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1.   PRESENTACIÓ  

 

Em plau presentar-vos el Pla comarcal de joventut 2020-2024 
 

La joventut és una etapa vital que té sentit per si mateixa i que cal viure amb tota la intensitat i la plenitud 

que es mereix. És per aquest motiu que els diferents pobles i ciutats de la comarca, tenim la responsabilitat 

de treballar conjuntament per oferir als nostres joves les eines necessàries perquè això sigui possible.  

 

El Pla comarcal de joventut que teniu a les mans és el resultat del treball coral de moltes veus i que neix amb 

una clara voluntat d’esdevenir un full de ruta que guiï les polítiques de joventut del nostre territori. A cap de 

nosaltres se’ns escapa que la situació de pandèmia que vivim des del passat mes de març, ha accelerat encara 

més la transformació d’un context que ja abans era altament canviant. En moments d’enorme incertesa, ens 

cal disposar d’instruments dinàmics i amb una gran capacitat d’adaptació. 

 

Necessitem treballar amb els joves per posar a la seva disposició aquelles eines necessàries perquè puguin 

desenvolupar els seus projectes personals i col·lectius. No hi ha millor empoderamen que aquell que es 

practica, deixant que siguin els joves els qui en primera persona agafin i governin el timó de les seves vides. 

I ho han de poder fer amb la certesa i la tranquil·litat que quan ho necessitin ens hi trobaran. No volem joves 

perfectes, perquè sovint els errors són un dels millors inicis de qualsevol aprenentatge. 

 

Les polítiques de joventut han de tenir una clara voluntat transformadora i cal abordar aquest repte des de 

la transversalitat i d’acord amb la singularitat de cada territori. Aquest treball en xarxa ens ha de permetre 

teixir complicitats i potenciar el treball mancomunat a la nostra comarca. Els territoris que siguem capaços 

d’oferir respostes àgils, coordinades i compartides serem capaços de donar una millor resposta a les 

necessitats dels nostres joves. 

 

Estic segur que tots compartim l’objectiu de construir una comarca pròspera i això només serà possible si ho 

fem junts i amb els joves com a protagonistes. 

 

Que no ens aturi res! 

 

 

 

 

 

 

Aniol Sellabona i Aguilera 

Conseller delegat de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

  



Pla comarcal de joventut. 2020-2024. Consell Comarcal de la Garrotxa 

4 
 

A. LA METODOLOGIA 
 
L'observació, l’experiència, el treball i en definitiva, el bagatge de molts anys, són la base per a l’elaboració 

d’aquest Pla comarcal de joventut.  

No es parteix de zero, sinó que reconeixem la feina que s’ha fet fins al moment i l’avaluació dels diferents 

projectes i accions que s’han extret. Partir d’aquest coneixement real ens ha ajudat a identificar amb més 

detall les línies estratègiques que marcaran les properes polítiques de joventut del territori. 

 

Entenem que les polítiques de joventut s’han de dissenyar i treballar d’una manera integral i transversal, 

per aquest motiu el Pla comarcal de joventut de la Garrotxa es fonamenta en dos elements imprescindibles: 

la veu de les persones joves en tota la seva diversitat, que ens han fet prendre consciència del que realment 

els preocupa, què prioritzen i què necessiten; i la participació i el treball en xarxa amb agents i actors del 

territori de qualsevol àmbit de treball, que amb la seva tasca i capacitat, han aportat un coneixement encara 

més profund de la realitat de la comarca. 

 

Volem que aquest Pla sigui un projecte conjunt, coherent i amb caràcter educatiu i transformador. Per 

aquesta raó s’ha procurat posar a l’abast de les persones joves, del personal tècnic i dels referents polítics 

diferents canals i recursos perquè puguin fer aportacions i  incorporar-les en aquest Pla.  

 

Per tal de ser tan objectius com sigui possible en l’elaboració del Pla, també s’han tingut en compte diferents 

dades i estudis, així com l’ús de diferents tècniques i eines de participació:  

 

 
MARCS DE REFERÈNCIA 

Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat) 

Llei 33/2010 de polítiques de joventut de Catalunya  

 

 

DADES, ESTUDIS I ESTADÍSTIQUES 

L’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa  

http://www.observatorigarrotxa.cat/  

IDESCAT i XIFRA 

Pla comarcal de joventut de la Garrotxa 2009-2012 i PIEJG 

Plans locals de joventut de la Garrotxa 2020-2024 

Observatori Català de la Joventut 

Observatori per a la sostenibilitat de la Garrotxa 2018. SIGMA 

La cohesió social a la Garrotxa 2017. Realitats i reptes de futur. CASG  

 

 

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ I TREBALL 

Xarxa Comarcal de Joventut: taula política i tècnica  

Taula de diferents perfils de joves de la comarca 

Trobades i fòrum fets als municipis al llarg del 2019 i 2020 
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ENTREVISTES I ENQUESTES 

Enquesta en línia als joves de la comarca  

Enquesta d’avaluació dels usuaris de l’Oficina Jove de la Garrotxa i de l’IPunt 

Entrevistes a diferents entitats i associacions juvenils 

Consulta als diferents agents i actors del territori 

Visites i entrevistes a tots els ajuntaments de la comarca 

 

 

 

INTERVENCIÓ DE DIFERENTS AGENTS 

Coordinació territorial de joventut de Girona 

Tècnics del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 

Tècnics de joventut de la comarca  

Tècnics de l’Àrea d’Educació i Joventut d’Olot 

Professionals de les entitats i empreses prestadores dels nostres serveis 

 

 

Aquest Pla ha estat elaborat abans, durant i després de la situació sanitària originada per la Covid-19. Les 

dades i conclusions que hi figuren poden quedar descontextualitzades pels efectes de la pandèmia. Sabem 

que les circumstàncies derivades de la Covid-19 han agreujat encara més alguns dels aspectes que afecten la 

situació de les persones joves i que ja són estructurals (atur, precarietat laboral, segmentació del mercat 

laboral, índex de pobresa, criminalització del col·lectiu jove, etc.).  i és molt probable que en els propers 

temps es visibilitzin diversos canvis, que tindran una afectació especial entre les persones joves. Així doncs, 

algunes de les propostes, programes i actuacions plantejades en aquest Pla s’aniran adaptant a la realitat 

dels propers escenaris.  

Per tal d’agilitzar la lectura i evitar la repetició excessiva desdoblaments de gènere (nois, noies, els i les 

joves...) s’ha optat per fer l’ús del masculí morfològic (gènere no marcat) en moltes ocasions. Aquest ús és 

recomanable dins del marc d’un llenguatge no sexista en els casos de contínues repeticions que allarguen el 

text.  
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B. L’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA  
 
 

EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 

El Consell Comarcal de la Garrotxa és un organisme públic que vetlla per millorar la qualitat de vida dels 

ciutadans de la comarca mitjançant l’assessorament, el suport directe, la formació, la informació i 

l’administració de recursos amb l’aplicació de criteris de proximitat, d’eficiència i socialment i 

mediambientalment responsables. 

S'estructura en diferents àrees, i el Servei de Joventut s’integra dins l’Àrea de Joventut i Educació. 

 

 
EL SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 

És l’encarregat de gestionar les accions comarcals relacionades amb l’àmbit juvenil. Presta un servei als 

municipis de la comarca, desenvolupant actuacions amb la finalitat d’impulsar les polítiques de joventut a 

la comarca i oferir a les persones joves del territori els recursos necessaris per al desenvolupament del seu 

propi projecte de vida. 

Un equip de persones tècniques especialitzades en diferents àmbits i matèries de joventut són les 

encarregades de portar a terme les diverses actuacions al llarg del territori, de forma unificada i amb visió 

comarcal. 

Les diferents actuacions també inclouen totes aquelles competències en matèria de joventut que la 

Generalitat de Catalunya té delegades al Consell Comarcal de la Garrotxa: inspeccions i tramitacions 

d’instal·lacions juvenils i les visites de comprovació i control de les activitats de lleure a menors de 18 anys. 

El treball amb les diferents administracions, entitats i agents del territori de manera col·laborativa, 

mancomunada, transversal i en xarxa, facilita les eines necessàries per ajudar a impulsar i desplegar accions 

comarcals en matèria de joventut, prenent com a referència les directrius que marca el Pla Nacional de 

Joventut de Catalunya. 
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C. EL CONTEXT I L’ESTRUCTURA COMARCAL  

  
 

La Garrotxa té una població de 57.595 habitants repartits, 

la xifra més alta des que es tenen dades. En l’últim any, la 

població ha augmentat en 982 persones. Aquest creixement 

demogràfic, que es troba en consonància amb la dinàmica 

tant de les comarques gironines com del conjunt de 

Catalunya, està impulsat per l’augment de la població 

estrangera.  

Compta amb un total de 21 municipis, amb una forta 

influència de la seva capital, Olot. Dels 21 municipis, 18 tenen 

una població inferior als 3.000 habitants.  

Olot acull el 60,64% del total de la població de la comarca de la Garrotxa. Ens trobem amb un centre 

demogràficament molt potent i una perifèria de municipis amb volums de població reduïts i , a més, amb 

una gran disseminació.  

Destaquem la població de Besalú, amb 2.497 habitants, que per situació geogràfica i pes demogràfic, exerceix 

el seu propi punt d’atracció de serveis amb els petits pobles del voltant. 

 

Distribució poblacional dels municipis. Garrotxa. 2020 
 

Olot  35.228  
Sant Jaume de Llierca 865 

La Vall d’en Bas  3.072  Tortellà 809 

Sant Joan les Fonts 3.006  Riudaura 478 

Besalú 2.497  
Maià de Montcal 449 

les Preses 1.788  Argelaguer 397 

les Planes d’Hostoles 1.683  
Sant Aniol de Finestres 341 

Santa Pau 1.565  Mieres 318 

Sant Feliu de Pallerols 1.371  Sant Ferriol 243 

La Vall de Bianya 1.264  
Beuda 190 

Castellfollit de la Roca 961  Sales de Llierca  154 

Montagut i Oix 916    

 

 

Com es pot veure, hi ha 1 municipi de més de 35.000 habitants, 3 municipis d’entre 2.000 i 3.500 habitants, 

3 més d’entre 1.500 i 2.000 habitants, 2 municipis d’entre 1.000 i 1.500 habitants, 4 municipis d’entre 500 i 

1.000 habitants i 8 municipis de menys de 500 habitants. 

La comarca de la Garrotxa té una densitat de població de 78,4 hab/Km2, molt per sota de la mitjana de 

Catalunya que és de 239hab/Km2. Això confereix al territori unes característiques molt interessants en 

termes paisatgístics i mediambientals. 
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La Garrotxa representa un 7,47% de la població de la província de Girona i un 0,82% de la població de 

Catalunya. 

 

 
 

 

Per sexe i edat, les dades mostren com la proporció més desigual entre homes i dones correspon a les franges 

d’edats més elevades. Fins als 70 anys, la proporció d’homes és més superior a la de dones, malgrat que, en 

termes generals, la diferència és petita.  

En canvi, aquesta tendència s’inverteix de manera considerable a partir dels setanta anys, i a mesura que 

avança l’edat més s’eixampla la diferència a favor de la proporció de dones.  

 

 

 

49,96% 

homes 

50,03% 

dones 

 

4,40% 

de la població té més de 85 anys 

 

 

2 de cada 3 persones de més de 85 anys són dones 
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POBLACIÓ D’ORIGEN ESTRANGER 

A la Garrotxa es comptabilitzen 8.892 persones estrangeres empadronades, que suposen un 15,44% de la 

població (la catalana se situa al 15.11%). 

El 79,82% de la població estrangera de la comarca està concentrada a Olot. 

 

 

20,5 %     15,4 %     15,1 % 
  Olot                 Garrotxa               Catalunya 

 

Les principals nacionalitats presents a la comarca són Índia, Marroc, Romania, Xina, Hondures, Gàmbia, i 

Ucraïna. 

 

91 NACIONALITATS GARROTXA 

Índia (1.615), Marroc (1.185), Romania (979), Xina (810), Hondures (791), Gàmbia (672) 

 

es parlen 58 llengües 

 
El 56,5% de persones nouvingudes de la Garrotxa estan en les edats compreses entre 20 i 44 anys i el 12% 

tenen menys de 20 anys. 

L’estructura d’edats de la població immigrada és més jove que l’autòctona i per tant la proporció de dones 

en edat fèrtil és molt superior entre la població estrangera que entre la població autòctona.  

 

39,61%            
22.812 habitants nascuts al mateix municipi  on resideixen 

 

33,54% 
19.314 habitants nascuts a Catalunya 

 

8,21% 
4.726 habitants nascuts altra comunitat autònoma 

 

18,64%  
10.738 habitants nascuts a l’estranger  

 

127,63%                                  21,35 %  
Índex d'envelliment           Índex de sobre envelliment 
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2. LA DIAGNOSI 

 
Entenem la diagnosi com un apartat clau del Pla comarcal de joventut. Ens donarà a conèixer quina és la 

situació de les persones joves de la Garrotxa, de les polítiques de joventut que s’hi duen a terme, quines 

necessitats té la comarca en matèria de joventut i quines respostes cal donar des de la intervenció. 

 

És un procés lent, elaborat de manera curosa. Per aquest motiu, s’hi va començar a treballar al llarg del 2019 

fent servir diferents metodologies de treball, especificades a l’inici d’aquest Pla. 

 

De la mà de la diagnosi, s’extrauran els objectius i accions que enfortiran les polítiques de joventut de la 

Garrotxa per als propers anys i que hi donaran sentit. 

 
S’estructura en els següents grans apartats: 
 

A. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 

B. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT  

 

 

 

NOTA 

L’any 2014 va néixer l’Observatori Econòmic Social i Mediambiental de la Garrotxa que ha anat evolucionant i ampliant-
se des d’aleshores. La seva missió és disposar de dades objectives de la comarca per tal de tenir-ne una visió transversal 
que abasti diferents aspectes i en faciliti l’anàlisi. 

Si bé no és un estudi exclusiu dels joves, les conclusions que se’n poden extreure s’hi poden relacionar perfectament, 
motiu pel qual el fem servir com a “recurs de capçalera” alhora que facilita el treball en xarxa ja que tots els agents 
disposen de les mateixes dades. 

Així doncs, per no ampliar innecessàriament el Pla comarcal de joventut, no hi farem constar les dades disponibles, però 
cal entendre que disposem d’un històric de dades que parteix del 2014.  

L’any 2019 va passar a anomenar-se Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa.  El canvi de nom 
respon a l’evolució d’aquesta publicació al llarg de la seva existència i també a la voluntat d’integrar progressivament 
en els indicadors que analitza, la perspectiva dels ODS (objectius de desenvolupament sostenible) fixats per l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides. 

Des dels seus inicis, l’Observatori ha estat un projecte col·laboratiu, que compta amb el suport de diverses 
organitzacions del territori que elaboren informes sectorials sobre els seus àmbits de treball.  

Es pot accedir a tota la informació des d’internet a l’adreça observatorigarrotxa.cat  

  

http://www.observatorigarrotxa.cat/


Pla comarcal de joventut. 2020-2024. Consell Comarcal de la Garrotxa 

11 
 

A. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
 

 

DADES DE LA POBLACIÓ JOVE 
(IDESCAT 2020) 

 
11.448  
Joves de 12 a 30 anys 

 
Menors de 20 anys: 2,5% 
De 20 a 30 anys: 12,9% 

 

 

 Total joves Total població Índex de joventut 

ARGELAGUER 87 397 21.91% 

BESALÚ 425 2.497 17.02% 

BEUDA 29 190 15.26% 

CASTELLFOLLIT 171 961 17.79% 

MAIÀ 93 449 20.71% 

MIERES 50 318 15.72% 

MONTAGUT 169 916 18.45% 

OLOT 7.549 35.228 21.43% 

LES PLANES D’HOSTOLES 289 1.683 17.17% 

LES PRESES 329 1.788 18.40% 

RIUDAURA 77 478 16.10% 

SALES DE LLIERCA 28 154 18.18% 

SANT ANIOL DE FINESTRES 59 341 17.30% 

SANT FELIU DE PALLEROLS 243 1.371 17.72% 

SANT FERRIOL 38 243 15.64% 

SANT JAUME DE LLIERCA 154 865 17.80% 

SANT JOAN LES FONTS 511 3.006 17.00% 

SANTA PAU 237 1.565 15.14% 

TORTELLÀ 141 809 17.43% 

VALL D’EN BAS 531 3.072 17.28% 

VALL DE BIANYA 238 1.264 18.83% 
TOTAL GARROTXA 11.448 57.595 19,88% 
CATALUNYA 1.536.831 7.727.029 19,89% 
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% Població jove de la Garrotxa per trams d’edat.  

EDATS JOVES 12 a 17 18 a 23 24 a 30 

TOTAL JOVES 3.442 3.436 4.570 

% Sobre el total de joves 30,07% 30,01% 39,91% 

% Sobre el total de població 5,97% 5,96% 7,93% 

 

 

% Població Jove de la Garrotxa per sexe (12-30 anys) 
 

TOTALS 12 – 30 ANYS NOIS NOIES  TOTAL % NOIS  % NOIES 

6.038 5.410 11.448 52,74% 47,26% 

 
 
 
 
% Població jove per nacionalitat i sexe (12-30 anys) 

NACIONALITAT NOIS NOIES TOTALS %NOIS %NOIES 

ESTAT 4.555 4.214 8.769 39,79 36,81 

REST. EUROPA 299 311 610 2,61 2,72 

ÀFRICA 484 197 681 4,23 1,72 

AMÈRICA DEL NORD I CENTRAL 141 274 415 1,23 2,39 

AMÈRICA DEL SUD 114 114 228 0,99 0,99 

ÀSIA I OCEANIA 445 300 745 3,89 2,62 

TOTAL 6.038 5.410 11.448 52,74 47,26 

 
 
 
Una dada a la qual cal prestar atenció és el nombre de joves que tenen nacionalitat estrangera i és que el 

fenomen de la immigració està provocant un gran impacte a l’hora de definir la joventut de la comarca. Dos 

de cada deu joves, un total de 2.679, tenen nacionalitat estrangera.   

  

En el conjunt del territori de la comarca, existeix una desigual distribució de la immigració. Exceptuant Olot, 

la presència de joves amb nacionalitat estrangera és poc significativa. Els municipis amb més densitat són 

Castellfollit de la Roca, Sant Jaume de Llierca i Sant Feliu de Pallerols. 
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EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

LA FORMACIÓ ÉS PERCEBUDA COM UNA ALTERNATIVA A L’ATUR PER POSICIONAR-SE MÉS BÉ EN EL 
MERCAT LABORAL 

 

La majoria de centres educatius d’ensenyament obligatori i postobligatori de la comarca es troben a Olot. Hi 

ha 3 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 2 Instituts escola, 3 

centres concertats d’educació primària i secundària, 1 centre d’educació especial on els joves fan un itinerari 

d'ESO adaptat (Joan XXIII) i 1 escola d'adults.  

 

Dels 10 centres de secundària que hi ha a la comarca, 9 estan ubicats a Olot, i 1 Institut Escola a Besalú. A 

Olot també hi trobem el PTT-PFI que ofereix 3 PFIs, així com 2 centres privats que ofereixen certificats de 

professionalitat del sector agroalimentari, mecànica de vehicles i fusteria instal·lació de mobles. Un d'aquests 

centres privats ofereix també un CFGS de la branca agroalimentària.  

 

Pel que fa els joves de Sant Feliu de Pallerols i les Planes d’Hostoles, per a la seva situació geogràfica, cursen 

els estudis d’ESO a la comarca veïna, a la Selva. Aquests joves es desplacen diàriament a Amer, a l’Institut 

Castell d’Estela, i en el moment de fer estudis post obligatoris, ja sigui batxillerat o cicles formatius, el poden 

cursar a la Selva o a la Garrotxa. 

 
Gran part dels desplaçaments dels joves cap als instituts queden coberts pel transport escolar gestionat pel 

Servei d’Educació del Consell Comarcal, però s’evidencia una mancança en transport públic, que en parlarem 

més endavant. 

Per primer cop en molts anys, i en el conjunt de la Garrotxa, el percentatge d’alumnes que acrediten l’ESO 

ha baixat respecte dels darrers anys (curs 2016/2017 92.1%), i també és inferior en el conjunt de Catalunya. 

86,2% Garrotxa      88,9% Catalunya 

 

Una dada preocupant és el nombre de joves que no acrediten l’ESO per diferents causes: o bé perquè no  

assoleixen el nivell exigit, o perquè son nouvinguts, o deixen l’ESO a 3r o mig 4rt.  Si bé la comarca disposa 

de diferents recursos per atendre aquest col·lectiu, són insuficients pel que fa al nombre de places. D’altra 

banda, la dispersió de serveis, la dificultat de fer arribar la informació als joves i les famílies fan que sovint els 

joves amb dificultats no facin una bona transició de la formació al treball i acabin voltant de servei en servei 

sense un bon itinerari personal definit. 

Tots aquests factors han generat la iniciativa de crear una escola de segones oportunitats en la qual s’hi està 

treballant actualment, que permeti unificar i centralitzar l’oferta actual (PFI-PTT, UEC, Formació 

Ocupacional...) i que actuï com a possibilitador perquè totes les persones joves tinguin oportunitats i puguin 

transformar la seva vida amb un ventall de programes i recursos que garanteixin un itinerari real per a 

cadascun d’ells. 

