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Benvolgudes i benvolguts, 

 

Aquest nou Pla Local de Joventut és la guia dels propers quatre anys destinat al jovent del nostre 

municipi. Des de l’Àrea de Joventut s’han valorat els projectes anteriors, i contemplat de nous 

que s’adapten millor al context actual.  

Sabem que aquesta transició que superen els joves no és fàcil, i més amb la situació 

socioeconòmica d’incertesa, però des de l’Àrea es farà el possible perquè les oportunitats dels 

joves del nostre municipi no decaiguin i tinguin un desenvolupament integral. 

Personalment vull fer un especial agraïment a la nostra tècnica de joventut, la Núria Riuró. 

Gràcies per la feina de camp realitzada per formular aquest Pla Local, i a la gent que hi ha 

col·laborat. 

 

 

Maria Subirana i Armengol 

Regidora de Joventut 
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1. PRESENTACIÓ 

 

El document que es presenta és el Pla Local de Joventut 2016 – 2019 ( en endavant PLJ), 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 del dinamitzador 

juvenil, 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.  

Tanmateix, també es realitzarà un primer apartat d’avaluació del Pla Local de Joventut 2012 – 

2015, amb la finalitat de conèixer la incidència d’aquest i també, 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 garanteixin el treball integral amb les persones joves, 

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

doncs, el PLJ 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 PLJ 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 que garanteixi la possibilitat de replantejar tots 

aquells aspectes que el dia a dia del col·lectiu jove requereixi. 

 

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 
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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 (PNJ) de la Generalitat de Catalunya, aprovat en el 

Decret 90/2013, de 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 hi estiguin en acord amb el PNJ.  

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

PNJ, 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 de Joventut 2016 – 2019 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. Tanmateix, 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. Els 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 quin sigui la seva condició de vida 

social, de gènere, cultural, de situació socioeconòmica, de religió, d’estat civil, laboral, etc. 

En el PNJ, també s’estableix el període d’edat en el qual s’emmarquen les polítiques públiques, 

establert dels 16 als 29 anys. De totes maneres però, 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 PNJ 

obre la possibilitat d’augmentar els límits d’edat segons les necessitats del territori. A més, pel 

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

mateixos destinataris, ja que la joventut no s’entén com un període tancat, sinó com un cicle vital 

de construcció que pot inciar-se o finalitzar-se de forma processual. 
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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 regula la 

competència exclusiva que té la Generalitat en matèria de joventut.  

Per últim, l’emmarcament teòric d’aquest PLJ també es fixa amb el Pla Local de Joventut de 

Caldes 2012 – 2015, ja que va ser el primer document que va analitzar la realitat juvenil i el 

context del municipi de Caldes de Malavella de forma profunda, igual que va determinar les 

actuacions que caldria realitzar fins a la vigència del nou Pla. Per això, és el document en el qual 

aquest PLJ 2016 – 2019 vol donar continuïtat. 

1.2 DESCRIPCIÓ GLOBAL DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA 

 

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

d’investigació educativa i social, gràcies a l’explotació de dades quantitatives i qualitatives, amb 

les quals s’ha realitzat l’anàlisi de la realitat juvenil del municipi. Amb el diagnòstic, 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: 

 Taules de Joves: s’han realitzat dues taules de joves amb representants de les entitats 

juvenils i joves individuals del municipi, en les quals, s’han treballat els diferents eixos del 

Pla Local, potenciant que ells fossin els que detectessin les mancances o les 

oportunitats del municipi. De les taules de joves, se n’han extret dades qualitatives 

d’anàlisis de la realitat juvenil i també, s’han fet demandes concretes d’actuacions per 

part dels joves. Aquestes taules de joves han estat dinamitzades per la tècnica de 

joventut i el dinamitzador juvenil, a través de dinàmiques i grups de discussió.  

 Qüestionari: s’ha creat un qüestionari per tal que els joves del municipi responguessin a 

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

quantitatives i qualitatives. Aquest qüestionari s’ha dissenyat gràcies a l’exemple de 

l’utilitza’t l’any 2012 per l’Observatori Català de la Joventut i també, a través dels 

diferents aspectes que s’han vist d’importància des del mateix consistori. 
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 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: la directora i la cap d’estudis del SIN Caldes, a la infermera del Programa 

Salut i Escola, al tècnic d’Esports del consistori i a l’educadora social de Serveis Socials. 

Gràcies a aquestes entrevistes, s’han extret informacions qualitatives de gran rellevància 

per tal de realitzar l’anàlisi de la realitat del col·lectiu jove. 

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, del Consell 

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

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

entre altres. 

Tanmateix, també 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.  

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: 

 Diagnosticar les necessitats, mancances 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 dels joves a través de programes i actuacions. 

 Fer polítiques d’acompanyament al col·lectiu jove en el seu procés de recerca de la seva 

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, igual que en el treball 

sociocomunitari des d’una perspectiva de dinamització. 

 Posar en disposició dels joves tots els recursos que intervinguin en la millora de les 

seves les oportunitats i treballar per 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 2012 – 2015  

 

En l’apartat d’avaluació del Pla Local de Joventut 2012 – 2015, s’estableixen aquells aspectes 

que caldrà 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’adequava 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 de instaurar 

entre els joves una cultura d’avaluació i buscar que 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. 

En el PLJ 2012 – 2015, s’estableix que cal avaluar-ne: 

 L’eficàcia del Pla: 

Grau d’assoliment dels objectius 

Correcte temporització de les accions 

Intervencions coordinades 

 La cobertura del Pla: 

L’accés al col·lectiu diana 

 La visibilitat del Pla 



Pla Local de Joventut 2016 - 2019  Regidoria de Joventut 
  Ajuntament de Caldes de Malavella 
            

 

 
11 

Grau de coneixença de la intervenció i els projectes 

En primer lloc, s’avaluarà la cobertura del Pla i la visibilitat d’aquest. El PLJ 2012- 2015, és el 

primer document que es va realitzar de forma extensa i reflexiva per tal d’establir les polítiques 

públiques que es durien a terme en l’àmbit de l’acció juvenil al municipi. Tant sols per aquest fet, 

es creu que l’impacte real d’aquest document és ampli, tant a nivell teòric com pràctic. 

Els professionals de joventut que han treballat des del 2012 en l’àrea, han estat capaços de 

convertir un document teòric amb voluntat d’acció, en un document pràctic que ha donat suport a 

totes les actuacions que s’han dut a terme. 

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

però, és el que en definitiva, ha guiat les polítiques de joventut del municipi i que 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. 

Creiem que la cobertura del Pla ha arribat al col·lectiu diana que es proposava, gràcies al 

constant contacte amb el col·lectiu jove, però, la visibilitat del Pla es creu que no ha estat 

suficient perquè els joves del municipi tinguessin el grau de coneixença d’aquest i dels projectes 

que s’hi duen a terme. Aquest doncs, és un aspecte a millorar per aquest PLJ 2016-2019. 

Pel que fa a l’eficàcia del Pla, a continuació ens proposem avaluar els eixos i els àmbits 

d’intervenció amb els objectius generals i específics que es van establir, de forma que puguem 

visualitzar l’impacte i la temporització de les accions.  

Objectius Eix Cohesió Social i mobilitat territorial PLJ 2012 – 2015 

Objectiu general  

 

Consolidar estratègies que de manera tranversal promoguin la cohesió social  

 

Objectius específics Objectius Operatius  Programes  

 

 

 

Fomentar espais que promoguin la 

cohesió social  

 

Potenciar l’espai jove com espai de 

referència pel col·lectiu juvenil  

 

 

 

 

- Punt Xarxa  

  

- Bus nit  

 

 

Potenciar espais de sociabilització i 

interrelació entre joves   
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Intervenir amb joves amb risc 

d’exclusió social  

 

 

Generar programes per intervenir 

amb joves amb risc d’exclusió social  

 

- Projecte Espai Jove “Ca la 

Romana”  

 

- Actualització i manteniment 

de la pàgina web de l’espai 

jove  

 

- Projecte Joves Reporters.  

 

- Projecte Horitzó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforçar la identitat juvenil  

 

 

 

 

 

Potenciar eines de comunicació i 

interrelació amb els joves  

 

 

Generar espais de participació 

juvenil  

 

 

 

 

Acostar als joves de les 

urbanitzacions als serveis 

municipals  

 

Disposar d’accés a Internet i 

ordinadors a l’Espai Jove de manera 

permanent 

 

 

Potenciar un espai web interactiu 

amb informació actualitzada de les 

activitats  

 

 

Es determina que s’ha treballat sobre la consolidació d’estratègies que fomentessin la cohesió 

social, tant pel que fa a la intervenció amb els joves en situació de risc, com en la de fomentar 

espais que promoguessin aquesta. De totes maneres, els programes amb els quals s’ha treballat 

sobre aquest eix no han estat els definits en el PLJ 2012 – 2016. D’aquests, tant sols s’ha 

consolidat la dinamització de l’equipament juvenil, a través del disseny del projecte d’Educació 

de carrer l’any 2014, el qual té com a acció metodològica, entre altres, la realització d’activitats 

en l’Espai Jove, dissenyats de forma participativa amb el col·lectiu (les Tardes Joves). També, 

s’ha creat una nova pàgina web que ha proporcionat millores en la difusió d’activitats cap el 

col·lectiu diana, igual que la millora en la presència de les xarxes socials. 

Objectius Eix Educació i Formació del PLJ 2012 - 2015 

Objectiu general  

 

Oferir opcions formatives adequades a les necessitats dels i les joves del municipi 

 

Objectius específics Objectius de resultat / de procés Programes 

 

 

Oferir formació basada en 

l’acompanyament, per tal que els 

joves assoleixin la titulació de 

 

Determinar les possibilitats locals 

per tal de generar un espai de 

formació d’adults 

 

 

 

 

 

 



Pla Local de Joventut 2016 - 2019  Regidoria de Joventut 
  Ajuntament de Caldes de Malavella 
            

 

 
13 

Graduat Escolar 

 

 

 

Crear un espai de formació 

d’adults adequat a la realitat local 

- Projecte d’Aula d’adults 

 

- Programa de formació i 

dinamització juvenil  

 

- Formació 

professionalitzadora 

dirigida a joves  

 

- Programa Reforç Escolar 

per a alumnes del SES  

 

- Programa de formació en 

voluntariat  

 

 

 

 

 

Reforçar l’oferta de formació  

professionalitzadora 

 

 

Analitzar les oportunitats laborals 

del territori per tal d’adequar un 

programa de formació adequat.  

 

 

Ampliar la quantitat d’oferta 

formativa dirigida a ampliar les 

oportunitats laborals dels joves 

 

 

Crear canals que facilitin l’accés 

dels joves a la formació 

 

 

Reforçar canals d’informació per 

tal que els joves coneguin les 

possibilitats formatives de l’entorn  

 

 

Generar programes que incideixin 

amb els estudiants amb 

necessitats educatives   

 

Mantenir el programa de reforç 

escolar per alumnes del SES amb 

necessitats educatives.  

 

 

Pel que fa  l’educació i formació, l’objectiu principal d’oferir propostes formatives adequades a les 

necessitats dels i les joves del municipi s’ha assolit regularment a través de diferents programes. 

Gràcies al manteniment del projecte de Reforç Educatiu, la millora i augment de les propostes de 

cursos del Servei d’Orientació Laboral, i l’oferta de cursos de formació dirigits al col·lectiu jove, 

s’han pogut assolir els objectius marcats el 2012. Tanmateix, el projecte de creació d’una Aula 

d’Adults, si ve va estar redactat entre l’Àrea de Joventut i l’Àrea de Benestar Social l’any 2014, 

no es va portar a terme per manca de recursos, la qual cosa no ha pogut donar resposta a la 

necessitat de crear espais formatius formals en el municipi més enllà de l’etapa d’Educació 

Secundària Obligatòria. 

Objectius Eix Treball del PLJ 2012 – 2015 

Objectiu general  

 

Facilitar el procés d’inserció laboral dels i les joves del municipi 

 

Objectius específics Objectius Operatius  Programes  

 

 

 

Oferir llocs de treball per a joves  

 

 

 

Possibilitar una primera 

experiència laboral favorable  

 

 

 

 

 

 

- Contractació de joves al 

JAN (Jocs i Activitats de 

Nadal).  

