
·   Coordinació del programa oferta formativa 
municipal d’ocupació 
·   Seguiment de casos (adults) 

Específica per 
projectes 
Suport tècnic 
Cogestió 

Esports ·   Suport en activitats esportives 
·   Activitats conjuntes amb entitats esportives 

Específica per 
projectes 
Suport tècnic 

Medi Ambient ·   Suport al projecte Brigada Jove 

Periòdica 
Intercanvi 
d’informació 
Coordinació 
Cogestió 

Benestar Social ·   Coordinacions per casos 
·   Coordinació pel Servei d’Orientació Laboral 
i les formacions 
·   Suport en projectes (Horts Urbans, PDC, 
Casal J de Jove, Brigada Jove...) 
·   Coordinació protocols de prevenció 
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Periòdica 
Cogestió 
Coordinació 
Intercanvi 
d’informació 

Educació ·   Coordinació mensual del programa de 
reforç escolar amb l’Institut de Caldes 
·   Coordinació Punts d’Informació Juvenil a 
l’Institut de Caldes 
·   Coordinació del projecte de Participació a 
l’Aula al SIN Caldes 
·   Coordinació de la presentació de Ca la 
Romana al Institut de Caldes 
·   Coordinació del projecte Pati Obert amb 
l’Escola Sant Esteve 
·   Coordinacions per casos amb les 
psicopedagogues del Institut Caldes 

Periòdica 
Suport tècnic 

Comunicació ·   Coordinació amb la difusió d’accions i 
activitats 
·   Coordinació amb els articles de Joventut als 
mitjans de comunicació locals 

Periòdica 
Coordinació 
Intercanvi 
d’informació 

Seguretat i convivència ·   Coordinació per casos 
·   Suport en activitats 
·   Coordinació protocols de prevenció 

Periòdica 
Coordinació 
Intercanvi 
d’informació 

Habitatge ·   Coordinació per casos 
·   Projectes conjunts. 
  

Periòdica 
Coordinació 
Intercanvi 
d’informació 

Centre d’Atenció Primària ·   Coordinació per casos 
·   Col·laboracions en projectes 
  

 

4.3. TREBALL INTERINSTITUCIONAL 

 

Existeixen diferents institucions que participen activament dels diferents programes, actuacions 

o projectes que es porten a terme a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Caldes de 

Malavella. 

És rellevant fer-ne constància per tal de conèixer amb quines institucions es treballa i la 

potencialitat de realitzar aquest treball en xarxa per a poder donar resposta a totes les 

necessitats possibles del col·lectiu jove, però també, dels diferents programes que es realitzen i 

els seus recursos. 
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La primera institució que cal remarcar és el Consell Comarcal de la Selva, amb el qual es realitza 

un treball de coordinació amb l’Oficina Jove de la Selva, a través de taules de tècnics i tècniques 

de joventut, on es treballen diferents actuacions que es comparteixen en els diferents municipis, 

es realitzen formacions específiques o bé, serveixen com a taules de discussió a nivell tècnic. A 

escala política, també es realitzen reunions de coordinació entre els diferents Regidors de 

Joventut de la comarca per tal d’establir criteris o metodologies concretes. I des de principis de 

l’any 2021, es realitzen trobades periòdiques entre les persones que dinamitzen, per tal d’oferir 

un espai d’intercanvi i suport. 

És molt necessària aquesta coordinació entre els diferents municipis de la Selva, i en els darrers 

anys, ha anat en augment. De totes maneres, ens sembla interessant remarca que cal potenciar-

les i utilitzar-les per a establir criteris conjunts que puguin ser definits a escala local amb 

cadascuna de les realitats dels diferents pobles de la comarca. 

Pel que fa a la Direcció General de Joventut, el treball en xarxa s’ha vist representat pel suport 

tècnic des de l’administració autonòmica, les diferents formacions que s’han portat a terme, 

l’abastiment de recursos sobre diferents temàtiques o les trobades de professionals de joventut 

on es treballen temàtiques d’importància en relació amb els joves. Totes aquestes actuacions 

són necessàries per tal de conèixer altres perspectives dels diferents professionals, pràctiques 

noves o per conèixer projectes o actuacions que es puguin implementar al municipi. 

Per últim tenim relació de suport amb la Diputació de Girona, exactament l’Organisme de Salut 

Pública (DipSalut), qui subvenciona algunes actuacions de l’Àrea, a través de convocatòries de 

subvencions. També la XARXA Promoció Econòmica Diputació de Girona, qui dóna suport en 

les formacions que es realitzen des del Servei d’Orientació Laboral de Caldes. 

Durant els últims anys, han augmentat les coordinacions interinstitucionals amb altres àrees de 

Joventut de municipis propers que no formen part de la comarca de la Selva, com Llagostera i 

Cassà de la Selva. Amb l’objectiu de realitzar projectes conjunts, tenint en compte les 

dinàmiques de les persones joves dels municipis.   
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5. CONCLUSIONS GENERALS I OBJECTIUS 
 
Gràcies a l’anàlisi i les conclusions per cadascun dels eixos de treball d’aquest Pla Local, i tenint 

en compte els principis rectors d’aquest pla i els criteris bàsics metodològics, es redactaran a 

continuació, els objectius que es marquen per aquests propers anys per cadascun d’aquests 

eixos de treball; en primer lloc però, s’estableix un objectiu general d’aquest Pla Local de 

Joventut, i seguidament, uns objectius específics per cadascun dels eixos, amb els quals, 

dissenyarem a continuació la proposta de programes concrets. 

 

EIX EMANCIPACIÓ 

 

a) Àmbit Educació i formació 

Conclusions generals 

- En el municipi  s'ofereixen activitats formatives, tot i que hi ha mancaçes. Cal augmentar 

el nombre de recursos formatius dirigits a les persones joves que no finalitzen l'etapa 

obligatòria i que es poden trobar en una situació de vulnerabilitat.  

- Es creu necessari habilitar un espai d'estudi on puguin trobar-se i realitzar tasques 

conjuntes i adquirir hàbits d'estudi.  

Objectius 

Desenvolupar espais de formació i educació adequats als joves del municipi amb una 

oferta àmplia i diversificada. 

● Augmentar les possibilitats de formació acadèmica del municipi, sobretot per 

aquells joves que s’han desvinculat del sistema educatiu. 

● Promoure la formació professionalitzadora continuada entre els joves que 

potenciï l’adaptació al sistema de trajectòries professionals i formatives 

múltiples.  

● Fomentar la formació complementària entre els joves, ampliant l’oferta 

formativa i diversificar-la.  

b) Àmbit d’Ocupació 

Conclusions generals 

- Existeix una dificultat evident per a les joves d'entre 16 i 18 anys per inserir-se al món 

laboral. 

- El col·lectiu juvenil és el que pateix de forma més directa els efectes de les crisis. Per 

aquesta raó cal treballar per pal·liar els efectes de la COVID 19 en el futur laboral de les 

joves.   

 

Objectius 

Millorar les oportunitats d’ocupabilitat de les persones joves del municipi 

● Ampliar les oportunitats d’accés al treball de les persones joves a través de 

formació específica dels diferents perfils laborals. 
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● Oferir espais d’assessorament i formació en l’àmbit laboral que donin resposta 

a les necessitats que es detectin de les persones joves. 

● Dissenyar ofertes formatives coherents amb les demandes del mercat laboral i 

amb les demandes de les joves.  

● Facilitar espais d’aprenentatge que proporcionin eines i competències per a la 

inserció laboral dels joves. 

● Crear llocs de treball de la pròpia administració pública dirigits als joves que 

proporcionin experiències laborals positives. 

● Possibilitar primeres insercions laborals a les joves del poble. 

 

c) Àmbit Habitatge 

Conclusions generals 

- Cada vegada s'enderrareix més el procés d'emancipació degut a l'alt preu dels 

lloguer i a les dificultats que pateixen les joves per a ser possibles llogateres.  

