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1. Presentació
El present document és l’aposta per als propers 4 anys per unes polítiques de joventut
integrals i de qualitat a Riudarenes. El Pla Local de Joventut 2012 - 2015 pretén ser la
base per desenvolupar les principals fites i reptes en matèria de joventut, que marca el
Pla Nacional de Joventut 2010 – 2020, tenint en compte les necessitats i oportunitats
del context local.
La joventut és un període important en el cicle vital d’una persona, es donen un seguit
de canvis biològics i psicològics, i la vivència de transicions educatives, laborals,
familiars, en els hàbits saludables, en la que es construeixen oportunitats i que
defineixen la identitat i la trajectòria de vida dels joves.
En els últims anys, l’afebliment de l’Estat del Benestar, la crisi econòmica, la pèrdua de
llocs de treball, l’augment de la població estrangera jove, la difusió de les TIC, ha
suposat un canvi important en el context en què viuen els joves, dificultant el seu
desenvolupament en tots els nivells, però sobretot en l’àmbit laboral i la transició
domiciliària.
És per això, que el treball amb els i les joves, a través de les polítiques de joventut,
esdevé fonamental i necessari per tal d’incidir positivament en la seva emancipació,
així com fer-los protagonistes en la definició del seu entorn, en aquest cas Riudarenes.
Per tal de garantir unes polítiques de joventut amb èxit i que suposin una transformació
qualitativa de les oportunitats de tots els joves, és important, per una banda, la
integralitat d’aquestes, amb el treball en xarxa que impliqui diversos agents socials a
nivell local, i quan es requereixi a nivell comarcal i nacional. I per altra banda, no hem
perdre de vista, la centralitat dels joves, empoderant-los i fent-los responsables de la
seva trajectòria vital. Així doncs, les polítiques de joventut resultats d’aquest PLJ
hauran d’estar enfocades cap a l’emancipació i la participació dels joves.
1.1. Justificació
Riudarenes compta amb una població de 307 joves, i com a característica del municipi
ens adonem que la distribució és extensa i separada dins del territori, distribuïda en
dos grans nuclis poblacionals. Cal, ara més que mai, ampliar i millorar serveis i
actuacions. Per això l’ajuntament de Riudarenes aposta per al desenvolupament de
polítiques de joventut emmarcades en un Pla Local de Joventut.
1
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Tres Plans Locals de Joventut ha presentat l’ajuntament en els últims 5 anys i significa
una aposta clara per fer la feina amb una metodologia de treball que beneficia unes
actuacions justificades per obtenir, finalment, unes polítiques de joventut eficients.
En la realització d’aquest nou PLJ, s’ha repetit un procés inicial, el de dedicar part de
la tasca a realitza dues Taules de Joves, on s’hi van recollir la opinió del jovent per
incloure en l’anàlisi de la realitat, i evidentment, redactar el present PLJ 2012-2015.
Com les primeres Taules de Joves realitzades la tardor de l’any 2006 aquestes han
tingut una bona acollida, amb la participació de diferents joves a cada convocatòria. I
per evitar biaixos de fa 4 anys, on van participar pocs joves adults i joves de Can
Fornaca, s’ha ampliat la captació d’informació via formularis web. A més a més, la
consolidació d’un espai juvenil al poble ha facilitat tenir un espai de participació
permanent i ha afegit qualitat a les aportacions puntuals anunciades mitjançant un
procés participatiu consolidat, com són les Taules de Joves. Una eina de treball diari i
transformació ciutadana on caldran altes dosis d’imaginació per desenvolupar
projectes en un context de crisi
1.2. Antecedents
Ja fa cinc anys, gràcies al primer PLJ 2006, l’ajuntament va signar un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva, per entrar dins el Projecte
Comarcal de Tècnics Compartits. L’ajuntament aporta la petita subvenció concedida
per la Direcció General de Joventut1 en la passada convocatòria, i a canvi, el Consell
Comarcal de la Selva s’encarrega de la contractació d’un tècnic de joventut compartit
per dur a terme, mitjançant un conveni amb els pobles participants, les actuacions de
joventut al municipi.
Paral·lelament amb la redacció dels diferents PLJ les polítiques de joventut que se
n’han derivat han anat fent èmfasi en aspectes més nuclears dels nostres joves.
Aquest fet ha transformat el context anterior fins al punt que les polítiques de joventut i
la figura del tècnic de joventut esdevenen presents en dels polítiques municipals atès
la seva capacitat generadora de sinergies amb totes les regidories. El nostre municipi
té visibilitat a nivell comarcal i és un element important dins la xarxa comarcal de
tècnics i regidors de joventut.

1.3 Introducció
1

Fins el desembre de 2010 Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya
2
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L’Ajuntament de Riudarenes, a través de la regidoria de Joventut i en col·laboració
amb el Consell Comarcal de la Selva està impulsant l’elaboració del futur Pla Local de
Joventut del municipi d’acord amb els criteris establerts al Pla Nacional de Joventut de
la Generalitat de Catalunya.
Per a l’elaboració d’aquest Pla local de joventut és imprescindible tenir un coneixement
previ de la realitat juvenil, és a dir, saber quina és la situació dels joves i quines són les
seves necessitats per tal de poder donar les respostes més adients. És en aquest
marc en el qual es desenvolupa aquesta anàlisi de la realitat juvenil del municipi.
En primer lloc, però, és necessari determinar de qui estem parlant quan ens referim als
joves de Riudarenes, ja que és un concepte força obert i difícil de delimitar. En aquest
anàlisi entenem per joves les persones compreses entre els 12 i els 35 anys. Si bé és
cert que la majoria de dades utilitzades a l’anàlisi quantitatiu fan referència a joves en
edats compreses entre els 15 i els 29 anys, en coherència amb el que estableix la
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, en alguns aspectes s’ha
ampliat la franja cap als 12 anys, atès que des de la regidoria de joventut es presta
també serveis a aquesta franja d’edat i fins els 35 anys per incloure els paràmetres de
joventut que s’utilitzen a l’hora de definir les polítiques d’habitatge per a joves des
d’altres departaments de la mateixa Generalitat.
L’anàlisi de la realitat juvenil que es presenta a continuació, doncs, representa el punt
de partida per l’elaboració d’aquest Pla Local de Joventut que té com objectiu servir de
guia per respondre a les mancances i necessitats identificades al llarg d’aquest
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2.- Procés metodològic
2.1.Pricipis rectors del PLJ i vinculats al PNJCat 2010-2020

Aquest PLJ segueix els principis rectors i els criteris metodològics del PNJCat 2012020 (participació, transformació, integralitat i qualitat), i també han inspirat el disseny,
la implementació i l’avaluació dels programes si projectes que se’n deriven.
Un dels puntals d’aquest PLJ ha estat la participació dels propis joves en el disseny,
la implantació i l’avaluació de les polítiques de joventut del municipi. Seguint el
concepte d’incorporar la perspectiva comunitària i afavorint el canvi de paradigma en
les administracions públiques més encarades cap a la governança democràtica (més
horitzontalitat de les polítiques), la corresponsabilitat (responsabilitat de cada agent en
el seu paper) i les formes de democràcia directa i indirecta dels joves.
Per altra banda, la el PLJ té una voluntat transformadora, sobretot a través de
l’apoderament dels joves, facilitant l’accés a les polítiques de joventut i als recursos per
aconseguir un impacte real i que afavoreixi la inclusió i l’equitat de tots els joves i sigui
un punt d’inflexió en la reproducció de les desigualtats socials.
Al mateix temps plantegem unes polítiques de joventut integrals, que actuïn sobre
totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves, amb el treball
transversal en totes les seves fases, el treball multinivell en el mateix consistori i el
treball en xarxa amb altres administracions i agents del territori.
Remarcar la necessitat de treballar cap a unes polítiques de joventut qualitatives i
properes, basades en l’adaptabilitat i l’adequació a les necessitats i realitat dels joves,
incorporant la innovació i la creativitat com a valor de canvi. Un criteri que posa per
sobre de tot el “fer bé” la feina basat en la relació directe, coherent i recíproca entre
proximitat, diagnosi, disseny, adaptabilitat i avaluació.

4
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2.2 Agents implicats en la redacció del PLJ
Amb la figura del tècnic compartit de joventut, el nostre ajuntament ha pogut disposar
en els darrers anys d’un Pla Local de Joventut per planificar i ordenar les polítiques de
joventut al nostre municipi. Mitjançant aquesta figura tècnica s’ha pogut crear una
estructura bàsica per tal de dissenyar i executar el PLJ i els seus projectes. En
aquesta estructura bàsica hi podem identificar el responsable polític de joventut (Sr.
Francesc Bota), el personal tècnic de l’ajuntament i d’entitats o administracions
supramunicipals (Oficina Jove de la Selva, Consell Comarcal de la Selva, Coordinació
territorial de Joventut de Girona,etc.) i també els joves del municipi, associats o no.
Aquesta agrupació ha permès que des del segon semestre del 2011 i sota les
directrius de la DG Joventut i el suport metodològic de l’Oficina Jove, via Consell
Comarcal de la Selva, s’hagi pogut redactar aquest document de manera plural i
participativa. En aquest sentit el personal tècnic de l’Oficina Jove ha aportat, a banda
del suport metodològic, informació comarcal actualitzada i real.
2.3 Criteris metodològics
La metodologia que s’ha desenvolupat per l’elaboració del PLJ de Riudarenes s’ha
dissenyat a partir dels principis rectors citats anteriorment (participació, transformació,
integralitat i qualitat) i recollits en el PNJCat 2010-2020. Es tracta d’un document que
sorgeix de la concepció inicial de partida com a un procés participatiu dels joves (com
a procés i com a finalitat).
El PLJ té dues parts molt diferenciades i és per una banda l’anàlisi de la realitat on es
recull les necessitats dels joves del municipi i per l’altra la part de disseny de la
intervenció, on es recullen els objectius i les propostes d’actuació per donar-hi
resposta. Aquest pla d’actuació es dissenya amb els responsables polítics de l’àrea de
joventut, en aquest cas amb el senyor Francesc Bota, regidor de Joventut de
Riudarenes.
Per dur a terme la primera part s’ha fet prèviament un disseny metodològic del procés
adaptat a les necessitats municipi i dels joves, dimensionant el procés a la realitat, a
les possibilitats i a l’objectiu final del document. L’objectiu era recollir el màxim de
dades empíriques per tal de recollir informació i al mateix temps actualitzar dades del
grup de joves de 15 a 29 anys, tenint en compte criteris estructurals del context social
del municipi, comarca, província i/o Catalunya.
5
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La part central d’aquest procés ha estat el treball de camp consistent en l’obtenció de
diferents dades per tal de fer una fotografia de la realitat juvenil del nostre municipi:
D’una banda, hi ha l’anàlisi de les dades quantitatives significatives tant primàries
com secundàries sobre joventut i cada eix de treball. S’han extret dades del padró
municipal d’habitants, de l’Idescat i s’han treballat amb l’estructura EDE, facilitada per
la DG Joventut i també amb informació elaborada pels serveis de l’Oficina Jove de font
pròpia o de diverses fonts d’àmbit supramunicipal.
També s’han utilitzat dades d’altres estudis o processos municipals com:
-

Pla d’inclusió Social Comarcal

-

Pla Comarcal de Joventut

L’anàlisi qualitatiu de la realitat del joves, s’ha dut a terme mitjançant grups de
discussió amb joves a través de la Taula de Joves municipal, que s’han portat a terme
periòdicament cada divendres primer de mes.
Al mateix temps, per complementar la visió dels joves, s’han realitzat entrevistes en
profunditat a diferents

professionals, agents socials

i responsables polítics que

tinguin relació amb els joves del municipi.
Per acabar, destacar també l’acció de l’observació participant del propi tècnic
compartit de joventut, que al llarg del anys de treball amb les entitats i els joves ha
anat obtenint una visió molt complerta i profunda que és de vital importància alhora
d’interpretar i presentar les dades quantitatives i qualitatives. Una visió que ha
complementat i ha anat unint tots els indicadors i informacions per crear una visió
conjunta, real, propera i d’ampla perspectiva.
Visualització dels recursos i les polítiques al municipi, siguin del propi consistori,
d’associacions, fundacions o administracions públiques supramunicipals (Generalitat
de Catalunya, Diputació de Girona, Govern de l’Estat). Fent especial èmfasi en les
polítiques i equipaments destinats als joves.

6

PLJ 2012- 2015

3. Anàlisi de la realitat
En aquest apartat el que s’exposarà són les dades obtingudes segons els diferents
àmbits temàtics. Això ens permetrà fer una diagnosi de quina és la realitat que envolta
els joves (ARJ) i quines polítiques s’estan duent a terme (APJ). Llavors, partint dels
resultats obtinguts, podrem començar a plantejar quines seran les polítiques en
matèria de joventut que es podran desenvolupar en el municipi al llarg dels propers
anys.
Els àmbits que s’han prioritzat per ser analitzats són els següents: context territorial,
context social i cohesió social, joves i educació, joves i laboral, joves i transició
domiciliària, joves i vida saludable, joves i informació i participació, i joves i cultura.
La presentació de la informació, està pensada perquè sigui clara i ens doni una
fotografia sobre la relació de la població jove segons cada tema. Aquesta exposició
s’estructura a partir dels àmbits analitzats i la informació relativa a cada àmbit es
presenta segons cinc apartats:
En el primer apartat, hi ha les dades quantitatives, que ens donaran objectivitat i
perspectiva (històrica, municipal, comarcal, nacional) de l’eix a tractar. A continuació
s’hi exposen les dades qualitatives, aportades gràcies a les dades obtingudes a
través dels grups de discussió amb els propis joves del municipi i, per l’altra banda,
les opinions extretes de les entrevistes als professionals i experts del territori.
Tot seguit, és el torn de la visualització dels recursos, polítiques i infraestructures
presents al municipi que es relacionin amb l’eix a tractar. En aquest apartat s’hi
recullen les polítiques de joventut desenvolupades des de la pròpia regidoria de
joventut, així com les que es desenvolupen des d’altres regidories que tenen relació
amb el col·lectiu jove. Així mateix, en aquest apartat també s’hi aporten tots aquells
serveis i programes que es relacionen amb l’àmbit a tractar i que no pertanyen
estrictament a la institució local, sinó que el seu desenvolupament recau a d’altres
institucions que, coordinadament amb el govern local, s’impliquin a prestar servei i/o
suport a l’esfera local.
Finalment, amb el recull de tota la informació anterior dels diferents àmbits, es pot
procedir a redactar i definir un apartat de conclusions que, de manera coherent, han
7
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de facilitar el posterior disseny de les intervencions a desenvolupar, plantejant els
principals reptes s’haurien de tenir en compte a l’hora de concretar el present Pla Local
i que determinaran els programes i/o projectes a desenvolupar.