 

Promoure programes d’ocupació 

juvenil 
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Crear mecanismes per a conèixer 

les necessitats  d’assessorament 

laboral dels joves 

 

 

Crear un programa formatiu 

d’orientació laboral adaptat a les 

necessitats dels joves  

 

- Projecte Brigada Jove 

  

- Cicle de xerrades 

d’orientació laboral  

 

- Servei d’Orientació Laboral 

per joves  

 

- Programa Elabora’t – 

formació d’adults  

 

- Projecte d’Aula d’adults 

 

 

 

 

Desenvolupar accions  

d’orientació laboral de manera 

periòdica  

 

 

 

 

Potenciar l’apartat del servei 

d’orientació laboral juvenil dins el 

servei d’orientació laboral de 

caldes  

 

 

Adequar a les necessitats juvenils 

un servei d’orientació laboral  

 

 

Ampliació de l’horari del Servei 

d’Orientació Laboral amb un 

apartat específic d’orientació per a 

joves  

 

 

 

 

 

 

Ampliar les possibilitats d’inserció 

laboral a través de formació 

específica  

 

 

 

 

 

 

 

Determinar mancances formatives 

del col·lectiu jove  

 

 

Desenvolupar programes 

formatius adaptats a les seves 

necessitats  

 

 

Organitzar cursos formatius amb 

prospecció laboral a la comarca 

 

Els objectius marcats en l’àmbit del treball, en general, han estat assolits durant aquests quatre 

anys de vigència del pla. S’han continuat oferint llocs de treball destinats a joves en els diferents 

projectes de l’Àrea, igual que s’han desenvolupat accions d’orientació laboral per a joves. 

També, s’han destinat hores específiques a la realització d’orientació laboral només al col·lectiu, 

a les tardes, i s’han desenvolupat programes de formació que donen resposta  a les necessitats 

formatives dels joves del municipi. Igual que en l’apartat anterior, no s’ha pogut crear un projecte 

d’Aula d’Adults.  

Objectius Eix Habitatge del PLJ 2012 - 2015 

Objectiu general  

 

Facilitar la transició domiciliària dels joves del municipi 

 

Objectius específics Objectius Operatius  Programes  
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Ampliar els recursos locals en 

matèria d’habitatge  

 

 

 

Analitzar les possibilitats locals 

per desenvolupar accions en 

materia d’habitatge i joves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Servei d’assessorament en 

matèria d’habitatge per a joves  

 

Intermediar entre els joves i 

l’ajuntament per tal de resoldre 

qüestions relatives a l’habitatge.  

 

 

Informar als joves sobre  les 

possibilitats per accedir a un 

habitatge.  

 

 

Oferir un servei d’assessorament 

en matèria d’habitatge adequat a 

les demandes dels joves.  

 

Pel que fa a l’accés a l’habitatge, la creació del Servei d’Intermediació en Habitatge del consistori 

l’any 2015, ha pogut donar resposta externa a la necessitat de crear accions en matèria 

d’habitatge pels ciutadans, i per tant, també pels joves del municipi, amb la coordinació puntual 

amb l’Àrea de Joventut. També, s’ha treballat sobre la millora del Punt d’Informació Juvenil com 

a facilitador de gestions en quant les sol·licituds de subvencions destinades a les vivendes, però, 

no s’ha creat un servei d’assessorament en matèria d’habitatge consolidat en l’equipament.  

Objectius Eix Salut del PLJ 2012 – 2015 

Objectiu general  

 

Promoure estils de vida saludables als i les joves del municipi 

 

Objectius específics Objectius Operatius  Programes  

 

 

 

 

Treballar les habilitats socials 

per tal de detectar problemes de 

salut  

 

 

Crear un programa que treballi 

les habilitats socials dels joves, 

relacionades amb la salut 

 

 

- Intervencions en espais 

d’oci.  

- Distribució de material 

informatiu i actualització 

permanent de la 

informació sobre salut 

penjada a la web de 

l’espai jove.  

- Coordinació amb la 

infermera del CAP, que 

fa el seguiment del 

programa salut i escola. 

- Coordinació amb la 

tècnica de salut de 

l’Oficina Jove de la 

Selva. 

- Coordinació per tal de 

desenvolupar accions 

conjuntes amb les 

entitats.  

 

Coordinar accions amb les 

entitats juvenils i esportives del 

municipi 

 

Incidir en les conductes de risc 

en els espais més conflictius  

 

 

 

 

Organitzar punts d’informació 

dirigits a la conscienciació i la 

detecció del consum problemàtic. 
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- Accions transversal  

 

L’objectiu de promoure estils de vida saludable entre els joves del poble ha estat treballat de 

forma transversal en els diferents programes i actuacions de l’Àrea, però a hores d’ara, no s’han 

pogut instaurar programes específics de treball sobre les habilitats socials ni el consum 

responsable com s’havia definit. Encara que durant la vigència del pla s’han realitzat alguns 

tallers i s’ha distribuït material informatiu, no s’han general actuacions concretes a llarg termini. El 

que sí que s’han realitzat són actuacions coordinades amb entitats esportives que han permès 

promoure l’esport en el municipi.    

Objectius Eix Cultura i Oci del PLJ 2012 – 2015 

Objectiu general  

 

Donar suport a les iniciatives de joves i d’entitats juvenils i culturals 

 

Objectius específics Objectius Operatius  Programes  

 

Impulsar les iniciatives culturals 

dels joves  

 

 

 

 

Potenciar les demostracions 

artístiques i culturals els joves 

del poble  

- Consolidació d’un espai 

per a la promoció 

d’activitats artístiques 

dels joves del municipi  

- Consolidació d’activitats 

de lleure i d’oci alternatiu 

per a joves 

- VariART  

- Complementació d’actes 

culturals amb activitats 

dirigides a joves  

- Coordinació amb la 

comissió de festes  

- Agenda cultural a la web 

 

 

 

 

Facilitar l’accés a la cultura per 

part del jovent del poble  

 

 

 

 

Ampliar la difusió de l’agenda 

cultural del territori  

 

Promoure la creació i la varietat 

artística  

 

En l’eix cultura i oci, l’any 2012 es creu molt necessari el suport a les iniciatives culturals dels 

joves i les entitats juvenils, per això, en els últims anys, s’han consolidat activitats de lleure i d’oci 

alternatiu, de forma participativa amb els joves i coordinada amb altres àrees de l’ajuntament. A 

més, s’han potenciat la creació d’espais culturals en el propi equipament, i també, liderats pels 

professionals de l’Àrea.  De totes maneres, es creu que és necessari continuar treballant amb el 
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suport d’activitats que siguin d’interès pels propis joves, i també, ampliar la varietat artística que 

s’impulsa. 

Objectius Eix Participació del PLJ 2012 – 2015 

Objectiu general  

 

Establir la participació juvenil com un element transversal en les accions dirigides als joves  

 

Objectius específics Objectius Operatius  Programes  

 

Ampliar la interacció amb els 

joves a través dels recursos 

existents  

 

Oferir espais interactius al recurs 

web  

 

 

- Organització de taules 

de participació per a 

l’organització del 

VariART 

 

- Pàgina web de l’espai 

jove – com a canal 

d’interacció amb els 

joves  

 

- Projecte Espai Jove  

 

- Programa Implica’t – 

elaboració de 

programacions 

conjuntes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar la participació juvenil al 

municipi  

 

 

Elaborar estratègies per incloure 

la participació en el procés 

d’elaboració de la programació 

d’activitats 

 

Potenciar la participació en el 

desenvolupament de les accions 

de l’Àrea de Joventut  

 

Potenciar la implicació dels joves 

als espais de participació que 

s’ofereixen al municipi  

 

 

 

 

Reconèixer diferents canals 

potenciadors de la participació 

juvenil  

 

Diversificar els canals de 

participació juvenil segons les 

necessitats i demandes  

 

Potenciar l’esdevenir d’iniciatives 

juvenils des d’una perpectiva 

pedagògica i d’adquisició 

d’estratègies de participació 

democràtica  

 

L’objectiu principal de l’eix participació defineix la necessitat d’establir-la com a element 

transversal en les accions dirigides a joves. Es creu que aquest objectiu ha estat treballat, però 

no a través dels mecanismes que es definien. Es creu que la participació ha estat més 

potenciada des de la creació l’any 2012 del projecte Participació a l’Aula. Aquests ha permès 

diversificar els canals de participació i promoure-la, implicant als joves en allò que els afecta. A 

més, en el projecte d’Educació de Carrer que es va crear l’any 2014, la participació en 

l’organització d’activitats en l’equipament juvenil i en l’espai públic permeten també implicar als 

joves en les diferents accions de l’Àrea i en el municipi. 
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3. DIAGNOSI DEL CONTEXT I LA REALITAT JUVENIL A CALDES DE 

MALAVELLA 

 

3.1. INTRODUCCIÓ I PLANTEJAMENT 

 

La realització d’un diagnòstic 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.  

La diagnosi de la situació actual, l’emmarcarem en una perspectiva de relació de contextos, 

entenent que cal fer una mirada a l’entorn on es desenvolupen els 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 els joves 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’explotació de dades 

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

Joventut 2010 – 2020, es redactaran 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 

portaran a terme els pròxims anys. 

3.2. EL CONTEXT 

 

3.2.1. EL MUNICIPI 

 

Caldes de Malavella, és un municipi de la Comarca de la Selva, província de Girona, situat al 

sector oriental, a la plana interior de la comarca.  
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La comarca de la Selva es situa entre la Serralada Transversal i la Costa Brava, i està limitada 

per les comarques del Baix Empordà, Gironès, Garrotxa, Osona, Vallès Oriental i Maresme, igual 

que pel Mar Mediterrani. Es caracteritza per ser una comarca amb forts contrastos naturals, 

configurada per sectors, el sector meridional de la Costa Brava, les Guilleries i la plana interior. 

La capital de la Selva és Santa Coloma de Farners, situada al mig d’aquesta. 

Administrativament, el municipi de Caldes de Malavella es situa entre Riudellots de la Selva, 

Sant Andreu Salou i Cassà de la Selva, al nord; amb Llagostera, a l’est; amb Vidreres i Sils al 

sud; i amb Vilobí d’Onyar a l’oest. 

El terme municipal de Caldes de Malavella té una extensió de 57’3 km² repartits entre el nucli 

urbà, la població agregada de Franciac, set urbanitzacions i cinc veïnats: 

 Urbanitzacions: Can Carbonell, Malavella Parck, 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. 

A Caldes, es considera l’aigua termal com l’element més característic del poble per la seva 

evolució i història, convertint-se en un dels principals símbols d’identitat de la població.  

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

representatives del municipi: el sector serveis (els hotels - balnearis, els 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 7.166 habitants l’any 2015, en les últimes dades 

registrades. Gairebé el 48% dels habitants del municipi viuen al nucli, mentre que el 52% es 

reparteixen entre els diferents veïnats i urbanitzacions, essent la urbanització del Llac del Cigne 

la més poblada amb un 15,75%, com veurem en la següent taula amb dades de l’any 2015: 

CALDES DE MALAVELLA   7.166   

  NUCLI 3.381 47,18% 

  VEÏNAT DE FRANCIAC 113 1,58% 

  VEÏNAT DE SANTA SECLINA 31 0,43% 

  URBANITZACIÓ AIGÜES BONES 844 11,78% 

  URBANITZACIÓ CAN SOLÀ GROS I 300 4,19% 

  URBANITZACIÓ CAN SOLÀ GROS II 272 3,80% 
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  URBANITZACIÓ LLAC DEL CIGNE 1.129 15,75% 

  URBANITZACIÓ TURIST CLUB 193 2,69% 

  VEÏNAT D'ISRAEL 100 1,40% 

  VEÏNAT DE BAIX 63 0,88% 

  VEÏNAT DE DALT 36 0,50% 

  VEÏNAT DE LES MATEUES 66 0,92% 

  URBANITZACIÓ CAN CARBONELL 434 6,06% 

  URBANITZACIÓ MALAVELLA PARK 204 2,85% 

   
100% 

TAULA 1: Habitants del municipi per sectors 

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

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

gairebé ha doblat el nombre d’habitants del municipi. 

Pel que fa al col·lectiu jove, de 15 a 29 anys, en xifres absolutes en són 1008, que representa un 

14,07% de la població total del municipi. Si ho ampliem amb els joves de 30 a 34 anys, 

representen un 20,30% de la població total de Caldes de Malavella.  

