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PRESENTACIÓ 

 
El document que teniu entre mans és un document que ens ha servit per fer una 
reflexió sobre les polítiques de joventut que s’han fet fins a l’actualitat, fer una 
radiografia de la situació juvenil de Celrà, detectar les necessitats del jovent del 
municipi i prioritzar-les en funció de la situació socioeconòmica actual. Aquest treball 
ens ha permès marcar el camí que se seguirà els propers anys, per tal de treballar pel 
jovent i amb el jovent del poble ja que és un col·lectiu amb gran potencial el qual s’ha 
d’afavorir per tal d’aconseguir l’èxit cap a persones adultes responsables i crítiques 
amb la societat amb la qual vivim. 
A partir de l’anàlisi realitzat a través de dades sociodemogràfiques, mitjançant la 
participació del jovent, la participació dels tècnics i dels polítics que conformen el 
consistori; marquem dues grans línies per treballar. D’una banda es pretén donar més 
oportunitats als joves per entrar al món laboral i tenir prou informació per fer el pas 
cap a l’emancipació i per altra banda es pretén aconseguir un jovent més participatiu, 
cohesionat i integrador.  
Per aconseguir aquests objectius s’han elaborat un conjunt d’activitats que s’aniran 
desenvolupant al llarg d’aquests anys, on els diferents membres que treballen per 
l’Ajuntament de Celrà, les diferents entitats juvenils i el jovent, així com, l’equip de 
govern actual, s’involucraran per tal de dur-les terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meritxell Martín i Rovira 
 
Regidora de Joventut de Celrà 
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1. JUSTIFICACIÓ 

 
En els darrers dos anys la situació econòmica i social ha anat canviant. Actualment la 
crisi econòmica generalitzada afecta a tots els nivells de la societat, per tant, al 
col·lectiu juvenil. Aquesta situació, en el jovent, es tradueix en un desànim general: ja 
sigui a l’hora d’estudiar, els joves actuals són els més ben formats i ocupen llocs de 
treball poc remunerats, ja sigui a l’hora de buscar feina, amb la davallada de 
l’economia ha provocat que hi hagi un descens dels llocs de treball i per tant menys 
oportunitats d’emancipació, afegit a aquesta problemàtica hi ha molts joves que 
presenten dificultats en accedir l’habitatge. Per aquests motius ha calgut una revisió 
exhaustiva del  Pla Local de Joventut 2009-2011 (PLJC1) i ajustar-lo a la realitat actual. 
 
El PLJC1 plantejava unes necessitats i uns reptes adaptats a la realitat dels joves de 
Celrà durant el període 2009-2011. Part dels projectes i iniciatives que es van plantejar 
han quedat total o parcialment obsoletes o bé, cal que s’abordin des d’un punt de vista 
més actual. Altres cal continuar-les i reforçar-les. 
 
Els nous escenaris socials, econòmics i polítics són un estímul per tal que el PLJC2 acabi 
essent una eina útil, per detectar les dificultats dels joves, conèixer les necessitats dels 
joves i per intentar resoldre aquests aspectes que afecten als nostre jovent. 
 

2. INTRODUCCIÓ 

 
El pla local de joventut és l’eina de referència per a desenvolupar les polítiques de 
joventut del municipi per al període 2012 a 2015. Presenta un anàlisi de la realitat 
juvenil i de polítiques de joventut al màxim d’aproximades possible i intenta donar 
respostes estratègiques als reptes que es plantegen.  
 
Durant el procés s’ha intentat recollir la percepció de la realitat que tenen els joves, els 
seus interessos i sobretot les seves necessitats amb l’objectiu identificar els punts 
febles del conjunt de serveis oferts per l’ajuntament, i procurar posar solució. 
 
El Pla Local de Joventut 2012-2015 (PLJC2) vol incidir de forma estratègica sobre cada 
una de les necessitats detectades i concretar les solucions oportunes en forma 
d’activitats i projectes a curt, mig i llarg termini. Finalment conté un sistema 
d’avaluació que ens doni eines per seguir millorant o redefinint les estratègies 
plantejades. 
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3. MARC TEÒRIC I NORMATIU 

 
A Catalunya existeixen dos documents que marquen la ruta del què han de ser i com 
s’han de desplegar les polítiques de joventut. Aquests dos documents són la Llei 
33/2010 de Polítiques de Joventut de Catalunya i el Pla Nacional de Catalunya 2010-
2020 (PNJCat).   
 