- Manca de coneixença dels recursos ja existents al municipi en matèria 

d'habitatge per part de les joves.  

Objectius 

Facilitar l’accés a l’habitatge i l’emancipació del nucli familiar del col·lectiu jove 

● Informar i assessorar als joves en matèria d’accés a l’habitatge des del Punt 

d’Informació Juvenil. 

● Establir un treball en xarxa entre els diferents agents que treballen sobre 

l’habitatge en el territori. 

● Oferir ajuts i projectes socioeducatius que facilitin l’emancipació de les persones 

joves del municipi.  

 

EIX BENESTAR 

d) Àmbit Salut 

Conclusions generals 

- Les joves amb temes de salut, s'informen majoritàriament a través d'Internet i amb el 

grup d'iguals, cal oferir espais on s'ofereixi informació vàlida i contrastada.  

- En el moment en que no estan cobertes les seves necessitats bàsiques, sobretot 

emocionals i afectives, la tendència a consumir i a desenvolupar conductes de risc 

augmenten fruit de la falta de recursos per a gestionar les seves emocions.  

Objectius 

Promoure estils de vida i hàbits saludables entre les joves del municipi 

● Informar i donar a conèixer a les joves estils i hàbits saludables des dels diferents 

canals d'assessorament.  

● Realitzar accions transversals dins els programes i projectes que promouen els 

hàbits saludables.  

● Realitzar un treball socioeducatiu amb el col·lectiu jove sobre el consum de 

drogues.  

● Implementar el conveni d’Alternativa a la Sanció Administrativa al municipi.  
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● Oferir acompanyament a les mares adolescents, conjuntament amb el Centre 

d’Atenció Primària i l'Equip de Serveis Socials.   

 

e) Àmbit Esports 

Conclusions generals 

- L’esport és l’activitat d’oci més arrelada en el municipi, amb una gran quantitat de 

joves federades o que hi participen de forma voluntària. 

- La pràctica d’esport és una activitat que fomenta hàbits de  salut de les joves. 

- En els clubs esportius del municipi hi ha molta representació juvenil i molt consolidada.  

Objectius 

Promoure estils de vida i hàbits saludables entre les joves del municipi 

● Dissenyar accions concretes que treballin sobre els hàbits saludables a través de 

l’esport.  

● Utilitzar l’esport com a mitjà per fomentar la cohesió social.  

● Coordinar accions amb entitats o institucions a través de programes i projectes 

de promoció de la salut i l'esport.  

 

f) Àmbit Oci i lleure 

Conclusions generals 

● Tot i les propostes que es fan al municipi en l’àmbit d’oci, gairebé totes 

s’emmarquen en l’oci nocturn.  

● El Centre d’Esplai Sant Esteve és  una entitat de lleure molt consolidada en el 

municipi gestionada per persones joves.  

Objectius 

Diversificar i ampliar l'oferta d'oci i lleure al municipi. 

● Enfortir el vincle amb l'Esplai Sant Esteve.  

● Continuar oferint espais d'oci i lleure per les joves com el Pati Obert, les Tardes 

KreActives, el concert a la fresca i crear noves propostes cogestionades amb les 

joves.  

● Ampliar i diversificar l’oferta d’oci al municipi, dirigida especialment a joves.  

 

 

EIX TRANSFORMACIÓ 

g) Àmbit Igualtat i diversitats 

Conclusions generals 

És necessari posar especial èmfasi a perspectiva de gènere, i que es treballi per 

aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones en tots els àmbits de la vida: social, 

econòmic, laboral, polític... tenint en compte la joventut com un període d’especial 

importància en la definició del projecte de vida personal. 

Objectius 

Promoure la visió de gènere des de l’Àrea de Joventut. 

● Creació d’espais de trobada reflexió i decisió entorn les desigualtats de gènere.  
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● Realitzar actes de sensibilització que reforcen la mirada no discriminatoria 

envers col·lectius vulnerables.  

● Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions realitzades.  

 

h) Àmbit Participació i associacionisme 

Conclusions generals 

- La participació és un element essencial per tal que les persones joves puguin influir en 

la vida del municipi. Cal crear espais on empoderar-los, ser crítics i viure com a ciutadans 

de ple dret. Per això, cal que l’Administració faci un esforç important per implicar a la 

joventut en les polítiques municipals, trencant barreres i essent propers i amb ofertes 

que els siguin atractives. 

Objectius 

Promoure la cultura participativa entre els joves del municipi 
● Definir un pla de comunicació adaptat als nous llenguatges juvenils. 

● Crear espais de participació activa de les joves en diferents iniciatives 

municipals.  

● Promoure projectes que fomentin la participació i l’associacionisme juvenil.  

● Donar suport a les iniciatives juvenils. 

● Apropar el Servei de Joventut a les joves del municipi.  

 

i) Àmbit Cultura i creació 

Conclusions generals 

Per oferir una oferta cultural per a joves al municipi és prioritari saber que és el que els 

diferents grups de joves volen.  

Hi ha necessitat de promoure la cultura des de diferents vessants (música, teatre, 

expressió gràfica, etc.) i fer-la arribar als diferents col·lectius de joves i a tota la població 

en general. 

Objectius 

Facilitar l’accés a la cultura i a espais de creació i expressió artística 

● Diversificar l’oferta cultural juvenil creant una agenda cultural jove al municipi.  

● Oferir espais d’expressió artística i visibilització de les creacions culturals de les 

jove, com el Micro Obert o la Volta al món amb 80 vides.  

● Garantir el dret a participar en la vida cultural.  

● Promoure la creació cultural entre les joves.  

 

EIX TERRITORI 

j) Àmbit Mobilitat i espai públic 

Conclusions generals 

- La configuració del municipi, de les urbanitzacions, veïnats al nucli de la població, 

complica la socialització i la construcció de la identitat col·lectiva.  
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-La manca d'oportunitats formatives i de treball potencien que augmenti el flux de 

mobilitat juvenil, cosa que desvincula a les joves del municipi i obliga a marxar a totes 

aquelles que vulguin seguir les seves pròpies trajectòries vitals. 

-  Les joves es reuneixen en diferents espais del municipi, els quals s'acaben 

estigmatitzant o agafant unes dinàmiques concretes, segons l'ús que se'n fa i la 

percepció de les persones que viuen al territori.  

Objectius 

Treballar per la cohesió social i la convivència positiva de les joves i la comunitat. 
● Descentralitzar els espais en la realització de projectes i activitats.  

● Diversificar i ampliar l'acció de joventut, utilitzant i dinamitzant els espais 

públics ocupats per a joves.  

● Atendre l'espai públic amb mirada de gènere i fugint d'una mirada 

adultocèntrica.  

 

k) Àmbit Equipaments i serveis juvenils 

Conclusions generals 

- Existeix una demanda explícita i compartida entre moltes joves de més de 18 anys que 

els agradaria tenir un espai on poder trobar-se. 

- L’equipament juvenil manca d’espais que es puguin dividir i, a més, la seva estructura 

de dues plantes no facilita el treball dels professionals amb els joves. I limiten molt les 

activitats que es poden realitzar, a més a més, les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic del COVID-19, que ha afectat en la tipologia 

d’activitats i nombre de persones dins l’equipament.  

Objectius 

● Adaptar l’equipament municipal juvenil a les necessitats presents i futures.  

● Promoure el treball en xarxa amb diferents àrees del consistori, agents 

socioeducatius i serveis juvenils d’altres municipis, per millorar i potenciar les 

oportunitats de les persones joves.  

● Facilitar un espai de trobada per a persones joves que ja tenen més de divuit 

anys.  
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6. LÍNIES D’ACTUACIÓ I PROGRAMES 
 

A continuació, es presenten les línies d’actuació i programes que es preveuen realitzar o 

implementar els propers quatre anys des de la Regidoria de Joventut de Caldes de Malavella.  