Veurem en la següent taula, la població segons edat i sexe: 

  Homes Dones TOTAL 

De 0 a 4 anys 209 207 416 

De 5 a 9 anys 219 211 430 

De 10 a 14 anys 217 210 427 

De 15 a 19 anys 188 162 350 

De 20 a 24 anys 163 165 328 

De 25 a 29 anys 164 166 330 

De 30 a 34 anys 191 256 447 

De 35 a 39 anys 325 332 657 

De 40 a 44 anys 350 307 657 

De 45 a 49 anys 313 291 604 

De 50 a 54 anys 272 232 504 

De 55 a 59 anys 224 242 466 

De 60 a 64 anys 190 193 383 

De 65 a 69 anys 189 176 365 

de 70 a 74 anys 120 133 253 

De 75 a 79 anys 87 109 196 

De 80 a 84 anys 82 103 185 

De 85 anys i més 56 112 168 

Total 3.559 3.607 7.166 

TAULA 2: població segons edat i sexe  
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3.2.3. COMPOSICIÓ DEL CONSISTORI 

 

El passat 3 de juny del 2015, en la sessió de constitució de l’Ajuntament, es nomenà l’Alcalde i 

els Regidors per governar el municipi, en la legislatura 2015 - 2019. Amb el 43.46% dels vots i 

majoria absoluta, l’antic Convergència i Unió constituí l’equip de govern (actualment Partit 

Demòcrata Català – en endavant PDC). 

El Ple de la Corporació, també està conformat per ERC, PIC i PSC, amb els següents resultats: 

 

 

 

 

 

TAULA 3: Resultat eleccions municipals 2015  

Actualment, el consistori de l’Ajuntament de Caldes de Malavella està format per: 

Salvador Balliu i Torroella PDC 
Alcalde 

Urbanisme, Governació i Cicle de l’Aigua Termal 

Sergi Mir i Miquel PDC 

Regidor - Primer Tinent Alcalde 

Obres i Serveis, Medi Ambient, Via pública, 

Promoció Econòmica, Participació, Comunicació i 

Esports 

Àngela Maria Frigolé i 

Bagudanch 
PDC 

Regidora – Segona Tinent Alcalde 

Hisenda i Règim Interior, Educació i Sanitat 

Gemma Alsina i Rius PDC 
Regidora  - Tercera Tinent Alcalde 

Entitats, Gent gran i Festes Populars 

Maria Subirana i Armengol PDC 
Regidora – Quarta Tinent Alcalde 

Seguretat i Convivència, Urbanitzacions i Joventut 

M. Mercè Rossell i Rius PDC 
Regidora 

Promoció del turisme, Cultura i Patrimoni Històric 

Maria Isabel Reig i Montero PDC 
Regidora 

Serveis Socials 

Partit Vots % Regidors 

CiU - PDC 1.299 43,46 7 

PICaldes  573 19,17 3 

ERC - AM  475 15,89 2 

PSC-CP  252 8,43 1 

ICV-EUiA-E  177 5,92 0 

PP  141 4,72 0 

PxC  28 0,94 0 

   
13 
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Joan Colomer i Llinas PIC – Caldes Regidor 

Lídia Antonio i Trobat PIC – Caldes Regidora 

Daniel Sancho Garcia No adscrit Regidor 

Oriol Carreras Subirana Esquerra - AM Regidor 

Esther Domínguez Tarré Esquerra - AM Regidora 

José Fernández Celada PSC – PM Regidor 

TAULA 4: Regidors i regidores que conformen el Ple del Consistori el 2016. 

 

3.2.4. POLÍTIQUES DEL CONSISTORI 

 

L’Ajuntament de Caldes de Malavella s’estructura per àrees, equivalents a les regidories 

repartides entre l’equip de govern. 

Algunes de les àrees compten amb personal tècnic que, juntament amb el regidor corresponent, 

són els responsables de les accions, projectes o activitats que es duguin a terme. Les àrees que 

no disposen d’aquests recursos humans, són gestionades pel regidor propi de l’àrea, amb el 

suport de tècnics d’altres àrees, amb un treball interdepartamental. 

Es detallen els recursos humans dels quals disposa l’Ajuntament: 

Àrea de Secretaria / Administració General Secretària Interventora 

Tècnics d’Administració General 

Administratius de Serveis Generals 

Auxiliars administratius de Serveis Generals 

Agutzil 

Àrea de Serveis Econòmics Tècnica d’Administració General 

Administrativa comptable 

Àrea d’Urbanisme i Serveis Tècnics Arquitecte 

Delineant 

Arquitectes tècnics 

Auxiliar administrativa d’Urbanisme 

Auxiliar administrativa Serveis Tècnics 

Àrea d’Obres i Serveis Treballadors Brigada Municipal 

Netejadora 

Àrea de Cultura Tècnic de Cultura 

Tècniques Auxiliars de Biblioteca 
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Àrea de Turisme Administrativa de Turisme 

Àrea de Promoció Econòmica Administrativa de Promoció Econòmica 

Àrea d’Esports Tècnic d’Esports 

Zeladors Zona Esportiva 

Àrea de Joventut Tècnica de Joventut 

Dinamitzador Juvenil 

Àrea de Medi Ambient Tècnic de Medi Ambient 

Àrea de Benestar Social Educadora Social (conveni mancomunat) 

Treballadores Socials (conveni mancomunat) 

Auxiliar administrativa de Serveis Socials 

Àrea d’Educació Directora Llar d’Infants 

Mestra en Educació Infantil – Llar d’Infants 

Educadores – Llar d’Infants 

Bidells  

Àrea de Comunicació Auxiliar tècnic Informàtic 

Àrea Seguretat i Convivència Caporal de la Policia Local 

Policies Locals 

TAULA 5: recursos humans Ajuntament de Caldes de Malavella 

L’Àrea de Joventut 

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

Joventut: la tècnica de joventut i el dinamitzador 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 redactà el Pla Local de Joventut 2012 – 2015, el qual contemplà de forma més 

analítica i contextualitzada; un plantejament d’accions a dur a terme que potenciés i consolidés 
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l’acció dels professionals de joventut en el municipi, juntament amb els projectes i activitats que 

si durien a terme. 

Aquest PLJ 2012 – 2015, incorporà 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 dels joves, els criteris polítics o el context econòmic i social dels 

últims temps. 

Equipaments i instal·lacions municipals 

Els equipaments d’àmbit municipal que actualment disposa el consistori, són els següents: 

 Ajuntament  

 Oficina de turisme 

 Serveis Socials 

 Cal Ferrer de la Plaça 

 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 

 Antic Ajuntament 

 Policia 

 SIN 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 
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 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 

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, igual 

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. 
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3.3. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL SEGONS EIXOS 

 

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

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

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

no varien gaire des del Pla Local de Joventut 2012 – 2015, sí que s’han incorporat nous serveis o 

ve, 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. 

 

3.3.1. COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL 

 

Visualització dels recursos i polítiques en l’àmbit de la cohesió social i equilibri territorial 

Al municipi de Caldes de Malavella, el servei referent en polítiques de Benestar Social és l’Equip 

Bàsic d’Atenció Social Primària del Servei Social d’Atenció Primària (SSAP), el qual 

s’encarrega d’atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les 

persones, famílies i grups del municipi. 

A Serveis Socials hi treballen una educadora social i dues treballadores socials, qui ofereixen 

informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, prevenció i tractament social i 

educatiu; i fan propostes d’accions concretes per la comunitat. 

Per altra banda, existeixen serveis adscrits a aquesta àrea: 

 Servei d’Atenció a domicili: accions de suport a persones en situació de 

dependència a la llar. 

 Servei de Teleassistència: mecanismes de suport a persones amb dificultat de 

moviment o que per motius de salut, poden haver de necessitar atenció mèdica les 

24 hores del dia. 
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 Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD): atenció personalitzada i grupal al 

col·lectiu de dones del municipi, per rebre informació i assessorament, derivacions, i 

l’acompanyament d’una psicòloga. 

 Servei de Transport adaptat: sistema de transport a persones amb discapacitats per 

tal de facilitar l’accés a altres serveis mèdics o socials. 

 Servei d’Orientació Familiar: derivació a aquest servei de la Diputació de Girona que 

realitzen orientacions a famílies amb infants o joves. 

Des d’aquest 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.  

Referent a l’equilibri territorial del municipi de Caldes, actualment existeix un recurs del Consell 

Comarcal de la Selva, el Projecte de Dinamització Comunitària, que té com a objectiu realitzar 

accions de dinamització a les urbanitzacions de diferents municipis de la Selva. El seu objectiu 

és que es descentralitzin les accions del nucli de la població i que els mateixos agents municipals 

implicats (Serveis Socials, Joventut, Promoció Econòmica) coordinin un tipus de taller o activitat 

a una de les urbanitzacions del seu territori. 

Anàlisi de la realitat juvenil en relació a la cohesió social i l’equilibri territorial 

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

Caldes atén a 16 casos 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 

estupefaents o per situacions de desestructuració familiar.  

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

socioeducatius, com les psicopedagogues del SIN Caldes, el CAP, l’Àrea de Joventut i fins i tot, 

el Centre d’Esplai Sant Esteve. 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 i que estan a un centre educatiu del municipi i que presenten 

situacions socials desafavorides. 
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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 hem 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 i la manca de transports públics de línia que interrelacionin el terme 

municipal, fa que els joves, tal com han expressat a les Taules de joves i als qüestionaris, els hi 

suposi un impediment per tal de realitzar activitats o participar del 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. Tan sols, 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 6,86% 

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. Les persones de nacionalitat 

estrangera provenen, majoritàriament de la resta de la Unió Europea, unes 201 persones en 

total, mentre que seguidament provenen d’Amèrica del Nord i Central.  

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 
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sentir-se part de la vila, ja que es veuen obligats a construir nous espais de relació o inclús, 

emancipar-se en 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. 

Conclusions de l’àmbit de la cohesió social i l’equilibri territorial 

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

cohesió social i l’equilibri territorial, 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: 

 L’Equip de Serveis Socials realitza un treball en xarxa amb la resta d’agents 

socioeducatius per atendre els casos dels joves que es trobin en situació de risc, en 

l’àmbit familiar o individual. Aquest millora les accions que es realitzen a Caldes per 

prevenir l’exclusió social i millorar la igualtat d’oportunitats per a totes persones de la 

vila.  

 Tot i aquest treball en xarxa, manquen recursos econòmics i personals per tal d’atendre 

de forma integral les necessitats dels usuaris del servei, ja que en els últims anys s’han 

vist desbordats per les conseqüències de la falta d’oportunitats laborals, i per tant, la 

manca d’economia familiar estabilitzada i l’augment de situacions vulnerables. 

 La realització d’altres projectes i programes externs, com el Projecte de 

Desenvolupament Comunitari, faciliten les accions a les urbanitzacions i fomenten 

l’expansió dels recursos fora del nucli. 

 El projecte del Pati Obert, és una oportunitat per a crear accions que potenciïn la cohesió 

social dels diferents col·lectius del municipi.  

 La manca de transport públic o possibilitats de desplaçament pel municipi, de les 

urbanitzacions i veïnats al nucli de la població, complica les relacions intergeneracionals 

però també, dificulta 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 als joves del municipi i obliga a marxar a tots 

aquells que vulguin seguir les seves pròpies trajectòries professionals i /o formatives. 
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3.3.2. 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, ambdues i 

des de l’any 2015, en edificis de construcció. 

L’ Institut del municipi és una Secció d’Institut (en endavant SIN), i per tant, cobreix l’educació 

reglada dels quatre cursos d’Educació Secundària Obligatòria, des de la seva inauguració l’any 

2005. El curs 2015 – 2016, compta amb 246 alumnes, repartits en tres línies per cada curs. 

Actualment està situat en barracons, a l’espera de la construcció imminent d’un edifici. 

Els joves que vulguin continuar amb l’educació reglada, és necessari que es desplacin a l’INS 

Cassà de la Selva o ve, als instituts de Girona. El batxillerat a l’INS Cassà compta amb 6 

modalitats i hi assisteixen joves de diferents municipis: Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, 

Campllong, Llambilles, Riudellots de la Selva i Sant Andreu Salou. 

Centrant-nos en el recurs educatiu del municipi, el SIN Caldes, compta amb una sèrie de 

recursos com una Aula Oberta a 2n d’ESO, els Plans Individualitzats i el projecte Singular, el 

qual atent 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). 

Per altra banda, totes les institucions educatives el municipi, reben el suport dels EAP, Equips 

d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica, els quals donen orientació i acompanyament 

al centre en l’atenció a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). Els EAP són un 

servei públic educatiu, depenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

dins el Serveis Educatius de Zona (SEZ) de la Selva I. 

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

coordinada amb l’equip de psicopedagogues del SIN Caldes, el qual atén a 15 joves amb 
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dificultats educatives, realitzant classes de reforç individualitzades amb una professora 

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

Per altra banda, també existeixen diferents recursos de formació més enllà dels reglats, els 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, dins el programa Elabora’t; amb l’objectiu de 

millorar les competències bàsiques i transversals de les persones que estan en situació de 

recerca de feina. 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. 