A l’hora d’elaborar i desenvolupar un pla local de joventut, cal tenir especialment en 
compte el PNJCat com a document de partida que ha d’ajudar a formular els seus 
continguts estratègics i metodològics. El PNJCat defineix la missió de les polítiques de 
joventut, els principis rectors, els reptes a què es vol donar resposta en el període 
2010-2020 així com les 25 fites es que volen assolir. Recull també els rols i funcions 
dels agents implicats en el seu desenvolupament. 
 
Segons la Llei de Polítiques de Joventut (LPJC) estableix com a interval d’edat dels joves 
entre 16 i 29 anys. Aquest interval és el que considerarem en el present Pla Local, tot i 
que hi ha activitats que s’estenen per tota la població. 
 
A continuació es defineixen els trets més destacats del PNJCat. 
 

3.1 MISSIÓ 

 
La missió fa referència a quina és la finalitat que pretén acomplir el Pla Nacional de 
Joventut 2011-2020. Són els seus aspectes fonamentals, que han de servir de guia per 
al desenvolupament de les polítiques de joventut. 
 

     EMANCIPACIÓ PARTICIPACIÓ 
 

 
 

D’acord amb això, hi ha dos aspectes fonamentals que configuren la missió i finalitat 
última del PNJCat com a pla estratègic de les polítiques de joventut: 
 

— Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la 
diversitat de formes i models de vida. 

— Apoderar el jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com 
a ciutadà en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació en 

MOBILITAT 

SOCIAL I 

INCLUSIÓ  

COHESIÓ 

SOCIAL 
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la presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió 
del món. 

3.2 PRINCIPIS RECTORS DEL PNJCAT 

 
Tal i com estableix el PNJCat, els principis rectors han d’inspirar el disseny, la 
implementació i l’avaluació de les polítiques de joventut i han de convertir-se en 
criteris per poder aplicar de manera transversal en cadascuna de les fases de la política 
pública. 
 

3.2.1 PARTICIPACIÓ 

 
La política pública no pot estar allunyada de la ciutadania, en aquest cas de les 
persones joves i el moviment juvenil organitzat. També d’altres agents que poden 
intervenir en el desenvolupament de la política i en la realitat juvenil: centres 
educatius, entitats que treballen per joves, etc. (perspectiva comunitària). Per això 
caldrà incorporar la veu dels diferents agents en totes les fases de la política de 
joventut. 
 
Governança democràtica: les administracions no han de jugar un paper jeràrquic, sinó 
que han de coordinar i facilitar l’acció dels diferents agents implicats. 
 
Corresponsabilitat: tots els agents implicats han de responsabilitzar-se de la política 
pública jugant un paper concret, per tant, cal establir els mecanismes i espais per fer-
ho possible. 
 
Formes de democràcia directa i semidirecta: les polítiques de joventut hauran de 
desenvolupar-se incorporant els mecanismes que facin possible articular la veu i l’acció 
d’aquests agents en les diferents fases. 
 

3.2.2 TRANSFORMACIÓ 

 
Les polítiques de joventut han de tenir una funció transformadora per tal de contribuir 
a la missió del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, per tant caldrà que tinguin un 
impacte positiu en la realitat juvenil i en l’entorn. 
 
Inclusió: dissenyar accions i programes pel col·lectiu juvenil respectant la diversitat i 
atenent a les necessitats diferencials i especificitats existents entre les persones joves. 
 
Universalisme: la diversitat del col·lectiu juvenil i com alguns factors diferencials 
s’articulen com elements estructurals de desigualtat, obliguen a que les polítiques de 
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joventut hagin de desenvolupar accions que permetin disminuir els efectes diferencials 
en l’accés als bens i serveis de les persones joves segons el sexe, l’edat, l’origen 
cultural, el territori, la classe social i el grau d’autonomia que posseeixin. 
 
Lluita contra les desigualtats socials: les polítiques de joventut han de generar per tant, 
oportunitats socials pel desenvolupament personal i col·lectiu dels i les joves, 
disminuint els efectes dels elements estructurals de desigualtat i generant dinàmiques 
d’inclusió. 
 

3.2.3 INTEGRALITAT 

 
Les diferents esferes en la vida de les persones estan interconnectades i això implica 
treballar les polítiques de joventut des d’una perspectiva integral, tenint en compte la 
multicausalitat de les problemàtiques i els diferents processos (transicions) juvenils. 
 