 
Altres recursos que també es treballen per cobrir les problemàtiques exposades són: el Servei d’alfabetització 

per als joves nouvinguts de 16 a 18 anys o els Tallers d’Estudis Assistits a la ciutat d’Olot o Esferes a la 

comarca, un reforç per aquells alumnes que ho necessiten. 



Pla comarcal de joventut. 2020-2024. Consell Comarcal de la Garrotxa 

14 
 

L'opció majoritària després de l'etapa obligatòria és el batxillerat, tot i que comencen a augmentar les 

inscripcions a la formació professional. Creiem molt important fomentar l’FP com un itinerari formatiu de 

qualitat i amb perspectives altes d’ocupació, fugint del tòpic i del prejudici del batxillerat com a únic camí 

d’èxit. Així, recentment s’ha implementat la Taula de la formació professionalitzadora que pretén treballar 

de forma més conjunta entre l’administració, el centres educatius, empreses i sindicats. La finalitat és 

detectar les necessitats formatives, reforçar la relacions entre empreses i centres pel que fa a l’adequació de 

les pràctiques a la realitat laboral i una futura inserció al món laboral i alhora, prestigiar la formació 

professional.  

Pel que fa a l'etapa universitària, són molts els joves que durant la setmana estudien en universitats 

catalanes. 

1.161 alumnes matriculats al curs 2019-2020 

d’aquestes el 59,86% són nois i el 40,14% noies. 

 

Una tendència que es manté invariable al llarg dels anys és l’elecció del centre on estudiar. La Universitat de 

Girona continua aplegant bona part dels universitaris provinents de la Garrotxa i per al curs 2019-20 són 412, 

xifra que representa prop d’un 36% del total d’estudiants de la comarca. La segueixen la Universitat de 

Barcelona, amb 162 alumnes; la Universitat Oberta de Catalunya, amb 132 alumnes continua representant 

la tercera opció, i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 125 alumnes. 

TRAJECTÒRIA DESPRÉS DE L’ESO. CURS 2018 -19 

51% batxillerat 
34% cicles formatius de grau mitjà. 3,6% repetidors ESO 
6,2% Pla de transició al treball (PFI) 4,7% desconegut 
 

MODALITATS DE BATXILLERAT A LA GARROTXA 

11% Arts 

42% Humanitats i Ciències Socials. 47% Ciències i Tecnologia 

MATRÍCULA DE BATXILLERAT PER SEXE 

61% dones 
39% homes 

 

CICLES FORMATIUS A LA GARROTXA. MATRÍCULES CURS 2017-18 

Grau mitjà 574 matrícules  
Grau superior 700 matrícules 
Per sexe 43% dones, 57% homes 

ESTUDIS UNIVERSITARIS  

Matrícules curs 2018-19  

Ciències Socials i Jurídiques 646 (55,6%)  

Ciències de la Salut 136 (11,7%) 

Enginyeria i Arquitectura 163 (14%) 

Ciències 103 (9,3%) 

           Arts i Humanitats 108 (9,3%) 

Per sexes 

59,8% dones matriculades 

40,14% homes matriculats 
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En general, l’educació i la formació per a joves a la comarca de la Garrotxa està molt ben considerada i els 

resultats indiquen que la qualitat de l’ensenyament dels nostres centres educatius és bona. Tanmateix, a 

vegades es fa difícil el treball amb els instituts. Sovint els serveis, projectes i activitats que es realitzen des de 

l’àmbit de la joventut, fora dels horaris pròpiament escolars o que van més enllà del mateix currículum, no 

són viscuts pels professionals de l’ensenyament com a oportunitats o eines educatives i es promouen poc 

entre els joves. El projecte de l’I-Punt!, dirigit als joves dels instituts, és una bona eina que tenen els 

professionals de joventut per apropar-se als joves estudiants. 

 

Pel que fa referència a la formació extraescolar, existeix un ampli llistat de serveis per a joves, però la majoria 

d’aquests són privats, de pagament i que comporta un desplaçament, atès que moltes d’aquestes es 

centralitzen a Olot. Això fa que una part important de la població juvenil no pugui accedir-hi. Així doncs, el 

preu i el desplaçament és un motiu més de segregació. Tanmateix, es detecta una consciència per part dels 

ajuntaments de treballar aquesta manca en igualtat d’oportunitats, gestionant serveis i recursos de manera 

gratuïta o bé amb una quota molt mínima per al jove usuari. En aquest sentit, els espais joves són molt 

importants per pal·liar aquestes necessitats.  

 

Una de les grans evidències que ha fet aflorar la pandèmia han estat les mancances digitals. El sistema 

educatiu ha migrat a l’ensenyament en línia d’una manera precipitada i ha evidenciat que, malgrat l’esforç 

que han fet les institucions i la comunitat educativa, el sistema no estava preparat per a aquesta transició. 

També ha evidenciat les desigualtats i la tant esmentada bretxa digital ha aparegut en tota la seva dimensió, 

deixant palès que no només s’ha d’entendre com una manca d’aptituds sinó que també engloba la manca de 

disponibilitat d’equipament i de connectivitat (tant per cost com per no tenir accés al servei). 

 

 

SERVEIS PER A JOVES: 

 TOTS ELS ESPECÍFICS DE LA FORMACIÓ REGLADA 

 TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT I ESFERES 

 I-PUNT: XERRADES DE PRESENTACIÓ DE L’IDEAL-OJG I DELS SERVEIS PER A JOVES ALS INSTITUTS 

 RECURSOS EDUCATIUS PER ALS INSTITUTS DE LA COMARCA: TALLER  “I A PARTIR D’ARA QUÈ?” 
 AULA D’ALFABETITZACIÓ 

 PLA EDUCATIU D’ENTORN 

 OME-DISTRIBUCIÓ EQUILIBRADA D’ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 

 COMISSIÓ D’ALUMNES DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (JORNADA DE DELEGATS, ST. TOMÀS) 

 ESPAIS JOVES DELS MUNICIPIS 

 ENTITATS DEL LLEURE (GARBUIX, LARAI, ESPLAIS, ESCOLTES, CENTRES EXCURSIONISTES...) 

 PACTE PER A LA FORMACIÓ GARROTXA PRO (TAULA PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA) 

 CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

 ESCOLA DE MÚSICA I ESCOLA D’EXPRESSIÓ 

 FES 

 PROJECTE CLAU 

 PROJECTE ROSSINYOL 

 L’IDEAL-OFICINA JOVE DE LA GARROTXA– SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ 

 SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
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TREBALL I OCUPACIÓ 

LA POBLACIÓ JUVENIL, UN DELS COL·LECTIUS MÉS PERJUDICATS EN OCUPACIÓ PER L’ANTERIOR 

CRISI ECONÒMICA, I DE NOU PELS EFECTES DE LA COVID-19 

Durant el 2019, l’ocupació a la Garrotxa va tendir a créixer a ritmes cada vegada més moderats, com també 

ha estat generalitzat al conjunt de l’economia catalana. Aquesta dinàmica es va veure revertida a les acaballes 

de l’any, gràcies a un repunt del creixement dels llocs de treball a la comarca, amb la creació de 754 nous 

llocs de treball. Així doncs, la comarca va assolir un nou màxim històric d’ocupació, i va superar per primera 

vegada els 25 mil llocs de treball (25.111). 

 

La indústria agroalimentària segueix sent el motor de l’economia local i comarcal, tot i que s’està produint 

una terciarització important amb l’hostaleria i els serveis. A la Garrotxa, tal com apunta l’estudi “El mercat 

de treball a la Garrotxa 2017”, les micro i petites empreses són les que representen el major volum de 

contractació de la comarca i les que proporcionen una major estabilitat. A mesura que augmenta la dimensió 

empresarial, augmenta la temporalitat contractual.  

 
Algunes dades 2019 (prèvies a la pandèmia) 
 

2.053 Població aturada  
 

7, 6% GARROTXA 

10,8% CATALUNYA 
 

D’aquests, un 15,4% són joves de 16 a 29 anys 
 

540 joves inscrits com a demandants d’ocupació -  9,25% de joves  
 

Però la covid-19 ho està capgirant tot i en el moment de la redacció d’aquest Pla comarcal, encara no es tenen 

dades prou actualitzades que dibuixin els efectes del panorama laboral. 

El que sí que podem afirmar és que les persones joves són un dels col·lectius que més pateix les 

conseqüències d’una crisi econòmica en termes laborals, entre d’altres. En el moment més àlgid de 

l’anterior crisi, la taxa d’atur juvenil va superar el 50%, i ara es preveu que la pandèmia torni a repercutir en 

l’àmbit de l’ocupació tant de la població en general com entre la població juvenil (i serà molt més 

significativa). Les dades ho demostren: el febrer de 2020, a la Garrotxa hi havia 327 joves desocupats 

registrats a la comarca.  A l’octubre de 2020, aquest nombre es situa als 494 joves, un augment del 51,07% 

de joves aturats. 

Així doncs, les dades recents ja evidencien les conseqüències, com ara la destrucció de més de 80.000 llocs 

de treball ocupats per joves segons el que reflecteixen els primers registres, i caldrà tenir-les en compte a 

l’hora de definir les polítiques de joventut per als propers anys. 

 

La taxa d’atur presenta diferències dins el mateix col·lectiu, i afecta molt més els joves de 16 a 24 que els 

majors de 25, i es pronuncia encara més específicament entre els joves de 16 a 19 anys. 

Aquestes dificultats augmenten en funció del nivell d’instrucció. Per tant, el perfil de persona jove sense 

estudis o amb estudis primaris se situaria en un nivell més alt de vulnerabilitat. L’atur continua afectant més 

els homes que les dones, els joves sense estudis postobligatoris i els joves estrangers. 
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La recuperació econòmica havia suposat una creació important d’ocupació a la Garrotxa, i la creació 

d’ocupació juvenil estava creixent a ritmes superiors. Però actualment s’observa altre cop un augment de la 

precarietat en la contractació: més temporal, de menor durada i mitjançant contractació indirecta a través 

d’empreses de treball temporal. A la Garrotxa un 82,3% dels contractes són temporals. 

Els perfils més comuns que truquen a la porta dels serveis d’inserció i ocupació juvenil de la comarca: 

 Joves demandants de feina amb baixa qualificació: sense escolarització, amb competències bàsiques 

mal assolides, nivell d’idioma molt baix, amb problemes de salut- consum, salut mental... 

 Joves amb situació administrativa no regularitzada, amb manca d’hàbits i referents 

 Joves menors d’edat en cerca de feina 

 Joves que han migrat sols 

 Joves escolaritzats i que necessiten orientació formativa i que no la reben dins els centres respectius 

 Joves que abandonen els estudis post-obligatoris durant el curs 

 Joves amb recerca de feina per compaginar amb els estudis 

 Joves amb els cicle formatiu de grau mitjà finalitzat (pocs ja que hi ha molta ocupació) 

 Joves amb estudis superiors (necessiten orientació per fer recerca de feina en el seu sector a la 

comarca) 

 

A l’Enquesta Jove de Garrotxa Jove es van recollir un total de 569 respostes de joves de més de 16 anys, i 

algunes de les dades més rellevants quant a ocupació són les següents: 

 
23% treballa a temps complet   
23% treballa a temps parcial    
20%    treballa en època de vacances 

30%  a l’atur, buscant feina o no fa res 
 

38% treballa a Olot     
61,4%  treballa a la resta de pobles o fora comarca 

64,6%  li agradaria emprendre    
63,3%   vol treballar a l’estranger         

 
 

SERVEIS PER A JOVES 
 

 OFICINA DE TREBALL DE LA GENERALITAT D’OLOT 
 ÀREA D’OCUPACIÓ MAS LES MATES- DINÀMIG, AGÈNCIA D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA GARROTA 
 REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL DE LA GARROTXA 
 CASG - DINAMITZADORES CÍVIQUES  
 UGT-IDFO 
 RECURSOS EDUCATIUS PER ALS INSTITUTS DE LA COMARCA: TALLER “LA FEINA DE BUSCAR FEINA” I “I A PARTIR D’ARA 

QUÈ?” 
 I-PUNT 
 PROGRAMA I LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL SOC: JOVES EN PRÀCTIQUES, SINGULARS, NOVES OPORTUNITATS, AJUDES A 

L’AUTOOCUPACIÓ... 
 SERVEI D’EMPRENEDORIA – DINÀMIG, AGÈNCIA D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA GARROTA 
 OFICINA PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA (POST COVID) 
 PREMIS 100% EMPRENEDOR 
 PACTE PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA I L’OCUPACIÓ A LA GARROTXA 
 EURODESK GARROTXA: PUNT D’INFORMACIÓ DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER JOVES 
 L’IDEAL-OFICINA JOVE DE LA GARROTXA– SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ 

 SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
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HABITATGE  

LA PRECARIETAT JUVENIL, L’AUGMENT DE PREUS DE LLOGUER I LA FALTA DE POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES PROVOQUEN EN ELS JOVES UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA HABITACIONAL, QUE 
S'EVIDENCIA AMB EL FET QUE EL 56% DELS JOVES PATEIXIN DESNONAMENTS SILENCIOSOS 

 
L’accés a l’habitatge és un dels drets fonamentals del jovent que més dificultats presenta avui dia. I una de 

les grans i principals preocupacions que manifesten els joves. Actualment, només el 23,5% de les persones 

joves s’han pogut emancipar, davant del 65% el 2017 (Observatori Català de la Joventut, 2019). 

 

A la Garrotxa, l'oferta d’habitatge és limitada i es concentra bàsicament a la capital de la comarca o en els 

nuclis antics dels municipis. Majoritàriament aquest habitatge es troba en mans privades i en gran part de 

compravenda. Aquestes dues variables impedeixen en molts casos la possibilitat dels joves d’emancipar-

se, i els que ho volen fer han de buscar habitatges compartits, perquè un sol sou no permet pagar el cost 

d’un habitatge.  

 
 

76,1%   dels joves viuen amb la família 

11,6%  comparteixen pis amb companys 

7,8%  viuen en parella     

3,.4% viuen sols   

  

 
Si bé anys enrere hi havia una forta tradició de la propietat privada, que convertia l’habitatge en un 

instrument d’estalvi per a la gran majoria de famílies catalanes, actualment les dades ens evidencien que 

els joves no segueixen aquest patró, bé per voluntat de canvi, bé perquè no tenen cap més opció.  

 

73% dels joves opten pel lloguer     
14%  dels joves opten per la compra 

    

Amb tot, a Catalunya els preus del lloguer han pujat un 35,6% entre el 2013 i 2019, i a la Garrotxa, l’import 

del lloguer mensual ha crescut un 10% entre el 2018 i 2019. 

Un altre problema amb què es troben els joves a l’hora d’accedir al lloguer és la discriminació moltes vegades 

pel simple fet de ser joves, estudiants... I que s’agreuja si són d’origen estranger, els quals, tot i tenir 

estabilitat econòmica per pagar un lloguer, són rebutjats pels propietaris pel color de pell o el nom.    

Existeixen altres models d’accés i de tinença més assequibles econòmicament i ajustats a les necessitats 

de les persones joves (cooperativa d’habitatge, masoveria urbana...), però encara no són gaire comuns a 

la nostra comarca. S’evidencia un desconeixement per part dels joves i una manca de recursos per part de 

l’Administració que facilitin aquests nous models. 
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Els municipis de la comarca manifesten una preocupació en aquest tema. La voluntat política de donar 

resposta hi és i en la mesura que poden, intenten generar actuacions  per afrontar el problema de 

l'habitatge: exempcions fiscals a les rehabilitacions, incrementar l'IBI als propietaris de pisos buits, intent 

d'incentivar la rehabilitació dels habitatges vells, pisos per al lloguer social a través d’un conveni amb 

l'Agència Catalana de l'Habitatge, promoció pisos també de lloguer, creació d’un registre d’habitatges 

desocupats permanentment i el reglament que el regirà o bé l’experiència d’un projecte de masoveria 

urbana en un municipi.  Alguns ajuntaments han encarregat estudis per tenir documentada la situació dels 

habitatges del poble, fet que ha evidenciat encara més la quantitat d’habitatges buits que hi ha. 

 
 
 
SERVEIS PER A JOVES: 

 SERVEI D’HABITATGE DELS AJUNTAMENTS 
 AJUTS ALS PROPIETARIS QUE LLOGUIN ELS HABITATGES A ESTUDIANTS 
 OFICINA COMARCAL D’HABITATGE DE LA GARROTXA 
 L’IDEAL-OFICINA JOVE DE LA GARROTXA– SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ 

 SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
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SALUT, BENESTAR I ESPORT 

UNA DE LES MÀXIMES PREOCUPACIONS ACTUALS ÉS LA SALUT EMOCIONAL DE MOLTS JOVES 
PROVOCADA PER LES MESURES PRESES ARRAN DE LA COVID-19 

 

Segons l’Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19, del Centre d’Estudis d’Opinió, les persones joves són les 

que han viscut el confinament de manera més negativa, en relació amb diferents aspectes, com ara: són les 

que menys capaces es veuen de “manegar aquest confinament”, el seu estat d’ànim és, de mitjana, el pitjor 

de tots els grups d’edat, i els estats d’ànim positius també són minoritaris entre les persones joves. 

L'absència d'experiències de joc i d’aprenentatges d’habilitats socials, així com la reducció de les interaccions, 

produeixen conseqüències negatives que poden afectar la seva salut mental i les seves relacions personals 

en l'edat adulta. A això s’hi el significatiu increment de l'ús dels dispositius digitals durant la pandèmia. El 

confinament va provocar un notable augment en la utilització de dispositius digitals fins a sobrepassar les 

nou hores i quart d'ús diari de mitjana, segons un estudi elaborat per la Universitat de Navarra i publicat per 

l'Observatori Social de 'La Caixa'. 

 

L’OMS, ha conclòs que el 72 % dels serveis d'atenció a població infantil i adolescent s'han vist interromputs 

arran d'aquesta crisi sanitària. Aquesta situació, per tant, està provocant un augment considerable dels 

trastorns d'ansietat i depressió, l'increment de les conductes addictives de risc davant les noves tecnologies 

i el desenvolupament d'hàbits poc saludables. 

Caldrà estar preparats i dedicar molts esforços a la gestió d’eines i recursos per treballar i encarar un bon 

suport emocional cap al jove.  

 

D’altra banda, i segons dades extretes de l’enquesta Garrotxa Jove, amb 952 respostes, i l’enquesta feta a 

2.119 alumnes de secundària i postobligatori de la comarca sobre conductes additives, s’observa el següent: 

 

 El jovent de la Garrotxa té conductes més saludables i menys arriscades, i consumeix menys tabac, alcohol 

o altres drogues que fa 10 anys. Cada vegada té un coneixement i una percepció del risc més ajustada a 

la realitat. 

 Els preocupa l’abús de consum d’alcohol i tabac i, en menor grau, el consum d’altres drogues. El 80,8% 

dels joves consideren l’alcohol i el tabac un problema per a la joventut. I el 87,64% consideren que tenen 

un accés fàcil a les drogues. 

 En el cas de l’ús de pantalles, l’OMS estableix com a exposició màxima diària dues hores. El 70% dels joves 

en fan un ús superior.  

 Un 53,4% dels enquestats considera que no té prou informació sobre salut. 

 La majoria de les persones enquestades reconeix la importància de mantenir una bona relació amb la 

mare, pare, tutor/a (95 %). Aquests resultats són un indicador més de la influència que exerceix la família 

en relació amb els comportaments saludables del jovent.  

 Els temes més demanats pels joves tenen a veure sobretot amb la sexualitat i afectivitat, el benestar 

emocional, l’alimentació i la nutrició.  
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Altres dades de l’enquesta:  
 
52,5% recorre als amics per a informació sobre sexualitat o drogues  
48,8% ho consulta a internet 
30,7%  ho consulta a la família  
26,6%  fa la consulta als especialistes 

 
Una altra dada preocupant és el suïcidi juvenil. Segons IDESCAT-Registre de Mortalitat del Departament de 

Salut, a Catalunya el suïcidi és la 1a causa de mort entre la població de 15 a 34 anys. El total de morts per 

suïcidi representa el doble que les morts per accident de trànsit. 

 

A la comarca s’han anat consolidant diversos  projectes iniciats els darrers tres anys, que busquen la millora 

del treball en xarxa amb diferents entitats, serveis i organismes, l’apropament a la comunitat i que enfilen 

el camí cap a la priorització de les activitats de promoció de la salut per assolir una comarca saludable.  

 
Entre d’altres, a la Garrotxa fa anys que hi ha el Programa Salut i Escola, mitjançant el qual el Departaments 

de Salut i el Departament d’Educació posen a disposició de les famílies i l'alumnat una consulta oberta amb 

la presència d’una infermera de l’Hospital, que permet que l’alumnat pugui consultar qualsevol tema 

relacionat amb la salut: alimentació, drogues, sexualitat i afectivitat. L’objectiu principal és donar informació 

i orientació als joves i, en el cas que sigui necessari, derivar-los a altres professionals de l’equip pediàtric, 

CSMIJ o CAS jove.  

El tema més demanat pels joves és el benestar emocional, que ha centrat un 58,33% de les consultes, seguit 

pels temes de sexualitat i afectivitat, salut social i entorn i salut alimentària.  