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 que s’han instaurat aquest any 2016 al municipi, que es realitza 

des del Consell Comarcal de la Selva dins el programa de Garantia Juvenil, és el projecte 

Joves per l’Ocupació, que en el nostre municipi, atén a 10 joves entre 16 i 24 anys realitzant un 

curs d’Operacions bàsiques de bar i restaurant, amb la coordinació de l’àrea de Joventut i el 

suport d’empreses de restauració del municipi. Aquest projecte té com a objectiu formar als joves 

que no tinguin el graduat escolar o només aquest nivell de formació, en un ofici; donar-los suport 

en la posterior incorporació al món laboral amb un contracte de pràctiques, i la incorporació 

d’aquest alumnat al món del treball amb bonificacions a les empreses. 

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

Segons l’anàlisi de l’antic PLJ, es veu un augment del nivell d’estudis dels joves respecte a els 

seus predecessors, fet que continua creixent, entre altres motius pel fet que s’ha consolidat 

l’educació obligatòria fins als 16 anys i per altra banda, la falta d’oportunitats laborals pel 

col·lectiu jove en els últims anys, fet que ha augmentat el nombre de persones que segueixen 

trajectòries formatives abans d’accedir al món del treball. 

Gràcies les últimes dades registrades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, del 2011, que no 

són actualitzades però que sí que ens proporcionen més informació sobre la situació actual 
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educativa del territori, es pot comprovar que a diferència del 1996 i el 2001, hi ha un augment 

important del nivell d’instrucció dels habitants de Caldes. 

Podem observar que hi ha hagut una disminució molt significativa de la població de Caldes que 

tan sols té estudis primaris, passant del 30% el 2001 a l’11% el 2011. Aquest fet ja indica que el 

nivell d’estudis ha augmentat, amb tres dècimes pels habitants amb l’Educació Secundària 

Obligatòria, i significativament per l’educació superior, amb un 10% més de persones que han 

obtingut cicles formatius de grau superior, llicenciatures, graus o doctorats.  

 

A Catalunya, segons dades de l’IDESCAT (2011) es veu una diferència entre el percentatge 

d’homes i dones que obtenen titulacions superiors, amb un 40,9% els homes i un 45,3% les 

dones, fet similar al que s’analitzava el 2012. 

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.  

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 de 

Girona o Santa Coloma de Farners. 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 el SIN Caldes no compten amb aquesta informació. 
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Gràcies a l’entrevista realitzada a la Directora i a la Cap d’estudis del centre educatiu, s’han 

extret diferents dades qualitatives que són d’interès per aquesta anàlisi. Per una banda, el 

professorat ha detectat que els joves que arriben a l’institut cada vegada tenen menys hàbits 

d’estudi, i que les famílies dels alumnes tenen poca confiança en el sistema educatiu i en la seva 

institució en concret. Pel que fa a la situació actual de barracons, manifesten que aquest fet 

proporciona una sensació de provisionalitat constant, però que els hi sembla que genera un caliu 

entre els alumnes més positiu que un edifici d’obra. Relacionat amb la tipologia d’edifici, aquest 

any 2016, el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Caldes han arribat a un acord amb el 

qual es començarà a construir l’edifici d’obra amb la intenció de tenir-lo finalitzat l’any 2018. 

Com s’ha explicat amb anterioritat, un altre programa formatiu – ocupacional que s’ha instaurat 

en els últims anys és el de Garantia Juvenil (GJ). Les dades que obtenim d’aquest programa és 

que a través de les inscripcions que s’han realitzat en el Punt d’Informació Juvenil del municipi, 

66 joves estan actius dins el programa aquest 2016. Aquests joves tenen entre 16 i 29 anys i en 

el moment d’inscriure’s, no estaven realitzant cap formació ni tenien un lloc de treball. D’aquests 

66, 8 joves van accedir al programa Joves per l’ocupació que el Consell Comarcal de la Selva ha 

portat a terme al municipi durant l’any 2016; 12 joves han estat derivats al programa Noves 

Oportunitats de Girona; 12 joves han accedit al món laboral (alguns amb contractes 

subvencionats per GJ); i 3 joves han accedit a cursos de competències bàsiques (idiomes i 

informàtica). La resta de joves inscrits o estan treballant, o s’estan formant fora del programa, o 

bé, no han pogut accedir a cap dels projectes que actualment es porten a terme. 

Pel que fa al treball en xarxa dels diferents agents educatius del municipi, es troba a faltar 

comptar amb un Pla Educatiu d’Entorn que proporcioni espais de debat, de presa de decisions i 

de concreció d’objectius educatius comuns entre els diferents agents socioeducatius del territori. 

Des de l’Institut i des de l’Àrea de Joventut, es creu necessària la creació una Comissió 

Impulsora d’un Pla Educatiu d’Entorn, que faci que les reunions de coordinació formals que hi ha 

fins ara, es transformin amb un treball en xarxa real entre les diferents institucions educatives, els 

serveis educatius externs i la resta d’agents socioeducatius del municipi. 

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: 
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 Hi ha un augment del nivell d’instrucció del col·lectiu jove en relació a les generacions 

anteriors, amb la consolidació de l’educació obligatòria fins als 16 anys, però també per 

la falta d’oportunitats laborals que deriven a més interès per a la formació. 

 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 

(com del Consell Comarcal) milloren 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 demanada i per tant, s’han de replantejar i 

augmentar. 

 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. 

 La creació d’un Pla Educatiu d’Entorn es percep com a  una oportunitat per a establir 

criteris pedagògics consensuats al municipi i crear un treball en xarxa real per a millorar 

l’educació dels habitants de Caldes. 

 

3.3.3. TREBALL 

 

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 que 

realitza les accions d’orientació i acompanyament en el procés de la recerca de feina, el suport 

en l’establiment d’objectius professionals, la gestió d’ofertes laborals per les empreses i 

l’organització del programa formatiu Elabora’t. Aquest servei es situa a l’equipament juvenil, un 

dia a la setmana i té la intenció de cobrir la demanda de les persones en situació d’atur del 

municipi, en el moment de situació econòmica i social del país. 

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 
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l’ocupació i el desenvolupament econòmic. Com a entitat adherida a la XLSPE, tenim accés als 

següents recursos que proporciona la Diputació: 

 Galileu: ens permet consultar els processos d’orientació se li han dut a terme a l’usuari 

així com consultar la seva fitxa del ciutadà recollida pel SICAS. 

 Portal Feina en xarxa: ens permet publicar ofertes laborals al portal de Feina Activa i 

gestionar-ne la candidatura als usuaris del servei. 

 Portal Formació en xarxa: ens permet publicar l’oferta formativa de l’entitat en aquest 

portal que aglutina l'oferta formativa de millora de l'ocupabilitat a la demarcació de 

Girona. 

Aquests recursos tenen la intenció de coordinar les accions que es duen a terme en l’àmbit de la 

formació i l’orientació laboral entre diferents institucions. 

Per altra banda, el municipi té adjudicades places del Pla Extraordinari d’Ocupació del 

Ministeri de Treball del Govern Espanyol. Aquest programa fa que es puguin contractar persones 

amb situació d’atur de llarga durada del municipi, amb la incorporació de treballadors a l’Àrea de 

Serveis Tècnics, majoritàriament. 

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 8 llocs de treball al municipi a joves entre 16 i 18 anys, com a primera inserció laboral i 

realitzant tasques de suport a la Brigada Municipal d’Obres, amb la realització d’orientació laboral 

per part dels professionals de joventut. 

Anàlisi de la realitat juvenil en relació al treball 

Segons l’últim informe de l’Observatori Català de la Joventut (2015) de la situació laboral de les 

persones joves de Catalunya que fa referència als joves entre 16 i 29 anys, durant el 4t trimestre 

és que d’atur juvenil a Catalunya es situava al 46,2%. 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%). 

Tot i que la població jove ha augmentat, com hem vist, el seu nivell d’estudis respecte a les 

generacions anteriors, es pot seguir veient en dades estadístiques que els efectes de la crisi han 

estat devastadors pels joves, ja que ha comportat per exemple, l’eliminació de la meitat dels llocs 

de treball ocupats per aquest col·lectiu (de 839.000 el 2007 a 438.200 llocs de treball el 2015). 
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Per altra banda però, el 2015, és el primer any des del 2007 que s’han creat llocs de treball 

d’aquestes característiques, un 2.9% més, tot i que és un nombre no és significatiu tenint en 

compte la gran quantitat de llocs de treball destruïts.  

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. 

En l’àmbit comarcal, el 2015 es registren 11.789 persones en situació d’atur a la Selva mentre 

que el juny del 2016, se’n registre 9.319 persones. Aquesta dada ens determina que s’han reduït 

les persones que es troben en aquesta situació.  

Pel que fa als 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 el juny del 2016, tan sols un 11% de la 

població de Caldes en situació d’atur té entre 16 i 29 anys, exactament 49 joves. Aquesta dada 

però, no és realista, ja que els joves no solen estar inscrits al SEPE (Servicio Público de Empleo 

Estatal) i per tant, la seva situació no està registrada. Per posar un exemple, aquestes dades 

diuen que en xifres absolutes només 2 joves de 16 a 18 anys estan a l’atur. 

Pel que fa al Servei d’Orientació Laboral de Caldes (SOLC), el mes de juny del 2016 atén a 345 

persones en situació d’atur, de les quals 119 són joves entre 16 i 29 anys, un 34.49% del total. 

Segons l’observatori del treball de la Generalitat de Catalunya, actualment al municipi hi ha 382 

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. 

Per altra banda, és important tenir en compte la tipologia de contractes que es realitzen 

actualment. Des del SOLC han augmentat notablement les ofertes laborals en els darrers dos 

anys,  passant de 4 ofertes el 2012 a 26 el 2015. Malauradament, però, s’ha detectat que cada 

vegada aquests llocs són més especialitzats i que solen ser temporals i amb jornades parcials. 

Per altra banda, els joves no hi solen poder accedir, 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 proporcioni 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 
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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 impedeix 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 ve, 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 a llocs de treball qualificats que es mereixen 

estaríem davant d’un cicle professional adequat, ara ve, malauradament, actualment 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 ve, se n’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, que segons 

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 constant. El que antigament es definien 

com trajectòries lineals, actualment es contemplen 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 mecanisme social i als canvis que això comporta. 
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Conclusions de l’àmbit del treball: 

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, els nous contractes “escombraries” 

impedeixen 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. 

 Els projectes de la Brigada Jove i Garantia Juvenil, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació 

juvenil al municipi, han d’augmentar les seves places per tal d’assegurar la resposta a 

les necessitats del col·lectiu jove. 
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3.3.4. HABITATGE 

 

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

Des de l’any 2015, el municipi ha incorporat el Servei d’Intermediació en Habitatge, com a 

servei municipal externalitzat a la Fundació SER. GI Compromís, Acció Social i Pedagogia. 

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. 

Aquest servei està incorporat en l’Àrea de Benestar Social del consistori. 

També, l’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Selva, del Consell Comarcal, ofereixen els 

serveis de: tramitació d’ajuts de lloguer, Permanents o de Renta Bàsica d’Emancipació; una 

borsa d’habitatge (mediació i Borsa Jove), i tramitacions d’ajuts (rehabilitació d’edificis, 

arranjament etc.). 

 

Anàlisi de la realitat juvenil en relació a l’habitatge 

Com hem 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 en contractes de 

lloguer, amb la parella o amb amics.  

Per altra banda, i com també s’analitzava al PLJ 2012 – 2015, 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 ara fa dos 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 que s’ha engegat l’any 2015 al municipi, 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 
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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. 

Dels joves enquestats durant el procés participatiu del PLJ, la majoria viuen a l’habitatge familiar, 

i els que estan emancipats ho fan en contractes d’arrendament. A la pregunta de com creuen 

que es troba la situació de l’habitatge del municipi, un 42,11% dels joves han respòs que els 

habitatges no són assequibles econòmicament mentre que un 47,37% asseguren que costa 

trobar allotjaments al municipi. 

La majoria dels joves que han respòs al qüestionari, a la pregunta de plantejar-se quedar-se a 

viure al municipi en un futur, han respòs que sí, per raons relacionades amb la família, per 

continuar vivint al poble on van néixer o per les bones comunicacions amb altres pobles i ciutats. 

Per altra banda, aquells que han respòs que no, ho fan per motius com la falta d’activitats o la 

manca d’oportunitats laborals i formatives. També, el 70,83% dels enquestats asseguren que 

actualment es senten part del poble, mentre que la resta no se’n senten part, per raons com la 

falta d’activitats per joves, la falta d’alternatives d’oci i serveis o perquè prefereixen fer vida en 

altres poblacions més grans. 

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. 