Transversalitat: treballar de manera transversal implica incorporar la perspectiva 
juvenil en les diferents àrees, i les accions que aquestes desenvolupen, de manera que 
s’integrin les necessitats i problemàtiques de les persones joves en la política pública. 
Aplicar la transversalitat està directament relacionat amb el treball 
interdepartamental. 
 
Govern multinivell: el concepte de Govern multinivell implica el treball coordinat entre 
les diferents administracions que estan implicades en el desenvolupament de les 
polítiques de joventut. Es tracta doncs d’aplicar la interinstitucionalitat, entesa com 
l’establiment d’objectius i formes de treball de manera compartida. 
 
Treball en xarxa: el treball en xarxa implica l’establiment de mecanismes estables de 
coordinació i treball conjunt entre els diferents agents socials i institucionals implicats 
en les polítiques de joventut, està directament lligat al concepte de corresponsabilitat 
atès que té a veure amb el treball conjunt de forma sostinguda i continuada. 
 

3.2.4 QUALITAT 

 
Aquest principi rector fa referència a aquells aspectes que han de contribuir a que el 
desenvolupament de les polítiques de joventut es facin sobre una rigorosa “voluntat 
de fer-ho bé”, incorporant criteris de qualitat, eficiència i eficàcia. 
 
Adequació a la realitat: les polítiques de joventut s’han d’adequar a la realitat social 
per tal de respondre a les necessitats i projectes de la gent jove. Per això és 
indispensable que es facin sobre el coneixement constant de la realitat juvenil i del seu 
entorn social. 
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Proximitat: ajustar-se a les necessitats de cada col·lectiu i de cada territori concret 
desenvolupant les polítiques de joventut sota el principi de subsidiarietat. 
 
Innovació i creativitat: Cal que les polítiques de joventut siguin capdavanteres en la 
construcció d’accions innovadores, de respostes creatives a les problemàtiques, que es 
nodreixin de l’estudi comparat amb altres experiències nacionals i/o internacionals i 
que siguin prou flexibles per adequar-se a una realitat canviant. 
 
Avaluació: Les polítiques de joventut han d’incorporar ja, des del seu disseny, una 
mirada d’avaluació que ajudi tant a valorar quin és l’impacte que estan tenint en 
relació amb els objectius proposats com per tal d’aprofitar les oportunitats no 
planificades que obre qualsevol procés d’intervenció pública. 
 

3.3 REPTES I FITES QUE PLANTEJA EL PLJ 2011-2020 

REPTES FITES 

 1. Augment de la taxa d’emancipació 

2. Millora de l’èxit escolar 

3. Reducció de l’abandonament prematur dels 
estudis 

4. Augment de la corresponsabilitat, el paper de 
la família 

5. Augment del coneixement de la tercera llengua 

Repte 1: Aconseguir l’èxit en la 
trajectòria educativa de les persones 
joves 

6. Manteniment del volum d’estudis superiors 

7. Augment de l’emprenedoria jove 

8. Reducció de l’atur juvenil 

9. Reduir la temporalitat en la contractació juvenil 

Repte 2: Aconseguir l’èxit en la 
trajectòria laboral de les persones joves 

10. Reduir la taxa de sinistralitat juvenil 

11. Reducció de l’esforç econòmic juvenil per la 
compra de l’habitatge 

12. Reducció de l’esforç econòmic juvenil pel 
lloguer de l’habitatge 

Repte 3: Aconseguir l’èxit en transició 
domiciliària de les persones joves 

13. Augmentar el nombre de joves en règim de 
lloguer 

14. Augment de la pràctica esportiva entre els i 
les joves 

15. Reducció de la taxa d’embarassos adolescents 

Repte 4: Promoure una vida saludable de 
la joventut 

16. Reducció del consum de risc d’alcohol 

17. Increment de la intenció de vot juvenil 

18. Augment de pràctiques participatives juvenils 

Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el 
desenvolupament personal i la 
participació en allò col•lectiu de les 
persones joves  

19. Increment de l’associacionisme juvenil 

20. Augment de les persones joves lectores 

21. Increment de l’assistència a espectacles 

Repte 6: Universalitzar la cultura entre la 
població juvenil: treballar perquè l’oferta 
cultural respongui als objectius educatius 
i socialment cohesionadors 