Les actuacions estan emmarcades per a cadascun dels eixos establerts i pels quals s’han definits 

els objectius que es marquen pels propers anys. Aquestes actuacions doncs, volen donar 

resposta als objectius plantejats de forma pràctica, seguint l’operativitat d’aquests.  

Per tal de definir les línies d’actuació i programes, s’han tingut en compte tres grups: 

● Accions continuistes: són aquelles línies d’actuació que ja es porten a terme des de 

l’Àrea des de fa anys i que estan consolidades en el municipi. Encara que s’estableixin 

com a continuistes, són avaluades i millorades segons les necessitats que es detecten 

per part del col·lectiu jove, però en grans trets, tenen les mateixes característiques tots 

els anys d’implementació. 

● Accions millorades: són aquelles línies d’actuació que en els darrers anys s’han vist 

replantejades i millorades, i per tant, les característiques han estat canviants. També, 

són aquelles que encara cal replantejar i millorar i que es presenten com a canviants 

pels propers anys. 

● Accions noves: són línies d’actuació que hi ha previst implementar durant els quatre 

anys de vigència d’aquest Pla Local de Joventut, i que donen resposta a les noves 

necessitats que s’han vist detectades durant el procés d’elaboració del Pla per part del 

col·lectiu jove, i a escala tècnica i política. 

Per altra banda, les línies d’actuacions estan definides de forma breu per tal de conèixer les 

característiques principals. També, per cadascuna d’elles s’estableixen els indicadors d’avaluació 

que serviran per a conèixer la incidència i la qualitat. Per últim, s’estableixen els agents implicats 

en cadascuna de les actuacions, per tal de conèixer el treball interdepartamental i en xarxa 

específic dels programes. 

És rellevant tenir en compte, que a raó dels processos de canvi que vivim en la societat, i 

concretament el col·lectiu jove, les necessitats que es detectin els propers anys poden portar a 

modificar, millorar o dissenyar noves línies d’actuació per donar-hi resposta.
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1.Educació i 
Formació  

 
Objectiu General:  
Desenvolupar espais de formació i educació adequats als joves del municipi 
 

Línies d’actuació i 
programes 

Descripció Indicadors per a l’avaluació 

A
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1.1. Programa de 
Reforç Educatiu 
 

Acció d’intervenció amb alumnes de l’Institut de Caldes amb necessitats educatives i 
de reforç en el procés d’escolarització per tal de millorar la trajectòria educativa.  
 

Incidència amb les problemàtiques 
educatives del grup de joves usuaris. 
Grau de satisfacció dels agents 
implicats  

Agents implicats: Tècnica de Joventut, psicopedagogues Institut, Educadora Social (Serveis Socials), persona contractada per dur a terme les classes 
de reforç educatiu, Diputació de Girona (DipSalut) 

 
1.2. Beques pel 
reforç educatiu 
  

Programa de beques per a participants en el programa de reforç escolar  Nombre de famílies acollides  
Nombre de demandes resoltes.  

Agents implicats: Tècnica de Joventut, Equip de Serveis Socials 

 
1.3. Oferta 
formativa del Servei 
d’Orientació Laboral 
 

Cursos de formació per a persones en situació d’atur i inserides en el món laboral, 
disseny i coordinació dels cursos, contractació de formadors externs.  

Nombre d’assistents.  
Qualitat de la formació 
Adequació a les necessitats de les 
persones assistents 

Agents implicats: Regidoria de promoció econòmica, Regidoria de joventut, formadors externs, Diputació de Girona.  

1.4. Projecte 
d’abandonament 
educatiu (PAE) 

Projecte d’acompanyament a joves en situació de vulnerabilitat on se’ls ofereix un 
espai d’atenció i cura de les seves necessitats de forma integral. 

Nombre de persones participants 
Grau de satisfacció dels agents 
implicats 

Agents implicats: Càritas Girona, Equip de Serveis Socials 
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1.5. Info-Jove – Punt 
d’Informació Juvenil  

Espai d’assessorament. Facilitar recursos als joves interessats en formar-se, per tal 
que aquests puguin escollir el seu itinerari formatiu.  
 

Nombre de consultes.  

Agents implicats: Tècnica de Joventut, Dinamitzadora Juvenil 

1.6. Espai web - 
Informació a 
matèria orientació 
educativa 
 

Informació actualitzada a la web, sobre les diferents itineraris formatius.  
 

Nombre de visites i consultes. 

1.7. J de Jove - 
Forma’t 

Acció de formació per a jove, per tal de que disposin de més possibilitats d’inserció 
laboral en àmbits i llocs de treball a la comarca. També oferta que permetin formar-
se al municipi en temàtiques que els interessin.  
 

Nombre de joves que accedeixen a la 
formació. 

Agents Implicats:  Regidoria de Joventut, Regidoria d’Educació 
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1.8. Beques de 
transport i/o 
matrícula 
 

Programa de beques per facilitar l'accés a joves del municipi a estudis postobligatoris.  Nombre de sol·licituds 
Nombre de demandes resoltes 

Agents Implicats:  Regidoria de Joventut, Regidoria d’Educació, Equip de Serveis Socials 

 
1.9. Aula d’Estudi   
  

 
Habilitació d’un espai per a l’estudi en el municipi. 
 

 
Nombre de joves que en fan ús.  

Agents implicats: Tècnica de Joventut, Dinamitzadora Juvenil 
 

 
1.10. Aula d’Adults 
 

Acció formativa per a persones que no han finalitzat l’educació secundària 
obligatòria. 

Incidència en el grup de joves 
Augment d’oportunitats d’inserció 
laboral 

Agents Implicats: Regidoria de Joventut, Regidoria d’Educació 
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1.11. PTT-PFI 
 

Facilitar l'accés de les joves de Caldes a Programes de Transició al Treball que 
s’ofereixen al territori.  
 

Nombre de joves que accedeixen a la 
formació. 

Agents Implicats: Regidoria de Joventut, Regidoria d’Educació, coordinació amb ens municipals que gestionin PTT-PFI.  

 1.12. Xerrades 
d’orientació 
educativa 
 

Espais de trobada per resoldre dubtes o ampliar informació sobre aspectes 
relacionats amb les trajectòries educatives. Dirigit tant a joves com a famílies.  

Nombre de formacions realitzades 
Nombre de participants als cursos 

Agents implicats:Tècnica de Joventut, Educadora del Servei d’Intermediació en l’Habitatge, formadors exerns 
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2. Ocupació  

 

 
Objectiu General:  
Millorar les oportunitats d’ocupabilitat de les persones joves del municipi 
 

Línies d’actuació i programes Descripció Indicadors per a l’avaluació 
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2.1. Servei d’Orientació 
Laboral de Caldes  
 

Servei d’Orientació Laboral per a ciutadans del municipi que 
cerquen feina. Acció d’orientació als ciutadans per tal 
d’assessorar-los en matèria laboral. Gestió d’ofertes laborals 
d’empreses i institucions a demanda. 

Nombre de persones inscrites 
Nombre d’insercions dels usuaris del servei per 
gestions pròpies 

Agents implicats:  Tècnica Promoció econòmica, Tècnica de joventut.  

2.2. Servei de creació 
d’empreses 
 

Servei que ofereix assessorament personalitzat a les persones 
emprenedores que tenen per objectiu posar en marxa un nou 
projecte de negoci.  

Nombre de joves del municipi que utilitzen el 
servei.  

Agents implicats: Consell Comarcal de la Selva 

2.3. Joves en pràctiques - 
Garantia Juvenil  
 

Projecte del Servei d’Ocupació de Catalunya que permet 
incorporar a la plantilla de l’Ajuntament durant mig any una 
persona beneficiària del programa de Joves en Pràctiques.  