Pla Local de Joventut 2016 - 2019  Regidoria de Joventut 
  Ajuntament de Caldes de Malavella 
            

 

 
41 

 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. 

 

3.3.5. SALUT 

 

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

Al 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 ve 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 al SIN 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 als 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. 
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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 pel diagnòstic, a més de l’entrevista a la 

infermera del Programa Salut i Escola del SIN Caldes. 

Pel que fa als espais als quals els joves del municipi es dirigeixen per tal de rebre informació 

relacionada amb la salut, la majoria dels joves han seleccionat el CAP, mentre que un 30% es 

dirigirien a la infermera del SIN.  

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

responsable, la majoria de joves que realitzen consultes són noies i ho fan en grup. Els motius de 

consulta més concurrents són la menstruació, i els pírcings i els tatuatges (les joves de 1r 

d’ESO), i la sexualitat (primeres relacions o anticonceptius) i el consum de drogues (les joves de 

3r i 4t d’ESO). Pel que fa a les drogues, realitzen consultes sobre els resultats d’analítiques amb 

el consum de substàncies, o ve, com desenganxar-se del tabac. Pel que fa a aquelles conductes 

de risc que ha detectat la mateixa professional, determina que cada vegada existeixen més 

casos d’intoxicacions etíliques en festes nocturnes i addiccions primerenques a l’haixix o 

cànnabis. 

Segons dades de l’Observatori Català de la Joventut, un 31,6% dels joves entre 16 i 29 de 

Catalunya fumaven tabac el 2014, un 2% més que l’any anterior, essent un 38,4% d’homes i un 

24% de dones. Quant als resultats del qüestionari realitzat a Caldes, un 66% dels joves han 

determinat que fumen, dels quals dins d’aquest percentatge el 66% en fuma de 5 a 10 cigarrets 

al dia; i la resta, menys de 5 cigarrets o de forma esporàdica. El tabac doncs, continua essent 

una addicció de moda entre els més joves, ja que s’inicien entre els 14 i els 18 anys, cada 

vegada de forma més primerenca. Tot i les polítiques per tal de prevenir nous fumadors, com 

l’augment del preu del tabac o les campanyes de conscienciació dels últims anys, el tabac 

continua essent una eina social que per molts joves, és l’accés a un grup i una eina per a la 

socialització. 
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Diferents estudis sobre el consum d’alcohol, determinen que a Catalunya, hi ha un alt 

percentatge de consumidors tant entre la població adulta com en joves. Els patrons de consum, a 

més, es modifiquen i tenen una tendència a la baixa del consum del vi i un augment del consum 

de la cervesa i les begudes destil·lades. A més, els joves tendeixen a associar-ho al temps lliure i 

l’oci, fet que en el qüestionari realitzat als joves de Caldes, es representa, ja que la majoria de 

joves, un 53’3% diuen consumir-lo en l’oci nocturn.    

Per altra banda, referent al consum d’altres substàncies estupefaents, un 70% dels joves que 

han respòs al qüestionari diuen haver provat alguna droga (les opcions eren Haixix, 

Cànnabis/Marihuana, Cocaïna, MDMA – metilendioximetanfetamina, Speed – amfetamina / 

metamfetamina, Èxtasis, Bolets al·lucinògens o Mai he tastat cap droga). D’aquest percentatge, 

un 60% diuen haver provat el cànnabis i un 20% la cocaïna. Segons dades de l’Observatori 

Català de la Joventut, tot i no estar actualitzades, determinen que un 24,4% dels joves entre 16 i 

29 anys de Catalunya consumien drogues el 2011, un 4% menys que el 2009. Segons la 

Generalitat de Catalunya, el consum de drogues, sobretot cànnabis i haixix ha anat en augment 

des de la dècada dels 90, sobretot en el col·lectiu jove. Paral·lelament, s’ha vist un augment de 

les demandes de tractament especialitzat per abús i/o dependència, igual que s’ha fet la 

descripció de diferents complicacions psiquiàtriques derivades d’aquest consum en Centres 

d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS) gràcies a les diferents experiències. 

Relacionat amb l’activitat física i l’esport, al municipi de Caldes hi ha gran arrelament esportiu, fet 

que s’analitzarà en l’apartat de Cultura i oci. Aquesta tradició ajuda al fet que els joves del 

municipi, uns 300 federats de 12 a 18 anys (els comptabilitzats), estiguin actius en algun dels 

esports que es practiquen (Futbol, Bàsquet, Hoquei, Patinatge i Vòlei), i per tant millori la seva 

salut general. Segons dades de l’Observatori, un 72,3% dels joves entre 16 i 29 practiquen 

activitat física a Catalunya. 

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

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

ordinadors, etc.), a 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, però en el qüestionari realitzat als 

joves de Caldes, es detecta que els joves utilitzen el mòbil durant tot el dia (temps lliure, durant 
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hores formació, a la feina...) i que majoritàriament utilitzen Internet per accedir a les Xarxes 

socials i als videojocs, exactament un 60% dels joves hi accedeixen més de 2 hores al dia.  

Relacionat amb l’àmbit de la salut mental, segons dades de l’Organització Mundial per la Salut, 

un 20% dels joves el 2014 tenien algun trastorn mental i les probabilitats augmenten segons la 

classe social, sobretot per falta de recursos i de poder adquisitiu que deterioren les possibilitats 

de prospecció dels fills.  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. 

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.  

Conclusions de l’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: 

 Un important percentatge de joves consumeix drogues de diferents tipus, sovint per tal 

sentir-se part del grup i per socialitzar-se, sobretot pel que fa al consum de tabac, que 

continua estant de moda entre els joves. 

 L’alcohol continua relacionant-se amb l’oci nocturn i per tant, en molts casos es 

consumeix de forma abusiva. 

 L’esport és una activitat molt arrelada al municipi que millora la salut dels joves. 

 Les addicions 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. 
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 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. 

 Gairebé no existeixen campanyes de promoció de la salut ni de prevenció per part del 

consistori, fet que es contempla com una manca de treball sobre aquest àmbit. 

 No existeix un treball en xarxa entre els diferents agents del municipi per prevenir o 

tractar conductes de risc en casos concrets de joves, fet que dificulta el treball i l’atenció 

que requereixen. 

 No existeixen formacions pels agents del territori en aquest àmbit, fet que augmenta la 

desconeixença sobre les actuacions que cal realitzar. 

 

3.3.6. CULTURA I OCI 

 

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.  
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 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. 

 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. 

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 

 Club Atletisme i Ciclisme 

 Club Ciclista Aquam 

 Club Esportiu Caldes 

 Club de Golf 

 Club Excursionista 

 Club Ferroviari Caldes  

 Club de Futbol Sala Femení Caldes 



Pla Local de Joventut 2016 - 2019  Regidoria de Joventut 
  Ajuntament de Caldes de Malavella 
            

 

 
47 

 Club Patí Caldes 

 Club Patinatge Artístic Caldes 

 Club Tennis Caldes 

 Club Vòlei Joves Caldes  

 Futbol Sala Caldes de Malavella  

 

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 

respòs 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; i la situació manca d’un lloc de treball, factor que fa que cada vegada més els 

joves es decantin per activitats que no suposin cap cost. 

Segons l’Enquesta de Participació Cultural de Catalunya del 2014, es poden distribuir les 

pràctiques culturals dels joves en 4 grups:  

 L’ús d’Internet, els videojocs i l’audició de música on la taxa de cadascuna de les 

pràctiques es va reduint notablement amb l’augment de l’edat.  
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 La lectura de diaris i el consum de la televisió. Un 89% dels joves entre 14 i 34 anys 

declara veure la televisió, un percentatge elevat però menor que en altres grups d’edat. 

Per altra banda però, només un 23% declara llegir el diari. 

 L’assistència al cinema, als concerts i espectacles, i la lectura de llibres. Les dades són 

negatives en quant la lectura de llibres dels primers grups d’edat, però augmenten amb 

els anys. Per altra banda, anar al cinema i a concerts es redueix significativament en 

quant s’augmenta d’edat. 

 La visita a les exposicions, que significa una pràctica estable, un 40% ho realitzen. 

Segons l’Enquesta a la Joventut de Catalunya (2012), les activitats d’oci més habituals entre els 

joves de 15 a 24 anys són quedar amb els amics i amigues i passejar, en són 8 de cada 10 

joves. També la utilització de les xarxes socials (el 68’1% dels joves) i la lectura de blocs i 

pàgines web (el 60%). Per últim, es decanten per a mirar la televisió (el 56% dels joves). 

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 nous 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. 

 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. 

 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. 
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3.3.7. PARTICIPACIÓ 

 

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

L’Àrea de Participació del consistori, actualment està liderada per un Regidor però no compta 

amb partida pressupostaria pròpia ni un tècnic. Antigament però, sí que havia existit la figura de 

tècnic de participació, amb un dels projectes assolits de constitució d’un Consell de Poble l’any 

2009. L’any 2010, aquest Consell de Poble va obtenir una partida pressupostaria pròpia, però 

amb la no continuïtat del tècnic de participació, i la manca de continuïtat del Consell, aquest ja no 

existeix. Tampoc existeix la plataforma Consensus, la qual posava a disposició dels ciutadans un 

espai per debatre, proposar o rebre queixes sobre el municipi. 

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 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. 

L’any 2014, a demanda política, els tècnics de l’Àrea de Joventut redactaren un projecte 

d’Educació de Carrer, el qual té com a objectiu principal la intervenció més enllà d’espais 

formals en els joves, i per tant, la utilització del carrer com a espai potencial per impulsar 

dinàmiques de participació i activació juvenil. Aquest projecte està compost per diferents fases, 

de les quals actualment l’any 2016, s’han implementat: 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. Aquests aspectes s’han 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.  
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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 

 Assemblea de Joves de Caldes 

 Centre d’Esplai Sant Esteve 

 

Entitats educatives: 

 AMPA de l’Escola Sant Esteve 

 AMPA de l’Escola la Benaula 
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 AMPA de la Llar d’Infants els Ninots 

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).  

El Centre d’Esplai Sant Esteve és una institució sense ànim de lucre d’educació no formal que 

depèn de la parròquia de Caldes de Malavella i Sant Andreu Salou que neix l’any 1983. Alhora, 

el Centre d’Esplai Sant Esteve forma part de la Fundació 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 i la seva activitat 

estrella, les colònies d’Estiu. En el CESE hi participen entre 80 i 100 infants i joves i és una 

entitat molt arrelada al municipi. 

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. 

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. 

També, l’any 2012 es va constituir l’Assemblea de Joves de Caldes, entitat liderada pel propi 

equip tècnic de joventut del moment, la qual es va definir com a entitat d’interès municipal. 

Malauradament, després de realitzar diferents activitats com l’organització del VariArt (activitat 

d’oci que actualment no existeix), van deixar de realitzar accions en quant la figura tècnica es va 
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voler desvincular per tal d’empoderar l’entitat. Actualment, algun dels seus participants col·labora 

en l’organització d’activitats durant la Festa Major, en nom de l’Assemblea i durant el 2016, hi ha 

la intenció de realitzar alguna activitat d’oci alternativa al municipi. 

Per altra banda, existeix una associació política de joves que no està constituïda com a entitat 

però que representa un grup de joves associats amb objectius comuns, la Joventuts d’Esquerra 

Republicana de Catalunya (JERC). Els joves que hi participen han organitzat diferents activitats 

com el Destakat, un concurs de grups musicals de les comarques gironines.  

Per últim, 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. Tanmateix, tampoc s’ha pogut donar 

continuïtat a l’Assembla de Joves de Caldes, la qual va deixar d’actuar el mateix any en què es 

va constituir legalment. Dels joves que han respòs el qüestionari, un 41,67% diuen participar 

d’alguna entitat del municipi, sigui esportiva o cultural.  

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. 
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Conclusions de l’àmbit de la participació 

 És necessari impulsar noves estratègies i mètodes de participació ciutadana amb tots els 

ciutadans del municipi que promoguin la democràcia, la transparència i la participació en 

l’administració pública local 

 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. 

 El projecte d’Educació de carrer és una oportunitat per a crear espais participatius entre 

els joves i que generin, organitzin i implementin accions i activitats en el municipi 

 Per tal de que les actuacions que es portin a terme siguin d’interès i atractives pels joves 

és 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’apoderar els joves i augmentar la seva 

autonomia col·lectiva i personal.  

 Són necessàries estratègies per tal d’atraure als joves a participar de les activitats 

proposades per l’Espai Jove Ca la Romana 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. 
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4. CRITERIS METODOLÒGICS 

 

A continuació, és necessari establir quin enfocament metodològic té aquest Pla Local de 

Joventut 2016 – 2019, amb el qual, es concretaran els objectius, es dissenyaran les actuacions i 

s’establiran els recursos necessaris per a dur-los a terme. 