3.1. Context territorial
La comarca de La Selva
La Selva és una comarca situada al nord est de Catalunya i el sud de les terres
gironines; entre la Serralada Transversal i la Costa Brava que limita amb les
comarques del Maresme, el Vallès Oriental, Osona, la Garrotxa, el Gironès, el Baix
Empordà i la Mar Mediterrània. Comprèn part de les comarques naturals de les
Guilleries i del Baix Montseny. Té una superfície de 1.006,5 km2 amb la capital
administrativa Santa Coloma de Farners al centre geogràfic, i les poblacions més
grans (Blanes i Lloret de Mar) situades a la costa.

La situació estratègica de la comarca és immillorable, l'enllaç entre Girona i Barcelona i
enmig del passadís que posa en comunicació el centre econòmic de Catalunya amb el
sud de França. La infraestructura en comunicacions és molt rica, tant a nivell de
carreteres (Autopista, Eix Transversal de Catalunya, Nacional II, …), com ferroviària,
sobretot amb el projecte del pas del TGV per la comarca. A més, també compta amb
l'aeroport Vilobí-Costa Brava i la seva proximitat amb l'aeroport de Barcelona (100 km)
és també remarcable.
Aquest fet però contrasta amb el fet que la Selva és una comarca es caracteritza per a
la seva dispersió territorial i poblacional, i la seva dèbil xarxa d’infraestructures viàries
que connectin els municipis amb la seva capital, Sta. Coloma de Farners, i els
8

PLJ 2012- 2015

municipis entre si. Cal destacar que la Selva està fortament afectada pel fenomen de
les urbanitzacions (una vintena aglutinen quasi la meitat de la població) i per gran forta
dispersió dels seus habitants en municipis petits (6 municipis amb més del 70% de
dispersió, PLIS 2011).
Referent a l’economia, aquesta situació estratègica, l'ha convertit tradicionalment en
una àrea d'expansió industrial, inicialment els sectors del tèxtil (ara pràcticament
desaparegut) i la fusta, i en els darrers anys indústries com l'alimentària i els serveis
turístics, juguen un paper molt important en el desenvolupament de la comarca
La comarca de la Selva consta de 26 municipis, en 3 sectors ben diferenciats
geogràficament: la costa, la plana i part més muntanyosa, i segons la seva mida
poblacional ens trobem la següent distribució:
•

Municipis grans ( més de 30.000 h), representen el 7,69 % del total dels 26.

•

Municipis mitjans (entre 3.000 i 30.000 h): representen el 46,15 %.

•

Municipis petits (entre 1.000 i 3.000 h): representen el 26,92%.

•

Municipis molt petits (menys de 1.000 h): representen el 19,23% .

La comarca de la Selva és el territori més poblat i amb més índex proporció de joves
de comarques gironines després del Gironès (Font: Idescat 2011). En els darrers 10
anys la comarca ha crescut un 40%, sobretot gràcies a l’oferta de nous habitatges i
l’ocupació d’habitatges de segona residència com a habitatges habituals de les
urbanitzacions. L’augment de població s’ha centrat sobretot a la franja d’edat de 30 a
49 anys. La població estrangera (17,96%) ha jugat un paper clau en aquest creixement
situant la Selva com a tercera comarca amb més població estrangera de la província
de Girona
A la Selva el 2011 hi ha 172.280 habitants , 30.026 dels quals són joves de 16 a 29
anys.
La totalitat dels municipis de la Selva han tingut, en el període 2008-2011, un Pla
Local de Joventut i projectes de joventut que el desenvolupen. Un total de 20
municipis (el 76%) disposen d’un tècnic de joventut i 6 municipis tenen dinamitzador en
els 14 espais d’ús exclusiu per a joves que hi ha a la comarca. El Consell Comarcal de
la Selva actua com a element aglutinador i coordinador amb tres projectes que tenen
9
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una incidència molt directe amb el territori i en els quals Riudarenes hi participa
activament:
-

El projecte de tècnics compartits

-

l’Oficina Jove de la Selva

-

La Taula de regidors de joventut i la taula de tècnics de joventut.

El municipi de Riudarenes
El terme de Riudarenes ocupa 48 km2 de la Plana de la Selva, al centre de la comarca
de la Selva. El poble està situat a 84 m d’alçada, en un terreny planer i sorrenc entre
rieres, tot i que una bona part del terme és muntanyosa amb l’Esparra i Argimon. El
nucli està a una distància de 6 km de la capital comarcal Santa Coloma de Farners, 20
de Girona, 3 de l’estació de trens de Sils, i 86 de Barcelona.
El terme comprèn el barri de Can Maleta i Can Gonach, i el de Can Falqués, els
veinats de Serramagra, la Riera, el Raval de l’Esparra, l’Esparra i part de Les
Mallorquines. A més, a un extrem del terme municipal, molt aïllada, hi ha la
urbanització Can Fornaca.
El nucli de Riudarenes és travessat per la carretera de Santa Coloma a Lloret de Mar,
que passat Sils es troba amb la N-II i l’AP-7. Del nucli també surt una carretera local
asfaltada de 7 km fins a l’Esparra.

10
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Connexions i infraestructures del municipi
Pel què fa al transport públic de Riudarenes compta amb servei d’autobús interurbà
que connecta amb Sils, on hi ha la línia de Renfe Barcelona - Portbou. En primer lloc
trobem les línies d’autobús diürn:
-

Línia Teisa Sils - Riudarenes - Santa Coloma.

La mobilitat per raons d’estudi és un dels principals fluxos de mobilitat dels joves cap a
fora. Gairebé la totalitat de la població (jove) es desplaça a fora per estudiar degut a
què l’institut de referència està a Sils i a Santa Coloma de Farners, on s’imparteixen
estudis d’educació secundària obligatòria. En aquest sentit, i en el cas de l’educació
secundària, els joves disposen de transport públic gratuït fins a Sils i Santa Coloma de
Farners, però a partir de l’educació no obligatòria el transport o és privat o és de
pagament.
Pel que fa a l’oci, el jovent troba molt poca oferta al municipi, fent que es desplaci amb
transport privat a Girona, a la costa o altres municipis de la Selva. En relació a aquest
punt, des de la Regidoria de Joventut, un cop a l’any s’organitza un bus nit per anar a
les festes de St. Narcís de Girona.
Pel que fa a mobilitat laboral, val a dir que els principals desplaçaments que els i les
joves realitzen a nivell laboral són a Santa coloma i a Girona. Tot seguit aportem un
quadre resum, segons dades de l’Observatori de la Diputació, de l’any 2001, dels
principals desplaçaments que realitza la població de Riudarenes cap a d’altres
destinacions:

Municipi de destí
Riudarenes

16-20 anys 21-25 anys 26-55 anys 56-65 anys Total
10

25

247

47

329

Santa Coloma de Farners

3

5

44

5

57

Girona

1

10

33

3

47

Sils

0

4

19

0

23

Maçanet de la Selva

1

3

18

0

22

Resta de la comarca
Resta de la província de Giro-

1

5

27

4

37

na

0

1

17

2

20

Resta de Catalunya

1

2

7

0

10

Fora de Catalunya
TOTAL

0

0

16

4

20

17

55

428

65

565

Font: Xifra, Sistema d’Informació Socioeconòmica Local
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3.2 Context social : joves, població i convivència

La dades de l’evolució de la població de Riudarenes dels darrers anys mostren el
creixement destacable que ha experimentat durant els últims anys: del 2002 al 2012
ha passat de 1.415 habitants a 2.183 persones.

2

D’aquestes,

857 viuen en

disseminats i urbanitzacions3.

La població de 15 a 29 anys l’any 2011 és de 307 joves, un 14,06% sobre la població
total. A la Selva, aquesta població jove és de 25,88%, i a Catalunya de 17,32%, cosa
que remarca la característica de població envellida dels pobles petits de la Selva
interior però en termes generals, la comarca és molt jove. Aquest fet es deu sobretot al
gran nombre de persones immigrades que van arribar a la Selva i es concentren a
poblacions més grans, on hi ha més oportunitats laborals i també hi són presents
compatriotes.
Evolució de la població de Riudarenes. Comparació de la població total i la juvenil.
2500

2000

1500
població jove
població total
1000

500

0
2008

2
3

2009

2010

2011

Extret de Xifra, Sistema d’Informació Socioeconòmica Local de la Diputació de Girona
Pla d’Inclusió Social de la Selva 2009-2012
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A la piràmide d’edats s’observa un gran desnivell en edats de 10 a 25 anys, que són
les franges que no han sofert un creixement i han comportat que actualment hagi
disminuït lleugerament la població juvenil al poble.

Figura 2. Piràmide d’edats any 2010. Font: Idescat.

La distribució d’edats fa pensar l’arribada de nous habitants amb edats de 25 a 40
anys atrets pel preu més baix de l’habitatge que d’altres poblacions del voltant, i
que a la vegada han tingut fills. És per això, que les franges de menys edat
reflecteixen una recuperació demogràfica.
La distribució per edats de la població juvenil està marcada pel domini de la franja de
25 a 29 anys, amb un 41.69% dels joves, enfront del 24.76 % dels de 15 a 19 anys.
Finalment, un 33.50% dels joves són de 20 a 24 anys. A nivell de gènere hi ha un
equilibri entre homes (52%) i dones(48%).
Joves per franges d'edat

Riudarenes

Selva

Catalunya

De 15 a 19 anys

24,76

27,4

27,22

De 20 a 24 anys

33,50

31,56

31,17

De 25 a 29 anys

41,69

41,04

41,61

Font: Xifra, Sistema d’Informació Socioeconòmica Local
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Jove s s e gons frange s d'edat a Riudare ne s

25%
41%

De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

34%

Font: Xifra, Sistema d’Informació Socioeconòmica Local

L’índex de creixement de la població juvenil a Riudarenes (5,5%) és molt més alt que
el de la comarca (3,4%) o el país (0,4%). Aquest increment de població no només és
degut als nouvinguts, sinó al fet afegit que aquests formen família a Riudarenes i
contribueixen a la natalitat. Això quedarà refermat posteriorment en l’apartat de
fecunditat. Aquest índex de creixement s’ha disparat en els cinc últims anys, i es
preveu que continuï en el mateix ordre.

Els joves de Riudarenes
De les dades extretes de les taules i gràfics anteriors en podem fer un resum qualitatiu
dels principals destinataris del PLJ. Actualment tenim una població de 624 joves
d’entre 12 i 35 anys. Encara que els destinataris del projecte seran diferents segons la
franja d’edat on es troben. De forma resumida, podem dividir els joves de Riudarenes
en tres grups d’edat que comparteixen generació i problemàtiques, ampliant els
marges tant inferiors com superiors del grup 15 a 30 anys que hem utilitzat
anteriorment. La realitat social ens indica que la vida del jove sobrepassa aquests
límits, i ens sembla necessari destinar- hi accions, sobretot en àmbits específics.
D’entrada trobem el primer grup, els adolescents, que tenen entre 12 i 17 anys. Són un
consumidor dels serveis que s’ofereixen adreçats a la seva edat, provinguin de la
regidoria de joventut com d’altres de similars que adrecen les seves actuacions a
aquestes edats com la d’esports o bé salut. L’horari de l’adolescent està marcat per els
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períodes escolars, i és troba al municipi a les tardes sortint de l’institut de Santa
Coloma de Farners i de Sils.
A partir dels 17 anys, fins els 24 hi ha el segon grup juvenil format sobretot per joves
amb estudis obligatoris acabats o joves treballadors amb una vinculació amb el poble.
Les actuacions on hi són presents són les que en major o menor mesura les han
generat ells i s’hi senten partícips. A més ja s’interessen en els assessoraments en
qüestions que els afecten directament, treball, habitatge, etc.
Finalment, l’últim grup que hem definit a Riudarenes són els que podem anomenar
emancipats, amb una edat que oscil·la entre els 24 i 35 anys. El contacte amb el tècnic
de joventut i amb la regidoria de joventut és en busca d’assessorament o bé la
realització d’activitats pròpies en grups de joves o d’entitats.
Cal dir que aquests grups de joves són fruit d’un treball d’anàlisi de la realitat al
municipi i que configuren unes realitats canviants, com la que ha viscut Riudarenes,
vinculada al fenomen migratori. Aquest fet important, cal emmarcar-lo en el seu
context. És a dir, tot i que són persones arribades o reagrupades i amb uns referents
culturals diferents tenen unes problemàtiques similars. És per això que cal introduir la
dimensió intercultural en el disseny, seguiment i coordinació de les Polítiques de
Joventut que s’impulsen des del municipi a través dels diferents agents tècnics i
polítics.

Immigració al municipi
La immigració a Riudarenes, si comparem les dades del 2008 amb dades del 2010,
ens adonarem que l’índex d’’immigració és molt similar tot i una lleu pujada de
població.

Riudarenes
població Immigrada
població total

2008
164
2002

2009
156
2070

2010
157
2123
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Evolució de la població im m igrada
2500
2000
1500

població Immigrada
població total

1000
500
0
2008

2009

2010

Pel que fa a la immigració juvenil, veiem que representen un 25.6% del total de la taxa
d’immigració del municipi, distribuïts de la següent manera:

15-19 anys
20-24 anys
25-29 anys
15-29 anys

Immigrants Emigrants
3
4
14
10
23
7
40
21

Població juve nil im m igrada i e m igrada de
Riudare nes
25
20

15

Immigrants
Emigrants

10

5
0
15-19anys

20-24anys

25-29anys

Recursos, polítiques i infraestructures entorn la cohesió social
L’Ajuntament de Riudarenes treballa per a la inclusió social, el benestar de la
ciutadania i l’atenció a la diversitat a través de diversos serveis i programes. Des de la
Regidoria d’Acció Social i la de Joventut, s’està treballant en:
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-Coordinació i direcció de les tasques de l’Assistenta Social i l’Educador Social.
- Gestió i direcció de l'Espai Jove i Centre Cultural Riuesplet i el seu programa
d’activitats.
-Coordinació del Centre cívic de Can Fornaca.
-Seguiment de la Llar de Jubilats.
-Informació ciutadana en matèria d’acció social.
D’altra banda, destaquen alguns programes o serveis específics. Compta amb els
següents espais:
a) Sala polivalent per a diferents activitats (actes, xerrades, festivals, etc.).
b) Centre Cívic a Can Fornaca (tallers, cursos, xerrades, etc.).
d) Llar de Jubilats.
Opinions dels joves entorn la cohesió social
Els joves expressen la dificultat que planteja el seu municipi en relació a la dispersió
geogràfica, i als problemes de mobilitat que presenta. La dispersió dels i les joves
en un territori força ampli no facilita la cohesió social ni la creació d’un grup de joves
amb una identitat comuna.
En aquest mateix sentit es fa difícil, tal com descriuen els joves, la difusió d’actes,
activitats, etc., i expressen que sovint estan desinformats. Tot i així, els joves
manifesten un sentiment de pertinença al poble ben positiu i reclamen activitats i
oportunitats per enfortir el vincle entre els joves de Riudarenes.
Opinions dels experts entorn la cohesió social
Els experts aporten en aquest sentit que la dispersió demogràfica (la distribució en
disseminats) del municipi és un impediment a l’hora de promoure la cohesió social
entre els joves. En aquest sentit, també s’aporta que hi ha perfils diferents de joves,
no només segons les edats, sinó també segons els interessos i que resulta de gran
importància trobar mecanismes d’interlocució entre administració i els diferents
grups de joves per tal de promoure propostes i iniciatives que reconeguin els
diferents grups.