Nombre d’insercions laborals 
Incidència positiva en les joves participants 
 

Agents implicats: Tècnica de Joventut, tècnica de promoció econòmica, Secretaria, Oficina de Treball de Girona i Servei d’Ocupació de Catalunya 

2.4.Ocupació Juvenil – JAN 
(Jocs i Activitats de Nadal) 

Acció d’ocupació de joves amb formació en l’àmbit del lleure i el 
monitoratge en el marc de la realització de l’activitat JAN (Jocs i 
Activitats de Nadal). 

Nombre de joves del municipi contractats.  

 

Agents implicats: Tècnica de Joventut, Serveis Tècnics, Tècnic d’Esports 
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 2.5. Servei d’Orientació 

Laboral Juvenil  
 

Servei d’Orientació Laboral per a joves que cerquen feina. 
Acció d’orientació per tal d’assessorar-los en matèria laboral.  

Nombre de joves ateses. 

Agents implicats: Tècnica de Joventut, Dinamitzadora Juvenil 
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2.6. Brigada Jove 
 

Projecte d’ocupació juvenil que insereix a 9 joves per dur a 
terme tasques de suport a la Brigada Municipal d’Obres i a 
l’Oficina de Turisme amb el seguiment d’una educadora. 

Incidencia positiva en els joves participants. 
Qualitat de la formació 
Adequació a les necessitats de les persones 
participants.  

Agents implicats: Tècnica de Joventut, Serveis Tècnics, Monitor de seguiment del programa, tècnica de treball de l’Oficina Jove de la Selva.  
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 2.7.Càpsules formatives per 
a la cerca de feina 

Acció formativa per tal de donar informació i recursos a les 

persones joves que es volen inserir en el món laboral 

Nombre de formacions realitzades 

Nombre de joves participants 

Agents implicats: Tècnica de Joventut, Dinamitzadora Juvenil, Tècnica de promoció econòmica. 

2.8.Potenciar l’ocupació de 
joves emprenedores  

Oferir tasques esporàdique i/o temporals a joves del municipi 

per a realitzar tasques específiques.  

Nombre de serveis contractats a joves del 

municipi 

Agents implicats: Tècnica de Joventut 
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3. Habitatge  

Objectiu General:  
Facilitar l’accés a l’habitatge i l’emancipació del nucli familiar de les persones joves del municipi 

Línies d’actuació i programes Descripció Indicadors per a l’avaluació 

A
C

C
IO

N
S 

N
O

V
ES

 

3.1. Servei d’Assessorament 
per a joves en matèria 
d’Habitatge  
 

Espai d’assessorament per a joves en matèria d’habitatge 
(recursos, contractes). Gestió i acompanyament en tasques 
administratives. 

Nombre de consultes.  

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, Educadora del Servei d’Intermediació en l’Habitatge 

3.2. Espai Web – Informació 
en matèria d’habitatge  

Informació actualitzada a la web, sobre aspectes a tenir en 
compte a l’hora de llogar o comprar un habitatge.  
 

Nombre de visites i consultes.  

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, Educadora del Servei d’Intermediació en l’Habitatge 

3.3. Xerrades informatives 
 

Espais de trobada per resoldre dubtes o ampliar informació 
sobre aspectes relacionats amb l’habitatge. 

Nombre de formacions realitzades 
Nombre de participants als cursos 

Agents implicats:Tècnica de Joventut, Educadora del Servei d’Intermediació en l’Habitatge, formadors exerns 

3.4. Ajudes econòmiques  
 

Programa d’ajudes per tal de facilitar el procés d’emancipació del 
nucli familiar de les persones joves.  

Nombre de demandes resoltes 

Agents implicats:Tècnica de Joventut, Educadora del Servei d’Intermediació en l’Habitatge, equip de Serveis Socials 

3.5. Projecte 
d’acompanyament i 
transició a l’emancipació 
 

Projecte d’emancipació juvenil que ofereix un acompanyament 
socioeducatiu a les persones que vulguin emancipar-se i es troben 
en una situació de vulnerabilitat social i econòmica.  

Nombre de persones acollides al projecte 
Valoració qualitativa de les participants 
Seguiment de la trajectòria.  

Agents implicats:Tècnica de Joventut, Educadora del Servei d’Intermediació en l’Habitatge 
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4. Salut  
Objectiu General:  
Promoure estils de vida i hàbits saludables entre els joves del municipi 
 

Línies d’actuació i programes Descripció Indicadors per a l’avaluació 

C
O

N
TI
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U
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TE

S 4.1. Programa Salut i 
Escola  
 

Intervenció en matèria de salut al SES Caldes a través d’un espai d’assessorament 
i consulta, al qual els joves poden arribar-hi sol·licitant una entrevista amb la 
infermera. Taller a les aules per informar de conductes de risc i problemàtiques 
diverses que afecten als joves, en aquesta franja d’edat, principalment.  

Nombre de consultes i 
activitats a l’aula.  

Agents Implicats: Institut Caldes, Infermera del CAP.  

A
C
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4.2. Info-Salut – Espai web 
 

Informació a l’espai jove i a la web sobre promoció de la salut. Protocol de 
derivació en casos de detecció de conductes i recomanacions per a consultes a 
l’espai jove.  

Nombre de consultes.  

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, informàtic.  

4.3. Tallers i accions 
transversals 
 

Accions que de manera transversal, tractin temàtiques de salut. Tant dins de la 
programació d’activitats pròpia de l’espai jove, com de programes específics.  
 
 

Nombre d’accions i entitats 
col·laboradores.  

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, entitats juvenils.  

4.4.Acompanyament 
emocional 
 

En el dia a dia es generen espais d’acompanyament i d’escolta activa sense judici 
dels diferents moments adversos de les joves. Es donen arrel del vincle existent, 
pel fet de conviure i compartir. 

Tipologia de consultes 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, dinamitzadora juvenil, formadores externes 

4.5. Protocol per la 
prevenció de consum de 
substàncies nocives entre 
els joves (Conveni ASA) 

Creació d’un protocol adaptat a la població de Caldes per la detecció de 
consum de substàncies estupefaents entre els joves, prevenció i realització 
d’un treball socioeducatiu per tal d’evitar les sancions econòmiques i 
promoure el consum responsable 
 

Adequació del protocol a 
l’entorn de Caldes 
Nombre de deteccions 
Nombre d’accions 
socioeducatives entre els joves 

Agents implicats:Tècnics de Joventut, Dinamitzadora, Equip de Serveis Socials, Policia Local, professionals del CAS 
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4.6.Materinitats joves 
 

Projecte que ofereix un espai de trobada i intercanvi entre diferents mares 
adolescents i joves al municipi. 

Nombre de persones assistents 
Incidencia positiva a les joves 
participants 
Valoració dels agents implicats 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, educadora de serveis socials, llevadora del CAP. 

4.7.Educació sexual  
 

Promoure activitats relacionades amb l’educació sexual dirigides a joves, tant 
campanyes, formacions i/o tallers.  

Nombre d’accions realitzades 
Nombre de participants 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, dinamitzadora juvenil, formadores externes 

4.8.Formacions sobre salut Accions formatives relacionades amb la promoció de la salut: cicle menstrual, 
salut sexual i afectiva, conductes alimentàries, gestió emocional i salut mental 

Nombre d’accions realitzades 
Nombre de participants 
Adequació als interessos de les 
joves. 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, dinamitzadora juvenil, formadores externes 

 

 

 

5. Esports  

Objectiu General:  
Promoure estils de vida i hàbits saludables entre els joves del municipi 

 

Línies d’actuació i programes Descripció Indicadors per a l’avaluació 

A
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5.1. Hàbits saludables  
 

Programa de tallers, realitzat conjuntament amb les entitats esportives, per la 
conscienciació de l’important de l’adquisició d’hàbits saludables.  
 

Nombre de tallers i 
col·laboració de les entitats.  

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, infermera del CAP, entitats esportives.  

5.2. Promoure activitats 
conjuntes amb els equips 
esportius municipals 

Organització d’activitats esportives al municipi dirigides a tot el col·lectiu juvenil. 
 

Nombre d’accions i entitats 
col·laboradores.  