Un altre servei destacable per a joves és la Tarda Jove, ubicat un dia a la setmana dins l’Ideal – OJG. És un 

servei amb 22 anys d’història, que ofereixen les llevadores de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la 

Garrotxa. Es basa en un acompanyament a la gent jove perquè puguin gaudir d’una sexualitat sana i saludable 

amb un enfocament basat en els drets sexuals i reproductius. El servei és gratuït i confidencial, amb un model 

de consultes en línia o bé de portes obertes i atenció immediata sense cita. Durant el 2020, tot i la situació 

de confinament, han atès 88 joves, atencions que es dupliquen en un any normal. 

 

Pel que fa a la pràctica esportiva, és important comentar que és una de les activitats més positives per als 

adolescents i joves. Però si a més a més es tracta d'un esport d'equip, els beneficis són encara més grans pel 

component de relacions socials que suposa. A la comarca, l’activitat esportiva recau, sobretot, en els clubs 

esportius, que fan un paper molt important de xarxa social més enllà dels centres educatius i que sovint 

esdevenen també un  punt de creació de colles d’amics o de companys d’oci. 

Des de l’Administració es fa una tasca de gestió de les instal·lacions i se’ls dona suport econòmic i material. 

En total, a la comarca de la Garrotxa hi ha 37 entitats federades que fan 24 esports diferents.  

Des del sistema de Salut i des de l’entorn més educatiu s’està fent incidència a promoure l’activitat física com 

una eina per a la prevenció de malalties i com a activitat de salut. I és que dos de cada sis menors d'entre 8 i 

16 anys a l'Estat tenen sobrepès o pateixen obesitat, i més del 60% dels joves no fa ni tan sols una hora 

d'activitat física diària. I la situació s'agreuja encara més pel que fa a les noies: el 70% de les nenes fa poc o 

gens exercici. 
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Pel que fa referència a la inclusió de diferents col·lectius al món esportiu hi ha dificultat per aconseguir que 

joves nouvinguts, amb pocs recursos, accedeixin a la pràctica d’esport federat. Sembla que els problemes 

són principalment econòmics però també culturals i d’accedir a diferents esports a partir d’una certa edat.  

Amb tot, hi ha molts clubs que fan una molt bona feina en aquest sentit, becant joves amb dificultats 

econòmiques i assumint un rol educatiu amb els seus joves, més enllà dels resultats competitius. També la 

ciutat d’Olot i altres municipis de la comarca tenen un programa de beques per a esportistes o bé iniciatives 

per facilitar l’accés a l’esport de manera inclusiva per tothom.  

 

SERVEIS PER A JOVES: 

 TARDA JOVE A L’IDEAL-OJG 
 I-PUNT, INFORMACIÓ I DINÀMIQUES SOBRE SALUT AL LLARG DEL CURS ALS INSTITUTS DE LA COMARCA 
 PROGRAMA SALUT I ESCOLA 
 SAI, SIAD DEL CASG 
 CAS JOVE, CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT A LES DROGODEPENDÈNCIES 
 TAULA DE SALUT JOVE COMARCAL, FORMACIÓ D’AGENTS DE SALUT JOVES 
 RECURSOS EDUCATIUS. XERRADES I TALLERS SOBRE SALUT  A LES ESCOLES I INSTITUTS DE LA COMARCA 

 L’IDEAL-OFICINA JOVE DE LA GARROTXA– SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ 
 SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
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LLEURE, OCI I CULTURA  

EL LLEURE, CONSIDERAT EDUCACIÓ NO FORMAL, ESDEVÉ DE VITAL IMPORTÀNCIA PER A LA 
FORMACIÓ I LA SOCIALITZACIÓ DE LA PERSONA, JA QUE CONDICIONA I MODELA ELS HÀBITS, 
HABILITATS, ACTITUDS I ELS VALORS SOCIALS 

 
Els joves necessiten entorns de lleure i d’oci, activitats amb un component educatiu important per al seu 

desenvolupament com a persones i com a ciutadans. Se’ls ha de donar l’oportunitat de gaudir d’aquests 

moments i que els puguin compartir amb d’altres iguals. 

 

A la comarca hi ha un gran ventall de col·lectius que treballen l’educació en el lleure, tant durant el curs 

escolar com durant l’estiu. També els espais joves desenvolupen una tasca similar als esplais diari,s però 

amb l’assistència i permanència lliure. És important la funció dels casals d’estius de la comarca perquè donen 

servei a molts joves durant els mesos de juliol i agost tant pel que fa referència a oferir activitats d’educació 

en el lleure com per la contractació de joves per fer de monitors. 

 

Pel que fa a l’oci, la majoria són espais de consum que obliguen a tenir diners si se’n vol gaudir. Aquest fet 

provoca l’aparició de punts improvisats de trobada i de reunió de grups de joves a diferents llocs dels 

municipis. Així, la relació oci-consum és cada vegada més present i per tant provoca desigualtats evidents. 

Els dispositius mòbils i les xarxes socials han ajudat a universalitzar una tipologia d’oci entre els joves que ha 

suavitzat aquesta situació de desigualtat ja que la majoria de joves disposen d’aquests dispositius.  

La majoria dels joves troben a faltar espais d’oci sobretot pel que fa referència a l’oci nocturn. 

Cal destacar les festes populars a tota la comarca que són, sobretot a l’estiu, un pol d’atracció molt important 

del jovent de la zona. 

 

De l’enquesta feta pel Servei de Joventut- Garrotxajove en destaquem: 
 

63,4%  dels joves participen en alguna entitat o associació 

8,3%  formen part de la junta organitzadora 
 
Pel que fa a la dedicació del temps lliure, els joves enquestats responen: 
 

77,3%  a estar amb els amics 

55 %  a fer esport 

40,6% a estudiar 

38,8% a navegar per internet 
 
 

Quant a la cultura, en els últims anys, a causa de a les innovacions en les tecnologies, s’estan modificant les 

pràctiques i els hàbits de consum cultural dels joves. Però també hem detectat altres factors que poden 

explicar aquest canvi en el comportament cultural: l’edat, el sexe, el nivell d’estudis, el lloc de residència, la 

dimensió del municipi o el nivell d’ingressos del nucli familiar. La majoria d’autors coincideixen en el fet que 

el nivell d’estudis, en primer lloc, i l’edat, en segona posició, són les dues variables que més diferencien els 

hàbits culturals de la població d’un territori.  

 

 



Pla comarcal de joventut. 2020-2024. Consell Comarcal de la Garrotxa 

24 
 

A la Garrotxa hi ha una activitat cultural molt àmplia. Tot i que es treballen activitats i programes culturals 

per a joves, preocupa l’escassa participació d’aquest col·lectiu. Potser cal posar l’accent en la connectivitat i 

comunicació cap a ells i treballar la gestió de la cultura no només com a consumidors sinó com a creadors i 

gestors d’activitats. En definitiva, que siguin els mateixos joves els motors i promotors de les activitats 

culturals. Per aquest motiu és molt important el treball estret i continuat amb les àrees de Cultura dels 

ajuntaments.  

Seguint un estudi del CONCA del 2020, a  Catalunya, els principals factors que el jovent diu que dificulten el 

consum cultural i que poden ser extrapolables a la nostra comarca, són: el preu, la manca de temps, la manca 

d’interès, la manca d’oferta pròxima o les dificultats de mobilitat i/o acompanyament. 

 
Tanmateix, en els municipis petits la participació en les dinàmiques culturals es canalitza a través de les 

entitats i associacions. Els joves formen part de la vida associativa i moltes d’aquestes activitats són 

organitzades per ells. Cal, doncs, treballar perquè el teixit associatiu continuï garantint part de la cultura a la 

nostra comarca. 

 

Destaquem la col·laboració entre l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa 

per tal de portar espectacles als diferents municipis amb la voluntat de descentralitzar-los d’Olot i facilitar-

ne, així, l’interès i participació. 

 
SERVEIS PER A JOVES 

 CLUB DE LECTURA JUVENIL A LA BIBLIOTECA D’OLOT 
 LAP (L’ALTRA PROGRAMACIÓ) AL TEATRE 
 PROJECTE RECURSOS EDUCATIUS ALS INSTITUTS: PROGRAMACIÓ DE TALLERS, XERRADES, AUDICIONS MUSICALS, TEATRE, 

ANIMACIÓ, EXPOSICIONS...  
 TOTS DANSEN, PROJECTE ADREÇAT A JOVES DE 2N ESO PER APROPAR LA DANSA CONTEMPORÀNIA ALS JOVES 
 CARNET COOLTURA JOVE: CARNET GRATUÏT PER A JOVES DE 12 A 29 ANYS , AMB EL QUE TENEN DESCOMPTES A LES 

ENTRADES DE MÚSICA, DANSA I TEATRE DEL 50% 
 TALLER I ACTIVITATS ALS DIFERENTS ESPAIS JOVES 
 FESTIVALS AMB PARTICIPACIÓ DE JOVES A DIFERENTS NIVELLS  
 JORNADA DE DELEGATS I FESTA DE SANT TOMÀS D’AQUINO. COMISSIÓ D’ALUMNES 
 PROMOCIÓ DE JOVES CREADORS I ACTORS DES DE INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT 
 FIRES, FESTES I ACTIVITATS CULTURALS 
 AGENDA CULTURAL DE LA GARROTXA (WWW.TURISMEGARROTXA.COM) 
 L’IDEAL-OFICINA JOVE DE LA GARROTXA– SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ 

 SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
 

 
  

http://www.turismegarrotxa.com/
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PARTICIPACIÓ  

ELS JOVES PARTICIPEN I S’IMPLIQUEN, EN DIFERENTS GRAUS, MÉS DEL QUE PENSEM. PERQUÈ ELS 

GENERA SENTIMENT DE PERTINENÇA I ARRELAMENT A LA COMUNITAT 

Si entenem que la participació és un concepte amb múltiples prismes, i que per tant, no hi ha una única 

estratègia que serveixi com a element comú per a tots els plantejaments de participació i foment de la 

participació, podem dir que la Garrotxa compta amb una bona participació juvenil. 

Les dades ens mostren que les entitats esportives, les de tipus cultural i de cooperació o voluntariat són les 

que compten amb més presència de joves. A darrere se situen les d’excursionisme i polítiques i, en últim lloc, 

les d’esplai i les associacions de veïns.  

 

Els joves dels municipis petits de la comarca majoritàriament participen de les entitats existents, les quals 

normalment solen organitzar activitats de caire cultural, popular i tradicional: festes majors, cavalcades de 

reis, etc. Aquesta participació referma el sentit de pertinença al municipi. 

Malgrat tot,  la gran majoria d’associacions pateixen els mateixos problemes: manca de relleu generacional 

per tirar endavant les seves accions, manca de compromís per part dels joves associats, manca de persones 

que vulguin assumir responsabilitats, etc. 

 

En el cas de les persones joves, no hi ha un rebuig a la participació, sinó a les formes tradicionals de 

participació i a les pràctiques enquistades en les organitzacions i institucions. Això requereix fer un major 

esforç d'anàlisi d'interessos i creativitat quan ens proposem promoure la participació juvenil. Cal conèixer els 

joves i ajudar-los a trobar propostes que els engresquin i que s'adaptin als seus valors, interessos i necessitats 

canviants. I sobretot, generar espais de participació. Però cal tenir en compte que perquè funcionin, hi ha 

d’haver un treball previ de dinamització juvenil, crear un vincle de confiança i connectar les diferents realitats. 

 
Malgrat l’estigma que s’ha generat al voltant de la població jove durant la Covid, el Consell Nacional de la 

Joventut de Catalunya destaca aquest col·lectiu com un dels que més s’han mobilitzat per pal·liar els 

efectes de l’alerta sanitària. Han estat protagonistes en la resposta solidària davant la pandèmia, i han 

assumit iniciatives molt bones. A tall d’exemple, a la nostra comarca hi ha hagut tota una sèrie de projectes 

dutes a terme pels joves durant el període de confinament: portar menjar i medicaments a les llars, explicar 

contes a la mainada via virtual, fer i repartir mascaretes o detalls per la mainada o roses per Sant Jordi...  

Per tant, els joves no és que no participin, sinó que potser no es parla prou del que fan.   

 
SERVEIS PER A JOVES 

 COMISSIÓ D’ALUMNES DEL CEM: ORGANITZA JORNADA DE DELEGATS. SANT TOMÀS, PLENARI DEL CEM 
 BRIGADES JOVES 
 I-PUNT 
 ACTIVITATS ALS ESPAIS JOVES 
 TAULES JOVES DE POBLES 
 SERVEI INTEGRAL DE SUPORT A L'ASSOCIACIONISME (SISA) 
 TAULA JOVE COMARCAL 
 ENTITATS, ASSOCIACIONS 
 L’IDEAL-OFICINA JOVE DE LA GARROTXA– SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ 

 SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
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MOBILITAT  

LA MOBILITAT ÉS POSSIBLEMENT UN DELS FACTORS MÉS DIFERENCIADORS ENTRE LES PERSONES 

JOVES D’UNA GRAN CIUTAT I EL JOVES  DE MUNICIPIS PETITS I DISSEMINATS 

 
La manca d’una bona xarxa de transport públic que connecti les poblacions de la comarca entre si (i també 

amb la resta de comarques) limita l’accés a molts serveis. El transport públic existeix, però sovint és limitat 

en freqüència de pas, és car i en alguns casos no cobreix tot el territori. Els joves manifesten que no 

s’adequa a les seves necessitats, i això els genera una forta dependència dels vehicles privats, factor que 

agreuja una discriminació a nivell social. 

Menys del 20% dels joves utilitzen el transport públic 
 
La disseminació d'alguns dels municipis de la comarca tampoc ajuda a la comunicació entre municipis, i en 

conseqüència, també afecta les polítiques de joventut: és difícil cohesionar grups de joves que viuen a uns 

quants quilòmetres de distància entre ells i que, a més, disposen de pocs espais, municipals o no, que puguin 

esdevenir lloc de referència. 

 

A tota aquesta mancança, s’hi afegeix el fet que Olot, com a capital de la comarca, aglutina la majoria de 

recursos de la Garrotxa: serveis de salut especialitzats, centres comercials, alternatives d'oci i lleure i instituts, 

que fa que tant joves com adults s'hi desplacin molt sovint. Aquest desplaçament obligatori per fer-hi els 

estudis de secundària combinat amb l'oferta de recursos que la capital ofereix, provoca en moltes ocasions 

un desarrelament dels municipis ja des de l'adolescència. 

 
Segons dades extretes de l’enquesta del Garrotxa Jove: 

41,6% assegura que el transport que utilitza normalment per desplaçar-se és el cotxe 

8,4% es mou amb la moto 

9% es desplaça amb bicicleta o patinet 

25,7% a peu 

14,1% utilitza el transport públic. 

 
 
En el cas dels universitaris, un 20% dels joves marxen els dilluns i tornen els divendres, i adeqüen el seu 

habitatge en pisos d’estudiants, bé sigui per ganes i/o tradició de compartir “pis d’estudiants” o bé per la 

dificultat de desplaçament. Però malgrat aquesta dificultat, entenem que és un valor afegit i un aprenentatge 

vital molt important per als nostres joves, i el considerem un factor important per al seu desenvolupament 

tant personal com professional. 

 
Des del Consell Comarcal, amb la col·laboració dels ajuntaments, i conscients de les dificultats existents, es 

duen a terme iniciatives per pal·liar aquesta situació, com el cas dels busos nocturns de les festes majors, 

convenis amb empreses de mobilitat sostenible o bé ampliació d’horaris del transport públic en dies clau 

(mercat setmanal). Una altra actuació que soluciona en part aquestes mancances, és la integració tarifària. 

Però en aquests moments aquest tema està aturat al Departament de Política Territorial,  perquè s'està 

treballant en una integració tarifària única a Catalunya.  
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En tot cas, és important tenir present el factor mobilitat i la dificultat que suposa per a les persones joves de 

la comarca. Cal ser-ne conscients i intentar resoldre aquestes dificultats en la mesura que sigui possible, atès 

que pot ser un factor més que determini el lloc de residència dels joves: si no em puc desplaçar per anar a 

treballar o m’afecta a la despesa, m’instal·laré en un territori on tingui facilitats per moure’m.  

 
SERVEIS PER A JOVES: 
 

 BUSNIT - TRANSPORT A FESTES DE LA COMARCA 
 TRANSPORT PÚBLIC D’OLOT I DE LA COMARCA (TPO) 
 CAMPANYES DE MOBILITAT SOSTENIBLES 
 L’IDEAL-OFICINA JOVE DE LA GARROTXA– SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ 

 SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
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MOBILITAT INTERNACIONAL 

LA MOBILITAT HAURIA DE SER PER VOLUNTAT PRÒPIA, PER CONÈIXER I VIURE EXPERIÈNCIES 
POSITIVES, NO PAS OBLIGADA PER MOTIUS LABORALS O POLÍTICS, ENTRE D’ALTRES 
 
La Garrotxa i el Gironès són les dues comarques de la demarcació de Girona on més ha crescut el nombre d’ 

emigrants en els últims anys: 1.749 garrotxins estan registrats com a residents a l’estranger (403 d’aquests 

són joves de 15 a 29 anys). El grup dels menors de 16 anys ha passat del 16% de 2009 al 22% a 2019, fet que 

sembla indicar que la instal·lació fora de Catalunya afecta, cada cop més, famílies senceres. 

 

A aquests nombres, caldria afegir-hi els que no estan inscrits als consolats, que representen un 15% sobre els 

inscrits. Això elevaria els residents a l’exterior en unes 380.867 persones de Catalunya i en 2.011 persones 

de la Garrotxa.  

 
Els països amb més inscrits de la Garrotxa són per aquest ordre: 
 

392 
França 

297 
Regne Unit 

212 
Alemanya 

 

108 
Argentina 

97 
Estats Units 

77 
Bèlgica 

 

 

Segons l’IDESCAT, el 2017 hi havia gairebé 53.000 joves residents fora de Catalunya, que representen el 18% 

de la població resident a l’estranger. 

Si és un desig del jove, cal respectar-ho i fins i tot, animar-lo perquè visqui l fet de marxar com una 

experiència vital. Però si és el contrari, que han hagut de marxar per falta d’oportunitats aquí, a casa nostra, 

cal plantejar-se estratègies perquè aquest col·lectiu pugui quedar-se a fer el projecte de vida. Podem posar la 

mirada en experiències com la Jornada Municipi viu: joves i arrelament, que va organitzar la Vall d’en Bas. 

Altrament, s’estan engegant projectes tant des de la Direcció General de Joventut com d’altres departaments 

i entitats, per facilitar el retorn dels joves, com és el cas del programa Odisseu. 

Així mateix, cada vegada són més comuns els desplaçaments internacionals entre els joves de la Garrotxa 

per motius de voluntariat, estudis (Erasmus i altres tipologies de pràctiques), feina o programes específics 

d’intercanvi o projectes concrets. 

 

53,8% dels joves els agradaria tenir l’experiència d’estudiar o treballar fora del país  
 

Per aquest motiu, i veient que  les consultes sobre oportunitats de mobilitat juvenil als diferents punts 

d'informació cada vegada eren més elevades, el Servei de Joventut del Consell Comarca va començar a 

especialitzar-se en aquest tema, creant el Servei de Mobilitat Internacional, pel qual passa una mitjana de 5 

joves per setmana.  

I el 2014 s’acredita com a multiplicadors qualificats de la Xarxa Eurodesk, una xarxa de punts d’informació de 

mobilitat europea per a joves. Formar part d’aquesta  xarxa ens ha facilitat tenir una xarxa de contactes 

directes i accés a entitats, programes i informació de primera mà per poder oferir als joves de la comarca i 
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ampliar recursos tant als joves com a professionals, com ara:  intercanvis amb països europeus en època 

d’estiu, gestionar el servei de voluntariat europeu o CES, assessorament a entitats i centres educatius...  

 

SERVEIS PER A JOVES: 
 

 BUSNIT - TRANSPORT A FESTES DE LA COMARCA 
 TALLERS I XERRADES DE MOBILITAT SEGURA I ALTRES 
 PUNT EURODESK GARROTXA 
 RESILIENCE EARTH - PROJECTES CONJUNTS I DE COL·LABORACIÓ 
 XERRADES ALS INS –MOBILITAT INTERNACIONAL  
 PROGRAMES ERASMUS + : INTERCANVIS EUROPEUS 
 L’IDEAL-OFICINA JOVE DE LA GARROTXA– SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ 

 SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
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DIVERSITAT, EQUITAT I COHESIÓ SOCIAL 

LA IGUALTAT DE GÈNERE ÉS UN DELS PRINCIPALS TEMES QUE CAL TREBALLAR AMB ELS JOVES  

 

Igual com en el conjunt de la societat catalana, no podem considerar el col·lectiu juvenil de la Garrotxa com 

un grup homogeni, sinó que presenta una realitat molt diversa en funció del gènere, de l’origen, dels 

factors socioeconòmics, culturals o religiosos, etc. 

 
Davant d’aquesta diversitat, és inevitable parlar de desigualtats quan s’intenta analitzar i detectar les 

necessitats de les persones joves del nostre territori i donar resposta a les dificultats amb què es troben en 

el desenvolupament de la seva trajectòria personal. 