En primera instància, establirem 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’especificarà 

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 
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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 

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. 
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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 

 

Tal i com s’expressa en el PLJ 2012 – 2015, fins el 2011, es promogué un treball 

interdepartamental entre les diferents àrees del consistori, des de la regidoria de Governació. 

Actualment però, no existeixen aquest tipus de coordinacions que facilitaven el desenvolupament 

d’activitats en xarxa i la concreció d’un treball conjunt pel benefici de les accions i projectes que 

es duen a terme. 

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: 
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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 

 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 Elabora’t 

(formació per persones en situació d’atur) 

 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 

Periòdica 

Cogestió  

Coordinació 

Intercanvi d’informació 

Educació  Coordinació mensual del programa de reforç 

escolar amb el SIN Caldes 

 Coordinació Punts d’Informació Juvenil al 

SIN Caldes 

 Coordinació del projecte de Participació a 



Pla Local de Joventut 2016 - 2019  Regidoria de Joventut 
  Ajuntament de Caldes de Malavella 
            

 

 
58 

l’Aula al SIN Caldes 

 Coordinació de la presentació de Ca la 

Romana al SIN Caldes 

 Coordinació del projecte Pati Obert amb 

l’Escola Sant Esteve 

 Coordinacions per casos amb les 

psicopedagogues del SIN Caldes 

 Coordinació protocols de prevenció i Pla 

Educatiu d’Entorn 

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 

TAULA 6: Tipus de coordinació per àrees i actuacions o 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 del col·lectiu jove, però també, dels diferents programes que es realitzen i els seus 

recursos. 

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, 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 
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política, també es realitzen reunions de coordinació entre els diferents Regidors de Joventut de la 

comarca per tal d’establir criteris o metodologies concretes. 

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. 

Per altra banda, dins el Consell Comarcal de la Selva, en els últims anys i des de la 

implementació del programa de Garantia Juvenil, ens hem coordinat amb el Departament de 

Promoció Econòmica, encarregat de dur a terme els programes, entre altres, el de Joves per 

l’Ocupació que s’ha instaurat a Caldes. 

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.  
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5. 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. 

 

5.1.  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 SIN 

Caldes 

 

Programa d’Ajuts Socials per 

activitats extraescolars, de lleure 

i esportives 

 

Espai web de Joventut i Xarxes 

Socials 

 

Presentació de Ca la Romana al 

SIN Caldes 

 

Educació de carrer 

 

Consell de Dones 

 

Centre 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·lectius i grups 

de joves  

Impulsar relacions positives entre 

els diferents col·lectius del 

municipi 

 

Donar visibilitat als diferents 

grups de persones joves per 

valorar l col·lectiu i les seves 

potencialitats 

 

 

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. 
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Promoure l’acceptació de la 

diversitat existent entre els joves 

i el respecte cap a ella. 

Projecte de Desenvolupament 

Comunitari 

 

Pati Obert 

 

5.2. OBJECTIUS EIX EDUCACIÓ 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 

 



Pla Local de Joventut 2016 - 2019  Regidoria de Joventut 
  Ajuntament de Caldes de Malavella 
            

 

 
62 

5.3. 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 
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5.4. 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 
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5.5. 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 

Informar i donar a conèixer als 

joves la vida i els hàbits 

saludables els 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 

 

Corresponsabilitzar 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  
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5.6. 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 

 

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 
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5.7. 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 
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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 diagnostiquin els propers anys poden 

portar a modificar, millorar o dissenyar noves línies d’actuació per donar-hi resposta. 
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Eix Cohesió Social i 
Equilibri Territorial 

 

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

Línies d’actuació i programes Descripció Indicadors per a 
l’avaluació 

A
cc

io
ns

 C
on

tin
ui

st
es

 

 
1.1. Espai Jove “Ca la 
Romana” i Punt 
d’Informació Juvenil 
 
 

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  

 
1.2. Punt d’Informació 
Juvenil – SIN Caldes  
 
 

Mensualment, oferir als joves del SES 
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 del SES, 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 del SIN 

 
1.3. 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.  

A
cc

io
ns

 M
ill

or
ad

es
 

 
1.4. 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. 
 
1.5. Presentació Ca la 
Romana al SIN Caldes 
 

Presentació als alumnes de 1r d’ESO a 
través de dinàmiques a l’aula del SIN 
Caldes de l’Espai Jove i tots els serveis  

Valoració dels participants 

Agents implicats: 
Tècnica de joventut, Dinamitzador juvenil, Professorat SIN Caldes 
 



Pla Local de Joventut 2016 - 2019  Regidoria de Joventut 
  Ajuntament de Caldes de Malavella 
            

 

 
69 

 
1.6. Educació de carrer  - 
Espai Públic i 
Urbanitzacions 
 
 

Consolidació del projecte d’Educació 
de Carrer i la metodologia, des de la 
dinamització de l’Espai Jove a través 
d’activitats programades de forma 
participativa, les accions a l’espai 
públic amb la descentralització de les 
activitats juvenils, la realització 
d’actuacions a les urbanitzacions i el 
seguiment i orientació del col·lectiu 
jove que utilitza aquests espais. 
 

 Incidència amb el 
col·lectiu de joves.  
Millora de les relacions 
socials a l’espai públic 
Seguiment positiu per part 
dels joves i els agents 
implicats. 

Agents Implicats:  
Tècnica de Joventut, dinamitzador juvenil, entitats del municipi, tècnics i agents socioeducatius 
equipaments i institucions 

 
1.7. 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 

A
cc

io
ns

 n
ov

es
 

 
1.8.  Projecte Centre 
Obert  
 

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 i 
desenvolupar programes d’atenció 
individualitzats   
 

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  

 
1.9 Projecte de 
Desenvolupament 
Comunitari 

Implementació del projecte del Consell 
Comarcal de la Selva des del 2016, 
que té com a objectiu la realització 
d’activitats a les urbanitzacions, per a 
diferents col·lectius. 
 

Nombre d’activitats 
realitzades 
Valoració dels participants 

Agents implicats: 
Regidoria Benestar Social, Regidoria Joventut, Equip Serveis Socials del Consell Comarcal de la 
Selva, formadors externs, Regidoria Promoció Econòmica 
 
1.10. 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.   
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Eix 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
cc

io
ns

 c
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tin
ui
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2.1. Programa de 

Reforç Educatiu 

 

Acció d’intervenció amb alumnes del SIN 

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.  

Agents implicats:  

Tècnica de Joventut, psicopedagogues SES, Educadora Social (Serveis Socials), professora de 

reforç educatiu, Diputació de Girona  

 

2.2. Beques pel reforç 

educatiu 

  

Programa de beques per als alumnes 

participants en el programa de reforç 

escolar  

Nombre de famílies 

acollides i nombre de 

demandes resoltes.  

Agents implicats:  

Tècnica de Joventut, Educador Social (Serveis Socials)  

 

2.3. Elabora’t – 

programa formatiu 

Servei d’Orientació 

Laboral 

 

Cursos de formació per a persones en 

situació d’atur, disseny i coordinació dels 

cursos, contractació de formadors externs.  

Nombre d’assistents.  

Qualitat de la formació 

Adequació a les 

necessitats dels usuaris 

Agents implicats:  

Regidoria de promoció econòmica, Regidoria de joventut, formadors externs, Formació en Xarxa, 

Diputació de Girona.  

 

2.4. Aula d’Estudi  a 

l’Espai Jove “Ca la 

Romana 

  

Habilitació d’un espai per a l’estudi a la 

part polivalent de l’espai jove “Ca la 

Romana”.  

 

Nombre de joves que en 

fan ús.  

Agents implicats:  

Tècnica de Joventut, Dinamitzadora Juvenil, Psicopedagogues SES.  

 

 

2.5. J de Jove - Forma’t 

 

Acció de formació per a joves, per tal que 

aquests disposin de més possibilitats 

d’inserció laboral en àmbits i llocs de 

treball demandats a la comarca. 

 

 

Nombre de joves 

participants dels cursos. 

Adequació dels cursos a 

les necessitats dels joves 

Agents Implicats:  

Regidoria de Joventut, formadors externs. 
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2.6. 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, Psicopedagogues SES.  

 

2.7. Joves per 

l’Ocupació – Garantia 

Juvenil  

 

Acció de formació per a joves entre 16 i 25 

anys inscrits al programa de Garantia 

Juvenil, que no estudien ni treballen.  

Seguiment dels joves i inserció a 

l’empresa a través de pràctiques i 

contractes de treball. Formació a 

l’equipament juvenil del municipi 

dissenyada i organitzada pel Consell 

Comarcal de la Selva.  

 

Èxit en la trajectòria dels 

joves participants 

Agents Implicats:  

Tècnics Consell Comarcal de la Selva, formadors externs, tècnica de Joventut  

A
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2.8. Aula d’Adults  

 

Acció formativa per joves que no han 

finalitzat l’educació superior obligatòria 

amb èxit i per tant, no disposen de 

Graduat Escolar  

 

Nombre de joves que 

superen les proves de 

graduat escolar.  

Agents Implicats:  

Tècnica de Joventut, professorat, Educador Social (Serveis Socials), Regidoria d’Educació.  

 

2.9. Disseny Pla 

Educatiu d’Entorn  

Participació en el grup impulsor del 

disseny del Pla Educatiu d’Entorn de 

Caldes de Malavella juntament amb la 

resta d’agents socioeducatius del territori 

 

Adequació de l’estratègia 

de creació i disseny 

Adequació dels 

programes a realitzar 

Seguiment 

Agents Implicats:  

Professionals Llar d’Infants, Escola la Benaula, Escola Sant Esteve, SIN Caldes, EAP, agents 

socioeducatius entitats i tècnics consistori (Joventut, Serveis Socials, Cultura, etc)  
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Eix Treball  
 

Objectiu General:  

Millorar les oportunitats d’ocupabilitat de les persones joves del 

municipi 

 

Línies d’actuació i programes Descripció Indicadors per a 

l’avaluació 

A
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. 

 

3.1. 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 d’usuaris 

atesos.  

Nombre d’insercions 

dels usuaris del servei 

per gestions pròpies 

Agents implicats:  

Tècnica Promoció econòmica, Tècnica de joventut.  

 

3.2. 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 atesos. 

Agents implicats:  

Tècnica de Joventut, Dinamitzador Juvenil 

 

3.3. 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.  

 

3.4. Brigada Jove  

 

Projecte d’ocupació juvenil que durant la 

temporada d’estiu, insereix a 8 joves per dur 

a terme tasques de suport a la Brigada 

d’Obres i Serveis, amb el seguiment d’una 

educadora. Disseny per l’ampliació de 

places. 

Incidència positiva en 

els joves participants. 

Millora de les 

competències per la 

recerca de feina 

Adquisició d’hàbits i 

habilitats d’inserció 

laboral.  

Agents implicats:  

Tècnica de Joventut, Tècnic de Serveis Tècnics, Equip de Serveis Socials, Monitor/a seguiment 

del programa, tècnica de Treball de l’Oficina Jove de la Selva.  
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3.5. Garantia Juvenil  

 

Seguiment i orientació dels joves inscrits al 

programa, derivació a diferents propostes, 

promoció de la inserció laboral. 

Derivació de casos a altres institucions. 

Nombre de joves inscrits 

al programa 

Nombre de joves inscrits 

a les propostes 

formatives i joves 

assistents.  

Nombre d’insercions 

laborals 

Agents implicats:  

Tècnica de Joventut, dinamitzador juvenil, prospectora Garantia Juvenil Consell Comarcal de la 

Selva, entitats organitzadores de programes formatius. 

A
cc

io
ns

 n
ov

es
 

 

3.6. Aula d’Adults  

 

Acció formativa per joves que no han 

finalitzat l’educació superior obligatòria amb 

èxit i per tant, no disposen de Graduat 

Escolar fet que els dificulta la inserció 

laboral.  

 

Incidència en el grup de 

joves.  

Augment de les 

oportunitats d’inserció 

laboral.  

Agents implicats:  

Tècnica de Joventut, Educador Social de Serveis Socials, Professors, Regidoria d’Educació.  

 

3.7. Projecte Horts 

Urbans 

 

Projecte d’inserció laboral, que es 

fonamenta en la creació d’una cooperativa 

de consum cogestionada entre joves i 

ajuntament. La finalitat d’aquest projecte és 

la dinamització socioeconòmica de les 

parcel·les d’horts urbans de Can Solà Gros I 

a través de la creació d’un projecte de 

dinamització social dirigit a joves en situació 

d’atur i risc social.  