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, entitats esportives juvenils.  
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6. Oci i Lleure  
 

Objectiu General:  
Facilitar l’accés a l’oci i al lleure a les joves del municipi 

Línies d’actuació i programes Descripció Indicadors per a 
l’avaluació 
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6.1.  Casal J de Jove  
 

Projecte de lleure dirigit als joves del municipi, realització d’un mes de casal durant 
el juliol, en base a la pedagogia del projecte i l’autogestió, treballant sobre el lleure 
i la seva metodologia. 
 

Nombre d’inscripcions 
Valoració dels participants 
Valoració dels dirigents. 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, dinamitzador juvenil, monitors/es de lleure, entitats del municipi.  
6.2. Beques Casal J de Jove 
 

Programa de beques per facilitar l'accés a joves a l’oferta de lleure juvenil  municipal. 
 

Nombre de sol·licituds 
Nombre de demandes resoltes 

Agents Implicats:  Regidoria de Joventut, Regidoria d’Educació, Equip de Serveis Socials. 
Agents Implicats: Administrativa de Turisme, tècnic de Cultura, tècnica de Joventut, dinamitzador juvenil, Joves i adults voluntaris, Comissió de 
reis, Regidoria D'educació 

6.3. Festes Majors: 
Concurs de Logos per FM 
Hereus i Pubilles 

Suport a la comissió de festes a l’hora de dissenyar les festes del municipi.  
Realització d’accions concretes vinculades amb el col·lectiu jove i de suport a 
entitats o grups associats 

Participació democràtica de 
joves en els òrgans de la 
comissió.  
 
 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, Regidoria de Cultura, Regidoria de Festes, Joves Intrèpids, joves voluntàries.  

6.4. Concert a la Fresca  Programació d’activitats lúdiques i d’oci nocturn alternatiu dirigida especialment 
al públic jove.   

 
Participació de joves en el 
procés participatiu.  

Agents Implicats: Tècnica de joventut, Joves intrèpids, Dinamitzador juvenil, joves col·laboradors, serveis tècnics 
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 6.5. Programa de 

Dinamització Juvenil  
Espai Jove 
Educació de Carrer – Tardes 
Joves 

Programació d’activitats dirigides al col·lectiu jove elaborada a través d’un procés de 
treball col·lectiu amb grups de joves.  
 

Nombre d’activitats 
Participació dels joves en les 
activitats 
Participació dels joves en 
l’organització de les activitats. 
 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, dinamitzador juvenil  
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6.6. Setmana Jove  Conjunt d’activitats de lleure organitzades de forma participativa. Nombre de visites. 
Nombre de persones 
implicades en la organització  

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, dinamitzadora juvenil  

 
6.7. Dinamització de 
l’Skatepark  
 

Activitats dirigides al col·lectiu skater, organitzades de forma participativa amb els 
joves impulsors de l’Skatepark. 
 

Nombre d’activitats 
realitzades  

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, Dinamitzadora Juvenil, Joves impulsors de l’Skatepark  

 
6.8. Treball Mancomunat 
 

Realització de sortides d’oci, formacions i activitats culturals amb diferents 
municipis de la Selva o Gironès 

Nombre de joves que hi 
participen 
Adequació de les propostes a 
les seves demandes. 

Agents implicats: Tècnics de Joventut i tècnics i agents socioeducatius de diferents municipis i Consells Comarcals 
 

 
6.9. Projecte Pati Obert 

Consolidació del projecte d’obertura del pati de l’escola del 2016, fora de l’horari 
escolar, per a l’esdevenir d’aquests d’un punt de trobada i d’espai d’oci pels joves 
i per tots els habitants 
  

Nombre de joves usuaris del 
servei.  
Adequació de l’horari.  
Qualitat del servei. 
Millora de les relacions 
intergeneracionals a l’espai 
públic 

Agents implicats: Tècnica de Joventut, Tècnic de Serveis Tècnics, Equip de Serveis Socials.   

 

 

 

 

 



 

 

72 
 

 

7. Igualtat i diversitats 
Objectiu General:  
Promoure la visió de gènere i la convivència.  
 

Línies d’actuació i 
programes 

Descripció  Indicadors per a l’avaluació  
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 7.1.Consell de Dones 
 

Participació i coordinació pel seguiment i implementació del Pla d’Igualtat de Gènere 
de Caldes de Malavella 

Lideratge del grup de discussió 
i realització d’actuacions entre 
les diferents àrees implicades 
Incidència amb el col·lectiu de 
dones 

 Agents implicats: Regidoria de Joventut, Regidoria de Benestar Social, Regidoria Promoció Econòmica 

7.2.Programa Ajuts 
Socials per a activitats 
extraescolars, de lleure 
i esportives 
 

Es manté el programa d’ajuts per a facilitar l’accés a famílies amb dificultats 
econòmiques a les activitats extraescolars, de lleure i esportives que es duen a terme al 
municipi.  

Nombre de famílies sol·licitants 
i demandes resoltes 
favorablement.  

Agents Implicats: Regidoria Joventut, Tècnic d’esports, Equip de Serveis Socials.  
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 7.3.Activitats conjuntes 

amb Som Refugi “Cal 
Manco” 

Dins la programació de l’Àrea de Joventut incloure activitats coorganitzades amb les 
educadores de Cal Manco.  

Nombre d’activitats realitzades 
Nombre d’assistents 

Agents Implicats: Dinamitzadora juvenil i equip d’educadores de Cal Manco. 

 
7.4.Tardes KreActives 
 

Implementació de la metodologia de centre obert en les línies de treball de l’àrea de 
joventut, amb la intervenció als joves en situació de risc i de vulnerabilitat a través 
d’espais  d’aprenentatge formals i informals. Generar accions d’acompanyament 
específiques a nivell social i educatiu. 

Incidència amb el col·lectiu de 
joves. Seguiment positiu per 
part dels joves del projecte.  

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, dinamitzador juvenil, Regidoria de Benestar Social  

N
O

V
ES

 7.5. Tallers i accions 
transversals 
 

Accions que de manera transversal, tractin temàtiques d’igualtat i diversitats. Tant dins 
de la programació d’activitats pròpia de l’espai jove, com de programes específics.  
 

Nombre d’accions  

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, dinamitzadora juvenil, Regidoria de Benestar Social, Regidoria d’igualtat 
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7.6.Activitats sobre 
gènere i LGTBIQ+ 

Accions que de manera transversal, tractin temàtiques d’igualtat i diversitats de gènere 
i LGTBIQ+. Tant dins de la programació d’activitats pròpia de l’espai jove, com de 
programes específics.  

Nombre d’accions realitzades 
Nombre d’assistents 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, dinamitzadora juvenil, Regidoria de Benestar Social, Regidoria d’igualtat 

7.7.Actes de 
sensibilització social 

Accions que de manera transversal, tractin sobre sensibilització social. Tant dins de la 
programació d’activitats pròpia de l’espai jove, com de programes específics.  

Nombre d’accions realitzades 
Nombre d’assistents 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, dinamitzadora juvenil, Regidoria de Benestar Social, Càritas Girona 

 

 

 

8. Participació i informació 
Objectiu General:  
Promoure la cultura participativa entre els joves del municipi 
 

Línies d’actuació i programes Descripció  Indicadors per a l’avaluació  
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8.1.Punt d’Informació Juvenil 
– Institut de Caldes  
 
 

Mensualment, oferir als joves de l’Institut un punt informatiu juvenil, amb la 
presència de la tècnica de joventut i el dinamitzador juvenil. Aquest és 
utilitzat tant per fer difusió de les accions més recents que poden ser 
d’interès pels alumnes de l’Institut, com recollida de propostes i vincle amb 
joves que no són usuaris de l’Espai Jove.  
 

Nombre de consultes dels joves.  
Nombre d’intervencions.  