 

Algunes dades de les problemàtiques socials a la Garrotxa detectades pel Consorci d’Acció Social de la 

Garrotxa durant el 2019: 

 

17%  de la població beneficiària d’atenció social bàsica 

302 infants i adolescents han necessitat acompanyament socioeducatiu 

16  mesures a la dona 

105  persones demandants d’asil 

267  dones que s’han informat, assessorat i/o rebut suport psicològic 

20  persones ateses pel Servei d’Atenció a la Diversitat Afectiva i de Gènere 

 
La diversitat influeix en tots els àmbits: centres educatius, espais públics, espais socioeducatius, etc. i en 

alguns casos pot generar situacions de desigualtat, que es detecten en els diferents escenaris de la vida diària 

de la població jove: major índex d’abandonament dels estudis obligatoris, creació de col·lectius atomitzats i 

de guetos entre les persones joves d’origen estranger, que tenen poca relació o no tenen relació amb la 

població d’origen, major dificultat d’accés als diferents recursos i serveis juvenils, etc. 

 

Com a factors a tenir en compte, i segons l’Estudi de la cohesió social a la Garrotxa, realitzat pel Consorci 

d’Acció Social de la Garrotxa el 2017, la població estrangera de la comarca es va multiplicar gairebé per quatre 

entre el 2000 i el 2017, i va passar del 3,5% al 13,4%. A més, en els darrers anys ha augmentat el nombre de 

nacionalitzacions de persones d’origen estranger. La principal característica de la població d’origen estranger 

de la Garrotxa és la diversitat, atès que trobem un total de 91 nacionalitats i ètnies diferents.  

 
Volem fer una menció especial al col·lectiu de joves que migren sols. A la Garrotxa han arribat 109 joves. 

L’agost del 2018 es va obrir a Maià de Montcal el Servei de Primera Acollida i Atenció Integral Mas Teixidor, 

amb capacitat per  acollir 20 joves.  L’any següent, a Sant Feliu de Pallerols, es va obrir un Servei de protecció 

d’emergència a mas Coll de Dalt (Sant Iscle de Colltort), amb una capacitat per a 30 joves. Ambdós espais es 

van habilitar com a centre residencial per fer front al col·lapse del sistema d’acollida de la Generalitat de 

Catalunya davant l’arribada de joves estrangers no acompanyats.  Els usuaris del centre són nois d’entre 14 i 

18 anys, majoritàriament procedents del Marroc o de l’Àfrica subsahariana.  

Per les seves característiques de transitorietat és difícil, pel que fa a  polítiques de joventut, fer plans de futur 

amb aquests joves per tal d’arrelar-los al territori i de fer propostes de cohesió social entre altres joves de la 

seva edat. 
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Tot i així, s’ha fet un treball amb els professionals del centre, el Servei de Joventut, els ajuntaments i el 

CASG per tal d’incloure aquests joves dins els projectes municipals. En aquest sentit, les brigades joves en 

són un exemple de participació. També ho és la contractació de 8 joves que migren sols  a través del SOC 

mitjançant cinc municipis, o bé el programa “Connectem?”. 

En aquest sentit, la figura de les dinamitzadores cíviques del CASG fan una intervenció molt bona amb aquests 

joves i gestionen la subvenció del SOC. També entitats civils com la Xarxa Autònoma d’Acollida de la Garrotxa 

fa un treball molt bo d’acolliment i d’acompanyament d’aquests joves que arriben sols. 

 
Pel que fa a la temàtica relacionada amb la igualtat de gènere (sexisme, violència, discriminació salarial, etc.) 

a la pregunta feta a l’Enquesta Jove de la Garrotxa sobre quins temes hauria de prioritzar el seu ajuntament, 

els joves expressen que és un dels temes que més els preocupa, juntament amb el tema mediambiental. 

 

En aquest sentit, la tendència general de la societat pel que fa a sensibilitat sobre aquest tema també es 

reflecteix entre el col·lectiu jove. I sembla que de mica en mica va arribant també al nivell polític, tal com ho 

demostra l’augment en la demanda d’organització d’accions de sensibilització i prevenció de les violències de 

gènere, com els Punts Liles o la campanya “Retalla les violències”, entre d’altres. 

 
 
SERVEIS PER A JOVES: 
 

 CASG: SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL (SAI), SERVEI D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ A LES DONES (SIAD), SERVEI 

D’ATENCIÓ A LA COMUNITAT, SERVEI D’ACOLLIDA PER JOVES 
 DINAMITZADORES CÍVIQUES  
 PROJECTE CONNECTEM? 
 PROJECTE RITMES DE BARRIS, DE CEPAIM 
 DIFERENTS DINÀMIQUES AL PROJECTE DE RECURSOS EDUCATIUS PER ALS INSTITUTS DE LA CIUTAT I LA COMARCA 
 ASSESSORAMENT ESPECÍFIC PER PART DELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA COMUNITAT (CASG) ALS CENTRES EDUCATIUS DE 

LA COMARCA I A D’ALTRES SERVEIS 
 PROJECTE TRAMPOLÍ 
 SISTEMES DE BEQUES, AJUTS I EINES FACILITADORES DE LA PARTICIPACIÓ 
 SOCIAL LAB GARROTXA (SOBRE IGUALTAT D’OPORTUNITATS DES DE LA INFÀNCIA) 
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B. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
 
 

POLÍTIQUES DE JOVENTUT COMARCALS  

El Servei de Joventut del Consell Comarcal és l’encarregat de desenvolupar les polítiques de joventut de la 

comarca de la Garrotxa i esdevenir un suport als ajuntaments per tal que aquests puguin oferir serveis de 

qualitat en l’atenció i la dinamització als joves de la comarca.  

Per aquest motiu, disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut per poder donar aquest 

suport i proporcionar-los els recursos per poder dissenyar, planificar i implementar programes i projectes 

adreçats als joves de la comarca, tenint en compte els seus interessos i reconeixent la realitat i necessitats 

de cada municipi. 

 

Una de les característiques destacades d’aquest equip és el fet que sigui multidisciplinar i interdependent. 

Hi ha una especialització de les feines i dels àmbits d’actuació, que funciona sumant coneixements i 

experiències, el qual enriqueix tot el treball que es desenvolupa, i això repercuteix en l’equip i en el resultat 

final.  

 

Un dels serveis que ofereix és el de tècnics de joventut (antic projecte “tècnics compartits de joventut”). La 

seva funció és donar suport al desenvolupament de polítiques de joventut als municipis de la Garrotxa i tot 

el que se’n deriva: crear serveis específics adreçats als joves, dinamitzar les accions ja existents al municipi, 

potenciar que s’aprofitin més i millor els serveis que s’ofereixen des del Consell Comarcal, definir les línies 

d’actuació en matèria de joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin les 

d’àmbit municipal... Però, sobretot, la seva principal funció és educar( en tot el seu significat) i vetllar 

perquè els municipis apliquin la quota juvenil en tot allò que es plantegi, referint-nos a la transversalitat 

del concepte joventut. 

 
Des de la seva implementació, el projecte ha anat evolucionant per adaptar-se a la realitat del moment, i ha 

passat d’un model de treball individual i aïllat de cada tècnic al municipi encomanat, a un model de treball 

conjunt entre tots els tècnics del servei, fet que ha aportat una visió cada cop més supramunicipal de la 

dinamització de les polítiques de joventut i que permet tractar les polítiques de joventut amb una visió 

territorial de comarca sense oblidar les singularitats de cada municipi.  

 

L’equip tècnic del Servei també dona cobertura a la resta de municipis, tant si tenen professionals que es 

dediquen a joventut com si no. Vetllar perquè la comarca faci polítiques de joventut de qualitat és una de les 

prioritats.  

 

Un dels elements determinants a l’hora de desenvolupar les polítiques de joventut són els recursos, detallats 

a continuació: 
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o Recursos humans 
 
 
 

 Categoria 

professional 

Hores 

dedicació 

Funcions 

Cap d’àrea  A2 37.5h Responsable de l’Àrea de Joventut i Educació. 

Coordina totes les tasques del SJC, les 

competències delegades de Joventut i el suport 

a les polítiques de joventut comarcals. 

 

4 tècniques de 
joventut  

A2 37.5h Responsables del desplegament de les 

polítiques de joventut municipals i del disseny, 

planificació, execució, coordinació i avaluació 

dels plans locals de  joventut i dels projectes i 

serveis que se’n deriven. 

 

1 Referent 
d’ocupació 
juvenil 

A2 37.5h Responsable de facilitar i acompanyar la 

transició de persones joves des del sistema 

educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. 

Informació, orientació, assessorament i 

derivació de l’àmbit formatiu i ocupació.   

 

1 dinamitzador  31h Responsable del projecte IPunt, informació als 

instituts i a l’Ideal-OJG. 

 

1 persona de 
suport  

C2 20h Responsable de tots els temes de suport 

administratiu. 

 
 
 
 

o Recursos funcionals: 

 

El Servei de Joventut s’ubica a la segona planta de la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa, on treballa 

l’equip de professionals del Servei i atén els joves que venen a fer consultes.  

 

A banda d’aquesta ubicació, també es compta amb l’Oficina Jove de la Garrotxa, ubicada a 500 metres del 

Consell Comarcal, ben bé al mig d’Olot, capital de comarca. En aquest espai hi podem trobar els 

dinamitzadors i informadors de l’OJG, però també és l’espai de treball de tota la diversitat de professionals 

del Servei de Joventut, de l’Ajuntament d’Olot i de les educadores del CASG. 
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L’IDEAL – OFICINA JOVE DE LA GARROTXA  
L’any 2014 la XNEJ de la Generalitat desplega l’Oficina Jove de la Garrotxa, 

amb l’objectiu de posar a l’abast del ciutadà jove una xarxa de serveis i 

equipaments que l’ajudin i li donin suport en el seu procés d’emancipació. 

 
Per tal d’enfortir aquesta oficina, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot subscriuen un 

conveni per dur a terme la gestió complint els criteris d’interinstitucional i interdepartamental. S’estableixen 

unes línies de treball conjuntes i es defineix una planificació estratègica, coordinant i cohesionant accions i 

projectes que garanteixen una actuació integral i connectada a la realitat juvenil. 

  
Així mateix, de manera lògica i pensant en el  bé comú dels joves, l’oficina s’ubica a l’Ideal, l’espai de 

referència dels joves d’Olot, però també de la comarca,i un lloc cèntric i de fàcil accés pels joves. Així doncs, 

passa a dir-se l’Ideal – Oficina Jove de la Garrotxa (L’Ideal-OJG). 

 

D’aquesta cogestió en surt un equip multidisciplinari, integrat per professionals de joventut d’ambdues 

administracions, que es posen a treballar de forma col·laborativa i coordinada, amb una visió comarcal, 

compartint els mateixos objectius i mantenint una relació de treball estable. 

 
 

 
 
 

 

L’Ideal-OJG presta el servei d’informació generalista, el servei d'informació i orientació juvenil. Es tracta del 

pilar fonamental de qualsevol Oficina Jove, i serveix per informar, assessorar, orientar i recolzar les persones 

joves davant de qualsevol tràmit, gestió, dubte o necessitat d'informació i orientació que puguin tenir. Podem 

considerar aquest servei com la finestreta única que atén el jove en primera instància i el deriva a algun altre 

servei especialitzat sempre que sigui necessari.   

 

 

L'IDEAL 
OJG

PROFESSIONALS 
DEL SERVEI DE 

JOVENTUT 
COMARCAL

ENTITATS, 
DEPARTAMENTS 

I RECURSOS 
COMARCALS

PREFESSIONALS 
DEL CASG

PROFESSIONALS 
DE L'ÀREA 

D'EUDCACIÓ I 
JOVENTUT DE 

L'AJUNTAMENT 
D'OLOT

REFERENT 
JUVENIL 

D'OCUPACIÓ 

PROFESSIONAL 
DEL SERVEI 

TARDA JOVE
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Parteix de tres objectius: 

1. Donar una atenció integral als joves que afavoreixi el seu desenvolupament personal i social. 

2. Prestar els serveis d'informació, orientació i/o assessorament en aquells temes que afecten la vida del 

jove, principalment: educació, treball, salut, habitatge i associacionisme i participació. 

3. Acompanyar i/o derivar els joves a serveis més específics o especialitzats sempre que sigui necessari. 

 

Atenent a les característiques pròpies que defineixen la comarca i tenint en compte les necessitats dels 

municipis que la integren, l’Ideal- OJG  ofereix tres assessories especialitzades: educació, treball i mobilitat 

internacional.  

Cadascuna d’aquestes assessories s’ofereixen presencialment i, si escau, de manera descentralitzada al 

municipi on visqui la persona jove. En el cas que es cregui convenient, el personal tècnic deriva les persones 

joves a altres departaments i recursos especialitzats de la comarca, amb la idea d’oferir al jove un 

assessorament molt més exhaustiu mitjançant professionals especialitzats. D’aquesta manera incorporem 

una òptica integral i de transversalitat de les polítiques de joventut. 

A més, cada dilluns i durant el curs escolar, a l’Ideal-OJG hi fa estada una persona tècnica diferent, ja sigui de 

de l’Ajuntament d’Olot o del Servei de Joventut del Consell Comarcal. Es tracta de poder fer un suport, ser 

amb els joves usuaris o bé gestionar les consultes en funció de les seves especialitats. 

 

Després de 8 anys de funcionament podem dir que l’Ideal- Oficina Jove de la Garrotxa ha esdevingut un 

referent per els joves, tal i com es pot veure a la infografia següent, que recull les dades del 2019: 
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EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

Pel que fa a la comarca, la Garrotxa compta amb altres equipaments joves de caràcter municipal. La tipologia 

d’aquests equipaments juvenils són múltiples i cada un té unes funcionalitats adaptades a les necessitats 

pròpies. Tan podem parlar d’espais joves, com de centres cívics, parcs skates, locals socials, pavellons 

poliesportius, piscines municipals... 

En un territori petit com és la Garrotxa, considerem qualsevol espai utilitzat pels joves un potencial per  poder 

desenvolupar estratègies educatives en matèria de joventut.  

 
 
 

L’I-PUNT 

L’I-Punt! és el Servei d’Informació Juvenil que apropa la informació 

a la població jove de la comarca de la Garrotxa.  

S’ofereix als centres d’educació secundària on estudien els joves de la comarca i s’adreça a joves estudiants 

a partir de 12 anys en l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO, de 12 a 16 anys) i post obligatoris 

(batxillerat i cicles formatius, a partir de 16), desplaçant-se als patis dels diferents instituts de la comarca, 

quinzenalment. 

Amb l’I-Punt! s'aconsegueix que les persones joves puguin accedir als serveis i els recursos necessaris per a 

la seva autonomia i per a l’assoliment de la seva plena condició de ciutadania, treballant per la igualtat 

d’oportunitats. Al mateix temps, es busca impulsar la participació activa dels joves i el compromís amb el seu 

entorn i amb la societat en general. 

Està dinamitzat per un professional que atén les consultes dels joves, i els facilita tot tipus d’informació 

relacionada amb els serveis, activitats, projectes i recursos orientats als joves, i amb caràcter educatiu, 

laboral, de salut, d’habitatge, cultura, temps lliure i oci i de participació. 

L’I-Punt! a més a més d’informar, també pretén fer reflexionar els joves sobre temàtiques d’actualitat 

interessants. Per aquest motiu es dinamitza aquesta informació a través de dinàmiques que faciliten la 

interacció i la participació dels joves. També recull les inquietuds i possibles propostes d’activitats així com 

problemàtiques i inconvenients generalitzats dels joves. Això ens possibilita no només escoltar els joves i 

saber què pensen, sinó que també permet la planificació d’activitats a la resta de serveis, de forma 

coherent amb la seva mirada al món. 

 
 
RECULL DE DADES del curs 2019/20 
 

421 

joves atesos al 1r trimestre 

444 

Joves atesos al 2n trimestre 

111 

Joves atesos al 3r trimestre 
(dinàmiques a través de les xarxes 

socials durant el confinament) 

 

380  

Joves que han assistit a les xerrades als INS de presentació de l’Ideal-OJG i l’I-Punt 
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Majoritàriament, les consultes estan fetes per noies. I les tipologies més demanades estan relacionades amb: 

 Formació: tramitació de beques, gestió de la identitat digital i formacions reglades i no reglades. 

 Ocupació: disponibilitat del ROJ i com millorar el CV 

 Salut: disponibilitat del personal sanitari de referència, horaris de la Tarda Jove i conflictes/ relacions 

entre famílies i entre iguals. 

 Mobilitat: programes existents per fer un voluntariat, ajudes per marxar a Europa, alternatives per a 

menors de 16 anys o descomptes en transport. 

 Participació i lleure: com fer de voluntaris en activitats i entitats de la comarca i edat mínima exigida, 

horaris de l’Ideal-OJG, com participar al Projecte Rossinyol, activitats de Sant Tomàs...  

 

 

o Recursos econòmics:  

Pel que fa als recursos econòmics, el Servei de Joventut compta amb uns pressupostos que experimenten un 

creixement molt significatiu any rere any. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

117.624,77 € 151.601,30 € 324.339,52 € 344.490,66 € 346.861,64 € 

 

El pressupost de joventut de l’any 2020 ha representat aproximadament un 9,8% del total del pressupost 

del Consell Comarcal.           

El suport econòmic més rellevant prové del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 

de Catalunya. A través del Contracte Programa subscrit entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el 

departament esmentat, el Servei de Joventut rep finançament a través de les fitxes 41, 42 i 43. 

 

 
PROJECTE CONCEPTE IMPORT TOTAL  

Fitxa 41. Servei 
Comarcal de 

Joventut 

Personal tècnic comarcal 30.000.00 € 

36.275.89 € Inspeccions instal·lacions  3.080.89 € 

Seguiment activitats (Decret 267/2016) 3.195.00 € 

Fitxa 42. Oficina 
Jove 

Oficina Jove l'Ideal 25.000.00 € 25.000.00 € 

Fitxa 43. Suport als 
plans locals i 
comarcals de 

joventut 

Pla d’actuació anual comarcal de Joventut  6.280.00 € 

106.597.50 € Professionals de joventut compartits (3)  72.000.00 € 

Plans d’actuació anual en joventut de municipis fins a 
20.000 habitants 

28.317.50 € 

TOTAL     167.873.39 € 
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Per altra banda, també  rep ingressos de convocatòries d’altres organismes i institucions, com ara el SOC 

(programa Referent d’Ocupació Juvenil – 36.800,00 €), Europe Direct (programa Setmana Europea de la 

Joventut - 800,00 €) i la Unió Europea (Erasmus + intercanvis - 3.600,00 €). 

La resta de finançament (138.000,00 € aprox.) recau en el mateix Consell Comarcal i en els ajuntaments 

adherits al Servei de Joventut, a través del conveni Delegació de competències per a la prestació de serveis 

en matèria de joventut (projecte tècnics compartits). 

 

Del total del pressupost del 2020: 

 203.224,14 € són despeses derivades de personal 

 85.840,00 € són despeses derivades de projectes i activitats 

 57.797,50 € són despeses derivades de convenis per dur a terme projectes i activitats 

 

 
 
 
SERVEIS I RECURSOS  
 
El Servei de Joventut treballa per dotar la comarca d’iniciatives adreçades a facilitar el creixement personal i 

l’emancipació de les persones joves del territori. En aquest sentit, genera tot un seguit de serveis i els fa 

arribar a tota la comarca, encara que amb diferent intensitat en funció de si els municipis disposen de tècnic 

de joventut compartit, propi o no en disposen. 

 

Els tipus de serveis que s'ofereixen als ajuntaments són: 

 

1. Serveis universals: la creació d'alguns recursos requereixen uns coneixements tècnics i d’un treball 

en equip que difícilment es pot donar fora del marc del Consell Comarcal. Així doncs, l'estructura 

tècnica del Servei de Joventut crea i genera recursos d'abast comarcal, dels quals en pot fer ús 

qualsevol ajuntament de la comarca i se’n beneficien tots els joves de la comarca. 

 

2. Encàrrecs de gestió: són serveis que s'ofereixen als ajuntaments que normalment no disposen d’un 

tècnic de joventut però que volen oferir un servei puntual als joves del seu municipi. Tenen un cost i 

es regulen mitjançant un conveni. La gestió i la coordinació recau en el Servei de Joventut del Consell 

Comarcal. 

 

3. Serveis comarcals d’aplicació municipal: són tots els serveis i projectes que s’ofereixen des del Servei 

de Joventut (els universals i els encàrrecs de gestió) i que s’apliquen directament als municipis que 

formen part de l’estructura del Servei (és a dir, els que tenen signat el conveni per disposar d’un 

tècnic de joventut compartit), adaptant-los tenint en compte les necessitats detectades i les 

particularitats dels municipis. 
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ÀMBIT SERVEI TIPOLOGIA 

 

 

 

Treball i ocupació 

Xerrades als INS «La feina de buscar feina» i «I ara què?» Servei universal 

Xerrada: « I aquest estiu què?» 