17

PLJ 2012- 2015

En aquesta línia, els experts afirmen que seria convenient establir un punt de
referència juvenil al municipi que s’utilitzi com a reforç de la identitat juvenil i
des d’on establir una referència.

3.3 Joves i educació
Quan ens referim a joves i educació hem de tenir present que els estudis reglats no
només permeten adquirir una sèrie de coneixements útils des del punt de vista
personal i laboral, sinó que l'obtenció d'un certificat acadèmic és un requisit cada cop
més important a l'hora d'accedir al mercat de treball. L’extensió de l’educació
obligatòria en els estudis primaris i secundaris probablement ha estat la causa
principal perquè en les últimes dècades s’hagi detectat un increment tant alt dels
nivells educatius en una sola generació. Els joves han superat àmpliament els nivells
d’instrucció dels seus pares i per tant, hi ha hagut un increment important del nivell
d’instrucció entre aquest col·lectiu. Com a la Selva i a Catalunya, el nivell d’estudis de
Riudarenes ha anat creixent en els anys, però amb un canvi de tendència entre el
1996 i el 2001.
Si bé al 1996 es va aconseguir una forta reducció del jovent amb només estudis
primaris i incrementar els estudis superiors, al 2001 hi ha hagut un increment d’aquest
jovent amb només estudis primaris, en detriment dels que posseïen estudis
secundaris. Per tant, queda palès l’increment del fracàs escolar o abandonament dels
estudis als 16 anys per anar a treballar. De fet, aquesta és la característica de la
comarca pel que fa a joventut; els estudis s’abandonen per a treballar en la indústria
abundant, fet que aporta uns ingressos que ajuden a l’avançament de l’emancipació i a
l’edat de tenir fills.
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Evolució de l nive ll d'ins trucció de ls jove s de 15 a 29

100%
Llicenciatura i doctorat

90%

Diplomatura

80%

Batxillerat superior

70%

FP grau superior

60%

FP grau mitjà

50%

ESO,EGB o Batx. Elemental

40%

Primer grau

30%

Sense estudis
No sap llegir o escriure

20%
10%
0%
1991

1996

2001

Figura 9. Evolució nivell d’instrucció dels joves de 15 a 29 anys. Per franges d’estudis Font: Idescat.

Nivell d'estudis dels joves de 15 a 29 anys. 2001.
40%
3 5%
30%
2 5%
20%
15%
10 %
5%
0%
Primer g rau

ESO,EGB o B at x.
Element al

FP g rau mit jà

R iud arenes

F P g rau sup erio r

B at xillerat
sup erio r

D ip lo mat ura,
llicenciat ura i
d o ct o rat

Selva

Figura 10. Nivell d’instrucció dels joves de 15 a 29 anys. Per branques d’estudis Font: Idescat.

Com a dada negativa hi ha l’increment del jovent sense estudis, encara que són unes
dades que els propers anys es revertiran per la baixada d’ofertes laboral per aquest
col·lectiu. Com a dada positiva l’increment, també dels i les joves amb carreres
universitàries i doctorats.
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Ja hem comentat que Riudarenes s’emmarca perfectament a la tendència comarcal a
nivell d’estudis, però hi ha una dada que sobresurt. A Riudarenes el nivell de joves que
tenen estudis elementals és molt més baix que a la Selva, i en canvi, gairebé hi ha un
30% d’aquests que només tenen el primer grau.
Pel que fa al coneixement del català, les dades són una mica més baixes que altres
pobles de l’interior de la comarca, però no pas de les comarcals. Si el coneixement del
català ens dóna una idea de la immigració sobtada, el 12% del jovent que només
entén el català o no l’entén, és atribuïble a aquesta immigració.

Cone ixe m e nt del català. 2001.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

No l'entén
Només l'entén
L'entén i el parla
Entès, parlat i llegit

Joves 15 a 29
anys

Entès, parlat, llegit i
escrit

Població total

Figura 11. Coneixement del català d’edat Font: Idescat.

A continuació facilitem un llistat dels principals desplaçaments realitzats al municipi per
motius formatius durant l’any 2001:

Municipi de destí
Riudarenes

16-20 anys 21-25 anys 26-55 anys 56-65 anys Total
10

25

247

47

329

Santa Coloma de Farners

3

5

44

5

57

Girona

1

10

33

3

47

Sils

0

4

19

0

23

Maçanet de la Selva

1

3

18

0

22

Resta de la comarca
Resta de la província de Giro-

1

5

27

4

37

na

0

1

17

2

20

Resta de Catalunya

1

2

7

0

10

Fora de Catalunya

0

0

16

4

20

17

55

428

65

565

TOTAL
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Recursos, polítiques i infraestructura
Des de la Regidoria d’Acció Social i educació del municipi s’estan treballant tots els
temes relacionats amb l’educació i la formació. Les tasques d’aquesta regidoria són:
- Elaboració i implementació del Projecte Educatiu de Municipi.
- Manteniment de l’Escola CEIP Joan Boada.
- Conservació i manteniment dels Centres Educatius d’Infantil i Primària.
- Gestió de l’Escola Bressol Municipal.
- Foment de les activitats extraescolars.
- Relació amb les Associacions de Mares i Pares.
- Representació de l’Ajuntament als Consells Escolars.
- Intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents.
- Suport a l’activitat dels centres docents.
- Formació d’Adults.
- Activitats per als infants.
- Atenció als joves estudiants de secundària i batxillerat.
En la línia d’acompanyament de la primària a la secundària, a través de la Regidoria
d'educació es té molt de contacte tant amb el CEIP del municipi com amb els IES de
Sils i Santa coloma de Farners on majoritàriament va l’alumnat de Riudarenes i, per
tant, es pot realitzar un seguiment dels joves.
En relació a l’oferta educativa no formal destaca l’existència de determinats serveis
que complementen l’oferta educativa formal del municipi, com poden ser el suport
escolar ofert des de l'Espai Jove i Centre Cultural on hi ha un Punt de Lectura, i un
espai multimèdia destinat a infants i joves.
Opinions joves entorn la formació
Els joves expressen que entenen per “educació” aquell enriquiment personal pel que fa
a coneixements, habilitats i relacions socials al llarg de la vida; com a aspectes claus
per a l’emancipació, no tant com una condició indispensable, però si com un element
que pot aportar-ne la seva qualitat.
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Els joves expliquen que veurien adequat aprofitar les instal·lacions municipals
existents per fer cursos de formació connectats a les principals ocupacions
relacionades amb el municipi. També creuen interessant vincular la formació als
recursos que ofereixen les noves tecnologies.
També veuen en l’Espai jove un espai a utilitzar quan surten de l’Institut i tornen al
poble, com a espai on oferir recursos formatius alternatius.

Opinions dels experts entorn la formació
Des de la regidoria de Cultura s’aporta que malgrat la programació de cursos que
comptin amb l’interès juvenil, però sovint els joves no se senten reconeguts

en

aquestes propostes. Per tant, en aquest sentit, resulta cabdal utilitzar les eines per a la
interlocució en benefici de les propostes culturals. Caldrà fomentar aquesta via
d’implicació del col·lectiu juvenil amb les propostes culturals.

3.4 Joves i món laboral
Context comarcal
Cal considerar que per als joves el treball i l’entrada al mercat laboral representen el
moment culminant del procés d’emancipació econòmica. A Catalunya, com passa en
altres països de l’Europa mediterrània, el pla laboral es caracteritza per taxes altes
d’atur, taxes altes de temporalitat, feines de qualificació baixa cobertes amb personal
sobre-qualificat, problemes de cobertura de la protecció social, desigualtats de gènere
importants i una dinàmica de reproducció intergeneracional de desigualtats en la
posició del mercat laboral. A més, aquestes característiques s’aguditzen si ens
centrem en la franja de població jove.4
Un informe publicat al 20065 per l’Observatori Català de la Joventut, posava de
manifest que la comarca de la Selva és una comarca amb una primerenca
La joventut catalana al segle XXI: una anàlisi del Sistema d’indicadors sobre la joventut a
Catalunya
5
La realitat juvenil a la SELVA. Observatori Català de la Joventut
4
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incorporació al mercat laboral que provoca l’abandonament dels estudis per part dels
joves, sobretot en la franja de 16 a 19 anys, mentre que en la franja de 20 a 29 anys hi
ha un percentatge de joves que combinen el treball amb els estudis superiors. També
es reflecteix així dins el context català, on hi ha una polarització en l’entrada al mercat
laboral un volum important de joves amb nivell d’estudis baixos entren molt d’hora al
món laboral, mentre que els joves amb un nivell d’instrucció superior, s’hi incorporen
més tard. També cal tenir present la variable de gènere, ja que en els últims anys les
diferències entre sexes pel que fa a la taxa d’activitat ha augmentat considerablement,
degut a què les dones cursen estudis superiors o bé perquè hi ha dones que es
dediquen plenament al treball domèstic i familiar, to i que aquesta opció cada cop és
menys freqüent.
El Pla Nacional de Joventut 2010-2020 afirma que l’esfera laboral resulta un element
central en la configuració de les identitats socials i en les trajectòries d’emancipació de
les persones joves. L’ocupació juvenil, és doncs un aspecte important en la societat i
en el context actual, no tant sols pels beneficis en el propi jove (autonomia,
emancipació...) sinó també pels beneficis socials i econòmics que aquest fet suposa.
La comarca de la Selva té una població de 172.280 habitants 6 amb una densitat de
població de 173,1 habitants per quilòmetre quadrat. La població jove de la comarca
és de 47.372 joves en edats compreses entre els 16 a 35 anys, que suposa un
27,50% del total de la població de la comarca. El rang d’edat triat per l’anàlisi de la
realitat socio-laboral és dels 16 a 35 anys amb motiu de què el barem d’edat dels
serveis de joventut de temàtica laboral ha augmentat per facilitar l’emancipació. A més,
per l’obtenció de les dades a través de diferents bases de dades de diferents fonts,
aquest rang d’edat facilita l’extracció de les mateixes.
La proporció de joves de la comarca és lleugerament superior al percentatge de
joves a Catalunya (26,65%) i de joves a la província de Girona (26,53%).
Tot i així, s’evidencia una disminució de la població juvenil respecte el 2008, ja que en
l’actualitat hi ha 47.372 joves respecte el 2008, que eren 49.282.

6

Dades del padró continu d’habitants de 2011.
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Context municipal
Per conèixer les característiques de l’ocupació del municipi de Riudarenes, s’ha
analitzat la població local activa estimada, la taxa de variació a l’afiliació de la
seguretat social i l’evolució de la contractació específica en relació als joves de 16 a 35
anys.

MUNICIPI
Dades
Població local activa
estimada
Variació
Padró habitants
Variació
Població afiliada (mitjana

2008
417
544

anual)
Variació

91

Riudarenes
2009
2010

2011

410
-1,69%
541
-0,56%

417
1,72%
519
-4,10%

524
0,97%

78
-14,94%

82
5,13%

78
-5,41%

Per tal de desenvolupar una lectura d’aquestes dades, cal tenir present algunes
consideracions:
- La població econòmicament activa, està integrada per les persones d’ambdós
sexes, de 16 a 35 anys que en la setmana de referència del cens o padró del 2010
estava dedicada a la producció de béns i serveis, en situació d’ocupats, aturats
amb ocupació anterior o aturats que busquen ocupació per primera vegada.
- La població econòmicament inactiva del total del padró d’habitants està
integrada per aquelles persones no comptabilitzades com a població activa
(jubilats, estudiants, feines de la llar, etc.).
Tal com s’observa en la taula anterior, segons dades de l’Observatori de Treball de la
Diputació, la població local activa estimada del municipi de Riudarenes, ha
augmentat lleugerament respecte el 2009.
En relació a la mitjana de població afiliada anual, segons dades de l’Observatori de
Treball del darrer quadrimestre de 2011, s’evidencia una davallada de la població
afiliada a empreses de Riudarenes amb una variació del -5,41% en el darrer any.
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Els sectors de treball de la població afiliada es caracteritzen per tenir un 24% de
treballadors que treballen en el sector serveis, un 35% a la construcció, un 57% en el
sector industrial, i un 14% en el sector agrícola.