 

Nombre de joves 

inscrits al programa 

Nombre de formacions 

realitzades sobre la 

temàtica 

  

Agents implicats:  

Tècnica de Joventut, Equip de Serveis Socials, Dinamitzador Juvenil, Tècnic Medi Ambient, 

formadors externs, Tècnic Serveis Tècnics  
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Eix Habitatge  

Objectiu General:  

Facilitar l’accés a l’habitatge i l’emancipació del nucli familiar 

del col·lectiu jove 

 

 

Línies d’actuació i programes Descripció Indicadors per a 

l’avaluació 

A
cc

io
ns

 n
ov

es
 

 

4.1. 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, Tècnic/a d’Habitatge del Consell Comarcal de la Selva.  

 

4.2. 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, dinamitzador juvenil, informàtic 

 

4.3. Servei d’Intermediació en 

l’Habitatge 

 

 

Coordinació amb els tècnics del 

Servei per millorar l’accés dels joves 

a l’habitatge. 

Nombre de reunions 

de coordinació 

Nombre de casos que 

es treballen 

Agents implicats: 

Tècnica de Joventut, tècnics Servei de Mediació per l’Habitatge, equip de Serveis Socials 
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Eix 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 

A
cc

io
ns

 c
on

tin
ui

st
es

 

 

5.1. Punt Som-nit  

 

Intervenció en espais d’oci de nit (nit 

de festa major) per informar dels 

riscos del consum problemàtic.  

 

Nombre de consultes.  

Agents Implicats:  

Tècnica de joventut, Regidoria de Festes, Equip de Serveis Tècnics  

 

 

5.2. 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:  

SIN Caldes, Infermera del CAP.  

A
cc

io
ns

 m
ill
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5.3. Info-Salut – Espai web 

 

Informació a l’espai jove i a la web 

sobre promoció de la salu. 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.  

 

5.4. 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.  

 

5.5. 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.  
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Agents Implicats:  

Tècnica de Joventut, entitats juvenils.  
A

cc
io

ns
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ov
es

 

 

5.6. Protocol per la 

prevenció de consum de 

substàncies nocives entre 

els joves  

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, Dinamitzador, Equip de Serveis Socials, Policia Local, professionals del CAS 
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Eix Cultura i Oci  

 

Objectiu General:  

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

 

 

Línies d’actuació i programes Descripció Indicadors per a 

l’avaluació 

A
cc

io
ns

 c
on

tin
ui

st
es

 

 

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. Col·laboracions en fires 

i festes: 

Fira de l’Aigua  

Nadal 

 

Realització d’accions en diferents 

festes locals per a la promoció del 

poble. Suport en les activitats 

organitzades directament per un 

grup de joves.  

Valoracions favorables 

de les activitats.  

Agents Implicats:  

Administrativa de Turisme, tècnic de Cultura, tècnica de Joventut, dinamitzador juvenil, Joves i 

adults voluntaris, Comissió de reis, Regidoria Educació 

 

6.3. Festes Majors: 

Concurs de Logos per FM 

Hereus i Pubilles 

Skatepark 

 

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 voluntaris.  

A
cc

io
ns

 m
ill
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6.4. 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  

 

6.5. Setmana Jove  

 

Activitats de lleure organitzades de 

forma participativa durant la 

Setmana Santa. 

Nombre de visites.  

Agents Implicats:  

Tècnica de Joventut, dinamitzador juvenil  
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6.6. 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 

 

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 

A
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6.9. Club de Lectura Juvenil 

 

Creació del 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  

 

6.10. 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.  
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Eix Participació 

Objectiu General:  

Promoure la cultura participativa entre els joves del municipi 

 

 

 

Línies d’actuació i programes Descripció  Indicadors per a 

l’avaluació  

A
cc
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ns
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7.1. Participació a l’Aula 

 

Projecte pels alumnes de 3r i 4rt 

d’ESO del SIN 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, Dinamitzador juvenil, psicopedagogues i professorat SIN Caldes 

 

7.2. 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  

 

7.3. 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 

 

7.4. Concert a la Fresca 

 

Concert coorganitzat amb els Joves 

intrèpids que es realitza per la 

demanda d’oferta d’oci nocturn 

alternatiu al municipi.  

 

Implicació dels joves  

Valoració del procés 

participatiu 

Agents Implicats:  

Tècnica de Joventut, Joves Intrèpids, Joves col·laboradors, dinamitzador juvenil, serveis tècnics 

 

7.5. Treball Mancomunat  

Coorganització de sortides d’oci, 

formacions o activitats amb tècnics 

o institucions d’altres municipis o 

Consells Comarcals. 

 

Nombre d’activitats 

Valoració del procés 

participatiu i 

mancomunat 

Agents implicats: 

Tècnics de Joventut i tècnics i agents socioeducatius de diferents municipis i Consells Comarcals 
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7.6. 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 

 

7.7. Seguiment grups de joves  

Joves impulsors Skatepark 

 

Seguiment i suport al grup de joves 

impulsors de l’Skatepark. 

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 

A
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7.8. Participació ciutadana 

 

Disseny i impuls de nous 

mecanismes i estratègies de 

participació ciutadana per tots els 

col·lectius del municipi 

Adequació de les 

accions a les 

necessitats 

Participació dels 

ciutadans  

Agents Implicats:  

Tècnica de Joventut, Regidoria Participació  
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7. TEMPORITZACIÓ 

 

Diagnosi  Disseny  Implementació  Avaluació  
 

Línies d’actuació i programes 
2016 2017 2018 2019 

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Eix Cohesió Social i Equilibri Territorial  

1.1. Espai Jove “Ca la Romana” i Punt d’Informació Juvenil                  

1.2. Punt d’Informació Juvenil SIN Caldes                  

1.3. Programa d’Ajuts Socials per a activitats extraescolars, 
de lleure i esportives  

                

1.4. Espai Web Joventut i xarxes socials                  

1.5. Presentació Ca la Romana SIN Caldes                  

1.6. Educació de carrer – espai públic i urbanitzacions                 

1.7. Consell de Dones                 

1.8. Projecte de Centre Obert                   

1.9. Projecte de Desenvolupament Comunitari                 
1.10. Projecte Pati Obert                  

Eix Educació i Formació  

2.1. Programa de Reforç Escolar                  

2.2. Beques per al reforç escolar                  

2.3. Elabora’t – Programa formatiu Servei d’Orientació 
Laboral  

                

2.4. Aula d’Estudi a l’Espai Jove “Ca la Romana”                  

2.5. J de Jove – Forma’t                 

2.6. Info-Jove – Punt d’Informació Juvenil                   

2.7. Joves per l’Ocupació – Garantia Juvenil                  

2.8. Aula d’Adults                  

2.9. Disseny Pla Educatiu d’Entorn                  
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Línies d’actuació i programes  
2016 2017 2018 2019 

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Eix Treball  

3.1. Servei d’Orientació Laboral de Caldes                  

3.2. Servei d’Orientació Laboral Juvenil                  

3.3. Ocupació Juvenil – JAN                  

3.4. Brigada Jove                  

3.5. Garantia Juvenil                  

3.6. Aula d’Adults                  

3.7. Projecte Horts Urbans                  

Eix Habitatge  

4.1. Servei d’Assessorament per a joves en matèria 
d’habitatge 

                

4.2. Espai Web – Informació en matèria d’habitatge                  

4.3. Servei de Medicació per l’habitatge                 

Eix Salut  

5.1. Punt Som-nit                 

5.2. Programa Salut i Escola                  

5.3. Info-Salut – Espai web                 

5.4. Hàbits Saludables                  

5.5. Tallers i Accions transversals                  

5.6. Protocol per la detecció de consum de substàncies                 

Eix Cultura i Oci  

6.1. Casal J de Jove                  

6.2. Col·laboracions en Fires i Festes                  

6.3. Festes Majors                  

6.4. Programa de dinamització juvenil                  

6.5. Setmana Jove                 

6.6. Concert a la Fresca                  

6.7. Dinamització Skatepark                 

6.8. Treball Mancomunat                 

6.9. Club de Lectura Juvenil                  

6.10. Espai difusor de joves artistes                  
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Línies d’actuació i programes 
2016 2017 2018 2019 

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Eix Participació  

7.1. Participació a l’aula                  

7.2. Educació de carrer – dinamització juvenil                 

7.3. Setmana jove                  

7.4. Concert a la Fresca                 

7.5. Treball Mancomunat                  

7.6. Suport a l’Associacionisme                  

7.7. Seguiment de joves associats                  

7.8. Participació ciutadana                 
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8. RECURSOS DEL PLJ  

 

En aquest apartat, s’establiran els recursos econòmics que es creuen necessaris per a la 

implementació d’aquest Pla Local de 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. 

 

 Per altra banda, també es detallen les despeses funcionals de la implementació del PLJ: 

DESPESES FUNCIONALS 

  2016 2017 2018 2019 

DESPESES CORRENTS - RECURSOS MATERIALS 

LÍNIES D'ACTUACIÓ 
2016 2017 2018 2019 

Projecte de dinamització      5.500,00 €      8.500,00 €      8.500,00 €      8.500,00 €  

Espai Jove "Ca la Romana" - Centre Obert  

Educació de carrer  

Pati Obert i Skatepark  

Col·laboració amb fires, festes i Festa Major  

Horts Urbans  

Projecte Forma't     2.750,00 €      4.200,00 €      4.200,00 €      6.000,00 €  

Brigada Jove         700,00 €          700,00 €          700,00 €          700,00 €  

Casal J de Jove     1.200,00 €      1.500,00 €      1.500,00 €      1.500,00 €  

Concert a la Fresca     3.200,00 €      4.000,00 €      4.000,00 €      4.000,00 €  

JAN     4.500,00 €      4.500,00 €      4.500,00 €      4.500,00 €  

Aula d'Adults                  -   €      - €      2.000,00 €      3.000,00 €  

TOTAL   17.850,00 €    24.900,00 €    25.400,00 €    28.200,00 €  
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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 equipament         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 €  

  

I, les despeses derivades del cost de contractació dels recursos humans pel PLJ: 

DESPESES RECURSOS HUMANS  

  2016 2017 2018 2019 

PERSONAL LABORAL PLANTILLA AJUNTAMENT 

Tècnica de Joventut - 37'5h/set   29.432,40 €    29.432,40 €    29.432,40 €    29.432,40 €  

Dinamitzador Juvenil - 30h/set   19.490,81 €    19.490,81 €    19.490,81 €    19.490,81 €  

PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER PROJECTES 

Professor/a del Reforç Educatiu (1) - 

18h/set     9.046,05 €      9.046,05 €      9.046,05 €      9.046,05 €  

Monitor Pati Obert (1) - 10h/set a 

20h/set     4.819,42 €      4.819,42 €      9.638,84 €      9.638,84 €  

Monitor Brigada Jove (1) - 20h/set     2.662,31 €      2.662,31 €      2.662,31 €      2.662,31 €  

Monitors Casal J de Jove (de 2 a 3) - 

20h/set     2.819,10 €      4.228,65 €      4.228,65 €      4.228,65 €  

Monitors JAN (14) - 25h/mes     4.104,14 €      4.104,14 €      4.104,14 €      4.104,14 €  

Premonitors JAN (8) - 25h/mes     1.472,18 €      1.472,18 €      1.472,18 €      1.472,18 €  

Peons Brigada Jove (de 8 a 10) - 

20h/set     6.968,36 €      7.839,41 €      8.710,45 €      8.710,45 €  

Professorat Aula d'Adults 10h/set              -   €                -   €    10.439,34 €    10.439,34 €  

TOTAL   80.814,77 €    83.095,37 €    99.225,17 €    99.225,17 €  
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Finalment, es detallen els ingressos previstos pel finançament d’aquest Pla Local: 

INGRESSOS  

  2016 2017 2018 2019 

Subvencions 

 Direcció General de Joventut - Brigada 

Jove      6.968,36 €      7.839,41 €      8.710,45 €      8.710,45 €  

 Diputació de Girona (DipSalut) - Reforç 

Educatiu      2.000,00 €      2.000,00 €      2.000,00 €      2.000,00 €  

Recaptacions en concepte de quotes 

 Programa Reforç Educatiu       4.725,00 €      4.725,00 €      4.725,00 €      4.725,00 €  

 Casal J de Jove      1.420,00 €      2.000,00 €      2.000,00 €      2.000,00 €  

 Programa Forma't          360,00 €      1.000,00 €      1.000,00 €      1.000,00 €  

 Concert a la Fresca          500,00 €          500,00 €          500,00 €          500,00 €  

 JAN          800,00 €          800,00 €          800,00 €          800,00 €  

 TOTAL    16.773,36 €    18.864,41 €    19.735,45 €    19.735,45 €  
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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’assegurarà 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’establiran 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: 

o El col·lectiu jove té actualment les necessitats analitzades en el Pla? 

o Quines d’elles han canviat i per què? Quines necessitats tenen actualment? 

o Els recursos públics amb els quals contem han canviat? Quins serveis poden 

satisfer aquestes necessitats? 

o 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 
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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: 

o Els objectius plantejats en el Pla donen resposta a les necessitats actuals? 

o S’estan assolint els objectius específics i operatius? 

o El servei que oferim dona resposta de forma integral a les necessitats dels 

joves? 

o Els programes dissenyats donen resposta als objectius que ens havíem 

plantejat? 