 

Servei universal 

Gestió subvencions programes SOC Servei universal 

Brigades Joves Encàrrec de gestió 

Odisseu Servei universal 

Referent d’ocupació juvenil Servei universal 

Comunicació Xarxes Socials i web  Servei universal 

 

 

 

 

Mobilitat 

internacional 

Intercanvis amb altres països – Erasmus + Servei universal 

Cos Servei de Voluntariat Europeu Servei universal 

Xerrades als INS  «Mobilitat internacional» i «Passaparaula: què 

en saps d’Europa» 

Servei universal 

Eurodesk Servei universal 

Taula Europa Garrotxa (TEG) Servei universal 

Setmana Europea de la Joventut Servei universal 

 

Salut i benestar 

emocional 

Frases a les agendes de secundària Servei universal 

Taula de bon tracte Servei universal 

Formació d’agents de salut joves Servei universal 

 

Formació i 

Educació 

Rossinyol Servei universal 

Casals mancomunats Encàrrec de gestió 

Guia estiu Servei universal 

Estaciona't Encàrrec de gestió 

Informació Oficina Jove  Servei universal 

IPunt Servei universal 

Delegació de 

competències 

Instal·lacions juvenils Servei universal 

Visites activitats decret 267 Servei universal 

Xarxa Taula política, tècnica, jove, dinamitzadors Servei universal 

Proximitat Suport i assessorament a municipis no TCJ Servei universal 
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POLÍTIQUES DE JOVENTUT MUNICIPALS  

 
Podem classificar els municipis de la Garrotxa en tres grups en funció de com generen i treballen les polítiques 

de joventut: 

 

 

A) Municipis amb poca incidència en polítiques de joventut pel poc pes del col·lectiu jove 

Es tracta d'ajuntaments amb índexs de joventut molt baixos que tot i ser conscients que l'àmbit de 

joventut s'ha de treballar des d'una vessant professional, no tenen com a prioritat immediata la 

necessitat de dinamitzar les polítiques de joventut del seu municipi. Tot i l’interès o sensibilitat que 

puguin mostrar amb allò relacionat amb joventut, la realitat municipal fa que sigui més convenient 

treballar altres necessitats. No obstant, formen part de la taula política i sol·liciten l’assessorament 

del Servei de Joventut quan s’escau. 

Dins aquest grup també hi trobem municipis amb un nombre considerable de joves en alguna franja 

d’edat. Normalment demanen assessorament i orientació en matèria de joventut o bé fan la petició 

de determinats projectes del Servei de Joventut (Brigades, Estaciona’t o Casals mancomunats). 

Alguns d’aquests ajuntaments també contracten empreses per dur a terme projectes concrets de 

dinamització.  

 

 

B) Municipis que treballen les polítiques de joventut amb estructura tècnica.  

Es tracta d'ajuntaments organitzats que compten amb una estructura de joventut, ja sigui pròpia o 

compartida (projecte de Tècnics compartits de joventut). Dins d'aquests cal diferenciar entre els qui 

tenen professionals dedicats de manera exclusiva a joventut i els qui ho combinen amb altres tasques 

del mateix ajuntament. Alguns d’aquests ajuntaments han fet un pas més incorporant la figura del 

dinamitzador, tant propi com a través d’empresa, donant suport i fent equip amb el professional 

tècnic. 
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MUNICIPI PERSONAL TÈCNIC 
DE JOVENTUT 

ALTRES 
PROFESSIONALS 

PLA LOCAL DE 
JOVENTUT 

TIPOLOGIA 

ARGELAGUER    A 

BESALÚ 
   B 

BEUDA    A 

CASTELLFOLLIT    B 

MAIÀ DE MONTCAL    B 

MIERES    A 

MONTAGUT I OIX    A 

OLOT    B 

LES PLANES D’HOSTOLES    B 

LES PRESES    B 

RIUDAURA    B 

SALES DE LLIERCA    A 

SANT ANIOL DE FINESTRES    A 

SANT FELIU DE PALLEROLS    B 

SANT FERRIOL    A 

SANT JAUME DE LLIERCA    B 

SANT JOAN LES FONTS    B 

SANTA PAU    B 

TORTELLÀ    B 

VALL D’EN BAS    B 

VALL DE BIANYA 
   B 

 
 
Amb aquest quadre es pot observar, doncs: 

 

 El Servei de Joventut dona cobertura directa a 11 municipis de la comarca, mitjançant el projecte Tècnics 

de joventut compartits. 

 13 municipis compten amb un Pla local de joventut 2020 – 2024. 

 Olot disposa d’una estructura ferma de professionals, que treballen conjuntament amb el Servei de 

Joventut del Consell Comarcal. 

 La Vall d’en Bas i Besalú compten amb un tècnic propi de joventut. 

 Mieres té signat un conveni amb el CASG per disposar d’una dinamitzadora comunitària, la qual treballa 

amb els joves del municipi i rep l’assessorament, quan escau, del Servei de Joventut. 

 Montagut i Oix té un dinamitzador propi. 

 Argelaguer sol·licita els serveis de dinamització externs o bé a través d’encàrrecs de gestió del Consell 

Comarcal per a dur a terme projectes concrets.  

 Sant Ferriol, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres i Beuda, per les característiques municipals i pel baix 

índex de joventut, formen part del primer grup: depenen de la tasca tècnica que es desenvolupa al Consell 

Comarcal i a demanda seva, reben assessorament puntual i/o participen en projectes organitzats per 

aquest. Majoritàriament, el pes principal d’aquest treball recau en el responsable polític. 
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COORDINACIÓ I SUPORT A LES POLÍTIQUES MUNICIPALS DE JOVENTUT  

El suport als municipis es dona a través de diferents marcs. Entre aquests, el marc polític. 

El conseller de Joventut esdevé una figura molt important en el reforç d’aquestes polítiques. Hi ha 

establerta una comunicació molt pròxima, de manera directa i resolutiva. Entre altres, anualment es fan 

visites a tots els 21 ajuntaments que conformen la comarca per tal de conèixer de primera mà quines 

necessitats tenen i com es tradueix aquest suport. D’aquí en poden sortir unes demanes que es vehiculen a 

l’equip tècnic i, entre tots, fer-les efectives. També forma part de la Taula política com enllaç entre els 

diferents responsables polítics de la comarca, la qual cosa evidencia la importància del rol polític a l’hora de 

decidir les estratègies polítiques. 

 

D’altra banda, la coordinació i el suport també es porten a terme a través de la Xarxa Comarcal de Joventut 

de la Garrotxa, creada al 2017 amb la finalitat de potenciar i formalitzar el treball en xarxa entre el Consell 

Comarcal i els municipis de la comarca. 

 

D’ençà d’aleshores, el projecte ha anat canviant i millorant, adaptant-se a les necessitats del context actual, 

però sense perdre l’essència de l’objectiu per al qual es va crear.  Actualment, la XCJ està formada per tres 

taules: la taula política, la tècnica i la jove. 

D’aquestes tres taules: 

 

- La taula política, que es reuneix un cop l’any, està formada sobretot pels regidors/es de joventut, 

també per qualsevol càrrec electe municipal, atès que entenem i treballem el concepte joventut de 

manera transversal, i per això es convida a la resta de regidories d’un ajuntament. 

- La taula tècnica, formada pel diferents tècnics i tècniques de joventut de la comarca. Actualment 

s’està reformulant l’estructura i el funcionament d’aquesta taula, treballant en un nou format que 

inclogui tots els professionals que treballen en matèria de joventut tant des de la vesant tècnica, com 

dinamitzadora o informadora, i amb la voluntat de trobar-se més de forma periòdica.  

- La taula jove, també en procés de reformulació, amb la idea d’integrar-la dins altres taules de joves 

que ja fan un treball a la comarca en termes de participació en les polítiques de joventut. 

 

Finalment, el Servei de Joventut incentiva la cooperació entre tots els ajuntaments de la comarca en matèria 

de joventut, mancomunant serveis i recursos per aconseguir uns millors resultats globals. Amb el temps, 

ha quedat demostrada l’eficiència dels projectes mancomunats atès la dimensió, la capacitat i els recursos, 

moltes vegades limitats, de la majoria de municipis de la comarca. La manera com es realitza aquesta 

mancomunació de serveis és a través dels conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, bé sigui amb els 

encàrrecs de gestió, bé sigui amb el “Delegació de competències dels ajuntaments per disposar d’un tècnic 

per a la prestació de serveis en matèria de joventut”. Actualment, hi ha signats 12 convenis amb diferents 

municipis de la comarca.  

Tanmateix, cal continuar treballant i dissenyant propostes comarcals d’aplicació municipal, que 

mantinguin l’autonomia i sobirania municipal. 
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EXECUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELEGADES 

Dues de les funcions del Servei de Joventut que es concreten mitjançant la delegació de competències del 

Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya, són: 

 

 Visites de verificació del compliment de la regulació de les activitats d’Educació en el lleure en les quals 

participen menors de 18 anys, segons determina el Decret 267/2016, de 5 de juliol. 

  

A la Garrotxa, el 2020 s’han fet 212 activitats notificades a la Direcció General de Joventut: 

15 acampades 

2 camps de treball 

30 casals esportius( sense pernoctació) 

84 casals de vacances  

63 colònies  

2 campus esportius (amb pernoctació) 

16 rutes 

 
L’equip tècnic del Servei de Joventut informa, orienta i assessora a qualsevol entitat, associació, 

ajuntament o empresa que faci activitats relacionades amb el lleure. A més, durant aquest mateix any 

s’ha fet el seguiment i el control de 50 activitats a la comarca. 

 
 Seguiment i inspeccions a les instal·lacions juvenils, d’acord amb el que determina el Decret 140/2003, 

de 10 de juny, o la norma que el substitueixi.  
 
A la comarca hi trobem 25 instal·lacions juvenils legalitzades, de les quals es fa el seguiment de manera 

periòdica i es realitzen les inspeccions preceptives bianuals de comprovació. També es fa el seguiment i 

actualització de les dades a l’aplicatiu INSTAL de la Generalitat de Catalunya.  

D’altra banda, el Servei de Joventut informa, assessora  i tramita qualsevol tema relacionat amb aquesta 

matèria.  

 

 
 TIPOLOGIA NOM DE LA INSTAL·LACIÓ JUVENIL  MUNICIPI 

1 Alberg de Joventut 
ALBERG DE LA VALL D'EN BAS 

LA VALL D’EN BAS 

2 Alberg de Joventut 
ALBERG BELLAVISTA 

SANTA PAU 

3 Alberg de Joventut ALBERG TORRE MALAGRIDA OLOT 

4 
Casa de colònies 

ANTIGA RECTORIA DE PUIGPARDINES 
LA VALL D’EN BAS 

5 Casa de colònies 
COLÒNIES SANT PRIVAT 

LA VALL D’EN BAS 

6 Casa de colònies 
RECTORIA DE SANT SALVADOR DE BIANYA 

LA VALL DE BIANYA 

7 Casa de colònies 
ELS ARCS DE SANTA PAU 

SANTA PAU 

8 Casa de colònies LA COT SANTA PAU 

9 
Casa de colònies 

EL COLLELL 
SANT FERRIOL 

10 Casa de colònies 
EL ROURELL 

LA VALL D’EN BAS 

11 Casa de colònies 
LA CADAMONT 

SANT JOAN LES FONTS 

12 Casa de colònies 
LA CANOVA 

OLOT – BATET DE LA SERRA 
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13 
Casa de colònies 

CC LES PRESES 
LES PRESES 

14 Casa de colònies 
MAS COLL DE DALT 

SANT FELIU DE PALLEROLS 

15 Casa de colònies 
MAS COMADEMONT 

OLOT – BATET DE LA SERRA 

16 Casa de colònies 
MAS GIRCÓS 

SANT FERRIOL 

17 
Casa de colònies 

MAS LA COROMINA 
LA VALL DE BIANYA 

18 Casa de colònies 
MAS PINADELLA 

SANT JOAN LES FONTS 

19 Casa de colònies 
MAS PINSACH 

MIERES 

20 Casa de colònies 
RECTORIA SANT ANIOL DE FINESTRES 

SANT ANIOL DE FINESTRES 

21 Casa de colònies MSGR JOSEF AIGINGER LA VALL D’EN BAS 

22 
Casa de colònies 

ROCACORBA DE SALLENT 
SANTA PAU  

23 Campament Juvenil 
CAMPAMENT JUVENIL ROCACORBA DEL SALLENT 

SANTA PAU 

24 Granja Escola 
MAS COLLTORT 

SANT FELIU DE PALLEROLS 

25 
Granja Escola  

MAS FRANCH 
SANT FELIU DE PALLEROLS 

 
 
La tercera competència delegada és la figura de la tècnica comarcal. La principal dedicació se centra a vetllar 
que tota la comarca (tant joves com ajuntaments) tinguin accés a serveis i recursos adreçats al col·lectiu jove, 
així com el seguiment de tot el contracte-programa.  

 

 

EL TREBALL TRANSVERSAL I EN XARXA 

Com s’ha anat dient al llarg de tot el Pla, la transversalitat constitueix un element clau en les polítiques de 

joventut. És molt important el treball en xarxa amb la resta de professionals, agents, joves i entitats del 

territori, perquè una visió de treball comunitària ens aporta una perspectiva més efectiva i funcional en 

benefici de tota la comarca i, per descomptat, millorar la nostra feina. 

Per aquests motiu, el Servei de Joventut treballa molt estretament amb alguns departaments que, tot i no 

estar directament vinculats amb el col·lectiu jove i amb el Servei, són molt importants en l’àmbit de la 

joventut. 

Amb tots i cadascun d’ells, establim estratègies de treball conjuntes, compartim objectius i línies 

d’intervenció, ens coordinem, gestionem projectes comuns i treballem  perquè tota la població jove conegui 

aquests recursos i els pugui prendre com a referència en cas de necessitat. 

 

Els serveis amb qui treballem més estretament són:  

 L’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot 

 El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Entre els seus serveis i professionals, destaquem: el  Servei 

d’acollida per a joves,  el Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD), el Servei d’atenció integral 

(SAI), el Servei de voluntariat i el Servei de dinamitzadores cíviques.  

 Dinàmig, Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa. Entre els seus serveis i 

professionals, destaquem l’Àrea d’Ocupació Mas les Mates 

 Oficina Comarcal d’Habitatge 
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 Instituts de secundària  

 SIGMA, Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa 

 Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 

 Tarda Jove  

 Entitats i associacions de la comarca 

 Diferents àrees i professionals de la Coordinació Territorial de Girona, que actuen en representació 

de la Direcció General de Joventut. 

 

També formem part de diferents taules de treball: 

 Taula d’infància 

 Taula de bon tracte 

 Taula d’Europa Garrotxa 

 Taula de Referents d’Europa Girona 

 Taula de joves que migren sols 

 Taula de referents de salut de Girona 

 Taula tècnica de l’Escola de Segones Oportunitats 

 Xarxa 16-18  

 Espai territorial 

 

 

Tot aquest treball transversal i en xarxa ens porta a entendre la comarca de la Garrotxa com un únic 

territori, que disposa d'un gran equip de professionals que treballen els temes adreçats a joves de forma 

unificada, sense que el fet de viure en un municipi o un altre suposi cap tipus de distinció a l’hora d’accedir 

als diferents recursos, amb una visualització política d'àmbit comarcal. 
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3. CONCLUSIONS 

 

PEL QUE FA A L’ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
 

EDUCACIÓ FORMACIÓ 

 Detecció de joves que finalitzen i/o abandonen l’ESO sense certificació o que abandonen el sistema 

educatiu en l’impàs d’educació obligatòria a postobligatòria. Calen programes de suport educatiu per 

atendre els joves amb algun tipus de mancança, que potenciïn un entorn segur i de confiança, que els 

ajudin a adquirir hàbits, tenir referents positius, motivar el seu procés d’aprenentatge i definir la seva 

trajectòria educativa. En aquest sentit, cal apostar per implementar l’Escola de Noves Oportunitats. 

 Es detecta una manca d’ acompanyament i informació a l’hora d’escollir els estudis postobligatoris. És 

bàsica la figura professional del tutor, amb una funció de seguiment i orientació que també cobreixi les 

necessitats emocionals. Així mateix, seria bo intensificar la relació i col·laboració amb els instituts de la 

comarca perquè els joves poguessintenir aquest acompanyament i seguiment personalitzat. 

 El sistema educatiu ha migrat a l’ensenyament en línia d’una manera precipitada i ha evidenciat que, 

malgrat l’esforç que han fet les institucions i la comunitat educativa, el sistema no estava preparat per a 

aquesta transició. També ha evidenciat les desigualtats davant la mancança de recursos informàtics i 

d’accés a internet de manera real. Igualment s’ha d’abordar el problema des d’un espectre més ampli, 

ja que l’entorn i l’ambient familiar són determinants. 

 És molt positiu el treball que realitza la figura del Referent d’Ocupació Juvenil, i és important que 

continuï essent un referent per als joves i un suport als professionals que intervenen amb els joves. 

 Manca d’oportunitats en les activitats extraescolars atès que la majoria d’aquests serveis són de 

pagament. Cal posar esforços perquè totes les persones joves puguin fer-ne i vetllar perquè no siguin 

motiu de segregació. 

 Bon treball per part dels municipis i dels professionals de joventut per complementar  una oferta 

formativa i de lleure, amb programes que donen resposta a la realitat social, cultural i econòmica de les 

demandes i interessos de les persones joves.  

 

 

TREBALL I OCUPACIÓ 

 El col·lectiu jove és un dels que pateix més directament els efectes de les crisis econòmiques en termes 

laborals. La pandèmia ha agreujat aquesta crisi. És important un plantejament d’una política activa 

d’ocupació adreçada a joves de manera interdepartamental i integral, sobretot pensades  tenint en 

compte factors de risc socials i personals associats (ocupació, ensenyament, benestar social i salut). 

 Manca d’ofertes laborals a la comarca, fet que fa que sovint es busquin a fora del territori. Possibilitat de 
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fuga de talent, sobretot en els municipis petits. 

 Precarietat laboral, contractes temporals i condicions salarials baixes, que afecten especialment a joves 

en situació més vulnerable: joves que migren sols, joves amb nivells acadèmics baixos, joves que han 

abandonat els estudis... És important oferir programes laborals per pal·liar aquestes problemàtiques. 

 Bon treball conjunt i coordinat amb els organismes i serveis que treballen directament amb programes 

relacionats amb ocupació. Són importants les funcions de la figura del Referent d’Ocupació Juvenil com 

a nexe d’unió d’aquesta xarxa de col·laboració. 

 

 

HABITATGE 

 Fortes dificultats per a l’emancipació juvenil en el context de crisi postconfinament. Segons l’Enquesta 

de població activa (primer trimestre del 2020), el 22,5% actual representa la xifra més baixa des de l’inici 

de la crisi anterior. Si es concreta la crisi prevista, l’emancipació entre la joventut pot arribar a nivells mai 

vistos. La situació que es preveu pot suposar una vulneració generacional massiva del dret a l’habitatge i 

requerir mesures contundents per mirar de trobar-hi una solució. 

 És una preocupació prioritària per a les persones joves de més de 20 anys, la qual perceben com un 

endarreriment del seu procés emancipador. La Generalitat ha de liderar la manca de polítiques 

d’habitatge, entre d’altres. 

 Manca d’habitatge en el conjunt de la comarca que estigui en condicions per viure-hi. Els lloguers són 

molt alts i inaccessibles per a la població jove i l’habitatge d’ús turístic comença a anar a l’alça. 

 Cal apostar per nous models d’ús de l’habitatge (cooperatives de cessió d’ús, masoveries urbanes...) , 

posant més èmfasi en la informació dels models alternatius d’accés i tinença d’habitatge, especialment 

per acabar amb la cultura de la compra com a mètode d’accés principal. 

 Existeix un problema de discriminació en l’accés al lloguer per a joves. Calen campanyes de 

sensibilització entorn a la imatge positiva del jove. 

 El problema d’accés a l’habitatge s’ha d’entendre com un problema general de tot el territori. Cal la 

unió de municipis de la Garrotxa per afrontar aquesta problemàtica, intensificar el treball conjunt amb el 

Servei d’Habitatge d’Olot i l’Oficina d’Habitatge Comarcal per poder fer accions conjuntes. 

 Fa falta una aposta clara per part de nivells administratius supralocals,i en especial la Generalitat, en 

polítiques d’habitatge. Calen recursos per poder portar a terme iniciatives que els municipis petits no 

poden assumir.  
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SALUT, BENESTAR i ESPORT 

 Les persones joves són les que han viscut el confinament de manera més negativa, en relació amb 

diferents aspectes, com ara: són les que menys capaces es veuen de “manegar aquest confinament”, el 

seu estat d’ànim és, de mitjana, el pitjor de tots els grups d’edat, i els estats d’ànim positius també són 

minoritaris entre les persones joves. 

 Des de diferents àmbits de treball amb joves i des del mateix col·lectiu es manifesta una preocupació 

sobre la gestió de les emocions entre els joves, sobretot pel que afecta l'autoestima i la frustració. En 

aquest sentit, és important continuar oferint a les persones joves formacions, programes de 

sensibilització, tallers... que els ajudin a ser més forts. 

 Cal continuar centrant la nostra tasca en la promoció i adquisició d’hàbits i conductes saludables entre 

les persones joves des d’una concepció integral de la salut. 

 Els joves recorren principalment al grup d’iguals i a internet per trobar informació sobre diferents 

aspectes de la salut. Caldria facilitar que els joves disposessin de la informació vàlida i el coneixement 

dels canals, serveis i recursos existents. 

 Apareixen més problemàtiques de salut mental arran de la crisi sanitària originada per  la Covid 19. Cal 

oferir més formació i eines als professionals per poder esdevenir referents de suport emocional i 

optimitzar les intervencions educatives i preventives amb els joves.  

 És important la funció de socialització i d’inclusió que fan els clubs esportius. Cal que hi hagi una bona 

promoció de beques per a joves amb dificultats econòmiques per tal que tothom pugi tenir igualtat 

d’oportunitats en la pràctica esportiva, tant beneficiosa per als joves. Tanmateix, cal treballar 

l’abandonament femení en l’esport, que s’evidencia un cop arribats a l’adolescència. Hi ha un major 

nombre de federats masculins en front de les noies federades. 