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, Dinamitzador Juvenil, Directora de l’Institut 

 
8.2. Espai Web Joventut i 
Xarxes Socials 
 
 

La presència de joventut es consolida a l’hora de promoure i difondre la web 
com a punt de referència a internet on poden trobar informació del seu 
interès i comunicar-se amb les professionals de l’àrea per a consultes. 
 

Nombre de publicacions, nous 
articles i visites.  
Actualitzacions permanents. 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, Informàtic, Dinamitzador Juvenil. 

8.3.. Presentació Ca la 
Romana al Institut Caldes 

Presentació als alumnes de 1r d’ESO a través de dinàmiques a l’aula de 
l’Institut de Caldes de l’Espai Jove i tots els serveis  

Valoració dels participants 

Agents implicats:Tècnica de joventut, Dinamitzador juvenil, Professorat SIN Caldes 
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 8.4.Participació a l’Aula 
 

Projecte pels alumnes de 3r i 4rt d’ESO de l’Institut de Caldes per promoure 
la participació juvenil, a través de sessions formatives a l’aula on es coneixen 
els conceptes claus i els processos de creació d’un projecte. Realització d’un 
projecte participatiu a l’aula. 

Nombre de projectes realitzats 
Valoracions dels participants 

Agents implicats:Tècnica de Joventut, Dinamitzadora juvenil, psicopedagogues. 

8.5.Setmana Jove Activitats que neixen de la demanda dels joves i de l’organització conjunta 
activitats durant la Setmana Santa 

Nombre d’activitats 
Valoració del procés participatiu 

 Agents Implicats: Tècnica de Joventut, Dinamitzador juvenil 

 8.6.Suport a 
l’associacionisme 

Espai de suport a les associacions juvenils del municipi. Assessorament en el 
procediment per crear una associació o estratègies associatives. 
 

Nombre de consultes i accions 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, tècnic de Cultura, dinamitzador juvenil 

8.7.Seguiment grups de joves  
Joves de l’Skatepark i del Bike 
Park 
 

Seguiment i suport al grup de joves de l’Skatepark i el Bike Park.  
Relacions i coordinació amb la resta de joves d’entitats o grups de joves per 
la realització d’activitats puntuals o el suport en les gestions. 
 

Nombre d’activitats 
Valoracions dels joves Participació 
i seguiment dels joves en les taules 
de treball. 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, Dinamitzador juvenil 
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8.8. Participació juvenil 
 

Disseny i impuls de nous mecanismes i estratègies de participació per a les 
joves.  

Adequació de les accions a les 
necessitats 
Participació dels ciutadans  

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, Regidoria Participació  

8.9. Pla de Comunicació Document que recull i defineix les estratègies i accions per comunicar 
adequadament qui som i què fem al col·lectiu que ens dirigim.  

Elaboració del pla de comunicació 

Agents Implicats: Regidoria de Joventut, Regidoria Participació, Regidoria de Participació 
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9.Cultura i creació 
 

Objectiu General:  
Facilitar l’accés a la cultura i a espais de creació i expressió artística 

 
A
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S 9.1.Col·laboració en Premis 

de Microliteratura, El Gust 
de la Paraula i el Ral·li 
fotogràfic 

Realització d’accions en diferents festes locals per a la promoció del poble. Suport 
en les activitats organitzades especialment per a joves. 
 

Valoracions de les activitats 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, Administrativa de Turisme, tècnic de cultura, persones voluntàries, regidoria d’educació 

9.2.Festa Major: Concurs de 
logos, Hereus i pubilles  

Suport a la comissió de festes a l’hora de dissenyar les festes del municipi. 
Realització d’accions concretes vinculades amb el col·lectiu jove i de suport a 
entitats o grups associats.  

Participació democràtica de 
les joves en els òrgans de la 
comissió.  

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, Regidoria de Cultura, Regidoria de festes, Joves Intrèpids, persones voluntàries 
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9.3.Club de Lectura Juvenil 
 

Club de Lectura Juvenil del municipi amb la intenció de promoure la lectura entre 
els joves, relacionada també amb altres activitats culturals. 

Nombre de joves 
Activitats i valoracions 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, Dinamitzador Juvenil, Auxiliar de Biblioteca  

9.4.Volta al món amb 80 
vides 
 

Projecte per tal d’habilitar un espai de referència, per promoure les activitats 
artístiques dels joves del municipi.  

Nombre d’edicions 
Nombre de persones 
assistents 

Agents implicats: Tècnica de Joventut,  Dinamitzador Juvenil, Auxiliar de Biblioteca  

9.5.Micro obert 
 

Espai on es posa a disposició de les joves un escenari en espais públics on les joves 
poden compartir amb altres habitants del municipi les seves inquietuds i 
habilitats artístiques.  

Nombre d’edicions 
Nombre de persones 
participants 

Agents implicats: Tècnica de Joventut,  Regidoria de Festes i Serveis tècnics 
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 9.6.Agenda Cultural Jove 
 

Projecte per tal d’habilitar un espai de referència, per promoure les activitats 
artístiques dels joves del municipi.  

Nombre d’esdeveniments 
programats 

Agents implicats: Tècnica de Joventut, Tècnic de cultura, Tècnic de Serveis Tècnics.  

9.7.Espai difusor de joves 
artistes  

Projecte per tal d’habilitar un espai de referència, per promoure les activitats 
artístiques dels joves del municipi.  

Habilitació de l’espai.  

Agents implicats: Tècnica de Joventut, Tècnic de cultura, Tècnic de Serveis Tècnics.  



 

 

76 
 

 

9.8.Formació i expressió 
artística 

Acció formativa per iniciar les joves en disciplines culturals i artístiques. Nombre de tallers 
Nombre de persones 
participants 

Agents implicats: Tècnica de Joventut, dinamitzadora juvenil,  formadores externes. 

 

10. Mobilitat i espai públic Objectiu General:  
Treballar per la cohesió social i la convivència positiva de les joves i la comunitat 

Línies d’actuació i programes Descripció  Indicadors per a l’avaluació  
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10.1.Educació de Carrer - 
Tardes Joves  
 

Dinamització de l’equipament juvenil i de l’espai públic a través d’activitats 
coorganitzades amb el col·lectiu jove. 
Realització d’activitats de forma participativa amb els col·lectius que viuen a 
les urbanitzacions. 
 

Nombre d’activitats 
Valoracions dels participants 
Valoració del procés participatiu 

Agents Implicats: Tècnica de Joventut, Dinamitzador Juvenil  

10.2.Ampliació de l’Skatepark Ampliar i millorar l’Skatepark  Ampliació 

Agents Implicats: Regidoria de Joventut, Serveis tècnics, grup de joves de l’Skatepark 

10.3.Creació d’un Bike Park A petició d’un grup de joves s’ha impulsat la creació d’un Bike Park al 
municipi.  

Creació 

Agents Implicats: Regidoria de Joventut, Serveis tècnics, grup de joves impulsors del Bike Park 
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11. Equipaments i 

serveis juvenils 

Objectiu General:  
Treballar per la cohesió social i la convivència positiva de les joves i la comunitat 

Línies d’actuació i 
programes 

Descripció  Indicadors per a l’avaluació  
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11.1. Adequació de Espai 
Jove “Ca la Romana” 
 

L’Espai Jove és el punt de referència dels joves del municipi. Amb un horari 
d’obertura ampli, que ocupa totes les tardes entre setmana, ofereix serveis i 
assessorament al col·lectiu jove.  
Durant el matí, és l’equipament d’orientació i assessorament per a tots els 
ciutadans del municipi. 
 

Nombre de joves usuaris.  
Diversitat de joves usuaris.  
Relacions entre els diferents 
col·lectius usuaris. 

Agents Implicats: Regidoria de Joventut  

 
11.2. Adequació d’un 
espai per a joves de més 
de divuit anys 
 

 
Habilitació d’un espai per a joves que ja son més grans. Per tal de que tinguin un 
espai de trobada, debat, reflexió i oci.  

Creació de l’espai 

Agents Implicats: Regidoria de Joventut , Serveis tècnics.  