En relació al tamany de l’empresa un 0% són treballadors afiliats a empreses de més
de 251 treballadors, un 54.69% correspon als treballadors afilats a empreses de entre
51 i 250 treballadors, i un 45.31% són treballadors afiliats en empreses de fins a 50
treballadors.
Pel que fa a la evolució de la contractació s’aporta el següent quadre de dades de
l’evolució en la contractació durant el període 2008 – 2012.
2012,
Edat

% 2008,

% 2012,

2008, Gener

Gener

Variació

Gener

Gener

% Variació

Menors de 20 anys

2

1

-1

2,50%

2,86%

-1,25%

De 20 a 24 anys

9

4

-5

11,25%

11,43%

-6,25%

De 25 a 29 anys

18

2

-16

22,50%

5,71%

-20,00%

De 30 a 34 anys

16

11

-5

20,00%

31,43%

-6,25%

De 35 a 39 anys

6

6

0

7,50%

17,14%

0,00%

De 40 a 44 anys

9

3

-6

11,25%

8,57%

-7,50%

De 45 a 49 anys

9

4

-5

11,25%

11,43%

-6,25%

De 50 a 54 anys

7

2

-5

8,75%

5,71%

-6,25%

De 55 a 59 anys

1

1

0

1,25%

2,86%

0,00%

De 60 a 64 anys

3

1

-2

3,75%

2,86%

-2,50%
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Majors de 64 anys
TOTAL

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

80

35

-45

100,00%

100,00%

-56,25%

Per edats, durant el mes de gener de 2012 segons les dades de l’Observatori de
Treball Xifra (Diputació de Girona), s’han contractat 35 persones, de les quals un
51,4% són joves.
Durant el període 2008 – 2012, s’han reduït de manera significativa els contractes
signats amb joves de 20 a 24 anys (-6,25%) i, sobretot, amb joves de 25 a 29 anys
(-20%). Pel que fa a la franja d’edats de 30 a 34 anys, hi ha també una davallada
d’un 6,25%. Aquestes dades van en concordança amb les dades extretes a nivell de
comarca, en què la contractació disminueix en totes les franges d’edat i, concretament,
en la dels joves, s’observa que mentre en el 2008 es van realitzar 2.422 contractes a
joves de 16 a 35 anys (d’un total de 4.176), el 2012 es van signar 1.135 contractes
(d’un total de 2.368).
Tot seguit aportem dades entorn la tipologia de contractació al llarg del període 2008
– 2012:
tipus de contracte
10 Ordinari

>= 20 a <
< 20 anys

25 anys

>= 25 a < 30 anys

>= 30 a < 45 anys

> 45 anys

Total

0

0

0

0

0

0

indefinida
12 Indefinit

0

0

0

0

0

0

minusvàlids

0

0

0

0

0

0

en indefinits
50 Obra o ser-

1

1

1

4

2

9

vei
51 Eventuals

0

1

1

3

3

8

producció

0

2

0

9

1

12

52 Interinitat

0

0

0

3

1

4

nusvàlids

0

0

0

0

0

0

54 Inserció

0

0

0

0

0

0

55 Relleu

0

0

0

1

0

1

temps indefinit
11 Foment de
la contractació

40 Convertits

circumstàncies

53 Temporals
bonificats mi-
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56 Jubilació
parcial

0

0

0

0

1

1

anys

0

0

0

0

0

0

58 Pràctiques

0

0

0

0

0

0

59 Formació

0

0

0

0

0

0

60 Altres

0

0

0

0

0

0

TOTAL

1

4

2

20

8

35

57 Substitució
jubilació 64

Pel tipus de contractació realitzada a joves durant el mateix període, veiem que la
distribució segons el tipus de contractació fins als 30 anys,és la següent:
Tipus de contractació
Eventuals
Convertits en Indefinits
Obra o Servei
Total

Nombre de contractats
2
3
2
7

Nombre de joves contractats segons tipologia de contracte

29%

29%

Eventuals
Convertits en Indefinits
Obra o Servei
42%

Aquesta distribució contractual, comparada amb les dades comarcals, ens confirma la
tendència pel que fa a la temporalitat i inestabilitat dels contractes, comarcalment
registrats en un 87%, amb un 12% de contractes indefinits, i un 1% de contractes
formatius.
Pel que fa a la relació entre ocupació i nivell d’estudis, hem de dir que l’anàlisi en
aquest sentit no ha estat possible perquè actualment no hi ha registres que permetin
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avaluar aquestes variables per grups d’edat. Així i tot, però, es creu interessant poder
mostrar les dades de la població total.
Així, doncs, del total de persones contractades durant el mes de gener de 2012,
segons dades de l’observa tori, són les següents:
Nivell d'estudis de les persones contractades:

municipi
Riudarenes
TOTAL

Elementals
2
2

Mitjans

Superiors

Total

27

6

35

27

6

35

Font de les dades: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Servei d'Estudis i Estadístiques

Pel que fa a les dades referents als Afiliats al Règim especial de Treballadors
Autònoms (RETA), cal dir que hi ha afiliats 168 treballadors en règim d’autònoms,
dels quals un 4.76% treballen en el sector de l’agricultura, un 22.62% treballen en la
indústria, un 16.07% en la construcció, i un 56.55% en el sector serveis.
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Font de les dades: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Servei d'Estudis i Estadístiques

Indicadors d’atur registrat
Per tal d’aconseguir una taxa estimada d’atur, cal calcular el nombre de treballadors
joves inscrits com a demandants d’ocupació al SOC entre la població activa local
estimada (és a dir, les persones que declaren voler treballar com a assalariats).
Aquestes dades s’han obtingut a través del portal estadístic XIFRA i l’Observatori de
treball.
Per tant, hem de dir que durant el mes de gener de 2012 es va enregistrar un atur
juvenil 12,7 % que va afectar a 53 joves. Veiem així que la taxa d’atur ha augmentat
molt significativament respecte el 2008, passant del 6,0% al 12,7% .
Càlcul població local activa estimada
Riudarenes-Atur registrat
Població local activa
Taxa estimada atur

25

38

59

49

53

417
6,0%

410
9,3%

417
14,1%

11,8%

12,7%

Tot seguit facilitem una gràfic de l’evolució de la taxa d’atur estimat juvenil al municipi
que explica com ha augmentat la taxa d’atur al municipi, en concordança amb la
dinàmica comarcal, i l’autonòmica.
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Evolució de l'atur juvenil al m unicipi 2008 - 2012
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Gener-08

Gener-09

Gener-10

Gener-11

Gener-12

Per tal de descriure el perfil de joves aturats del municipi ens hem fixat en l’índex d’atur
registrat per tal de definir-ne diferents variables. Tot seguit les descrivim:
Pel que fa a la variable de sexe, tot seguit aportem dades extretes de l’observatori de
treball recollides el gener de 2012. En aquest sentit, veiem que la distribució d’atur
registrat per sexes és lleugerament superior pel que fa als homes.
Edat
Menors de 20
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34

gener de 2012
Home
4
5
6
14

gener de 2012 gener de 2012
Dona
Total
1
5
3
8
9
15
11
25

Pel que fa al nivell d’estudis dels joves que formen part de l’atur registrat aquest
passat gener 2012, en podem extreure que la gran majoria de joves aturats tenen uns
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estudis generals d’educació secundària, és a dir, que tenen un perfil poc
especialitzat. (seria bo posar %)
Tècnics-proprimaris
Menors 20
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34
TOTAL

primaris

formació pro- Educació fessionals

incomplets complets
fessional
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

general
0
0
0
4
4

Universitaris gon i tercer

superiors

5
6
4
3
18

Univ. seprimer cicle

0
1
1
3
5

cicle
0
0
0
1
1

Pel que fa a l’atur juvenil municipal registrat segons els sectors productius, en
podem extreure la següent distribució:
Sense ocupaAgricultura
Menors de 20
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34

Indústria
1
1
1
1

Construcció
0
1
1
1

1
0
4
10

Serveis

ció anterior
1
5
9
12

Total
2
1
0
1

5
8
15
25
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Per tant, veiem com els principals sectors on s’acumula més atur juvenil són en el
sector de serveis (31%) i en el de la construcció (55%).
En relació a l’atur juvenil registrat segons la procedència, cal dir que de les 29
persones joves registrades, 27 pertanyen a països europeus, per tant, un 93%.

Menors de 20
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34
Total

Europa Magreb
5
0
6
0
5
0
11
1
27
1

Àfrica oc-

Amèrica central

cidental

i del sud
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0

Recursos, polítiques i infraestructures d’àmbit laboral

Servei d’ocupació municipal
Aquest és un servei que ofereix l'ajuntament de Riudarenes per tal de facilitar la
inserció laboral, la formació continuada i la competitivitat de les persones aturades, les
ocupades i les empreses del seu territori. És un servei general, no exclusivament dirigit
a la població jove, però si amb un interès especial per aquest col·lectiu, ja que poden
assessorar-se, ampliar la seva formació i, en definitiva, trobar ocupació -si el cas
d’estar a l’atur o buscant la primera feina)i/o millorar la seva ocupabilitat. Les funcions
principals del servei són:
-

Rebre demandes de treball del municipi (Borsa de Demandes).
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-

Rebre ofertes de treball de les empreses del municipi (Borsa d’Ofertes).

-

Assessorar en l’elaboració del currículum.

-

Informar sobre els cursos de formació bàsica i continuada per aturats o
treballadors en actiu.

-

Connectar les persones aturades dels dos municipis amb altres serveis
d’inserció laboral.

-

Altres accions per millorar l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones.

L’horari d’atenció d’aquests servei és diari.
Per tal d’atendre específicament els jove en aquesta temàtica, a través de la tasca del
tècnic compartit de joventut, el jove és atès pel servei de l’Oficina Jove de la Selva
Servei de Treball.

Opinions dels joves entorn el treball
Els joves es queixen de la precarietat en la què són contractats, la inestabilitat del
seu treball comporta inestabilitat econòmica i, per tant, poc marge per pensar
projectes de futur.
Els joves veuen en el temps de lleure una opció formativa-laboral per poder iniciar-se
en el món de l’educació amb infants. El reforç de borsa de treball podria facilitar la
inserció dels joves al mercat laboral, tot acompanyant-ho de formació en àmbits
concrets. També aporten que es podria plantejar l’autoocupació com a alternativa
d’ocupació. Cal, però, un suport per a la creació d’empreses per als joves del poble.
Opinions dels experts entorn del treball
Els experts aporten que la situació econòmica ha provocat una baixada d’ocupació en
sectors claus com la indústria i els serveis. Tot i així, Riudarenes compta amb un
polígon industrial on hi ha empreses d’alimentació, càrniques, d’instal·lacions
metàl·liques, etc., que poden esdevenir una opció laboral per als joves del municipi.
També cal considerar l’oferta de cases rurals, cases de colònies i càmpings de la
zona.
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D’altra banda, la baixa qualificació dels joves necessita de programes que potenciïn
la transició escola-treball. També el foment de l’emprenedoria , amb el suport del
Consell Comarcal de la Selva, pot ser una font de suport per als possibles joves
emprenedors.

3.5. Joves i transició domiciliària
Les dificultats en el mercat de treball i l’augment dels preus de l’habitatge han provocat
un fort retard en l’emancipació. Si se li suma que la societat va canviant contínuament,
que ha augmentat l’esperança de vida, disminueix la natalitat, augmenten els nuclis
familiars monoparentals, i, per tant, que hi ha canvis demogràfics que han fet
incrementar la demanda d’habitatge, que hi ha una manca de polítiques d’habitatge i
d’escassa producció d’habitatge social, el resultat és que aquesta demanda es fa més
forta. Si tot això s’aplica al col·lectiu jove, als seus recursos econòmics, a la
inestabilitat laboral en que es troben i les dificultats per obtenir avals per accedir a un
habitatge, entre altres dificultats, fa que se’ls consideri com un dels col·lectius més
discriminats per accedir a l’habitatge i si accedeixen, molts han de retardar l’edat per
emancipar-se. Aquest és probablement el motiu principal perquè les dades
estadístiques referents a l’habitatge ampliïn la franja d’edat a anys i, en canvi, no
contemplin als joves de 15 a 19 anys. Les dades indiquen que el 2001 la proporció de
joves de 20 a 34 anys emancipats i no emancipats al municipi, la comarca i a
Catalunya van ser molt similars.

Llar dels joves de 15 a 29 anys. 2001.

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Viuen a la llar d'or í gen

joves de 15 a 19

Viuen en parella

jov es de 20 a 24

Alt r es sit uacions

joves de 25 a 29

Figura 14. Llars dels joves de 15 a 29 anys. Font: Idescat.

Hem vist que l’edat dels pares a l’hora de tenir el primer fill era majoritàriament a la
franja de 25 a 30 anys, de manera que l’emancipació física d’aquest col·lectiu hauria
de ser palpable. Doncs, un 33% del jovent amb aquesta edat ja té llar pròpia. Una
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dada prou alta si es té en compte que aquesta no arriba al 20% en altres poblacions.
Per la franja de 20 a 24 anys, només el 2,6% estan emancipats.
La majoria dels habitatges de Riudarenes són pagats (52%), només un 15% s’estan
pagant enfront de gairebé el doble comarcal. La quantitat d’habitatge de lloguer és
baix, només del 11%, com el traspassat per herència o donació.

Règim de tinença de l'habitatge al 2001.
60%
50%

40%
30%
20%

10%
0%
Compr a pagada

Compr a pendent

Her ènc i a o donaci ó

Ri udar enes

Ll oguer

Cedi t

A l t r es

Sel va

Figura 15. Règim de tinença Font: Idescat.

Si bé el jovent de Riudarenes veu que l’habitatge és car, destaca que no ho és tant
com en poblacions del voltant com Santa Coloma o Sils que té estació de tren.
La oferta d’habitatge ja no creix i es veu suficient, tot i que voldrien que hi hagués una
oferta específica per a jovent. Es valora molt bé la qualitat de vida del municipi.

Recursos, polítiques i infraestructures entorn la transició domiciliària
Des de la Regidoria d'Acció Social s’impulsa la difusió del servei de Borsa d’Habitatge
en col·laboració amb el Consell Comarcal i l'Oficina Jove.
Aquest és un servei que té com a principal objectiu facilitar l’accés dels joves i la
població en general a l’habitatge, però és un servei que s’ofereix al conjunt de la
ciutadania, especialment a aquelles persones amb menys recursos i més dificultats per
accedir a l’habitatge. Al mateix temps, la Borsa també s’adreça als propietaris
d’habitatges buits i els anima a posar-los a lloguer, oferint-los un conjunt de garanties i
facilitats. A través de la Borsa d’Habitatge es posen en contacte propietaris i potencials
llogaters. L’ajuntament en aquest cas actua com a intermediari, oferint garanties i
avantatges a totes dues parts. Amb aquest mecanisme s’afavoreix l’aflorament
d’habitatges buits i es tendeixen a reduir els preus dels lloguers.
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Els ciutadans/es interessats en llogar o posar a lloguer un habitatge, poden adreçar-se
a les oficines municipals o a l'Espai Jove, on els informen dels avantatges de la Borsa
d’Habitatge i dels tràmits que cal seguir per inscriure’s o bé accedir a un ajut, ja sigui
per joves o per col·lectius específics.

Opinions joves entorn la transició domiciliària
Els joves afirmen que es veuen obligats a aconseguir aliances amb amics o amb la
parella per poder emancipar-se. Assenyalen com a principals dificultats els sous
baixos, la precarietat laboral i el cost de la vida (en poca consonància amb els
sous), els preus elevats del sòl, dels lloguers i de la compra d’habitatge. En
aquest sentit parlen d’un “cultura de la compra” en referència a la tendència dels
joves catalans i espanyols de prioritzar la compra davant del lloguer. Argumenten que
el preu del lloguer i el de la compra no és gaire més diferent i que el lloguer és en si
mateix precari, perquè només t’assegura l’habitatge com a màxim 5 anys.
També assenyalen que no hi ha una oferta d’habitatge públic de protecció oficial
ni d’habitatge de lloguer pels joves o col·lectius en situació de risc. Destaquen la
pressió que suposa comprar un habitatge i que provoca que s’hagin de realitzar més
d’una jornada de treball i abstenir-se de moltes coses i quedar-se amb el més
essencial per viure. Els joves coincideixen que s’ha arribat a un punt insostenible i que
tot i tenir una bona feina i un bon sou no és suficient per poder pagar uns preus
desorbitats de l’habitatge.
La intermediació podria afavorir un contacte entre arrendadors i arrendataris que
promocionés l’habitatge per a joves del municipi. També reconeixen que els manca
informació a l’entorn de l’accés a l’habitatge.