 Valoració molt positiva del treball en xarxa i col·laboratiu amb tots els serveis i agents de salut del 

territori. Els projectes es treballen de manera transversal amb altres administracions i organismes.  

 

 

LLEURE, OCI i CULTURA 

 El lleure educatiu i l’educació no formal són elements essencials per al creixement de la persona. Cal 

oferir, promocionar i facilitar que es facin activitats de lleure educatiu a la comarca durant tot l’any i 

vetllar per la participació dels joves dins el món del lleure. Cal fer un treball col·laboratiu amb les entitats  

i empreses de lleure i tenir-los presents en les polítiques d’educació que es projectin.  

 

 Activitats de lleure mancomunades comarcalment, bon mecanisme perquè la població jove de diferents 

municipis es relacioni.  

 

 Manca d’espais d’oci nocturn i la majoria dels que hi ha són de pagament. Això provoca una desigualtat 

entre els joves.  
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 És important promoure la cultura des de diferents vessants (música, teatre, expressió gràfica, etc.) i fer-

la arribar als diferents col·lectius de joves i a tota la població en general. 

 

 Cal pensar en els diferents espais del municipi com un espai de proximitat i generador d’activitats per al 

col·lectiu jove.  

 

 L’impacte de la crisi probablement accentuarà les tendències ja accelerades per la darrera crisi 

econòmica: disminució de les formes de consum cultural més cares (cinema, teatre, bars i discoteques) i 

domesticació (realització a casa) de l’oci a través del consum digital, especialment l’audiovisual. En aquest 

punt, els espais de connectivitat públics com biblioteques o centres cívics poden revertir les desigualtats 

d’accés a la cultura.  

 

 

PARTICIPACIÓ 

 La Garrotxa és una comarca amb un teixit associatiu gran i intergeneracional, però amb problemes de 

relleu i compromís de les entitats.  

 Les entitats són un motor molt fort en la vida dels municipis i afavoreixen el dinamisme, la cohesió social 

i la participació ciutadana. Hem de garantir l’oportunitat d’arrelar al territori reforçant el vincle amb les 

entitats; potenciant i facilitant que les persones joves en formin part.  

 La participació és un element essencial per tal que les persones joves puguin influir en la vida del 

municipi. És important la creació d’espais on empoderar-los, ser crítics i viure com a ciutadans de ple dret. 

Des dels l’administració hem de vetllar per implicar la joventut en les polítiques municipals, trencant 

barreres i essent propers i amb ofertes que els siguin atractives. 

 S’ha d’incidir en el treball amb els més joves dels municipis, incloent-los dins altres grups estables de  

treball i organitzant espais de participació on puguin dir-hi la seva. És així quan comencen a crear l’hàbit 

de participació. 

 Les persones joves han estat protagonistes en la resposta solidària davant la pandèmia amb grans 

iniciatives, però s’ha detectat una criminalització del col·lectiu jove, que encara és més notable si les 

persones adolescents o joves són d’origen estranger. 

 

 

MOBILITAT 

 Als municipis de la Garrotxa hi ha una necessitat molt alta de moure’s amb vehicle privat perquè l'oferta 

de transport públic no s'ajusta a les necessitats de la població.  Això comporta una segregació social dels 

joves.  

 



Pla comarcal de joventut. 2020-2024. Consell Comarcal de la Garrotxa 

51 
 

 La falta de recursos en pot constituir un element principal que acabi determinant el lloc de residència 

dels joves. 

 Desequilibri en la distribució territorial: forta capitalitat d’Olot, concentració de joves, ja des dels 12 

anys, a la capital. La marxa de joves per motius d’estudis o de feina sovint provoca que no tornin. 

 Cada vegada hi ha més interès pels programes de mobilitat internacional, ja sigui per necessitat o per 

viure una experiència internacional.  

 

 

DIVERSITAT, EQUITAT i COHESIÓ SOCIAL 

 Cal vetllar per la igualtat d'oportunitats en tots els sentits (educatives, laborals, culturals, de mobilitat, 

d'habitatge, etc.).  Totes les accions, de manera transversal en cada un dels grans àmbits, han de tenir en 

compte la diversitat, la igualtat i la cohesió social, i han d’incidir en aquells factors estructurals que 

generen desigualtats entre els joves per raó de sexe, gènere, edat, origen cultural, classe social o territori. 

Alhora, els objectius s’han de plantejar des de la intenció de generar oportunitats per al desenvolupament 

personal i de les persones joves. 

 És necessari posar especial èmfasi a implementar unes polítiques de joventut que incloguin unes 

polítiques de gènere, i que aquestes treballin per aconseguir la igualtat afectiva entre les persones en 

tots els àmbits de la vida: social, econòmic, laboral, polític... tenint en compte la joventut com un període 

molt sensible i clau en la definició del projecte de vida personal. 

 És necessari més sensibilització i corresponsabilitat per erradicar qualsevol tipus de violència que 

pateixen les persones joves: assetjament escolar, violència contra les dones, lgtbifòbia, xenofòbia, etc 

 Augment de joves no acompanyats que migren sols.  Cal donar-los respostes i treballar perquè hi hagi 

una consciència social de la realitat d’aquests joves, de les necessitats personals i de la seva trajectòria 

de vida. Des de l’Administració cal generar recursos i oportunitats,  i donar suport a iniciatives socials que 

treballin amb projectes d’inclusió per aquests joves. Bon treball per part d’algunes entitats de la comarca 

que duen a terme programes d’acompanyament personal i formació bàsica. I també de les dues 

dinamitzadores cíviques del CASG que impulsen l’accés a noves oportunitats per a aquests joves.  

 Gran treball en xarxa amb els agents, entitats i Administració que treballen de manera directa tots 

aquests temes. Sense aquest treball col·laboratiu difícilment es podrien oferir bones polítiques inclusives.  

  



Pla comarcal de joventut. 2020-2024. Consell Comarcal de la Garrotxa 

52 
 

PEL QUE FA A L’ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
 

SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL 

 És important seguir essent presents a la comarca i ser els referents de les polítiques de joventut. Cal 

fer un treball més exhaustiu en la comunicació cap als ajuntaments i ajudar-los a marcar les línies a seguir. 

 L’especialització per temàtiques de les tècniques del Servei de Joventut ha enfortit l’equip i els serveis 

i projectes que s’ofereixen. Cal vetllar per la continuïtat d’aquests recursos humans. 

 Cal potenciar i reforçar molt més  la taula tècnica com a generadora de bones pràctiques i incloure-hi 

a tots els professionals que treballen amb i per als joves (tècnics, dinamitzadors i informadors). 

 

 

COORDINACIÓ I SUPORT A LES POLÍTIQUES MUNICIPALS DE JOVENTUT  

 Cada vegada és més freqüent que els ajuntaments recorrin a tècnics especialitzats en joventut 

abans d’iniciar qualsevol activitat adreçada a joves. 

 El poc pes poblacional fa que alguns municipis no treballin les polítiques de joventut ni que disposin 

d’una estructura personal que treballi per als joves (en la majoria de casos ho fa el regidor de 

Joventut). Des del Consell Comarcal s’està vetllant perquè aquestes polítiques siguin accessibles per 

a tothom, independentment del municipi de la comarca on es visqui. 

 La coordinació és clau per al desenvolupament de les polítiques de joventut, tant amb altres tècnics 

de diferents àrees com amb la taula de regidors i regidores. Cal continuar amb la gestió de la taula 

política com a espai de debat, consens i treball conjunt. 

 Hem de ser conscients que hi ha àmbits que excedeixen la capacitat de gestió de la regidoria de 

Joventut, atès que depenen d’altres organismes que en tenen la competència directa (transport, 

habitatge o treball, entre d’altres). Per aquest motiu, cal assegurar que s’aplica la quota juvenil en tot 

allò que es plantegi al territori, referint-nos a la transversalitat del concepte joventut i en el fet que  

els ajuntaments milloren tant l’eficàcia com l’eficiència de la feina que apliquen aquesta 

transversalitat a qualsevol de les seves àrees i no només en les activitats culturals, de lleure o d’estiu, 

que massa sovint s'associen al terme joventut. 

 

 

SERVEIS I RECURSOS 

 Existeixen pocs serveis específics adreçats a joves llevat dels municipis que disposen de professionals 

(propis o compartits) dedicats a joventut, la qual cosa fa que no es treballi amb profunditat l’àmbit 

juvenil. A més, es detecta que els serveis i recursos que genera el Servei de Joventut i que posa a l'abast 

de tots els ajuntaments, no s'aprofiten si no disposen d'algú que s'hi dediqui des d'una vessant més 

tècnica. 
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 Els ajuntaments són l'instrument principal per arribar als joves, és important dotar-los de recursos i 

capacitats perquè siguin capaços de donar resposta a les necessitats plantejades pels seus joves d'una 

manera individual o bé grupal. 

 Bona entesa i bon treball de coordinació entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal per gestionar 

l’Oficina Jove de la Garrotxa. Les dades validen que és l’espai de referència de la comarca, tant dels 

joves com dels professionals i no para de créixer el nombre d’atencions per informació, orientació, 

assessorament i tramitació. 

 Es detecta una baixa cobertura comarcal de l’Oficina Jove de la Garrotxa. Per això és molt important 

esmenar esforços per garantir l’abast comarcal i dotar de recursos, serveis i informació a la resta 

d’equipaments juvenils del territori i els professionals que hi treballen. En aquest sentit, s’ha de 

treballar de manera coordinada amb la resta de professionals i espais joves de la comarca per detectar 

necessitats, demandes i garantir aquesta  descentralització 

 En general, els serveis adreçats a joves són coneguts, atès que s’està fent una bona comunicació tant 

des de les xarxes socials com del web www.garrotxajove.cat. No obstant, cal continuar reforçant 

aquesta comunicació per visibilitzar tot allò que es genera des de Joventut.  

 

 

TREBALL TRANSVERSAL 

 Moltes de les necessitats i demandes expressades pels joves no són competència ni directa ni 

exclusiva de joventut, posen de manifest la necessitat de fer arribar aquestes demandes als ens que 

corresponguin. Aquest fet comporta que hi hagi un nombre  important d’accions de caràcter transversal 

desenvolupades per altres àrees del Consell i departaments comarcal . Bona coordinació amb aquests 

professionals.  

 El Servei Comarcal de Joventut promou el treball mancomunat, col·laboratiu i en xarxa entre les 

diverses administracions i entitats implicades en el desenvolupament de les polítiques de joventut del 

territori. Bàsic continuar impulsant aquest treball per poder fer projectes amb més garanties d’èxit. 

 Cada vegada més s’està treballant amb programes que venen d'altres departaments (SOC, 

Agricultura, Fons Europeu...) la qual cosa fa que es treballi de manera transversal i en xarxa entre 

diverses àrees,  institucions, regidories... i que es projectin accions juvenils dissenyades des del 

coneixement del propi territori, que s’ajusten a les necessitats detectades i amb un impacte positiu cada 

vegada més gran. 
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4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

 

REPTE 

El Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa treballa per millorar la qualitat de vida de les 

persones joves de la comarca, mitjançant l’impuls de les polítiques de joventut d’àmbit local i comarcal, 

sempre comptant amb la implicació, el treball en xarxa i la corresponsabilitat de totes aquelles persones que 

intervenen en el món dels joves. 

El pilar al voltant del qual recolzem el nostre compromís de treball amb i per als joves, és l’EDUCACIÓ. 

 

LIÍNIES ESTRATÈGIQUES 

El Pla comarcal de joventut s’estructura sobre la base de dues línies estratègiques que marcaran el camí a 

seguir en termes de joventut: enfortir les polítiques de joventut a la comarca i facilitar la realització del 

projecte de vida dels joves. D’aquestes dues línies estratègiques en pengen uns objectius que definiran el 

treball per als propers anys. 

Per tal que esdevinguin objectius realistes i fruit de la necessitat del territori, s’aniran reorientant cada any o 

se n’hi afegiran de nous.  

1. ENFORTIR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LA COMARCA. 

a. Desenvolupar, prestar i consolidar recursos i serveis als ajuntaments que els ajudin a resoldre 

necessitats detectades. 

b. Oferir un espai de reflexió, de coneixements i bones pràctiques que els serveixi per definir 

les actuacions municipals i ajustar-les a la realitat juvenil, plural i present a la comarca. 

c. Apropar els serveis i recursos del Servei de Joventut del Consell Comarcal a tot el territori i 

treballar per impulsar de forma mancomunada programes d'interès comú amb els 

ajuntaments. 

d. Buscar la col·laboració, la implicació i el treball en xarxa de tots els agents socials, 

organitzacions i institucions que actuen al territori. 

 

2. FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES. 

a. Acompanyar i orientar els joves i ensenyar-los competències i habilitats que reforcin la seva 

autonomia. 

b. Millorar les condicions de vida dels joves tenint en compte la individualitat de cada jove, el 

context social, el personal i la diversitat de formes i models de vida i afavorint les oportunitats 

d’emancipació social.  

c. Treballar per aconseguir el dret de les persones joves per projectar la seva trajectòria vital: 

educació, treball, habitatge, salut i benestar, accés a la cultura, al lleure i a la participació. 
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d. Impulsar la mobilitat internacional perquè els joves puguin viure experiències vitals que 

aportin un aprenentatge integral en tots els àmbits de la seva vida, i que tot aquest 

aprenentatge impacti de nou al territori.   

e. Fomentar la participació social, cultural, artística,  l’associacionisme, la presa de decisions i 

el canvi social.  

f. Oferir mitjans, eines i recursos que els sacsegi, transformi i els faci ser valents per canviar 

allò que volen canviar.  

 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 

 

Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) són un conjunt d’objectius globals, fixats per l’Agenda 

2030 de les Nacions Unides, que tenen com a finalitat construir un futur inclusiu, sostenible i resilient per a 

les persones i el planeta. Cobreixen els àmbits social, econòmic i ambiental de la sostenibilitat i tracten cinc 

grans dimensions: Planeta, Persones, Prosperitat, Pau i Partenariats. Pretenen abordar grans reptes globals 

com són la salut i el benestar de les persones, la reducció de desigualtats, l’educació de qualitat o les ciutats 

sostenibles. I, per assolir-los, és molt important que cadascú en sigui corresponsable: els governs, el sector 

privat, la societat civil organitzada i la ciutadania. 

Així doncs, i adoptant el compromís de contribuir amb els ODS, des del Servei de Joventut també ens hi volem 

sumar i integrar-los, progressivament, en les polítiques d’intervenció i en l’impuls dels programes que es 

generin, confiant en les persones joves perquè siguin protagonistes d’aquest replantejament, com a 

potencials agents de canvi que són. 
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5. DISSENY METODOLÒGIC 

 

Les polítiques de joventut de la Garrotxa es construeixen i s’executen seguint unes perspectives 

metodològiques. Algunes d’aquestes fa anys que es tenen en compte en les intervencions que es realitzen, 

però en aquest nou Pla comarcal, n’incorporem de noves.  

 

PERSPECTIVA D’INCLUSIÓ I INTERSECCIONALITAT 

Volem que la Garrotxa sigui un territori inclusiu i treballem perquè les polítiques de joventut tinguin una 

mirada oberta, sense límits, amb sensibilitat i anant més enllà dels col·lectius joves en general. 

Ens posem com a repte centrar-nos en les persones joves tenint en compte els matisos, la diversitat, la 

complexitat i les necessitats de cada una d’elles: sexe, gènere, edat, origen cultural i ètnic, classe social, lloc...   

Tot i la seva complexitat, intentem a través de diferents eines i accions aproximar-nos de forma més efectiva 

a les desigualtats del nostre territori, identificant la diversitat de realitats per poder disminuir les barreres i 

obstacles amb els què es poden trobar els joves. En aquest sentit, el treball i la coordinació amb l’equip tècnic 

del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa – CASG, entre altres entitats i ens presents al territori, ens ajuden 

a incorporar aquesta perspectiva.  

 

PERSPECTIVA COMUNITÀRIA I DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

La participació està present al llarg de tot aquest Pla, entesa com la base per tirar endavant qualsevol política 

de joventut. Per aquest motiu, es procura generar espais de participació on les persones joves puguin 

expressar les seves demandes i les seves necessitats, garantint que els diferents perfils de joves puguin 

participar-hi en igualtat de condicions. També establim canals de participació amb els agents implicats en les 

polítiques de joventut, perquè puguin tenir capacitat d’incidència en el procés de presa de decisions.  

L’objectiu és fer de la participació social i comunitària una eina clau per a la transformació i la resiliència del 

territori.  

 

PERSPECTIVA D’INTEGRALITAT 

Les polítiques de joventut no es poden concebre des d’una manera aïllada, sinó que han d’aportar una visió 

integral per poder garantir polítiques inclusives. Cal dissenyar estratègies d’actuació que tinguin en compte 

tots el àmbits que intervenen en el desenvolupament de la vida de les persones joves. 

És important articular i coordinar tots els agents i organismes implicats amb els joves, ja que només es pot 

fer una bona política de joventut si es té en compte que treballem de forma transversal.  

Per aquest motiu, les polítiques de joventut de la comarca es treballen des d’una òptica transversal, entre 

joventut i altres àrees i agents presents al territori. Aquest treball ens serveix per generar sinergies, compartir 

objectius i crear projectes conjunts que millorin les intervencions.  
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PERSPECTIVA DE QUALITAT 

Treballem per fer polítiques de proximitat, que donin resposta a les necessitats del territori, que transformin 

socialment i garanteixin la igualtat d’oportunitats a tots els joves. 

La incorporació d’indicadors d’avaluació ajudaran a valorar aquesta perspectiva, però serà sobretot la veu de 

les persones joves, dels professionals i dels càrrecs electes la que contemplarà  aquest seguiment i en 

garantirà la seva qualitat. 

 

PERSPECTIVA DE COMUNICACIÓ: PRESÈNCIA A LES XARXES 

Fem un esment especial a la comunicació a través de les xarxes socials. 

 

El col·lectiu jove és el gran protagonista d’aquesta nova era digital, i durant el confinament s’ha evidenciat 

com les persones joves han construït la seva vida al voltant del món virtual: la feina, els amics, la formació, la 

cultura... Però també ens ha permès constatar quins àmbits i col·lectius tenen més recursos per operar en 

aquest context nou, així com les dificultats i la bretxa digital existent. 

 

Així doncs, des del Servei de Joventut ens posem com a repte  ser presents a les xarxes i fer de la 

comunicació una eina més d’interacció amb els joves.  

Volem que el jove s’identifiqui amb les accions que materialitzen les polítiques de joventut, que s’en senti 

una part imprescindible per fer-les possibles, no només com un mer espectador, sinó com a peça clau de tot 

l’engranatge: en la governança, la presa de decisions, la participació, l’avaluació, etc. 

I per aconseguir-ho cal parlar-li de tu a tu, a través d'un llenguatge comú i proper, cal desinstitucionalitzar la 

nostra relació amb ell i fer que senti que la seva veu es té en compte, que volem treballar braç a braç les 

polítiques de joventut. 

 

S’ha redissenyat el pla de comunicació mitjançant una nova estratègia que vehiculi la informació als joves, la 

interacció i el contacte, la planificació de continguts, l’acompanyament, que també generi alfabetització 

digital saludable, i comuniqui tots els projectes de forma eficient. Aquest nou pla de comunicació també té 

en compte les diferents realitats dels joves, i vol treballar per eradicar les desigualtats d’accés i l’exclusió 

dels joves per motius de mancances socials i/o econòmiques.   

Es defineix a partir de tres dimensions: 

 

Informació i 
difusió 

La informació de les actuacions, accions i projectes que es duen a terme a través de 

notícies, càpsules informatives, rodes de premsa, etc. a través dels mitjans de 

comunicació, es complementen amb una presència digital permanent, freqüent i 

immediata a les xarxes socials, per augmentar la bidireccionalitat de la comunicació amb 

el jove i donar visibilitat als grups de joves, accions, iniciatives, talents i propostes de la 

comarca. 
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Vincle i 
confiança 

Comunicar des de la proximitat amb el jove, des dels seus propis interessos i necessitats, 

i des de la interacció real. Les xarxes ens permeten arribar a tots els perfils diferents de 

joves i atendre les diferents necessitats de cada un d’aquests perfils. 

 

Participació El model participatiu proposat és el que combina la participació immediata i permanent 

amb el jove digitalment, siguem presents en el seu dia a dia i que complementi la 

participació real i presencial en l’àmbit local, social, públic i polític. 

 

El col·lectiu jove és absolutament ric en diversitat, des de les diferents franges d’edat, passant per les 

diferents realitats, identitats i interessos. I per arribar-hi de manera efectiva, és necessari comunicar-nos-hi 

 a través de tots els canals possibles i disponibles. 

Per aquest motiu, en totes i cadascuna de les accions de comunicació es potencia l’etiqueta 

#somjovesgarrotxa amb l’objectiu de crear una marca que permeti a les persones joves identificar-s’hi, que 

sigui la identitat dels joves i serveixi de drecera per accedir a qualsevol tipus d’informació, projecte o servei 

que necessitin. 

  

 

 

Donem un valor molt important a l’aspecte comunicatiu de totes les tasques i els projectes que es realitzen 

des del Servei de Joventut i l’Ideal-Oficina Jove de la Garrotxa. Aquesta comunicació corporativa i institucional 

ens ajuda a posicionar-nos com un referent a la comarca i reforçar  “el poder arribar a tothom”. 