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 2016 – 2019, 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:  
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o Els 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. 

o 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 establirem quan avaluarem, 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 

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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ANNEXOS 

 

1. QÜESTIONARI PEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016 - 2019 

 
QÜESTIONARI PEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019 

Regidoria de Joventut 
Caldes de Malavella 2016  

 
El document que tens a les mans servirà per a diagnosticar la situació i la realitat dels joves del 
municipi de Caldes de Malavella, per tal d’elaborar el nou Pla Local de Joventut 2016-2019. 

La informació d’aquesta enquesta és anònima i només servirà per l’ús que s’especifica. 

Agrairem la col·laboració de tots els joves entre 12 i 29 anys del municipi. 

 

SOBRE TU... 

 

Edat: _________ 

 

On vius del municipi? 

 Nucli 

 Urbanització. Quina?___________________________ 

 

Situació actual: 

Treballo  
Estudio 
Treballo i Estudio  
Ni treballo, Ni estudio   

 

Quin nivell d’estudis tens? De quin àmbit? ___________________________________________ 

 

Dels valors següents, quins prioritzes. Marca dues opcions.  

Amor  

Família  
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Amistat  

Diners  

Salut  

Treball  

Altres     

 

Et sents part del teu poble? Si la teva resposta és que NO, explica el perquè. 

            
             

 

TREBALL (a respondre majors de 16 anys) 

 

Si estàs treballant...  

De què treballes? _____________________________ 

 

Els meus ingressos mensuals són:  

Inferiors a 700€  

Entre 700 i 1000 € 

Entre 1000 i 1500€  

Més de 1500€ 

 

Estàs treballant del que vas estudiar? Sí   No 

 

Si no estàs treballant.... 

Quins recursos utilitzes per la recerca de feina?  

Directament a l’empresa  

Empreses de Treball Temporal (ETTs)  

Internet i Xarxes Socials  

Amics, coneguts i familiars  

De moment no busco feina  
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Altres  

 

Quant temps portes sense treballar?  

 Menys d’1 any 

 Entre 1 i 2 anys 

 Entre 2 i 5 anys 

 Més de 5 anys 

 

Estàs inscrit al Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malavella? Sí  No 

 

Saps de què t’agradaria treballar? Si la resposta és que sí, explica’ns de què treballaries.  

            
             

 

Saps què és el programa de Garantia Juvenil? Sí  No 

 

PARTICIPACIÓ 

 

Participes de les activitats del teu municipi (esports, cursos, festes, etc..)? Sí       No  

Quines?             

 

Participes de forma voluntària en alguna entitat/associació del municipi? Sí   No 

Quina/es?_____________________________________________________________________ 

 

Tens ganes d'implicar-te en la presa de decisions, organització i gestió d'activitats per joves?   

Sí   No  

 

Com t’assabentes de les activitats que es fan a Caldes?  

Facebook  

Pàgines web  
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Cartells  

BIM 

Per amics 

Correu electrònic 

 

HABITATGE 

Amb qui vius? 

A casa els pares  
Compartint pis amb els amics 
Amb la parella  
Sol  
Altres:  

 

Si estàs emancipat.... 

Com és el teu règim d’habitatge?  

Lloguer  

Compra  

Lloguer amb opció a compra  

Altres:  

 

Coneixes les diferents ajudes en habitatge?  Sí   No  

Quines?          

 

Encara que no estiguis emancipat... 

Habitatge: Al meu poble…  

Costa trobar pisos de lloguer  

No costa trobar pisos de lloguer  

Els pisos són assequibles  

Els pisos no són assequibles  

 

En un futur et planteges quedar-te a viure a Caldes? Explica’ns breument el perquè.  
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FORMACIÓ 

Creus que en el municipi es fan prous cursos de formació per a joves? Sí No 

Quines temàtiques o cursos són del teu interès?  

Noves tecnologies  

Arts escèniques (dansa, teatre,…) 

Esports  

Arts Plàstiques  

Música  

Idiomes  

Altres:     

 

MOBILITAT INTERNACIONAL 

Marxaries a treballar o estudiar a l’estranger? Si   No 

 

Saps que existeixen ajudes per a fer estades a l’estranger?   Sí  No 

 

OCI I CULTURA 

Quines de les següents activitats d’oci i cultura t’agraden més?  

Anar a la discoteca  

Anar a concerts  

Anar a la muntanya  

Anar al cinema  

Fer esport  

Anar al teatre, musicals... 

 

Creus que hi ha suficients activitats d’oci al municipi? Sí  No 

Quines activitats t’agradaria que es fessin o creus que falten? 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

SALUT  

On aniries a buscar informació sobre salut a Caldes? 

            
             

Consumeixo alcohol… 

Diàriament 

El cap de setmana  

Quan surto de festa  

En ocasions especials  

No en consumeixo  

 

Consumeixo altres drogues com haixix... 

Diàriament 

El cap de setmana  

Quan surto de festa  

En ocasions especials  

No en consumeixo  

 

SOBRE L’ESPAI JOVE – ÀREA DE JOVENTUT 

Has estat mai assessorat o orientat sobre treball, formació, oci, habitatge o altres per part de les 
professionals de joventut de Ca la Romana?  Sí   No 

 

T’han ajudat a resoldre els teus dubtes o qüestions?  Sí   No 

 

Has participat mai en activitats realitzades per l’Espai Jove?  Sí   No 

Si és que no, explica’ns perquè: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Quines activitats t’agradaria que es fessin des de l’Espai 
Jove?________________________________________________________________________ 

 

SOBRE EL MUNICIPI 

Quines instal·lacions utilitzes?  

Biblioteca  

Espai Jove  

Teatre / Casino 

Pavelló  

Cap  

Altres  

Majoritàriament com et mous pel poble?  

Cotxe privat  

Transport públic 

Moto 

Bicicleta  

A peu  

 

Tens alguna idea per millorar la mobilitat pel municipi?  

            
             

 

 

Marca de temps:  A    el de         del 2016 

 

Moltes gràcies per la teva col·laboració! 
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2. TAULES DE JOVES 

 

PRIMERA TAULA DE JOVES: ORDRE DEL DIA 

 

ORDRE DEL DIA - 1A TAULA DE JOVES PEL PLJ 2016-2019 

Dilluns 16 de novembre del 2015 

 

Benvinguda i presentació  

Explicació del propòsit de la Taula de Joves 

Emmarcament del que es tractarà a nivell teòric (molt curt) i debat amb grup de discussió sobre 

cadascú dels eixos que s’analitzen. 

QUÈ ÉS UN PLA LOCAL DE JOVENTUT? 

Eina de treball que ens ha de permetre fer polítiques integrals de joventut des de la proximitat 

municipal. 

EL PLJ 2012-2015 

Visualització dels apartats i explicació de l’avaluació d’aquests. 

ELS GRUPS DE DISCUSSIÓ de les TAULES JOVES 

Per tal de centrar-nos en fer un bon anàlisi per després, decidir les línies d’actuació, cal que ens 

plantegem aquestes preguntes: 

1. Què passa al nostra municipi? Quina realitat podem descriure segons els eixos temàtics? 

2. Perquè passa el que passa? Quines són les causes dels problemes o necessitats? 

3. Amb què comptem per solucionar les necessitats o els problemes? Què falta? 

EIXOS TEMÀTICS 

Per interpretar què passa al nostre municipi, ho farem a través dels EIXOS TEMÀTICS que 

determina en PLA NACIONAL DE JOVENTUT i a través d’alguns dades estadístiques que poden 

generar debat: 
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 Cohesió social i mobilitat territorial  

 Educació i formació 

 Treball 

 Habitatge 

 Salut 

 Cultura i oci 

 Participació 

 

LES LÍNIES D’ACTUACIÓ DE JOVENTUT ACTUALMENT 

Es donarà un recull dels projectes segons eixos temàtics per visualitzar què fem ara mateix. 

 

TAULA DE DISCUSSIÓ 

Es torna a la diapositiva dels grups de discussió i es valoren els ítems. També es poden valorar 

els projectes i si tenen propostes o demandes concretes. 

Al final de la reunió, es demanarà participació a la 2a TAULA DE JOVES que serà el FEBRER. 

Es demana que les entitats i els joves debatin els eixos temàtics, per tal de portar propostes 

concretes d’accions i línies d’intervenció. 

 

 SEGONA TAULA DE JOVES: ORDRE DEL DIA 

 

ORDRE DEL DIA – 2A TAULA DE JOVES PEL PLJ 2016-2019 

Dimecres 24 de febrer de 2016 

 

 Benvinguda i Presentació  

o Consistirà en fer una dinàmica per trencar al gel a l’hora que es presenten.  

Utilitzarem un cabdell de llana per tal de dinamitzar aquest espai, ens posarem 

en cercle i començarà una persona amb el cabdell de llana. Haurà de presentar-

se breument (Nom, Edat, vinculació al poble, entitat si s’escau, hobbies...) i 

exposar una INQUIETUD sobre el poble. Agafarà una punta del fil i passarà el 
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cabdell. Anirem passant el cabdell fins que tothom l’hagi tingut a les mans i 

s’hagi presentat. Després la idea serà anar enrotllant el fil d’un en un, quan la 

persona que tingui el fil arribi a l’anterior haurà d’expressar alguna inquietud amb 

que s’hi hagin sentit relacionats o els hagi cridat l’atenció.  

 

 Resum 1a Taula i explicació del propòsit de la 2a Taula 

o En aquest punt explicarem la feina feta a la primera Taula de Joves (exposar la 

part d’anàlisi).  

o Després explicarem les intencions que tenim per aquesta 2a Taula.  

 

 Propostes  

o Enfocarem aquesta part segons l’afluència de gent.  

o Presentarem amb cartolines els diferents ítems del PLJ: Cohesió social i 

mobilitat territorial, Educació i formació, Treball, Habitatge, Salut, Cultura i oci, 

Participació. Es poden agrupar en 3 grans eixos, 1. Cohesió Social i eq. 

Territorial+Cultura i Oci, 2. Ed.Formació+Salut, 3.Habitatge+Treball.  

 

o Després d’això donarem uns post-its a cada persona (3 o 4) o als grups que 

haurem separat en els 3 eixos segons les afinitats del joves. En aquests post-its 

haurien d’apuntar, propostes, inquietuds o similars destinades a articular 

projectes en aquests eixos o temes. Amb aquesta part volem fer una pluja 

d’idees en blanc, sense tenir en compte la sessió anterior ni els projectes que es 

realitzen actualment.  

Després d’això presentarem els projectes que es fan actualment i les idees i 

anàlisi que va sortir de l’última taula de joves.  
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3. ENTREVISTES A AGENTS SOCIOEDUCATIUS 

 

EXEMPLE D’ENTREVISTA: Directora i Cap d’estudis SIN Caldes 

Entrevista grupal semidirigida. 

Explicació de la tasca que estem duent a terme, confecció del PLJ i posada en situació.  

Relació de possibles preguntes: 

 Quines necessitats detecteu que tenen els joves en l’etapa de secundària?  

 

 Quines creieu que són les dificultats o desavantatges dels joves actualment?  

 

 Quina relació teniu amb les famílies?  

 

 Com valoreu el projecte singular? Creieu que ha millorat la trajectòria educativa dels 

joves que el fan? 

 

 Creieu que l’espai actual (barracons) influeix en els joves? Un institut de construcció pot 

aportar un canvi en el funcionament tal i com expressen els joves?  

 

 Utilitzeu canals de participació pels joves en les dinàmiques del dia dia de l’institut?  

 

 Com veieu la relació entre l’institut i el consistori? Quines demandes teniu? 

 

 Creieu que actualment hi ha suficient treball en xarxa amb els diferents agents 

socioeducatius del municipi? Com veuríeu la creació d’un Pla Educatiu d’Entorn? 

 

a. Creieu que les actuacions que es fan actualment des de Joventut al SES són les 

adequades (1r ESO, PIJ, Participació i Reforç)?  

 