Opinions dels experts entorn la transició domiciliària
Els professionals tenen la percepció que Riudarenes és un dels municipis on s’hi pot
trobar una oferta d’habitatge de lloguer i compra més assequibles de la zona (en
comparació a Sils i Santa Coloma de Farners). En aquest sentit, els joves del municipi
tenen possibilitats de quedar-se a viure al poble sempre. Les problemàtiques
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sorgeixen de la capacitat de mobilitat que tinguin, és a dir, si disposen de cotxe propi i
estan disposat s a moure’s de municipi per qüestió d’estudis i treball, principalment.

3.6 Joves i vida saludable

En l’àmbit de salut és difícil obtenir dades directes de l’estat de salut del col·lectiu jove
del municipi. Per aquest motiu, en algun cas utilitzarem dades referides als joves a
nivell de tota la comarca o Catalunya.
•

El 83% dels joves consumeixen alcohol quan surten, mitjana de 3,11 unitats
(majoritàriament destil·lats combinats). El 61 % es van iniciar entre els 14 i 16 anys
i la mitjana d’intoxicació etílica és de 4,04 en 6 mesos. El consum d’alcohol va molt
lligat a l’oci nocturn, es veu associat a la idea d‘augmentar la diversió.

•

Hi ha una formació regular i un protocol de derivació de temes de salut jove entre
els tècnics/ques de joventut. La informació sobre conductes de risc existeix, però
es detecta l’existència d’un pensament generalitzat “d’invulnerabilitat” i certa
confusió en els referents per sol·licitar assessorament, a banda dels serveis
generalistes.

•

L’autoestima és un dels factors més important a l’hora de determinar hàbits,
conductes i cura del propi cos. Els desordres mentals més freqüents són l’ansietat i
la depressió, amb un percentatge del 11 % i 8 % respectivament, a Catalunya. Pel
que fa al consum de fàrmacs, es calcula que un 12% de la població jove ha
consumit tranquil·litzants alguns cop. Tot i que els percentatges són menors que
en l’època adulta, en el període del 2003-2008 es va registrar una progressió dels
casos globals diagnosticats.

•

L’any 2009 hi van haver 14.993 interrupcions voluntàries de l’embaràs entre 15 a
29 anys entre les quals el 84% eren de joves sense parella. Aquestes dades en
demostren que cal revisar la manera en què arriba la informació i com es treballa
des dels serveis públics.

•

La taxa de mortalitat entre joves a la Selva és lleugerament superior a la de
Catalunya. La primera causa (externa) de mortalitat de 15 a 29 anys són els
accidents de trànsit. L’any 2009, 14 joves de 15 a 29 anys van morir a la comarca
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de la Selva. L’any 2006 un 26% de joves de Catalunya de 15 a 29 anys van patir
un accident davant un 15% dels adults. Per poder sortir de festa és clau accedir a
la possibilitat de conduir (en moto i després cotxe). La combinació de conduir per
sortir de festa, en determinades zones, i el consum d’alcohol associat comporta
una sèrie de riscos. A la comarca es detecta una falta de transport públic nocturn.
Dels joves consumidors reconeixen que consumeixen en 90% cànnabis, en un
53% haixix ,en un 25% cocaïna i 18% èxtasi i amfetamines. Un fet que es
manifesta a la Selva com a gairebé arreu és el fàcil accés que hi ha a les drogues,
sobretot el cànnabis. Els porros estan totalment normalitzats entre el jovent, que no
els considera una droga perillosa, i, a més, es detecta una certa permissivitat, tant
social com policial.
•

El 2009 el 81% d’agressions de violència masclista a Catalunya van ser joves de
11 a 30 anys. Pel que fa als agressors 0,53% eren de 15 a 30 anys. A la Selva hi
va haver 118 casos de violència masclista tractats al SIAD del Consell Comarcal.

•

La sinistralitat laboral a Catalunya entre els joves de 16 a 29 anys és
significativament superior que la dels adults.

•

Una de les aficions habituals dels joves i les joves és l’esport. La vida social i sortir
amb amics i amigues, al carrer, en les edats més baixes, o a prendre alguna cosa,
és també una activitat a la qual els joves i les joves dediquen bona part del seu
temps lliure.

•

Es detecta la necessitat d’actuar de manera transversal per a la promoció de la
salut. A part de l’oci majoritari, hi ha joves crítics amb aquest tipus d’oci que
denuncien que les discoteques i pubs són l’única oferta a la nit, raó per la qual es
veuen obligats a anar-hi o no fer res.

La proposta d’oci nocturn destacada a Riudarenes és la sala de concerts en el mateix
poble i la festa major. El jovent valora molt positivament l’existència d’aquesta sala, tot
i així, puntualitzen, que els agradaria influir en la selecció dels grups que hi toquen.
També observen que a la sala es concentra molt jovent, generalment forans, i que
aquest fet repercuteix en l’aparició de conductes incíviques, consum excessiu d’alcohol
i drogues.
S’aprofita el concert jove per conveniar amb Creu Roja i l’Oficina Jove de la Selva una
parada del projecte som.nit. Aquest últim any es van atendre un centenar de joves que
van recollir informació fins assessorar-se en aspectes claus de la salut juvenil.
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Altres possibilitats d’oci és una discoteca amb molt de renom a la comarca, situada
Mallorquines, i l’Ateneu de Riudarenes que és un punt de trobada important pel jovent
del poble.
Per últim el jovent valora positivament la tranquil·litat de què gaudeix el poble i l’entorn
natural. Comenten que això els obre unes possibilitats de pràctica de l’esport molt
bones, a banda de les instal·lacions esportives que veuen poc accessibles.

Recursos, polítiques i infraestructures
- Atenció mèdica
Els joves del municipi poden anar a visitar-se al dispensari de Riudarenes amb
l’especialista de medicina general, però per a la resta d’especialitats la població del
municipi s’ha de desplaçar a Sils i Santa Coloma, l’Àrea Bàsica de Salut a la qual
pertany Riudarenes.
- Oficina Jove. Servei de Salut
Amb la col·laboració l’Oficina Jove s’aprofita la tasca que porta fent-se des del 2011 en
treballar qüestions que afecten la salut dels joves del poble i de la comarca. Des de
col·laboracions amb el programa Som.nit a activitats per promoure els hàbits
saludables.
- Equipaments i serveis municipals en relació a la salut:
Pavelló
Camps de futbol

Utilitzat per l’equip de bàsquet del municipi.
Els camps de futbol estan gestionats pel Club Esportiu
Riudarenes (CER), constituït per gent del poble.
L’equip d’esport base acull nens de Riudarenes i municipis

Piscina municipal
Dispensari municipal

veïns.
Piscina descoberta oberta els mesos d’estiu.
Ocupa un edifici de nova construcció.
Obert cada dia als matins.
Servei de pediatria 1 o 2 dies per setmana, extracció de sang.

Opinions joves entorn la salut
Els joves reconeixen que en algunes ocasions esdevenen irresponsables en
qüestions d’hàbits saludables, com és ara en el consum de tòxics i la conducció .
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Val a dir, però que reconeixen la irresponsabilitat com a característica freqüent entre
els joves menors de 24 anys, sobretot en l’etapa adolescent i que, passats els 25 anys,
prenen consciència de la responsabilitat dels actes fets i les conseqüències que
comporten.
Els joves reconeixen en l’esport una via de foment d’hàbits saludables i proposen
la realització d’activitats en aquest sentit.
Els joves informen que sovint no se’ls demana carnet a l’hora de consumir alcohol a
locals d’oci nocturn i molts cops, com a conseqüència, se serveix alcohol a menors.

Opinions dels experts entorn la salut
L’IES de Santa Coloma, on van molts dels joves de Riudarenes, participa en el
programa “Salut i Escola”, i segons la responsable d’aquest servei, els i les joves
utilitzen poc el recurs que s’ofereix a l’Institut, malgrat la confidencialitat a què es
compromet el programa. Tot i així, els principals temes consultats estan relacionats
amb el consum de tabac, amb la informació sobre la sexualitat i mètodes
anticonceptius, trastorns alimentaris i informació sobre salut emocional
relacionada amb l’estrès i l’angoixa que els generen conflictes concrets.
Des d’aquest servei afirmen que una font d’informació molt important per als joves en
qüestió de salut és Internet, per bé que moltes vegades els acosta una gran sobre
informació que els pot arribar a desorientar.
En aquest sentit, la professional del programa “Salut i Escola” de Santa Coloma de
Farners posa de manifest la importància de treballar amb els i les joves els estils de
vida saludables dins el marc escolar com a programa no només d’atenció sinó,
sobretot, de prevenció. Cal tenir en compte que l’educació per la salut és un procés
d’aprenentatge que ha de ser continu i sostingut al llarg d’un temps força dilatat, per tal
que els hàbits i les conductes saludables puguin ser assajades i incorporades com a
vivència i no només com a informació. S’apunta l’Espai Jove com a context interessant
on desenvolupar programes relacionats amb la Salut.
Les principals conductes de risc detectades pels professionals en aquest àmbit es
resumeixen en:
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-

consum d’alcohol i altres drogues

-

sexualitat sense tenir en compte els mètodes anticonceptius

-

riscos circulatoris, en el sentit de patir accidents de trànsit per no preveure una
mobilitat segura.

En aquest mateix sentit, s’apunta que seria convenient treballar el tema de la
prostitució al municipi, que s’ha situat molt a prop de l’escola i de l’Espai Jove i, els
infants i joves fan burla d’aquest tema mentre les noies es reserven l’opinió.
Com a elements que fomenten les conductes de risc, els professionals de la salut
entrevistats afirmen que, principalment, els factors poden ser la motivació del grup
d’iguals (les companyies), les prohibicions com a reptes a superar i a desobeir, i,
finalment, la pressió que les grans indústries publicitàries exerceixen sobre els joves
en temes de consum i d’imatge que pot acabar generant trastorns lligats a l’estereotip
femení o masculí de moda.
També s’apunta la necessitat de treballar coordinadament amb tots els agents del
territori i sumar a les accions que es desenvolupin la dimensió de prevenció de riscos i
la promoció de la salut.

3.7 Joves, informació i participació
Des de fa uns anys, les administracions públiques han mostrat un interès creixent pel
que fa a promoure la participació activa dels ciutadans, entenent que la participació té
una funció bàsica en el desenvolupament de la democràcia. D'altra banda, cal dir, però,
que la intensitat de la participació i les diferents formes que se n'han donat, han portat a
controvèrsies i debats. La relació de la gent jove amb l'esfera pública és un àmbit a tenir
en compte a l'hora de dissenyar les polítiques públiques i a l'hora de descriure la realitat
social del joves.
La participació consisteix en la realització d’activitats creatives i simbòliques que poden
esdevenir un element d’identitat personal i col·lectiva. Aquestes activitats, més enllà
d’unes expressions puntuals, s’associen a estils de vida, a maneres de fer i de viure.
S’ha de tenir en compte la participació com a procés de vinculació i d’implicació i no sols
la recepció d’aquests perquè actualment hi ha la tendència a un consum d’activitats
passiu, monopolitzat per l’audiovisual.
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En aquest sentit, cal parlar de la participació en l’espai jove i en les taules de joves i
també la participació mitjançant les xarxes socials. Dos elements que a la realització del
primer Pla Local no existien i el treball de tots aquest anys han permès tenir i mantenir
una estructura de joventut consolidada al poble.
Recursos, polítiques i infraestructures
Des de l'Ajuntament de Riudarenes s'ha treballat la participació ciutadana més enllà de
les promeses electorals. Per poder treballar amb unes polítiques més properes a la
voluntat ciutadana, ha impulsat la creació de diversos òrgans, mecanismes i processos
de participació ciutadana per facilitar la implicació de ciutadania en la pressa de
decisions municipals. Fins ara han estat actuacions puntuals i deslligades entre elles,
encara que en l'àmbit juvenil ha estat i és el motor de funcionament de moltes de les
actuacions que es duen a terme.
- Agenda 21:
Els municipis de Riudarenes, Brunyola, Maçanet de la Selva , Santa Coloma de
Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar van iniciar la primavera passada l'elaboració de
les seves Agendes 21 Locals (AG21L). L'objectiu final d'aquesta iniciativa és el
d'impulsar un model de desenvolupament local sostenible, de forma que es garanteixi
el progrés social i econòmic dels municipis, mantenint alhora la integritat ecològica del
seu territori i sense hipotecar el benestar de les generacions futures.
L'elaboració d'aquestes AG21 Local s'emmarca dins del Programa de suport per a la
redacció de Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat , impulsat per la Diputació de
Girona, que, a banda de suport tècnic i econòmic, proporciona una metodologia
comuna que s'està aplicant al conjunt de municipis de les comarques gironines.
El procés s'inicia amb l'elaboració d'una radiografia de l'estat ambiental, social i
econòmic de cada municipi que permetrà formular una diagnosi de la situació actual,
que permetrà identificar les potencialitats i problemàtiques més significatives dels
municipis. A continuació s'identificaran un conjunt d'actuacions que s'han de realitzar
en els municipis, estructurades en forma de pla d'acció.
Un dels aspectes essencials del procés és la necessària implicació de la ciutadania i
del conjunt d'agents socials i econòmics locals. Amb l'objectiu de promoure aquesta
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implicació es desenvoluparan un conjunt d'activitats d'anàlisi de la percepció
ciutadana, d'informació i difusió del procés, i de debat i consens de l'Agenda 21 Local.
L’agenda 21 i el Pla Local de Joventut tenen diversos punts en comú, el més important
d’ells la necessitat de comptar amb la participació per realitzar una diagnosi la més
precisa possible. En el cas d’aquest municipi hem incorporat les conclusions de l’estudi
de l’Agenda 21 local per tal de reforçar l’anàlisi de la realitat qualitatiu.
- Taula de joves
És el nom que reben els espais de trobada juvenils on s’interpel·la als joves sobre
determinats temes o projectes a realitzar. És un espai on es busca la comoditat i el
diàleg per treballar directament amb el tècnic de joventut o amb el regidor les
qüestions que afecten als joves. En definitiva, una escola de ciutadania.
Espai obert als joves del poble amb una periodicitat al llarg de l'any. Amb un format
obert es permet als assistents fer aportacions al funcionament dels espais municipals
dedicats als joves i promoure activitat i projectes del seu interès.
- Els principals espais on es desenvolupen activitats en aquest àmbit són:
Centre Cívic “Can Fornaca”

Situat a la urbanització “Can Fornaca”.
Espai polivalent amb servei de bar.
Disposa de punt de lectura i ordinadors amb connexió a Internet
A l’exterior hi ha una pista esportiva i un punt de salut per afavorir hàbits

Local d’entitats “El

saludables.
Situat al nucli de Riudarenes, amb 4 o 5 sales de reunions de titularitat

sindicat”.

municipal.
És utilitzat per grups polítics municipals, els Caçadors, el club de Basquet,
la fundació EMYS i l’AMPA de l’escola.
Sala gran, utilitzada com a gimnàs pels nens de l’escola i per algunes
activitats municipals: festes, Quina, Ball, concerts, dinars, extraescolars.