Som presents a:  

 

 

Les xarxes en números: 

1.034 
seguidors a Instagram 

@garrotxajove 
 

1.150 
seguidors a Instagram 

@lidealojg 
 
 

1.223 
seguidors a Facebook 

garrotxajove 

1.396 
seguidors a facebook 

I’Ideal – Oficina Jove de la Garrotxa 
 
 

640 
seguidors a 

Twitter 
@lidealojg 
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6. PLA D’ACTUACIÓ ANUAL  

 

A continuació, presentem els programes que es duran a terme i que s’han definit a partir del les línies 

estratègiques que ens hem marcat. 

 

1. Enfortir les polítiques de joventut a la comarca. 

1. SUPORT A MUNICIPIS 

2. TÈCNICS DE JOVENTUT COMPARTITS 

3. ASSESSORAMENT A LES INSTAL·LACIONS JUVENILS I INSPECCIONS PRECEPTIVES 

4. SEGUIMENT D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

5. TAULA POLÍTICA – XARXA COMARCAL DE JOVENTUT 

6. TAULA TÈCNICA – XARXA COMARCAL DE JOVENTUT 

7. SERVEIS MANCOMUNATS 

8. XARXA EQUIPAMENTS JOVES - OFICINA JOVE DE LA GARROTXA  

9. GARROTXAJOVE – MITJANS DE COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS 

10. FEM XARXA 
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NOM DEL PROGRAMA SUPORT A MUNICIPIS 

LÍNIA ESTRATÈGICA ENFORTIR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE LA COMARCA 

OBJECTIU Desenvolupar, prestar i consolidar recursos i serveis als ajuntaments que els ajudin 

a resoldre necessitats detectades. 

DESCRIPCIÓ Acompanyament, assessorament, informació i gestió de recursos i serveis als 

municipis, que suposin un suport en el desenvolupament de les polítiques locals de 

joventut i que els permeti arribar allà on ells no poden arribar tot sols. 

Aquest suport també passa per la planificació estratègica en matèria de joventut, 

facilitant l’elaboració dels plans locals o plans de dinamització. 

Totes aquestes funcions es porten a tereme des de l’equip tècnic del Servei de 

Joventut Comarcal. Si bé la figura de la tècnica comarcal esdevé la referent, la resta 

de professionals també formen part d’aquest suport. 

DESTINATARIS Tots els ajuntaments de la comarca 

CALENDARI Tot l’any 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Altres àrees tècniques del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Professionals de les diferents administracions comarcals 

AVALUACIÓ Nombre d’accions de suport als ajuntaments i valoració d’aquestes 
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NOM DEL PROGRAMA TÈCNICS DE JOVENTUT COMPARTITS 

LÍNIA ESTRATÈGICA ENFORTIR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE LA COMARCA 

OBJECTIU Desenvolupar, prestar i consolidar recursos i serveis als ajuntaments que els ajudin 

a resoldre necessitats detectades. 

DESCRIPCIÓ El projecte TCJ és una peça fonamental per al desplegament de les polítiques de 

joventut a la comarca, ja que permet als ajuntaments amb pocs recursos optimitzar-

los i compartir el cost que suposa treballar de manera professional amb i per als 

joves. 

Així mateix, aquest programa és imprescindible per poder tirar endavant el Pla local 

de joventut i fer realitat que els municipis puguin plantejar i desenvolupar polítiques 

locals de joventut reals, efectives, properes als joves i dissenyades tant a partir dels 

ens locals com dels joves que integren el municipi.  

Acollir-se al projecte Tècnic de Joventut Compartit suposa disposar d’una persona 

de referència i de tot un equip multidisciplinari amb visió comarcal, presència a tota 

la comarca i especialitzat en diferents àmbits i matèries de joventut, que dona 

suport als municipis a l’efecte de dissenyar, desenvolupar i executar projectes 

juvenils i programes adreçats als joves.  

Aquest equip tècnic participa en el disseny dels projectes i accions i cada un 

d'aquests es responsabilitza d'estar al corrent de diferents àmbits de treball, de 

mantenir els contactes amb els agents corresponents (salut, habitatge, treball, 

participació...) i implementar aquests serveis i accions a cada municipi adherit al 

Servei de Joventut del Consell. 

DESTINATARIS Tots els ajuntaments de la comarca 

CALENDARI Tot l’any 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

AVALUACIÓ Nombre de convenis signats i personal tècnic contractat 
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NOM DEL PROGRAMA ASSESSORAMENT A LES INSTAL·LACIONS JUVENILS I INSPECCIONS PRECEPTIVES 

LÍNIA ESTRATÈGICA ENFORTIR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE LA COMARCA 

OBJECTIU Desenvolupar, prestar i consolidar recursos i serveis als ajuntaments que els ajudin 

a resoldre necessitats detectades. 

DESCRIPCIÓ Atès que el Consell Comarcal rep finançament en matèria de joventut per la 

delegació de competències de les inspeccions de les instal·lacions juvenils, es fan 

inspeccions preceptives cada dos anys a les 25 instal·lacions juvenils que hi ha a la 

comarca. També es fa assessorament tècnic, tramitació i gestió administrativa.  

DESTINATARIS Persones físiques i/o jurídiques de les instal·lacions juvenils 

CALENDARI Tot l’any  

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Àrea d’Urbanisme del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Serveis Jurídics del Consell Comarcal de la Garrotxa 

SIGMA – Consorci de Medi Ambient i Salut Pública  

Direcció General de Joventut 

AVALUACIÓ Compliment de les visites de seguiment a totes les instal·lacions juvenils de la 

comarca 
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NOM DEL PROGRAMA SEGUIMENT ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE  

LÍNIA ESTRATÈGICA ENFORTIR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE LA COMARCA 

OBJECTIU Desenvolupar, prestar i consolidar recursos i serveis als ajuntaments que els ajudin 

a resoldre necessitats detectades. 

DESCRIPCIÓ Seguint amb la delegació de competències, i amb l’objectiu de vetllar pel 

compliment del Decret 267/2016, es fael seguiment de les activitats de lleure de 

casals, campaments, colònies o camps de treball, amb un nombre aproximat de 45 

visites anuals, concentrades majoritàriament en època d’estiu. 

També s’informa i s’assessora les entitats i empreses que ho sol·licitin en matèria 

d’activitats de lleure. 

DESTINATARIS Responsables i participants de les activitats d’educació en el lleure  

CALENDARI Períodes de vacances, principalment Setmana Santa i estiu  

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa  

Direcció General de Joventut  

AVALUACIÓ Nombre d’activitats que es fan a la comarca  

Nombre de consultes que es fan per les activitats de lleure 

Nombre de visites de seguiment de les activitats de lleure 
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NOM DEL PROGRAMA TAULA POLÍTICA – XARXA COMARCAL DE JOVENTUT 

LÍNIA ESTRATÈGICA ENFORTIR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE LA COMARCA 

OBJECTIU Oferir un espai de reflexió, de coneixements i bones pràctiques als ajuntaments que 

els ajudi a definir les actuacions municipals i ajustar-les a la realitat juvenil, plural i 

present a la comarca. 

DESCRIPCIÓ La Taula política comarcal de joventut és un òrgan de participació que té com a 

finalitat esdevenir un espai per repensar, compartir i potenciar les polítiques de 

joventut als municipis de la comarca. 

És un format obert a qualsevol càrrec electe municipal, perquè entenem i treballem 

el concepte joventut de manera transversal, i volem implicar-hi totes les àrees i 

regidories d’un ajuntament. 

Cada any se segueix una metodologia diferent, en funció de les necessitats que 

sorgeixin. Alguna vegada hem fet venir un ponent perquè ens faci reflexionar sobre 

les polítiques de joventut municipals, aquest últim any s’ha organitzat una sessió per 

treballar la diagnosi per elaborar aquest Pla. Tingui el format que tingui, el que es 

busca és la implicació de totes les persones polítiques per poder anar tots cap a una 

mateixa direcció i treballar una estratègia comarcal conjunta. 

DESTINATARIS Càrrecs electes 

CALENDARI Quart trimestre 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Tècnics de joventut de la comarca 

Càrrecs electes 

AVALUACIÓ Nombre d’assistents i grau de satisfacció, actuacions que es puguin dur a terme  
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NOM DEL PROGRAMA TAULA TÈCNICA DE JOVENTUT – XARXA COMARCAL DE JOVENTUT 

LÍNIA ESTRATÈGICA ENFORTIR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE LA COMARCA 

OBJECTIU Oferir un espai de reflexió, de coneixements i bones pràctiques als ajuntaments que 

els ajudi a definir les actuacions municipals i ajustar-les a la realitat juvenil, plural i 

present a la comarca. 

DESCRIPCIÓ Formada per personal tècnic de joventut, té la funció de coordinar accions, crear 

nous programes, compartir experiències... en definitiva, fer xarxa. 

Pretén ser un espai i un temps per a l'intercanvi de coneixements, experiències, 

preocupacions i recursos que potenciïn les relacions entre els professionals i la 

millora dels serveis. 

Es treballen aspectes d'interès comú, es comparteix informació i es proposen 

projectes i si s’escau, jornades de formació. També és un espai on es detecten 

necessitats específiques i s’estableixen sinergies i estratègies que ajudin a completar  

la feina que cada professional fa al seu municipi. 

Malgrat el seu funcionament, es vol introduir un nou plantejament que conduirà cap 

a una Taula de professionals de la joventut (TPJ) on  tindran cabuda totes aquelles 

persones que treballen per als joves, tant des de la vessant tècnica com la 

dinamitzadora o informadora. Entenem que serà un espai molt més enriquidor i amb 

diferents aportacions i visions de tots els que, al cap i a la fi, treballem per un mateix 

objectiu: facilitar la vida del jove de la nostra comarca. A més, creiem que també pot 

ajudar a reforçar el sentiment de pertinença a la xarxa. 

DESTINATARIS Professionals de joventut 

CALENDARI Dos cops l’any 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Professionals de joventut dels municipis 

AVALUACIÓ Nombre de taules fetes i nombre d’assistents 
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NOM DEL PROGRAMA SERVEIS MANCOMUNATS 

LÍNIA ESTRATÈGICA ENFORTIR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE LA COMARCA 

OBJECTIU Apropar els serveis i recursos del Servei de Joventut del Consell Comarcal a tot el 

territori i treballar per impulsar de forma mancomunada programes d'interès comú 

amb els ajuntaments. 

DESCRIPCIÓ Plantegem la mancomunació com a una opció per millorar l’eficiència dels serveis i 

recursos que posem a disposició dels ajuntaments. 

Tot i les particularitats i circumstàncies de cada municipi, moltes de les necessitats, 

demandes i problemàtiques amb les quals es troben els nostres joves són comunes 

i extensibles a la resta del territori on ens trobem ubicats.  

Per aquest motiu pensem que és lògic buscar solucions mancomunades i 

coordinades amb la resta de municipis, compartint la informació dels respectius 

municipis, intercanviant estratègies i recursos i buscant línies d’actuació conjuntes. 

Estem parlant dels programes: casals d’estiu, les brigades joves, la guia d’estiu i 

l’Estaciona’t.  

El disseny, la coordinació i la gestió  recau en l’equip tècnic del Servei de Joventut.  

DESTINATARIS Ajuntaments i joves de la comarca  

CALENDARI Tot l’any 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut Consell Comarcal de la Garrotxa 

Professionals de joventut dels municipis 

Ajuntaments de la comarca 

AVALUACIÓ Nombre d’accions fetes 
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NOM DEL PROGRAMA XARXA EQUIPAMENTS JOVES - OFICINA JOVE DE LA GARROTXA  

LÍNIA ESTRATÈGICA ENFORTIR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE LA COMARCA 

OBJECTIU Apropar els serveis i recursos del Servei de Joventut del Consell Comarcal a tot el 

territori i treballar per impulsar de forma mancomunada programes d'interès comú 

amb els ajuntaments. 

DESCRIPCIÓ Mes enllà de les funcions de l’Ideal - Oficina Jove de la Garrotxa, explicades a l’inici 

d’aquest Pla,  com a servei integral i espai de referència l’OJG té la responsabilitat 

de garantir l’abast comarcal i dotar de serveis i recursos a la resta d’espais i 

equipaments juvenils de la comarca. 

Per aquesta raó, cal establir canals de comunicació directes amb la resta de  

professionals que dinamitzen els espais joves dels municipis, per poder 

desenvolupar accions descentralitzades, detectar necessitats i demandes, coordinar 

projectes conjunts del catàleg de serveis, desplaçar-nos, si escau, per donar una 

atenció presencial als espais o bé per traspassar informació i material de divulgació. 

Es preveu vincular aquestes accions aa Taula de professionals de joventut. 

DESTINATARIS Professionals de joventut dels municipis 

Joves dels municipis 

CALENDARI Tot l’any 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Àrea d’Educació i Joventut d’Olot 

Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil de la Direcció General de Joventut 

CASG 

Tarda Jove 

AVALUACIÓ Nombre d’accions descentralitzades, grau de satisfacció per part dels professionals 
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NOM DEL PROGRAMA GARROTXAJOVE – MITJANS DE COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS 

LÍNIA ESTRATÈGICA ENFORTIR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE LA COMARCA 

OBJECTIU Apropar els serveis i recursos del Servei de Joventut del Consell Comarcal a tot el 

territori i treballar per impulsar de forma mancomunada programes d'interès 

comú amb els ajuntaments. 

DESCRIPCIÓ Projecte de comunicació i sensibilització destinat a difondre i a visualitzar les 

diferents actuacions que es porten a terme a la comarca en matèria juvenil, 

posicionant les polítiques de joventut a partir de les eines comunicatives. 

Es duu a terme mitjançant un pla de comunicació que estableix la relació amb els 

mitjans locals per tal d’informar  la població en general de qualsevol actuació duta 

a terme des del Servei: notes i rodes de premsa, càpsules informatives, notícies, 

falques, etc. 

 

També els webs Garrotxajove.cat i lideal.garrotxa.cat esdevenen un referent 

d’informació de serveis en línia, tant per al col·lectiu jove, com per als professionals 

implicats, i els representants polítics, atès que s’hi pot trobar tota la informació 

dels recursos juvenils que es presten a la comarca.  

 

Per altra banda, pren un pes molt important l’ús de les xarxes socials, no només 

com a eina de comunicació unidireccional, sinó com un mitjà més de participació 

pels joves; un canal directe d’interacció amb el jove, que possibilita aquesta 

estratègia de comunicació i aquest model participatiu fent ús de tots els canals, 

aplicacions i xarxes socials que tenim al nostre abast: Facebook, Instagram, 

Youtube, Whatsapp, Twitter, etc. 

 

En totes i cadascuna de les accions de comunicació es potencia l’etiqueta 

#somjovesgarrotxa amb l’objectiu de crear una marca que permeti les persones 

joves d’identificar-s’hi: que sigui la identitat dels joves i serveixi de drecera per 

accedir a qualsevol tipus d’informació, projecte o servei que necessitin. 

DESTINATARIS Ajuntaments, polítics, professionals i persones joves de tota la comarca  

CALENDARI Tot l’any 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Equip de professionals de l’Ideal-Oficina Jove de la Garrotxa 

Àrea informàtica del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Mitjans de comunicació locals 

AVALUACIÓ Anàlisi de resultats quantitatius de les xarxes socials, grau de satisfacció i 

coneixement de les persones joves, professionals i polítics sobre els recursos de 

joventut comarcals 
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NOM DEL PROGRAMA FEM XARXA 

LÍNIA ESTRATÈGICA ENFORTIR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE LA COMARCA 

OBJECTIU Buscar la col·laboració, la implicació i el treball en xarxa de tots els agents socials, 

organitzacions i institucions que actuen en el territori. 

DESCRIPCIÓ Des de Joventut es treballa coordinadament amb una gran diversitat d’agents del 

territori per tal d’oferir unes polítiques de joventut integrals i optimitzar molt millor 

els serveis i recursos del territori. 

Aquest treball en xarxa també es fa amb els ens supracomarcals referents en 

matèria de joventut, en aquest cas, la Coordinació Territorial de Joventut i la 

Direcció General de Joventut mateixa. 

Per aquest motiu, s’estableixen canals de comunicació i treball en xarxa amb el 

màxim d’agents de diversos àmbits del territori per tal de sumar sinergies, ajustar 

les accions de Joventut a les necessitats reals des d’una perspectiva integral, etc. 

DESTINATARIS Professionals de joventut i altres agents del territori de diversos àmbits 

CALENDARI Tot l’any 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Professionals de joventut 

Altres agents del territori de diversos àmbits 

AVALUACIÓ Nombre i tipologia de coordinacions i grau de satisfacció de les coordinacions fetes 

 

  



Pla comarcal de joventut. 2020-2024. Consell Comarcal de la Garrotxa 

70 
 

2. Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves.  

1. L’IDEAL – OFICINA JOVE DE LA GARROTXA 

2. I-PUNT! 

3. BRIGADES JOVES 

4. ROSSINYOL 

5. ESFERES 

6. PLA JOVE I TREBALL 

7. JOVES EN PRÀCTIQUES (SOC) 

8. REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL (SOC) 

9. CASALS MANCOMUNATS 

10. PLA JOVE I HABITATGE 

11. FEM SALUT 

12. MOBILITAT INERNACIONAL - EURODESK 

13. ESTACIONA’T 

14. FEM COMARCA 
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NOM DEL PROGRAMA L’IDEAL - OFICINA JOVE DE LA GARROTXA 

LÍNIA ESTRATÈGICA FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU Acompanyar i orientar els joves i ensenyar-los competències i habilitats que reforcin 

la seva autonomia. 

DESCRIPCIÓ Continuarem impulsant l’Oficina Jove de la Garrotxa i la dotarem d’eines i recursos 

perquè sigui l’espai de referència per als joves de la comarca. 

Seguirem prestant els serveis d'informació, orientació i/o assessorament en aquells 

temes que afecten la vida del jove, principalment: educació, treball, salut, habitatge 

i associacionisme i participació i acompanyarem, assessorarem i/o derivarem els 

joves a serveis més específics o especialitzats sempre que sigui necessari. 

DESTINATARIS Totes les persones joves de la comarca 

CALENDARI Tot l’any 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Àrea d’Educació i Joventut d’Olot 

Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil de la Direcció General de Joventut 

CASG 

Tarda Jove 

AVALUACIÓ Nombre d’usuaris, d’activitats, de projectes, d’atencions que es fan 

Enquestes de satisfacció per part dels joves i professionals 
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NOM DEL PROGRAMA L’I-PUNT 

LÍNIA ESTRATÈGICA FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU Acompanyar i orientar els joves i ensenyar-los competències i habilitats que reforcin 

la seva autonomia. 

DESCRIPCIÓ L’I-Punt! és el Servei d’Informació Juvenil que apropa la informació a la població jove 

de la comarca de la Garrotxa. S’ofereix als centres d’educació secundària on 

estudien els joves de la comarca i s’adreça a joves estudiants a partir de 12 anys en 

l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO, de 12 a 16 anys) i post obligatoris 

(batxillerat i cicles formatius, a partir de 16), desplaçant-se als patis dels diferents 

instituts de la comarca, quinzenalment. 

Amb l’I-Punt! s'aconsegueix que les persones joves puguin accedir als serveis i els 

recursos necessaris per a la seva autonomia i per a l’assoliment de la seva plena 

condició de ciutadania, treballant per la igualtat d’oportunitats. Al mateix temps, es 

busca impulsar la participació activa dels joves i el compromís amb el seu entorn i 

amb la societat en general. 

Està dinamitzat per un professional que atén les consultes dels joves i facilita tot 

tipus d’informació relacionada amb els serveis, activitats, projectes i recursos 

orientats als joves, i amb caràcter educatiu, laboral, de salut, d’habitatge, cultura, 

temps lliure i oci i de participació. 

Es dinamitza aquesta informació a través de dinàmiques que faciliten la interacció i 

la participació dels joves, i recull les inquietuds i possibles propostes d’activitats així 

com problemàtiques i inconvenients generalitzats dels joves. 

 

DESTINATARIS Totes les persones joves de la comarca 

CALENDARI Tot l’any 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Àrea d’Educació i Joventut de  d’Olot 

Professionals que gestionen altres espais joves 

Professorat dels instituts de secundària  

AVALUACIÓ Nombre d’usuaris, d’activitats, de projectes, d’atencions que es fan. 

Enquestes de satisfacció per part dels joves i professionals. 
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NOM DEL PROGRAMA BRIGADES JOVES 

LÍNIA ESTRATÈGICA FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU Acompanyar i orientar els joves i ensenyar-los competències i habilitats que reforcin 

la seva autonomia. 

Oferir mitjans, eines i recursos que els sacsegi, transformi i els faci ser valents per 

canviar allò que volen canviar.  

DESCRIPCIÓ Servei de voluntariat des del qual les persones joves fan tasques de suport als 

diferents serveis municipals i que promou el sentiment de pertinença al poble a 

través de la participació i la cohesió social 

Les Brigades joves és un projecte fortament consolidat a la comarca entre els 

diferents municipis que porten a terme. Més enllà de facilitar una de les primeres 

experiències de voluntariat i familiaritzar-se amb els valors propis, com ara, el treball 

en equip, la cooperació, la participació i la implicació amb el poble... introdueix 

també la vessant d’adquisició d’hàbits més encarats al món laboral, com ara, la 

puntualitat, la realització de les tasques encomanades, la responsabilitat i la 

compensació per la feina feta. 