22. Augment de l’ús social del català 

Repte 7: Avançar cap a un nou model de 23. Distribució equitativa del treball domèstic 



Ajuntament de Celrà  PLA LOCAL DE JOVENTUT DE CELRÀ 2012-2015 

 

 
15 

entre gèneres 

24. Disminució de la victimització delictiva dels i 
les joves 

país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible i 
innovadora en els formes d’organització 
col•lectiva. 25. Disminució de la desigualtat de renda de les 

persones joves 

 
 

4. METODOLOGIA 

 
Un cop coneguts els pilars de les polítiques de joventut actuals ens plantegem quines 
són les necessitats del nostre municipi i per tant quins objectius es pretenen 
aconseguir. No obstant, cal posar rigor i mètode per no abordar temes o plantejar-se 
objectius abans no s’hagi fet un recorregut inicial de veure quina és la realitat 
concreta, quins són els objectius estratègics plantejats en documents com el Pla 
Nacional de Joventut, rebre l’assessorament de professionals i escoltar la veu dels 
joves. En els punts que venen a continuació s’explica de quina manera s’ha treballat en 
cada un dels apartats. 
 

4.1 PRIMERS PASSOS 

 
 
Celrà disposava d’un PLJC1 corresponent al període 2009-2011. Calia, en primer lloc, 
revisar-ne el contingut i fer-ne l’avaluació. Se n’ha valorat l’impacte dels projectes més 
importants, els projectes dedicats a joventut endegats per les diferents àrees de 
l’ajuntament i en quin estat es troben. 
 
El següent pas ha estat el recull i l’estudi dels materials orientats a la redacció d’un Pla 
Local d’acord amb les noves directrius autonòmiques. S’han pres com a referència les 
que proposa el PNJCat, així com els seus objectius i estratègies. S’han considerat les 
fites que es plantegen i també s’ha tingut en compte d’altres documents com són les 
orientacions per l’elaboració d’un Pla Local de Joventut (Observatori Català de la 
Joventut, novembre 2011).  
 
Finalment s’ha rebut l’assessorament dels professionals provincials de la Direcció 
General de Joventut de La Generalitat de Catalunya, en diferents reunions informatives 
sobre els objectius prioritaris que han de recollir els nous Plans Locals i els principis 
rectors i criteris metodològics per al desenvolupament d’un Pla Local complert. 
 
 

4.2 DIAGNOSI 

 
La diagnosi és el pas necessari per conèixer en quin estat es troba el municipi i permet 
ser un referent per als responsables polítics a l’hora d’enfocar les polítiques de 
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joventut. En primer lloc ha calgut establir el plantejament inicial és a dir, els àmbits 
d’estudi prioritaris de l’ajuntament i que han de servir per detectar les necessitats 
entre el jovent de Celrà i així buscar les actuacions de cares els propers anys. 
 

4.2.1 ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL  

En primer lloc s’ha fet un primer anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) del municipi. 
Conèixer la realitat social dels i les joves i identificar les necessitats i demandes. Per 
poder arribar a conèixer-les s’ha establert els aspectes prioritaris que cal tenir en 
compte i que l’ajuntament vol tractar. S’han establert 7 àrees temàtiques: 
 

Tema 1: Educació 
Tema 2: Treball 
Tema 3: Immigració i igualtat 
Tema 4: Habitatge i emancipació 
Tema 5: Salut 
Tema 6: Cultura 
Tema 7: Participació 

 
Cada una de les àrees temàtiques compta d’un anàlisi a partir de dades estadístiques 
que ens mostren una realitat basada en estudis sobre ocupabilitat, creixement de la 
població, immigració, emancipació, etc. Per fer aquesta aproximació s’ha utilitzat 
fonamentalment la informació de dades estadístiques que publica l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, dades de l’INE, dades de Oficina de Joventut Territorial de 
Girona, dades de departament de treball i dades d’habitatge, de Catalunya Caixa, entre 
d’altres. Aquestes dades, tenen la dificultat que en alguns aspectes no són prou 
actualitzades i no reflecteixen del tot la realitat actual.  
 
A partir d’aquestes fonts s’ha elaborat una base de dades anomenada EDE III que ha 
estat facilitada pels serveis territorials de joventut del Gironès. A més de mirar la 
realitat del municipi, també s’ha comparat la situació de Celrà respecte la resta de 
municipis de la comarca, província i autonomia.  
 