Local Polivalent

S’ha reformat l’any 2008.

A continuació facilitem un llistat de les entitats del municipi:
Entitats al Poble amb participació juvenil
Ateneu de Riudarenes

Entitat cultural que busca la dinamització social del poble
mitjançant

actuacions

culturals,

esportives

i

Disposa de local propi.
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Entitats al Poble amb participació juvenil
Amics d’Argimon

Entitat que s’ha encarregat de la restauració, gestió i
manteniment de l’ermita d’Argimon.

Club Esportiu Riudarenes (CER)
Club de bàsquet de Riudarenes
Esplai Parroquial Sant Martí de Riudarenes

Actualment té poca activitat.
Entitat esportiva dedicada al futbol base.
Equip de bàsquet format per jugadors amateurs.
Entitat parroquial de lleure, actualment desapareguda.
Funcionava a partir de jovent del poble de forma voluntària i

Fundació Emys

feia activitats per a nens i nenes de manera esporàdica.
Entitat naturalista d’estudi i conservació de l’herpetofauna i
els seus hàbitats.
Formada per població majoritàriament jove del voltant de 30

Colla gegantera Els Segadors

anys.
Entitat cultural i festiva que fa cercaviles de gegants. Hi ha

Associació de Caçadors
Adepar

la possibilitat d’aprendre a tocar la gralla.
Entitat lúdica de caça.
Entitat naturalista actualment amb baixa activitat. D’aquí en

Plataforma en contra de la MAT

va sorgir la fundació Emys.
Entitat recentment creada per a l’oposició a la línia de molt

ADF Farners-Argimon
AMPA
Centre Recreatiu i Cultural Can Fornaca
Associació de veïns de Can Fornaca
Càritas
Associació de Donants de Sang

alta tensió.
Associació de defensa forestal.
Associació de Pares i Mares de l’Escola Pública
Local recreatiu pels joves i veïns de Can Fornaca.
Associació dels veïns d’aquest veïnat de Riudarenes.
Entitat d’ajuda a les persones amb pocs recursos.
Organitza jornades de donació de sang i tasques

Llar de Jubilats

conscienciació.
Punt de trobada dels habitants de la tercera edat de

Comissió de festes

Riudarenes. Tenen activitat diària.
Organitzen la festa major, la festa de l’homenatge a la
vellesa, el Roser de l’Esparra, la cavalcada de Reis entre

REM

d’altres activitats.
Riudarenes Esports de Muntanya.

Opinions joves entorn la participació
Els joves parlen de les entitats del municipi explicant que és necessari promoure-les
per tal que nous joves s’hi vinculin. També, pel que fa a les entitats, diuen els joves
que la politització dels col·lectius juvenils i les entitats dificulta la participació que
sempre es veu condicionada per la pertinença a un grup polític o a un altres.
D’altra banda, com a espais participatius hi ha la revista municipal, amb un lloc
reservat a les polítiques de joventut, i una altra publicació promoguda per l’oposició on
també s’hi pot participar.
Opinions dels experts entorn la participació
44

PLJ 2012- 2015

Els professionals de serveis socials, parlen de la dificultat de vincular els joves al
municipi i manifesten la seva voluntat de promoure aquesta vinculació. Calen noves
iniciatives i propostes que comptin amb nous joves i els ofereixin la possibilitat de
vincular-se al municipi. També caldrà tenir en compte els joves que viuen en
disseminats, a qui cal donar opcions de vinculació al municipi, incorporant-los a
prendre part en les iniciatives i activitats juvenils.

3.8 Joves i cultura
Pel que fa al terme “cultura”, val a dir que en aquest document s’entén en un sentit
ampli relacionat amb la naturalesa de les pràctiques que la gent jove realitza més
clarament de manera voluntària i, per tant, on els seus gustos i identitats s’expressen
amb més llibertat.7 La cultura i la gestió del temps d’oci per part dels joves és quelcom
cada vegada més fonamental en la vida de les persones joves i ajuden a estructurar
les seves identitats.

Recursos, polítiques i infraestructures

- Festes i actes amb participació juvenil
La majoria d’actes i festes que es celebren a Riudarenes són per celebrar festivitats i
diades assenyalades. La participació és generalitzada, és a dir tant grans, joves i petits
del poble ajuden a preparar els actes.
Els joves són part de la festa, i col·laboren també en la preparació. Des de
l’Ajuntament se’ls ofereix participar en les actuacions concretes que se’ls hi proposa
(fer de patges, cambrers a la barra de les festes, presentació actes, etc.).

- Equipaments i serveis d’àmbit cultural

Equipaments, instal·lacions i serveis municipals Equipaments, instal·lacions i serveis
municipals

7

Web de l’ajuntament:

Es difon informació de l’ajuntament i del municipi.

(www.ddgi.cat/riudarenes)

Conté un apartat dedicat al jovent del municipi que enllaça

La joventut catalana del segle XXI, p. 93
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amb Jungla Jove, web dels municipis amb tècnic
Web Jungla Jove

compartit.
Web de l’oficina jove i els municipis amb tècnic compartit,
actualitzada diàriament i s’hi mostren totes les actuacions
realitzades en matèria de joventut als municipis que

Espai Jove i Centre Cultural Riuesplet

forment part del projecte a la comarca de la Selva.
Es troba en un projecte d’ampliació encara que està en
funcionament. S’obre als joves i tota la població del

Punt TIC

municipi.
Espai multimèdia obert a tota la població situat a l’Espai
Jove i Centre Cultural Riuesplet.
Local de l’associació l’Ateneu.
Organitza activitats de tot tipus: xerrades, concursos,

Ateneu

exposicions, etc.
Organitza conjuntament amb la regidoria de cultura cada
estiu, els concerts a la fresca de Cal Nan.

Rectoria de la Parròquia.

Compta amb 250 socis.
Era utilitzada pel grup d’esplai Parroquial. Actualment és la

Revista Municipal “Riu d’Arenes”

seu de Càritas, els Amics d’Argimon i la Catequesi.
Iniciada l’any 2003. La periodicitat és variable en funció
dels temes d’interés. .
El consell de redacció s’encarrega de buscar
col·laboracions en particulars i entitats del poble.

Butlletí d’oposició a l’ajuntament.

Està obert a qualsevol col·laboració.
Butlletins periòdics de caire polític.

Opinions dels joves entorn la cultura
La cultura és vista pels joves en el sentit de consum d’oci, com un espai de consum,
i veuen l’oci de nit com un espai d’escapada del món real. Ningú s’atreveix a oferir una
activitat d’oci que no es basi en la festa i per tant el model que hi ha es perpetu. Les
activitats d’oci alternatiu són difícils d’avaluar amb èxit i no es poden oferir
d’una manera continuada. A més, aquesta cultura de l’oci dels excessos fa que hi
hagi repercussions molt importants en quant a la salut dels joves.
Els joves demanen tenir-hi un accés més fàcil i prendre-hi part. Encara es veu la
cultura com quelcom elitista que és tan sols un espectacle a consumir. Alguns joves
reivindiquen poder oferir cultura als seus municipis a través de la seva implicació
sense que sigui vist com una acció pobra feta per manca de pressupost.
Els joves troben a faltar l’obertura d’algun espai cultural on poder-se dirigir amb
quotidianitat. A Riudarenes, les principals activitats relacionades amb la cultura és la
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Festa Major i les activitats desenvolupades a l’Ateneu, com ara xerrades, concerts,
cursos, concursos, caminades, etc.
Opinions dels experts entorn la cultura

Des de l’àrea de cultura es programen cursos que puguin interessar als joves,
tenint present que es vegin reflectits en les propostes i que, en la mesura del possible,
siguin ells mateixos els promotors d’iniciatives culturals. La regidoria de cultura
sempre s’ha mostrat molt afí i receptiva a les consideracions i aportacions juvenils.
Un dels esdeveniments importants a Riudarenes és l’elecció de l’Hereu i la Pubilla per
la Festa Major. En aquest sentit, aquesta festa fa la tasca de posar en contacte
diversos joves de la mateixa edat, els fa partícips de tot un procés vinculat a la vida
cultural del poble, i, d’aquesta manera, propicia una experiència positiva dels joves cap
al propi municipi. Amb la creació del nou Espai Jove, hi ha projectada una sala de
lectura i una aula TIC.

3. 9. Resum de l’anàlisi per eixos
A continuació presentem una reflexió elaborada fruït del procés realitzat i de l’anàlisi
global de tota la informació recollida, a mode de reflexions finals i conclusions de la
realitat juvenil de Riudarenes. La informació es presenta per eixos tal i com s’ha anat
recollint, però amb la necessitat i voluntat d’agrupar-los i interrelacionar-los, atès que
no és possible observar de manera totalment segmentada uns sense els altres. A més,
a aquesta visió transversal i integral de la realitat dels joves ens ha de permetre
identificar els punts claus i el seu abast en el conjunt de la vida del jove i obtenir-ne
una visió més complerta.
Joves i context territorial
• Les principals causes de mobilitat estan relacionades amb la formació, amb el
treball i el lleure o oci.
Joves i context social
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• Es disposa d’espais de reunió per a joves als baixos de l’ajuntament. Es preveu
l’obertura d’una sala de trobada per a joves vinculada a un projecte d’Espai
Jove.
• Es prioritzen sortides mancomunades per afavorir la interrelació dels joves dels
pobles veïns.
• Els joves són tractats com un col·lectiu encara que no tenen forma jurídica.
• Les entitats disposen de les sales municipals per realitzar actes. També espais
Joves i educació
•

Els canals d’informació cap als joves són limitats. Cal aprofitar els més propers,
com l’internet i les hores de tutoria de l’IES.

•

Cal aprofitar l’estona que els joves acaben l’institut i tornen al poble per oferir
l’Espai Jove com un espai alternatiu i amb recursos formatius i educatius.

Joves i laboral
•

L’orientació laboral es considera una eina clau per trobar ofertes laborals.

•

Cal disposar de vehicle privat per anar fins als centres de treball.

•

Es pot plantejar l’autoocupació com a alternativa d’ocupació. Cal

incentivar la creació d’empreses i l’ocupació pública amb jovent del poble.
•

Existeix un desequilibri entre formació – treball.

•

El sector serveis és una via ràpida de creixement ja que fomenta

l’autoocupació.
•

Els joves de Riudarenes es poden inscriure al servei de treball del

l‘Oficina Jove.
Joves i transició domiciliària
•

L’habitatge no representa una problemàtica important a Riudarenes, ja

que hi ha ofertes de pisos i cases de lloguer i de compra a uns preus assequibles.
Joves i vida saludable
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•

Manca un espai municipal clar de referència entorn la Salut dels i les

joves, com a espai formatiu i informatiu. Podria relacionar-se amb l’Espai Jove.
•

El Bus nit discrecional per algunes activitats nocturnes permet una

mobilitat comarcal segura per l’oci nocturn.
•

Es desenvolupen tallers a l'institut sobre riscos entorn la sexualitat, tot i

que els adolescents diuen conèixer com actuar en cas de problemes en les
relacions sexuals.
•

Hi ha diverses entitats esportives integrades principalment per gent jove

que podrien funcionar com a motor de difusió de l’esport com a lleure alternatiu
vinculat a la vida saludable.
Joves i participació
• La Taula de Joves és un element necessari per incloure els i les joves del municipi a
les polítiques generades pel consistori. En aquest sentit, cal continuar treballant per
al manteniment i la motivació dels joves per dotar de sentit aquesta estructura.
•

Cal potenciar les entitats per permetre que el jovent les conegui i s’hi

impliquin.
Joves i cultura
•

Cal promoure la difusió d’actes culturals.
•

Les polítiques culturals municipals tenen una voluntat generalista,
d’atenció a tota la població, on també s’hi inclouen els joves.

4.- Disseny de la intervenció
A partir de les reflexions finals i les conclusions recollides al final de l’anàlisi de la
realitat juvenil dels joves i les joves de Riudarenes, seguint el principis rectors i
metodològics d’aquest PLJ i del PNJCat 2010-2020, cal establir un marc estratègic per
planificar l’actuació municipal pels propers 4 anys. Aquest PLJ estableix unes
estratègies prioritàries de les quals es desprenen els objectius generals (estratègics) i
els operatius (específics).
Les línies estratègiques responen a la necessitat d’establir un marc ampli i integral
que propiciï una intervenció coordinada entre els agents i eixos. Hem de tenir en
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compte des diferents esferes de la vida del jove que estan interconnectades i que la
realitat social i els seus processos de canvi són multicomplexos, multidimensionals i
multicausals.
Les polítiques de joventut tenen una rellevància cabdal pel nostre municipi atès el seu
poder de transformació i incidència en les condicions de vida del col·lectiu de joves de
Riudarenes (tots els joves).
L’escenari de futur dels joves de Riudarenes que vol contribuir aquest PLJ és un
escenari on els joves siguin els protagonistes i puguin desenvolupar el seu projecte de
vida, en igualtats d’oportunitats, i implicats en el seu entorn.
La finalitat d’aquest PLJ és disposar d’una eina de planificació estratègica que
determinarà les línies a seguir per avançar cap a aquest escenari, bàsicament en dos
grans línies: facilitar la realització del projectes de vida dels joves i apoderar el jove
com a gent social actiu.
S’ha fitxat dues grans línies estratègiques que condicionaran els àmbits materials
d’actuació de les polítiques de joventut als llarg d’aquesta legislatura:
-

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa, laboral i domiciliària dels joves que
els apoderi per a la construcció del seu projecte de vida i l’exercici de la plena
ciutadania.

-

Avançar cap al desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de
les persones joves que els permeti decidir, intervenir i transformar el seu l’entorn i les possibilitats de desenvolupar-se.