A més, l’experiència viscuda al llarg de quatre setmanes, fomenta la cohesió social 

entre el grup de joves i incentiva la continuïtat del grup de joves al llarg del curs. 

També   

DESTINATARIS Joves de 12 a 16 anys 

CALENDARI Juny, juliol i agost (algun municipi) 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Ajuntament (totes les regidories) 

Serveis municipals (instal·lacions municipals, brigada municipal, casal...) 

AVALUACIÓ Tasques realitzades, nivell de satisfacció dels participants i valoració final. 
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NOM DEL PROGRAMA PROJECTE ROSSINYOL 

LÍNIA ESTRATÈGICA FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU Acompanyar i orientar els joves i ensenyar-los competències i habilitats que reforcin 

la seva autonomia. 

Oferir mitjans, eines i recursos que els sacsegi, transformi i els faci ser valents per 

canviar allò que volen canviar. 

DESCRIPCIÓ El Projecte Rossinyol pretén afavorir la integració cultural, social i lingüística dels 

alumnes d’origen estranger (mentorats) a través d'un projecte de compromís social 

de la Universitat de Girona que connecta la universitat amb el seu entorn social més 

proper.  

Per dur-lo a terme, estudiants de la UdG de diferents edats fan de mentors 

d'adolescents d'origen estranger d'escoles i instituts de comarques gironines a 

través de trobades setmanals on fan activitats culturals, de lleure,  mediambientals... 

i d'aquesta manera contribueixen a crear un sentiment d’arrelament al poble i 

fomentar l’ús de la llengua catalana.  

 

DESTINATARIS Estudiants de la UdG i joves d'ESO nouvinguts a la Garrotxa  

CALENDARI De novembre a maig 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Instituts de la comarca 

Universitat de Girona 

AVALUACIÓ Nombre de parelles  
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NOM DEL PROGRAMA ESFERES 

LÍNIA ESTRATÈGICA FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU Acompanyar i orientar els joves i ensenyar-los competències i habilitats que reforcin 

la seva autonomia. 

Oferir mitjans, eines i recursos que els sacsegi, transformi i els faci ser valents per 

canviar allò que volen canviar. 

DESCRIPCIÓ ESFERES està liderat pel CASG amb el suport del Servei de Projectes de Joventut del 

Consell Comarcal de la Garrotxa amb la col·laboració dels centres educatius i 

ajuntaments dels municipis implicats. 

El projecte ofereix un espai que proporcioni suport i acompanyament fora de l'horari 

escolar a la tasca de fer deures, per tal de fomentar i mantenir hàbits d'estudi a 

nens/es i adolescents del municipi. ESFERES no ofereix una hora de conferència 

d’una assignatura en concret. 

La realització del projecte es farà amb el suport de joves que utilitzaran eines i/o 

recursos que permetin i facilitin la superació de les possibles dificultats que tinguin 

els estudiants participants.   

A través de la participació de joves, no només es pretén que aquests donin suport a 

l’aprenentatge dels més petits, sinó que s’afavoreixi un intercanvi d’experiències, 

que els permeti fer un recorregut acadèmic menys dificultós. 

Com a compensació per la tasca feta pels joves, se’ls ofereix un xec regal de material 

escolar, esportiu o informàtic que prioritza el comerç de la Garrotxa. També se’ls 

dona un certificat de les tasques realitzades i les hores destinades al projecte, 

juntament amb un petit obsequi com a mostra d’agraïment. 

A l’hora d’iniciar el projecte es tindrà en compte que no existeixi un projecte 

semblant al municipi.. 

 

DESTINATARIS Alumnes de 3r a 6è de primària i de 1r a 4t d’ESO 

Joves estudiants de 1r o 2n de batxillerat  

CALENDARI De setembre a juny 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Ajuntament (regidoria d’educació 

Escoles 

CASG 

AVALUACIÓ Valoració de l’escola, del voluntariat i les famílies 
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NOM DEL PROGRAMA PLA JOVE I TREBALL (XERRADES, ODISSEU, GARANTIA JUVENIL) 

LÍNIA ESTRATÈGICA FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU Millorar les condicions de vida dels joves tenint en compte la individualitat de cada 

jove, el context social, el personal i la diversitat de formes i models de vida i afavorint 

les oportunitats d’emancipació social.  

 

Treballar per aconseguir el dret de les persones joves per projectar la seva 

trajectòria vital: educació, treball, habitatge, salut i benestar, accés a la cultura, al 

lleure i a la participació. 

 

Treballar les competències transversals dels joves per garantir l’èxit en la recerca de 

feina. 

DESCRIPCIÓ Conjunt d’accions transversals adreçades a facilitar informació, assessorament i 

accés als recursos especialitzats del territori en matèria de recerca de feina, millora 

de l’ocupabilitat de les persones joves a través dels recursos formatius i polítiques 

d’ocupació actives. 

Les accions esderiven d’aquest programa són: les xerrades i tallers als instituts  “I a 

partir d’ara què” i “La feina de buscar feina”, en què es  treballen l’orientació laboral 

i les competències transversals, anàlisi del mercat de treball, recursos laborals... 

També s’explica el programa Odisseu i el programa de Garantia Juvenil a Catalunya, 

etc. , així com diferents canals de recerca de feina i la millora de les eines per accedir 

i planificar la participació en processos selectius. 

Des de l’Oficina Jove de la Garrotxa també s’organitzen tallers laborals que formen 

part del paquet de la cartera de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

de la Direcció General de Joventut. 

DESTINATARIS Totes les persones joves de la comarca 

CALENDARI Tot l’any 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya  

Àrea d’ocupació Mas les Mates- Dinàmig 

AVALUACIÓ Nombre de xerrades organitzades, nombre de subvencions i programes executats. 

 

 

  



Pla comarcal de joventut. 2020-2024. Consell Comarcal de la Garrotxa 

77 
 

 

 

 

NOM DEL PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES (SOC) 

LÍNIA ESTRATÈGICA FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU Millorar les condicions de vida dels joves tenint en compte la individualitat de cada 

jove, el context social, el personal i la diversitat de formes i models de vida i afavorint 

les oportunitats d’emancipació social.  

Treballar per aconseguir el dret de les persones joves per projectar la seva 

trajectòria vital: educació, treball, habitatge, salut i benestar, accés a la cultura, al 

lleure i a la participació. 

Incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del 

Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

DESCRIPCIÓ Afavorir que els joves amb una formació reglada o laboral els habiliten per accedir 

al mercat de treball puguin adquirir aptituds i competències derivades de la pràctica 

laboral sobre la matèria dels seus estudis a través d’una contractació en pràctiques 

de 6 mesos de durada a jornada completa, per tal de donar oportunitats de primera 

experiència laboral i disminuir els elevats percentatges de persones joves que estan 

en situació d’atur. 

El Consell Comarcal sol·licita la subvenció com a entitat beneficiària, vehiculant la 

sol·licitud dels ajuntaments interessats.  

DESTINATARIS Persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya que 

estiguin en possessió d’una titulació universitària, de formació professional o 

certificat de professionalitat equivalent, i que estiguin en situació de desocupació. 

CALENDARI Segons convocatòria 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Departament de Treball, Afers Social i Famílies 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya  

Ajuntaments de la comarca 

Entitats sense ànim de lucre de la comarca 

AVALUACIÓ Nombre de contractes atorgats i finalitzats 
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NOM DEL PROGRAMA REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL (SOC) 

LÍNIA ESTRATÈGICA FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU Millorar les condicions de vida dels joves tenint en compte la individualitat de cada 

jove, el context social, el personal i la diversitat de formes i models de vida i afavorint 

les oportunitats d’emancipació social.  

 

Treballar per aconseguir el dret de les persones joves per a projectar la seva 

trajectòria vital: educació, treball, habitatge, salut i benestar, accés a la cultura, al 

lleure i a la participació. 

 

Facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu 

al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el treball en xarxa i transversal 

entre els diferents dispositius que treballen amb persones joves, per tal d’oferir 

els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials 

de cadascú. 

DESCRIPCIÓ La figura tècnica del Referent d’Oupació Juvenil s’estableix al territori a finals de 

l’any 2018 i es consolida al llarg de les següents convocatòries, partint del treball 

iniciat per la Xarxa d’Impulsors de Garantia Juvenil i ampliant les funcions de la figura 

per poder donar resposta a les necessitats detectades entre el col·lectiu jove, 

concretament entre aquells que presenten més vulnerabilitat i dificultats afegides 

per desenvolupar la seva trajectòria vital. 

Les funcions d’aquest tècnic són: per una banda, l’atenció directa als joves 

mitjançant l’acompanyament i la orientació especialitzada, l’atenció integral al jove, 

l’orientació formativa i laboral, la derivació als diferents recursos, etc. 

I per altra banda, el treball en xarxa amb els diferents agents del territori que 

treballen amb joves, principalment amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, 

l’Àrea d’Educació i Joventut d’Olot i el centres educatius del Departament 

d’Educació, per a la detecció i seguiment de joves en situació d’abandonament 

escolar, en situació de major vulnerabilitat, joves sense cap tipus de recurs formatiu 

o laboral, etc. 

DESTINATARIS Totes les persones joves de la comarca que estigui sense treballar ni estudiar, 

especialment aquells amb més vulnerabilitats. 

CALENDARI Actuacions anuals segons convocatòria 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya  

Àrea d’ocupació Mas les Mates- Dinàmig 

L’ideal - Oficina Jove de la Garrota 

AVALUACIÓ Nombre de jornades i nombre de campanyes realitzades 
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NOM DEL PROGRAMA CASALS MANCOMUNATS 

LÍNIA ESTRATÈGICA FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU Treballar per aconseguir el dret de les persones joves per projectar la seva 

trajectòria vital: educació, treball, habitatge, salut i benestar, accés a la cultura, al 

lleure i a la participació. 

Oferir el servei de casal d'estiu a tots els municipis de la comarca complint amb 

la normativa del Decret del lleure 267/2016 

Optimitzar esforços i recursos amb l'organització comarcal dels casals d'estiu 

DESCRIPCIÓ Casal d’estiu gestionat a través del Consell Comarcal de la Garrotxa, de forma 

mancomunada per tal d’optimitzar recursos i potenciar el lleure educatiu en 

municipis petits. 

Però més enllà d’oferir espais de lleure, aquest projecte dona feina als joves del 

municipi i també afavoreix la integració i la cohesió social dels joves del municipi 

amb els infants del mateix poble.  

És un projecte que a part també potencia el dinamisme al municipi i facilita que els 

infants no s'hagin de desplaçar per disposar d'una oferta lúdica i educativa durant 

l'època de vacances escolars.  

El casal és per a nens i nenes de 3 a 13 anys i les activitats s'adeqüen als diferents   

grups d'edat.  

Cada ajuntament pot especificar les seves particularitats per adaptar-lo al municipi 

(horaris, mesos a dur-se a terme, piscina...), tenint en compte que hi ha d'haver un 

mínim de 10 participants per poder-se dur a terme.  

DESTINATARIS Infants i joves de 3 a 13 anys i joves majors d'edat amb titulació de lleure  

CALENDARI De juny a setembre  

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Ajuntament (regidoria d’Ensenyament  i Joventut) 

Empresa adjudicatària 

AVALUACIÓ Grau de satisfacció dels agents implicats (participants, famílies, monitoratge, 

Ajuntament...) 
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NOM DEL PROGRAMA PLA JOVE I HABITATGE 

LÍNIA ESTRATÈGICA FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU Treballar per aconseguir el dret de les persones joves per projectar la seva 

trajectòria vital: educació, treball, habitatge, salut i benestar, accés a la cultura, al 

lleure i a la participació 

DESCRIPCIÓ Pla d’actuació perquè les persones joves arrelin al municipi  i coneguin les 

oportunitats d’accés a l’habitatge. 

Es tracta de poder informar i assessorar en les diverses alternatives en l’accés de 

l’habitatge (cooperatives, cohabitatge, masoveria urbana, cessió d’ús, propietat 

compartida...) i donar suport en la seva posada en marxa. 

D’altra banda, davant de la discriminació en l’accés al lloguer que estan patint alguns 

joves d’origen estranger, caldrà treballar amb campanyes de conscienciació en torn 

a la imatge positiva del jove. 

Des de l’Oficina Jove de la Garrotxa també organitzen tallers i xerrades d’habitatge 

que formen part del paquet de la cartera de serveis de la Xarxa Nacional 

d’Emancipació Juvenil de la Direcció General de Joventut. 

 

DESTINATARIS Totes les persones joves de la comarca 

CALENDARI Tot l’any 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Oficina d’habitatge Comarcal  

Servei d’Habitatge d’Olot  

CASG 

AVALUACIÓ Nombre de jornades informatives i nombre de campanyes realitzades 
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NOM DEL PROGRAMA FEM SALUT 

LÍNIA ESTRATÈGICA FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU Acompanyar i orientar els joves i ensenyar-los competències i habilitats que reforcin 

la seva autonomia. 

Millorar les condicions de vida dels joves tenint en compte la individualitat de cada 

jove, el context social, el personal i la diversitat de formes i models de vida i afavorint 

les oportunitats d’emancipació social.  

Treballar per aconseguir el dret de les persones joves per projectar la seva 

trajectòria vital: educació, treball, habitatge, salut i benestar, accés a la cultura, al 

lleure i a la participació. 

Promoure la vida saludable en la joventut. 

 

DESCRIPCIÓ Conjunt d’accions, dins l’espai d’educació formal i no formal, que promou hàbits de 

vida saludable entre els joves, de manera integral i per aconseguir que puguin 

esdevenir referents en el grup d’iguals. Entre altres temes, es treballa la inserció de 

frases del mes, de promoció de la salut, a les agendes escolars de secundària de la 

comarca i la formació d'agents de salut jove, en que es tracten temes de promoció 

de salut amb l'objectiu que esdevinguin referents dins el grup d'iguals, i es fan 

campanyes de prevenció i sensibilització, com ara “Retalla les violències, enganxa 

les cures”.  

Moltes accions també es generen a partir del treball amb xarxa i col·laboratiu amb 

el CASG 

DESTINATARIS Joves de 12 a 30 anys 

Centres educatius de secundària de la comarca 

CALENDARI Tot l’any 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Tosca 

IME 

SAI 

SIAD 

Tarda jove de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa.  

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 

AVALUACIÓ Nombre de joves participants en les formacions i nombre d’agendes entregades. 

Nombre de participants o materials repartits en les campanyes. 
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NOM DEL PROGRAMA MOBILITAT INERNACIONAL - EURODESK 

LÍNIA ESTRATÈGICA FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU Impulsar la mobilitat internacional perquè els joves puguin viure experiències vitals 

que els aportin un aprenentatge integral en tots els àmbits de la vida, i que tot 

aquest aprenentatge impacti de nou al territori.   

DESCRIPCIÓ És un Punt d'informació referent en temes de mobilitat internacional. Informem, 

assessorem i orientem  els joves, centres educatius i professionals de joventut.  

A través de la xarxa Eurodesk es manté contactes amb altres tècnics d’Europa i 

s’elaboren  continguts i respostes en relació amb les consultes del Portal Europeu 

de la Joventut. 

Les accions que es porten a terme a la comarca són: intercanvis juvenils 

internacionals, xerrades als centres educatius  “Mobilitat i oportunitats per a joves” 

i “Passaparaula de la UE”,  jornada de la Setmana Europea de la Joventut i 

campanyes de mobilitat europea. També som entitat d’enviament  SVE / CES i 

tramitadors de subvencions d’Erasmus +.  

 

DESTINATARIS Totes les persones joves de la comarca 

CALENDARI Tot l’any 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Europe Direct Girona 

Xarxa Eurodesk 

Entitats col·laboradores del Servei de Joventut  

AVALUACIÓ Nombre de joves participants, nombre de consultes fetes, nombre de recursos 

educatius, grau de satisfacció del implicats. 
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NOM DEL PROGRAMA ESTACIONA’T 

LÍNIA ESTRATÈGICA FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU Fomentar la participació social, cultural, artística,  l’associacionisme, la presa de 

decisions i el canvi social. 

Acompanyar i orientar els joves i ensenyar-los competències i habilitats que 

reforcin la seva autonomia.  

Oferir als municipis una programació d’activitats de lleure adreçada als joves 

economitzant recursos. 

Potenciar la interrelació dels joves de diferents municipis.  

DESCRIPCIÓ Organització i realització de tres sortides anuals per als diferents municipis de la 

comarca escollides pels joves a través d’una enquesta en línia. Es tracta  d’un 

projecte mancomunat amb els ajuntaments de la comarca, on els serveis, la gestió i 

les despeses són compartides. D’aquesta manera també s’abarateix la quota de 

participació i s’ofereix una oportunitat als joves de participar-hi, treballant la 

inclusió. També hi ha una línia de subvenció.  

DESTINATARIS Joves de la comarca de 12 a 25 anys 

CALENDARI De gener a juny 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Ajuntament (Regidoria de Joventut) 

AVALUACIÓ Nombre de sortides fetes, nombre participants i grau de satisfacció dels 

participants 
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NOM DEL PROGRAMA FEM COMARCA 

LÍNIA ESTRATÈGICA FACILITAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU Fomentar la participació social, cultural, artística,  l’associacionisme, la presa de 

decisions i el canvi social.  

Oferir mitjans, eines i recursos que els sacsegi, transformi i els faci ser valents per 

canviar allò que volen canviar.  

DESCRIPCIÓ Creació d’espais perquè les persones joves puguin prendre decisions a través dels 
diferents nivells de participació, incentivant l’arrelament al municipi i la igualtat 
d’oportunitats 

Suport d’activitats municipals pensades i gestionades per les persones joves i/o 
conjuntament amb altres agents del propi municipi. Entre altres: assemblees i 
trobades de joves, organització i difusió d’activitats a través de les xarxes socials, 
programació d’activitats als espais joves...  

DESTINATARIS Totes les persones joves de la comarca 

CALENDARI Tot l’any 

AGENTS IMPLICATS Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Ajuntaments (totes les regidories) 

Entitats i associacions municipals 

AVALUACIÓ Nombre de trobades amb joves, nombre d’activitats i valoració conjunta de les activitats 
realitzades 
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7. AVALUACIÓ  

 
És l'eina que ajudarà a conèixer l'impacte del treball fet i detectar aquells aspectes que caldrà seguir 
treballant, canviant o millorant. 
 
Per fer possible aquesta avaluació, es preveuen diversos espais, eines i recursos i es comptarà amb la  
participació dels responsables, agents i professionals que hagin tingut un paper destacable en la implicació 
del Pla comarcal de Joventut. 
 
 

Avaluació 

inicial 

 

En el moment de dissenyar el Pla comarcal i els programes, es formularà la necessitat 

de l’actuació i l’impacte de canvi que es vol aconseguir.  

Cal plantejar-se què es vol avaluar, quins indicadors es tindran en compte i de quins 

mecanismes d’avaluació farem ús (entrevistes, qüestionaris, l’observació directa, 

reunions de coordinació).   

 

Avaluació 

contínua 

 

Al llarg del Pla i de la implementació dels programes, s’anirà recollint la valoració 

tècnica i de les persones usuàries d’aquests projectes. S’analitzarà si en l’actuació que 

s’està desplegant cal introduir-hi canvis, ajustos o millores. 

 

Avaluació  

anual 

 

Tot i que la durada del Pla és de cinc anys, anualment es farà un seguiment de 

l’evolució, analitzant el conjunt global: disseny i implementació. Serà el moment de 

plantejar l’eficàcia i eficiència del Pla, l’adequació dels objectius, si l’impacte és el 

previst, si la cobertura i accessibilitat és per a tots els perfils de joves, i si ha estat visible 

per al conjunt de la població. D’aquesta manera, es tindrà una perspectiva concreta 

per a introduir noves actuacions o nous canvis de millora.  

 

Avaluació 

final i 

estratègica  

Es farà al finalitzar el període de vigència del Pla. Ens permetrà visualitzar l’estat de les 

polítiques de joventut tant municipals com comarcals, dutes fins al moment i l’impacte 

que han suposat.  

Es valorarà també tot el desplegament dels programes i les actuacions incloses dins 

aquest Pla, així com el grau de compliment, sempre tenint en compte les avaluacions 

que s’hagin anat duent a terme al llarg d’aquests cinc anys. 

És el punt de partida cap a una nova diagnosi que enfocarà el nou Pla comarcal de 

joventut de la Garrotxa. 
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8. DADES DE CONTACTE  

 

 

 

Servei de Joventut – Consell Comarcal de la Garrotxa  
 

Adreça     Av. Onze de Setembre, 22 

Telèfon    972 27 52 42 

Web     www.garrotxajove.cat 

Correu electrònic   joventut@garrotxa.cat 

 

@garrotxajove     

Garrotxajove - Servei de Joventut Consell Comarcal Garrotxa 
 

 

 

 

Oficina Jove de la Garrotxa- L’Ideal  
 

Adreça      Plaça de Josep Clarà, 6, 2n pis 

Telèfon     972 28 01 44 

Web      lideal.garrotxa.cat 

Correu electrònic    lideal@olot.cat 

627 534 145 

@lidealojg 

      Dinamitzadors Ideal - OJG 

      @lidealojg 
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