 
11.3.Utilització  
d’equipaments 
municipals 
 

 
Descentralització de les accions dutes a terme des de l’àrea fent ús dels diferents 
equipaments municipals.  

Nombre d’activitats realitzades en 
equipaments municipals 
exceptuant espai jove.  

Agents Implicats: Regidoria de Joventut, Serveis Tècnics 



   

 

 

7. TEMPORITZACIÓ 
 

Línies d’actuació i programes 2021 2022 2023 2024 

EIX EMANCIPACIÓ 

1. Educació i formació 

1.1. Programa de Reforç Educatiu      

1.2. Beques pel reforç educatiu      

1.3. Oferta formativa del servei d’orientació laboral      

1.4. Projecte d’Abandonament Educatiu (PAE)     

1.5. Info-Jove – Punt d’Informació Juvenil      

1.6. Espai web - Educació     

1.7. J de Jove –FORMA’T     

1.8. Beques per transport i/o matrícula     

1.9. Aula d’Estudi     

1.10. Aula d’adults      

1.11. PFI-PTT     

1.12. Xerrades orientació educativa     

2. Ocupació 

2.1. SOLC     

2.2. Servei de creació d’empreses      

2.3. Joves en pràctiques      

2.4. JAN     

2.5. Servei d’Orientació Laboral juvenil     

2.6. Brigada jove     

2.7. Capsules per a la cerca de feina     

2.8. Ocupació juvenil      

3. Habitatge 

3.1. Servei d’assessorament habitatge      

3.2. Espai Web - Habitatge      
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3.3. Xerrades informatives      

3.4. Ajudes econòmiques      

3.5. Projecte d’acompanyament     

EIX BENESTAR 

4. Salut 

4.1. Programa Salut i Escola     

4.2. Info Salut      

4.3.Tallers i accions transversals     

4.4.Acompanyament emocional     

4.5. Conveni ASA     

4.6. Maternitats joves     

4.7.Educació sexual     

4.8. Formacions Salut     

5. Esports  

5.1. Hàbits saludables     

5.2. Activitats amb entitats esportives     

6. Oci i lleure 

6.1. Casal J de Jove      

6.2. Beques     

6.3. Festa Major     

6.4. Concert a la fresca     

6.5. Educació al carrer     

6.6. Setmana Jove     

6.7. Dinamització skatepark     

6.8. Treball mancomunat     

6.9. Pati Obert     

EIX TRANSFORMACIÓ  

7. Igualtat i diversitas 

7.1. Consell de dones     

7.2. Programa Ajuts     

7.3. Activitats conjuntes Cal Manco     

7.4. Tardes KreActives     

7.5. Tallers i accions transversals     
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7.6. Activitats gènere i LGTBIQ+     

7.7. Actes sensibilització social     

8. Participació i associacionisme 

8.1. PIJ Institut     

8.2. Espai Web i Xarxes socials     

8.3. Presentació Ca La Romana     

8.4. Participació a l’aula     

8.5. Setmana Jove     

8.6. Suport associacionisme     

8.7. Seguiment grups joves     

8.8. Participació juvenil     

8.9.Pla de comunicació     

9. Cultura i Creació 

9.1. Col·laboracions fires i festes     

9.2. Festa Major     

9.3. Club de lectura juvenil     

9.4. Volta al món amb 80 vides     

9.5. Micro Obert     

9.6. Agenda Cultural Jove     

9.7. Espai difusor de joves artistes     

9.8. Formació i expressió artística     

EIX TERRITORI 

10. Mobilitat i espai públic 

10.1 Educació al Carrer     

10.2. Ampliació Skate park     

10.3. Creació d’un Bike Park     

11. Equipaments i serveis juvenils 

11.1. Adequació Espai Jove     

11.2. Adequació d’un espai per joves +18     

11.3. Utilització equipaments municipals     



   

 

 

8. RECURSOS DEL PLAJ 2021-2024 
 
En aquest apartat, es detallen els recursos econòmics que es creuen necessaris per a la 

implementació d’aquest Pla Local d’Adolescència i Joventut, i pel funcionament general de 

l’Àrea de Joventut,  començant pels recursos de la despesa corrent d’actuacions, les quals es 

veuran augmentats a causa de l’augment dels programes i la qualitat d’aquests. També les 

despeses derivades dels recursos funcionals, amb les quals es manté l’equipament juvenil, i les 

despeses derivades de la contractació del personal de l’Àrea. Finalment, també s’estableixen els 

ingressos previstos per cadascuna de les actuacions. 

 

DESPESES CORRENTS - RECURSOS MATERIALS 

LÍNIES D'ACTUACIÓ 2021 2022 2023 2024 

Projectes de dinamització      8.800 €      11.500 €     11.500 €      11.500 €  

Projecte Forma't 
    3.350 €      4.200 €      4.200 €      6.000€  

Brigada Jove        1.300 €          700 €          700 €          700 €  

Casal J de Jove     2.050 €      1.500 €      1.500 €      1.500 €  

Concert a la Fresca     4.000 €      4.000 €      4.000 €      4.000 €  

Jocs i Activitats de Nadal (JAN)     4.500 €      4.500 €      4.500 €      4.500 €  

Aula d'Adults - €      - €      2.000 €      3.000 €  

TOTAL   24.000 €    26.400 €    28.400 €    29.400 €  

 

APLICACIÓ PROTOCOL ALTERNATIVA A LA SANCIÓ ADMINISTRATIVA 

LÍNIES D'ACTUACIÓ 2021 2022 2023 2024 

Licitació empresa/entitat externa  5.500 €    5.500 €    5.500 €     5.500 € 

TOTAL   5.500 €   5.500 €   5.500 €   5.500 €  

 

Per altra banda, també es detallen les despeses funcionals de la implementació del PLAJ: 

DESPESES FUNCIONALS 

  2021 2022 2023 2024 

Manteniment de l'Espai Jove "Ca la Romana  4.000,00 €    4.000,00 €    4.000,00 €    4.000,00 €  

Material d'oficina     500,00 €      500,00 €      500,00 €      500,00 €  

Productes de neteja i higiènic      100,00 €       100,00 €       100,00 €       100,00 €  

Comunicacions telefòniques      400,00 €      400,00 €      400,00 €      400,00 €  

Neteja d'instal·lacions   4.000,00 €    4.000,00 €    4.000,00 €    4.000,00 €  

Equips de processos d'informació     900,00 €      500,00 €      500,00 €      500,00 €  

TOTAL   5.900,00 €   5.500,00 €   5.500,00 €   5.500,00 €  
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I, les despeses derivades del cost de contractació dels recursos humans pel PLJ: 

DESPESES RECURSOS HUMANS  

  2021 2022 2023 2024 

PERSONAL LABORAL PLANTILLA AJUNTAMENT 

Tècnica de Joventut - 37'5h/set  23.635,00 €   23.635,00 €   23.635,00 €  23.635,00 €   

Dinamitzador Juvenil - 30h/set   15.964,64€ 15.964,64€   15.964,64€  15.964,64€ 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER PROJECTES 

Professor/a del Reforç Educatiu (1) - 
18h/set     7.264,55€         7.264,55€          7.264,55€       7.264,55€  

Monitor Pati Obert (1) - 10h/set a 
20h/set 3.432,77€  3.432,77€   3.432,77€   3.432,77€  

Monitor Brigada Jove (1) - 20h/set 2.120,41€   2.120,41€ 2.120,41€  2.120,41€  

Monitors Casal J de Jove (3) - 20h/set     3.382,08 €       3.382,08 €      3.382,08 €     3.382,08 €  

Monitors JAN (14) - 25h/mes     3.104,40 €      3.104,40 €       3.104,40 €    3.104,40 €   

Premonitors JAN (8) - 25h/mes     1.108,79€        1.108,79€         1.108,79€      1.108,79€ 