4.1 Estructura d’objectius estratègics i operatius
D’acord amb aquestes dues línies estratègiques, a continuació presentarem un conjunt
d’objectius estratègics (generals) amb els seus objectius operatius (específics) i
indicadors amb criteri corresponent. S’ha fet un esforç per tal de quantificar de manera
totalment aproximada el cost de les intervencions i projectes a realitzar a través del
PLJ de Riudarenes en els propers 4 anys.
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Objectius estratègics:
-

Disposar de personal tècnic especialitzat en joventut com element central per a
la implementació del PLJ 2012-2015.

-

Facilitar la informació necessària i l’accés als recursos per a la inserció laboral
dels joves

-

Facilitar als joves l’accés a la formació

-

Facilitar als joves l’accés a la cultura

-

Consolidar la participació juvenil al municipi

-

Facilitar la transició domiciliària dels joves

-

Afavorir els estils de vida saludable pels joves

Objectiu general
Disposar de personal tècnic especialitzat en joventut com element central per a la
implementació del PLJ 2012-2015
Objectiu específic

Indicador

Haver aconseguit
cert grau de
Acomplir una funció de visibilitat de l’àrea de

visibilitat al municipi

Joventut municipal

a través de la
participació als
mitjans locals.

Criteri
Haver participat en
els mitjans de difusió
municipals amb
regularitat
Haver establert un
canal de comunicació
quotidià amb els i les

Implementar el Pla Local de Joventut del

Haver

joves del municipi
Haver desenvolupat

municipi

desenvolupat les

programes en tots els

principals línies

eixos descrits en
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d’actuació descrites
en aquest pla.

aquest pla.

Proposta de programa:
Programa de Tècnic Compartit
Proposta de projectes / actuacions dins el programa:
Proporcionar al municipi una figura de referència en matèria de joventut que desenvolupi
algunes activitats en relació al PLJ
Projectes / actuacions
Treball tècnic de les polítiques de joventut municipals
Accions de dinamització vinculades als principals projectes a

Preu aproximat
8.000€/ anual

desenvolupar sorgits d’aquest Pla Local de Joventut.

52

PLJ 2012- 2015

Objectius operatius i proposta de l’eix “Joves i laboral”

Objectiu general
Facilitar la informació necessària i l’accés als recursos per a la inserció laboral dels joves
Objectiu específic
Indicador
Criteri
- Es considerarà exitós el fet
- Augment en el nombre
Potenciar, ordenar i articular els
serveis d’ocupació existents a la
zona.

d’usuaris que utilitzen els
serveis
- Qualitat de la intervenció i
abast del servei, fruit de la
coordinació dels serveis.

Fomentar l’autoocupació com

- Existència d’activitats de

una alternativa laboral.
Promoure la formació concreta

promoció de l’autoocupació
-Haver promogut formació

connectada a oportunitats

per a joves.

d’haver augmentat el nombre
de joves atesos.
- Es considerarà exitós el fet
de compartir recursos,
derivacions i programes entre
els diferents serveis del territori
destinats a la ocupació.
- 1 activitat trimestral

- 1 activitat trimestral

laborals del municipi.
Proposta de programa:
Programa d’inserció, formació i recursos laborals
Proposta de projectes / actuacions dins el programa:
Programa relacionat amb l’Oficina de Treball de l’Oficina Jove de la Selva:
- projecte destinat a la inserció laboral: reforç de la borsa de treball
- projecte de suport a la recerca de feina: suport a la recerca laboral
- projecte de formació en habilitats sociolaborals: Projecte de promoció d’habilitats sociolaborals.
Projectes / actuacions
1. Reforç de la borsa de treball per donar suport a la

Preu aproximat

recerca laboral i promoure habilitats socio-laborals entre

2000€

els joves
Afavorir que la borsa de Treball Municipal contempli les característiques específiques dels i les
joves i els doni suport en la orientació i inserció.
Coordinació amb el servei de treball de l’Oficina Jove.
Espai de connexió a Internet per a la recerca de feina
Informació actualitzada de recursos i eines per a la recerca de feina
Suport a l’emprenedoria
Tallers d’habilitats sociolaborals
Tallers concrets segons demandes formatives dels joves

Objectius operatius i proposta de l’eix “Joves i transició domiciliària”
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Objectiu general
Facilitar la transició domiciliària dels joves
Objectiu específic

Indicador

Informar els joves de les diferents
possibilitats que tenen a l’abast per accedir a
un habitatge.

- Existència de
material informatiu
sobre habitatge al
municipi

Informar i orientar els propietaris
d’habitatges de lloguer del municipi
interessats a llogar el seu habitatge.

- Existència de
material informatiu
sobre habitatge al
municipi

Criteri
- Haver facilitat
aquesta informació
als joves que es
detectin interessats a
accedir a l’habitatge
- Haver facilitat
aquesta informació
als propietaris
interessats a llogar
habitatges.

Proposta de projectes / actuacions dins el programa:
Projecte d’Informació per a joves i propietaris: facilitar als joves la informació necessària
referent a les seves possibilitats d’accés a l’habitatge i motivar el propietari per a que faciliti el
seu habitatge a un lloguer per joves.
Projectes / actuacions
Campanya d’Informació per a joves i propietaris vinculat a

Preu aproximat
500€

l’Oficina d’Habitatge de l’Oficina Jove de la Selva
Difusió de la guia sobre habitatge al Portal Jove de la Selva
Coordinació amb el Servei d’Habitatge de l’Oficina Jove de la Selva

Tallers pràctics per a joves destinats a acompanyar-los en la seva transició cap a
l’emancipació

Objectius operatius i proposta de l’eix “Joves i Salut”

Objectiu general
Afavorir els estils de vida saludable entre els joves
Objectiu específic
Promoure entre els joves els estils de vida

Indicador
Existència d’activitats de

Criteri
Es considerarà un èxit

saludables

promoció dels hàbits

que

saludables a diferents

- es realitzi una
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activitat trimestral
- els joves usuaris
de l’Espai Jove

espais del municipi.

realitzin aquestes
activitats.

La qualitat de les
reflexions que generen

- els mateixos joves

aquestes activitats.

siguin promotors
d’aquestes
iniciatives.
Es considerarà un èxit
que
- es realitzi una activitat

Existència d’accions
preventives vinculades a
diferents àrees del
Incidir en les conductes de risc juvenils

municipi.
La qualitat de les
reflexions que generen
aquestes activitats.

trimestral
- a les accions
preventives hi hagin
assistit un 75% dels
joves que freqüenten
habitualment l’espai
jove
- que les accions
desenvolupades hagin
estat impulsades pels
mateixos joves

Proposta de programa:
Programa de treball en la promoció dels estils de vida i hàbits saludables des de la informació i la
vivència dels valors saludables, i treball per a la prevenció en les conductes de risc dels i les joves.
Proposta de projectes / actuacions dins el programa:
- Projecte de promoció d’estils de vida saludable
- Projecte de treball des de la prevenció de conductes de risc entres els joves
Projectes / actuacions
1. Projecte de promoció d’estils de vida saludable

Preu aproximat

1.000€

Taller de cuina saludable
Torneig esportiu
Dinamització dels Dies Mundials
Caminades de descoberta de l’entorn
Propostes d’oci alternatiu
2. Projecte de treball des de la prevenció de conductes de risc

1.000€
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Treball de la mobilitat segura: bus nocturn mancomunat per accedir a festes populars
Activitat Som.nit
Xerrades familiars entorn de la Salut Jove

Objectius operatius i proposta de l’eix “Joves i Educació”

Objectiu general
Facilitar als joves l’accés a la formació
Objectiu específic

Indicador
Existència de propostes

Oferir formació de forma consensuada (relacionat
amb l’eix “joves i laboral”)

formatives per a joves
Valoració de l’impacte
d’aquests propostes

Divulgar totes les activitats municipals que puguin
ser d’interès juvenil

Existència d’eines de
difusió de les iniciatives
formatives al municipi

Criteri

1 activitat formativa
trimestral.

Nombre de consultes
realitzades

Proposta de programa:
Programa: promoció de la formació Jove
Proposta de projectes / actuacions dins el programa:
-Projecte de promoció i difusió de cursos formatius per a joves
- Taula de formació: treball transversal a l’entorn de la formació dels joves amb la implicació de les
diferents regidories .
Projectes / actuacions
1. Projecte de promoció de formació per a joves
Formació no reglada específica per al col·lectiu juvenil

Preu aproximat

1.000€

Objectius operatius i proposta de l’eix “Joves i informació i participació”

Objectiu general
Consolidar la participació juvenil al municipi
Objectiu específic
Utilitzar l’espai de Taula de Joves com a lloc

Indicador
Existència de la Taula

Criteri
Nombre de

de referència participatiu dels joves del

de joves.

participants

municipi
Grau d’incidència de
les decisions en
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Promoure activitats que vinculin els joves al
municipi a través del seu compromís i
implicació

l’àmbit juvenil
Existència d’un

- Nombre de

col·lectiu de joves

participants

actius i vinculats al

- Nombre d’activitats

municipi
Proposta de projectes / actuacions dins el programa:
- Projecte Taula de Joves

realitzades

- Projecte de participació en les Festes populars i accions municipals
Projectes / actuacions
Preu aproximat
1. Projecte Taules Joves
500€
Manteniment del projecte de Taula de Joves (opció de treball participatiu on els joves
decideixen el que volen fer i s’organitzen per aconseguir-ho)
2. Projecte de participació en les festes populars i accions
municipals

4.000€

Participació dels i les joves en festes populars com l’elecció de l’Hereu i la Pubilla, Festa Major,
etc.

Objectius operatius i proposta de l’eix “Joves i cultura”

Objectiu general
Facilitar als joves l’accés a la cultura
Objectiu específic
Apropar demostracions culturals als joves
per desvetllar-los el propi interès cultural per
afavorir la creació cultural entre els joves

Indicador
Haver realitzat
activitats culturals

Criteri
1 activitat trimestral

Haver acompanyat els
Afavorir el consum cultural entre els joves

Ampliar la difusió d’actes culturals

joves al consum

1 activitat trimestral

d’activitats culturals
Haver creat eines de

Manteniment

difusió cultural
Proposta de projectes / actuacions dins el programa:
Projecte de suport a la creació cultural

permanent

Projecte per afavorir l’accés a la cultura (informació i consum)
Projectes / actuacions
1. Projecte de suport a la creació cultural

Preu aproximat
600€
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Activitats de promoció de creació cultural
Activitats d’accés al consum cultural
2. Projecte de suport a l’accés a la cultura
Crear un document informatiu amb l’agenda d’activitats d’actes municipals

600€

Presentació de llibres i pel·lícules amb els joves
Accés a actes culturals que puguin interessar als joves (teatre, circ, concerts)

Objectius operatius i proposta de l’eix “Joves i cohesió social”

Objectiu general
Promoure la convivència i l’arrelament dels joves al municipi
Objectiu específic

Indicador
Existència d’espais

Criteri

d’interlocució
Consolidar un espai de participació juvenil

Centralitzar les

com a mesura per a la cohesió dels joves.

principals activitats a
un punt fix del municipi

Nombre de joves
participants a aquests
espais

per esdevenir un
referent per als joves
Presència d’elements
Afavorir la visibilitat de col·lectiu jove

Existència d’elements

de visibilitat en els

que permetin la

processos de difusió

visibilitat del col·lectiu

de totes les activitats
de l’àrea de joventut.

Proposta de programa:
Programa d’afirmació de col·lectiu juvenil
Proposta de projectes / actuacions dins el programa:
Aquest programa vetllarà per :
1. la visibilitat del col·lectiu juvenil a través dels mitjans de difusió
2. la centralització d’activitats per a joves en un espai fix (Creació d’un espai destinat a
Joves)
Projectes / actuacions
1. Visibilitat en la difusió

Preu aproximat
200€

Participar en la revista local
Participar al web municipal (notes de premsa)
Participar al Jungla Jove (Oficina Jove de la Selva)
Creació d’altres recursos i accions que es decideixin participadament des de la Taula de Joves
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2.Centralització d’activitats

1800€

Realització de les activitats juvenils a l’Espai Jove

4.2 Interdepartamentaliat dels projectes

Projecte d’activitats de Tècnic de Joventut Compartit

Reforç de la borsa de Treball amb suport de l’Oficina Jove de la Selva.

X

Campanya d’Informació per a joves i propietaris vinculat a l’Oficina

X

d’Habitatge de l’Oficina Jove de la Selva
Oci alternatiu vinculat a la Salut

X

X

Mobilitat segura
Xerrades Salut Jove

X
X

X

X

X

Formació jove (xerrades / tallers)

X

Taula de Joves

X

X

X

Participació jove en la Festa Major (Hereu i Pubilla)

X

X

X

Promoció creació cultural

X

X

X

X

X

Facilitar l’accés al consum cultural

Habitatge

Formació

Salut

Treball

cohesió social

Accions a desenvolupar

Cultura

participació

amb col·laboració amb l’Oficina Jove de la Selva

Creació Espai Jove com a projecte de visibilitat i identitat

X

Accés a disseminats i suport en la dinamització d’activitats

X

X

Treball de suport a les entitats juvenils

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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2015

X

X

X

X

Mobilitat segura

X

X

X

X

Xerrades Salut Jove

X

X

X

X

Formació jove (xerrades / tallers)

X

X

X

X

X

X

X

Accions a desenvolupar segons temporalització
Reforç de la borsa de Treball amb suport de l’Oficina Jove de la Selva.

Campanya d’Informació per a joves i propietaris vinculat a l’Oficina
d’Habitatge de l’Oficina Jove de la Selva

2013

Oci alternatiu vinculat a la Salut

2012

2014

4.3 Temporalització dels programes i projectes 2012 – 2015

X

X

Taula de formació
Taula de Joves

X

X

X

X

Participació jove en la Festa Major (Hereu i Pubilla)

X

X

X

X

X

X

Promoció creació cultural

X

Facilitar l’accés al consum cultural

X

Creació Espai Jove com a projecte de visibilitat i identitat

X

Accés a disseminats i suport en la dinamització d’activitats

X

Treball de suport a les entitats juvenils

X

X

Tal com es veu a la proposta de temporalització, la majoria dels projectes
proposats busquen una estabilitat al llarg dels quatre anys . En aquest sentit, cal
considerar que la seva existència pressuposa una progressió creixent al llarg dels
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anys en quant a estabilitat dels serveis i projectes i en quant a increment del servei
que presten.