Peons Brigada Jove    - 20h/set    6.853,88 €       7.853,88 €    7.853,88 €        7.853,88 €  

Joves en pràctiques (3) 33.000,00€ 33.000,00€ 33.000,00€ 33.000,00€ 

Professorat Aula d'Adults 10h/set              -   €                -   €    10.439,34 €    10.439,34 €  

TOTAL   99.866,52 €  100.866,52 €  111.309,86  €  111.309,86  €     

 

Finalment, es detallen els ingressos previstos pel finançament d’aquest Pla Local: 

INGRESSOS  

  2021 2022 2023 2024 

Subvencions 

 Direcció General de Joventut     5.950,00 €     5.950,00 €    5.950,00 €       5.950,00 €  

 Diputació de Girona (DipSalut) - Reforç 
Educatiu      2.979,92 €   2.979,92 €        2.979,92 €     2.979,92 € 

Recaptacions en concepte de quotes 

 Programa Reforç Educatiu      4.725,00 €     4.725,00 €     4.725,00 €      4.725,00 €  

 Casal J de Jove      1.750,00 €   1.750,00 €    1.750,00 €    1.750,00 €  

 Programa Forma't       2.050,00€    2.050,00€  2.050,00€    2.050,00€ 

 Concert a la Fresca         700,00 €         700,00 €         700,00 €    700,00 €  

 JAN         1.125,00 €        1.125,00 €     1.125,00 €       1.125,00 € 

 TOTAL    19.279,92 €      19.279,92 €     19.279,92 €     19.279,92 €  
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9. AVALUACIÓ DEL PLJ 
 

Segons el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, l’avaluació s’entén com “una eina 

indispensable per obtenir informació sobre els resultats de les polítiques i els processos i agents 

que hi estan implicats”. 

La concreció i el disseny dels mètodes i eines per a l’avaluació d’aquest Pla Local de Joventut i 

de tot el que s’hi especifica, és necessària per a fer un seguiment i millorar tots aquells aspectes 

que durant els quatre anys vinents es puguin veure modificats per la realitat juvenil del municipi; 

i també, es considera una eina necessària per fer visible la feina feta durant aquest temps. 

És imprescindible realitzar una avaluació periòdica de tots els aspectes relacionats amb el PLJ, 

amb la qual cosa, s'assegura la contínua millora de les polítiques de joventut del consistori i 

l’adaptació als canvis que sorgeixin durant els pròxims quatre anys en la vida del col·lectiu jove, 

tenint en compte que l’anàlisi realitzat durant la redacció d’aquest pla és canviant i es pot veure 

modificat. 

A continuació, s'estableixen els criteris avaluables durant el procés d’implementació del pla, 

sobretot pel que fa a l’assoliment dels seus objectius i les actuacions que se’n deriven, tenint en 

compte la distinció entre: 

● Criteri de realisme: avaluació de l’anàlisi de la realitat, sobre si és realista la base 

diagnòstica en la qual treballem o si no té correspondència amb les necessitats dels 

joves. Caldrà que de forma periòdica, s’analitzi la situació dels joves del municipi de 

Caldes de Malavella per comprovar les variacions possibles amb l’anàlisi realitzat durant 

el disseny del Pla Local de Joventut, i per tant, les relacions entre les necessitats 

detectades i les respostes d’aquest. Es donarà resposta a les següents preguntes: 

○ El col·lectiu jove té actualment les necessitats analitzades en el Pla? 

○ Quines d’elles han canviat i per què? Quines necessitats tenen actualment? 

○ Els recursos públics amb els quals contem han canviat? Quins serveis poden 

satisfer aquestes necessitats? 

○ A quines noves conclusions hem arribat? 

● Criteri d’eficàcia: avaluació dels objectius fixats, a través de l’equilibri entre els objectius 

i els programes dissenyats i l’eficàcia de les accions. Caldrà avaluar de forma periòdica 

si les línies d’actuació que es proposen i els programes són els adequats per a donar 

resposta als objectius que s’han plantejat en aquest pla, o aquells que puguin proposar-

se durant els anys de vigència d’aquest. Es donarà resposta a les següents preguntes: 

○ Els objectius plantejats en el Pla donen resposta a les necessitats actuals? 

○ S’estan assolint els objectius específics i operatius? 

○ El servei que oferim dona resposta de forma integral a les necessitats dels joves? 

○ Els programes dissenyats donen resposta als objectius que ens havíem 

plantejat? 
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● Criteri d’eficiència: avaluació dels recursos utilitzats, a través del coneixement constant 

dels costos de les actuacions i la seva eficiència. És necessari avaluar constantment si els 

recursos que s’utilitzen per a la implementació d’aquest pla, són els adequats, i en el cas 

de no donar resposta als objectius plantejats, reestructurar-los. Es donarà resposta a les 

següents preguntes: 

o Comptem amb els recursos adequats i suficients per a poder implementar el 

Pla? 

o Estem utilitzant correctament els recursos amb els quals contem? 

o Es gestionen adequadament els recursos materials i humans? 

A través d’aquests criteris, és necessària la reorientació i actualització constant del Pla Local de 

Joventut de forma periòdica durant els anys de vigència, igual que al final de la implementació. 

Per altra banda, a banda de conèixer què caldrà avaluar, és necessari també establir qui ho farà. 

En el cas del Pla Local de Joventut 2021-2024, cal ser avaluat per a dos col·lectius tant en el 

procés d’elaboració, com en la implementació, com al final de la implementació: 

● Avaluació interna: els professionals de l’Àrea de Joventut i la Regidoria. 

És necessari que s’avaluï de forma periòdica l’adequació de l’anàlisi realitzat de la 

realitat juvenil, tenint en compte els canvis constants d’aquesta, igual que els objectius 

marcats, per tal de fer-lo realista i eficaç. També, és necessari que es reorienti per a 

millorar la seva adaptabilitat a l’entorn i dissenyar accions que estiguin en acord amb 

els objectius. 

 

● Avaluació comunitària:  

○ Les joves: cal que el col·lectiu diana pel qual s’ha dissenyat aquest Pla l’avaluïn 

de forma constant, a través dels diferents mètodes i dinàmiques d’avaluació que 

es proposin en el si de les actuacions o programes que es portaran a terme. 

També, al final de la implementació del Pla, i en els grups de discussió que es 

conformaran pel proper Pla Local de Joventut, és necessari que el col·lectiu jove 

avaluï l’adequació d’aquest a les seves necessitats, igual que l’assoliment dels 

objectius marcats. 

○ Els agents socioeducatius implicats: és necessari que els diferents agents 

(entitats, àrees de l’Ajuntament, organismes, institucions educatives, etc.) que 

s’involucren en la implementació del pla avaluïn els diferents aspectes, com els 

objectius marcats i la seva relació amb els programes que es portaran a terme. 

També, aquells agents de diferents institucions relacionades amb la regidoria 

de joventut, els quals participen activament en l’avaluació de la qualitat 

d’aquest. 

Per últim, també s’establirà quan s'avalua, per tal de ser coneixedors de l’estat dels criteris i per 

a donar espai a poder avaluar a tots els agents implicats. En aquest sentit es realitzaran les 

avaluacions en aquests moments: 

● Durant la implementació: 

Avaluacions (de l’anàlisi, els objectius, els programes i els recursos) per part dels 

diferents agents implicats igual que el col·lectiu jove. Es realitzaran mitjançant 

dinàmiques d’avaluació, reunions de coordinació i redacció de memòries, entre altres 
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eines. És necessari que per cadascun dels programes o projectes es dissenyin els 

indicadors a avaluar i es redacti la memòria pertinent.  

 

● Al final de la vigència: 

Caldrà avaluar l’impacte, la visibilitat i la cobertura del Pla i l’assoliment dels objectius 

generals a través d’una memòria d’avaluació, per part dels agents implicats (interns i 

comunitaris). Es realitzarà mitjançant eines i dinàmiques a escala comunitària i a través 

de memòries. 
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