4.5. Estratègia de treball
En les polítiques públiques, al llarg dels últims anys, s’hi ha anat incorporant el valor de la participació com element fonamental, ja que la realitat complexa i canviant del territori ha reclamat ser atesa des de la pluralitat de sectors i agents del territori.
Així, doncs, s’entén que les administracions no han de jugar un paper exclusiu davant els altres actors socials, i que cal promoure un model de corresponsabilitat
en el desenvolupament de les polítiques públiques, que comptin amb les complicitats i la coordinació entre els diferents agents i sectors del territori, capaços de
construir models i polítiques que incorporin, representin i atenguin la realitat específica de l’entorn on es troben.
Així mateix ha succeït en les polítiques de joventut, i és en aquest sentit que des
d’aquestes polítiques es vetlla per enfortir el valor de la participació, tot implicant
les persones joves en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques de joventut, com a agents fonamentals en aquest procés, a través de mecanismes de
democràcia directa i semidirecte .
La metodologia de treball a desenvolupar des de les polítiques de joventut han
d’esdevenir transformadores, és a dir, han promoure l’apoderament dels joves,
facilitant-los l’accés a les polítiques de joventut i als recursos que se’n derivin per
tal d’aconseguir un impacte real en la pròpia realitat. Amb una voluntat universalista, hem de promoure la inclusió i l’equitat de tots els joves i propiciar un punt
d’inflexió en la reproducció de les desigualtats socials.
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Seguint amb aquesta visió, les polítiques de joventut que es promoguin, s’han de
fixar en el criteri d’integralitat, entès com el compromís d’actuar sobre totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves, de manera que es vegi reflectit
en la diversitat de reptes i àmbits sobre els quals es vulgui incidir.
Per aquest motiu es fa necessari treballar de manera transversal, incorporant les
diverses àrees que s’ocupen de les polítiques locals, proporcionat una mirada específica vers la població joves des de cada segment o àmbit, entenent així que les
problemàtiques juvenils es caracteritzen per ser multicausals, i que només es podran tractar i atendre des de la interdepartamentalitat. En aquest mateix sentit,
no podem oblidar la importància d’atendre les necessitats juvenils no només en coordinació amb els diversos departaments de les diferents àrees del consistori, sinó
que, alhora, hem de tenir present la necessitat de coordinar un treball multinivell,
és a dir, una forma de treball coordinat que impliqui les diverses administracions
que participen en les polítiques de joventut.
Pel que fa a la visió i la metodologia de treball multinivell, aquest Pla Local proposa
treballar en les següents qüestions:
- Participar en la taula de tècnics i regidors de joventut de la Selva,on l’objectiu que es persegueix és el de posar en comú les necessitats en el camp de joventut dels nostres pobles i relacionar-los i treballar-los conjuntament en els casos que ho creiem oportú.
- Assistir a les reunions periòdiques amb els tècnics de l’Oficina Jove de la
Selva per continuar treballant temes d’interès per als joves com ara salut, treball
i habitatge i així fer propostes on se sumin esforços i s’ordenin i articulin diversos serveis.
- Assistir i participar en les reunions setmanals amb el tècnic comarcal de joventut i l’equip de tècnics de l’Oficina Jove i l’Oficina d’habitatge, per tal de
definir línies de treball conjuntes i donar una resposta consensuada i unívoca a
les necessitat municipals concretes.
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- Participar en les reunions proposades per la Direcció General de Joventut per
tal de rebre assessorament sobre la elaboració, implementació i gestió del Pla
Local de Joventut i, alhora, participar en les possibles formacions que proposin
sobre temes específics en matèria juvenil. així mateix, cal seguir treballant amb
les diverses administracions que participen en les polítiques de joventut .
- Treballar amb les diferents àrees del Consell Comarcal de la Selva com
Esports, Dinamització econòmica, Cultura etc per tal de realitzar projectes comuns que puguin beneficiar els joves de la comarca.
D’altra banda, resulta essencial el treball en xarxa, com a metodologia que promou la connexió entre diferents serveis i agents de forma sostinguda i continuada.
En aquest sentit, proposem seguir treballant amb les diferents regidories de l’Ajuntament, així com amb d’altres institucions i serveis, per tal de coordinar activitats
destinades als joves, donant suport a la creació i difusió de projectes on els joves
es poden sentir identificats.
La qualitat de les polítiques de joventut s’ha d’assegurar a través de l’adequació
d’aquestes polítiques a la realitat juvenil, cosa que significa conèixer de primera mà
la realitat juvenil del municipi a través de dispositius de diagnosi, com ara taules de
joves, contacte amb les diferents àrees municipals, contacte amb les diferents regidories, etc.
En aquest sentit els criteris de proximitat amb la realitat juvenil i la capacitat
d’adaptació de les polítiques a aquesta realitat, ens orienten cap a la construcció
d’unes polítiques eficaces i eficients al territori, que, alhora, puguin incorporar elements innovadors i creatius, tot construint polítiques capdavanteres que es nodreixin de l’estudi comparat d’altres polítiques nacionals i/o internacionals.
En termes de qualitat, la metodologia proposada en aquest sentit passaria per la
creació d’una taula de seguiment que podrà estar vinculada a la Taula de Joves
de les quals sorgirà un informe final. Aquesta Taula de Seguiment del pla Local de
Joventut estarà formada pel tècnic de Joventut, podent estar acompanyat per
d’altres tècnics d’altres àrees implicades en el treball interdepartamental.
Aquesta taula de seguiment és un element clau en el desenvolupament del PLJ, ja
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que serà des d’on s’extrauran les principals propostes d’adaptació dels programes
o projectes implementats, així com de d’implantació de noves línies d’actuació segons la situació socioeconòmica del moment.

5.- Avaluació
El punt de partida del PLJ 2012-2015 de Riudarenes ha estat l’avaluació de l’anterior
Pla local del període 2008-2011. Aquest és un aspecte clau pel que fa a la qualitat de
les polítiques de joventut, per dotar-les de continuïtat i per disposar d’una informació
-guia que ens permeti avaluar si l’estratègia que hem adoptat és la més encertada
(avaluació estratègica) i si la implementació dels programes s’ha adequat als grans
objectius del PLJ, als seus principis i a la realitat i necessitats dels joves (avaluació
operativa).
Abans de res, creiem molt important de fer una reflexió inicial sobre la necessitat del
perquè de fer l’avaluació, amb qui quines eines comptem, com ho volem fer i quan. A
més, el resultat final de l’avaluació ha de ser més enllà d’un “informe d’avaluació” que
no només informi de “si hem fet o no una actuació” o “si hem aconseguit el resultat
esperat”, “si la intervenció ha estat o no coherent, eficaç o eficient”; sinó que sobretot
doni respost als "per què" ha estat així. Entenem l’avaluació com procés com un molt
important, imprescindible i continu tant en el disseny com en la implantació de les
polítiques de joventut.

Avaluació estratègica
En l’avaluació estratègica mesurarem si els objectius generals proposats, com a marc
estratègic, s’ha acomplert i en quin grau. En aquest punt és on haurem de donar
resposta a la pregunta El PLJ de Riudarenes ha incidit en la realitat de les persones
joves del municipi? Hem de tenir en compte les dificultats (complexitat i multicasualitat
dels processos del canvi social) que es plantegen en el moment d’establir una
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causalitat directa entre polítiques públiques i realitat social. Malgrat això hem de poder
establir un nivell de revisió que ens respongui a la idoneïtat de la política pública o no.
En aquest apartat ens fixarem sobretot en els objectius generals i de manera agregada
a si el PLJ ha facilitat la realització del projecte de vida dels joves apoderant-los com
jove participatiu. L’avaluació obtinguda del conjunt de programes (operativa) ens
hauria de portar cap a un escenari en el qual ens sigui possible respondre a aquesta la
pregunta i també a altres com per exemple:
-

Preguntes sobre la finalitat del PLJ:
o

S’estan assolint els objectius proposats en el PLJ?

o

És gràcies a les polítiques de joventut que s’estan desenvolupant?

o

El PLJ és capaç d’incidir en aquells aspectes estructurals i conjunturals
que tenen a veure amb la construcció de les oportunitats de les persones joves?

o
-

El PLJ ha millorat i facilitat la participació dels joves?

Preguntes sobre els objectius generals:
o

Els objectius establerts estan contribuint a complir el repte que fan referència?

o
-

Quin és el grau de compliment i de consecució dels objectius generals?

Preguntes sobre el desplegament del PLJ:
o

Com han funcionat els instruments i òrgans de desplegament del PLJ a
Riudarenes?

o

Quin ha estat el rol dels agents implicats? En quina part han tingut un
paper més rellevant?

o

Com han contribuït a la seva consecució

Els agents implicats en l’avaluació estratègica seran els agents i actors vinculats en el
seu desenvolupament, però sobretot els mateixos joves. L’avaluació estratègica, en
tant que afecta a l’essència del PLJ, es realitzarà al final de la legislatura 2011-2015,
coincidint amb el canvi de legislatura política. Els seus resultats, recollits en un
informe, serviran, com en aquesta ocasió, com a punt de partida pel proper PLJ de
Riudarenes.
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De manera especial també farem avaluació de l’anàlisi de la realitat,
s’avaluarà com s’ha realitzat el diagnòstic del PLJ, i la col·laboració dels
diferents organismes implicats en el pla local de joventut (el treball conjunt a
partir de la informació de les múltiples reunions anteriors de coordinació. el
diàleg a totes direccions...) Totes les dificultats detectades es tindran en compte
per a proposar noves maneres de coordinació en un futur.

Avaluació operativa
Per altra banda amb l’avaluació operativa ens centrarem amb una revisió continuada
del disseny i la implementació del PLJ. L’avaluació d’aquesta part del Pla Local de
Joventut la realitzarà el responsable tècnic juntament amb els altes tècnics implicats
en el PLJ (agents municipals , tècnics de l’Oficina Jove, ajuntaments, DG Joventut) i
amb la participació dels joves. S’haurà de revisar la manera com s’han confeccionat
els objectius a partir de les conclusions del diagnòstic, i com es pot millorar aquest
procés en un futur. Cal fer especial incís en la coherència d’aquests, i a la vegada amb
els projectes i programes previstos. En aquest sentit també es determinarà la claredat
dels objectius i si els seus indicadors d’avaluació són útils, ambiciosos i realistes.
També s’analitzarà la col·laboració dels diferents organismes implicats en el pla local
de joventut. S’avaluarà el treball conjunt amb els joves i tècnics a partir de la
informació de les múltiples reunions anteriors de coordinació. Es valorarà el diàleg a
totes direccions, i especialment amb l’ajuntament i els seus departaments, i
l’ajuntament i els joves. Totes les dificultats detectades es tindran en compte per a
proposar noves maneres de coordinació en un futur i quedaran recollides en la
memòria anual de joventut.

S’han dissenyat unes preguntes per tal de facilitar-ne l’avaluació:
-

Preguntes sobre el discurs de les polítiques de joventut (si està en relació als
principis recollits en aquest PLJ i en el PNJCat 2010-2020):
o

Les polítiques de joventut del PLJ de Riudarenes incorporen els criteris
metodològics derivats dels seus principis rectors?

o
-

Són útils? Adients?

Preguntes sobre els programes i projectes que es deriven del PLJ (per observar-ne el seu grau d’adequació als objectius proposats):
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-

o

Els programes s’adeqüen als objectius del PLJ?

o

Quin gran d’assoliment s’ha obtingut?

Preguntes sobre les eines que permeten desenvolupar el PLJ de Riudarenes i
els seus programes (agents, mecanismes de coordinació, compliment de les
funcions...):
o

Quina ha estat l’avaluació continuada dels instruments, eines i agents?

De la mateixa manera que en l’avaluació estratègica, els agents implicats seran els
agents i actors vinculats en el seu desenvolupament (joves, tècnic compartit de
joventut, responsable polític...) amb un paper molt destacat pels propis protagonistes,
els joves. L’avaluació operativa es planteja amb una temporalització contínua i
paral·lela al desplegament del Pla i els projectes, de forma anual.
Es dissenyarà una fitxa d’avaluació per als programes on s’avaluarà, seguint el model
de la teoria del canvi, el grau d’assoliment d’objectius i sobretot “el perquè” s’ha
assolit. La fitxa recollirà preguntes d’avaluació com per exemple:
-

Quins objectius estratègics (impactes) vol assolir el programa?

-

Que fa que el programa o que té previst fer (activitats i resultats)?

-

Per què se suposa que amb el que el programa fa assolirà els obectius
estratègics?

-

Identificar la fase en què es troba el programa:

-

Descriure els canvis que ha patit la intervenció: passats? Previstos?

-

Hi ha avaluacions anteriors?

-

Descripció del context institucional i organitzatiu

-

Identificació del propòsit de l’avaluació

-

Identificació dels destinataris de l’avaluació

-

Inventari dels recursos de l’avaluació (finançament, temps, personal...)

-

Preguntes sobre la necessitat de la intervenció:
•

Quina és la naturalesa i la magnitud del problema que volem mitigar?

•

Quines són les previsions de futur respecte a la naturalesa i la magnitud
del problema?

•

Quines són les característiques de la població que té el problema?

•

Quins altres problemes té la població objectiu?

•

Quines necessitats concretes té la població objectiu?
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-

•

Quins serveis poden satisfer aquestes necessitats?

•

Quina freqüència i durada del servei necessiten?

•

Què es necessita per poder proveir aquest servei?

Preguntes sobre el disseny de la intervenció:
•

Quins són els objectius del programa i com s’espera que els assoleixi?

•

Les hipòtesis del model són realistes?

•

La teoria és coherent amb el coneixement existent?

•

Quina és la millor manera de proveir el servei previst?

•

Quins recursos són necessaris i apropiats per implantar el programa?

•

Els criteris de selecció dels participants són els adequats per cobrir la
població

•
-

objectiu del programa?

Preguntes sobre la implementació /procés:
•

S’han assolit els objectius operatius?

•

Les activitats són coherents amb els objectius del programa?

•

Els serveis previstos es proveeixen a la població prevista?

•

Hi ha part de la població objectiu a la qual no arriba el programa?

•

Un cop al programa, els beneficiaris completen el cicle del servei?

•

Els clients estan satisfets amb el servei?

•

Les funcions administratives, organitzatives i de personal es gestionen
adequadament?

-

Preguntes sobre l’impacte:
•

El programa assoleix els objectius?

•

El problema o la situació que es volia arranjar ha millorat?

•

Els impactes es mantenen amb el temps?

•

El programa té efectes col·laterals (positius o negatius) sobre els beneficiaris


•

sobre la societat?

Els impactes varien segons el tipus de beneficiari o segons el lloc, tipus
d’operador


-

un altre component del programa?

Preguntes sobre l’eficiència
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•

Els recursos s’utilitzen eficientment?

•

El cost és raonable, en relació amb la magnitud dels impactes obtinguts?

•

Hi ha maneres alternatives d’aconseguir impactes similars amb un cost
més baix?
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