A més s’han organitzat dues sessions diferents per a captar les opinions i les idees dels 

joves.  

El primer procés centrat en el Pla Local té l’objectiu de recollir les opinions i 

percepcions del jovent d’una manera general però partint de diversos temes centrals. 

El mètode ha estat organitzar una taula rodona, tots els joves asseguts en cercle 

opinant per torns sobre cada un dels següents temes plantejats:  

- Oci i cultura 

- Treball 

- Salut i habitatge 
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- Educació 

El desenvolupament de la sessió va ser distès però sovint els costava força centrar-se 

en cada tema i aprofundir-hi. El dinamitzador va haver de plantejar els temes des de 

diferents punts de vista per rebre respostes més elaborades. Sovint algun tema creava 

controvèrsia i es trigava a arribar a un consens, com per exemple la quantitat 

d’activitats culturals i cap a on convenia encarar-les. Altres temes com la salut, el 

treball o l’emancipació la majoria no hi havia reflexionat i no en tenien una opinió 

meditada. La dinàmica va durar una hora i mitja. 

Al final de la sessió es va acordar fer una segona trobada a un mes vista per donar 

temps a reflexionar sobre el que s’havia dit i per tal que altres persones poguessin 

participar del procés per altres vies, facebook, entrevista directa, correu electrònic, 

qüestionari online, etc. L’objectiu de la segona trobada havia de ser la presentació dels 

resultats d’un mes de recollida d’informació i proposar noves activitats i idees per al 

Pla Local de Joventut 2012-2015.  

La segona trobada doncs, tenia un plantejament diferent. Es creaven taules de treball 

organitzades per temàtiques en lloc de ser un únic grup. Cada taula tenia el seu tema: 

- Taula d’educació 

- Taula de Treball 

- Taula d’oci i cultura 

- Taula d’habitatge i salut 

Es repartia un full a cada grup on hi havia escrit les impressions que s’havien recollit en 

l’anterior trobada. Cada un d’aquests fulls tractava un dels temes llistats anteriorment. 

D’aquesta manera, els joves que no hi haguessin pogut assistir en la primera sessió es 

podien fer una idea del que s’havia parlat. També recollia diverses qüestions que els 

propis participants havien apuntat en la primera trobada, d’aquesta manera s’agilitza 

la dinàmica. El dinamitzador anava intercanviant les persones de taula de manera que 

tothom pugui intervenir en totes les temàtiques. Finalment es reunia a tothom en un 

sol grup i es comentava tot el que s’havia dit. Si calia es debatien alguns punts i 

s’intentava fer una priorització de les propostes. 

A més a més s’ha realitzat El Qüestionari Jove 2011 que és una eina per obtenir dades 

estadístiques dels joves de Celrà. Principalment l’objecte d’estudi són tots els joves de 

12 a 30 anys. Totes les gràfiques i taules són d’elaboració pròpia. 

El qüestionari intenta recollir l’opinió sobre els principals temes que són l’objecte 

d’actuació del Pla Local de Joventut: treball, emancipació, cultura, salut, oci, etc. Es van 

recollir prop d’un centenar de respostes (97). S’han fet qüestions de tipus quantitatiu 
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com les que presentem a continuació i d’altres de tipus qualitatiu on els joves podien 

escriure la seva opinió sense estar condicionats a respostes fixes.  

Val a dir que la major part dels participants de l’enquesta són joves de 15 i 20 anys vist 

que ha estat més fàcil aconseguir-ne la participació (facilitat d’accés a l’Institut, gruix 

principal de persones que freqüenten l’espai jove, entitats juvenils, etc.) 

També per tal de realitzar un anàlisi des de més punts de vista s’han considerat les 
entitats juvenils ja que constitueixen un centre de dinamització molt important, que 
pot mobilitzar bona part dels joves del municipi. S’han mantingut diverses reunions 
principalment amb l’Esplai de Celrà i l’Assemblea de joves. Algunes àrees temàtiques 
no tenen associades cap entitat juvenil.  
 
A més l’entrevista a diferents professionals que intervenen diàriament en la vida dels 
joves del municipi són una bona font d’informació. Mitjançant entrevistes amb ells s’ha 
recollit informació clau sobre la realitat dels joves de Celrà. Paral·lelament s’ha cercat 
la informació que poden aportar els diferents tècnics i professionals de l’ajuntament 
que, d’una manera o altra, interactuen amb els joves del municipi. 
 
Finalment s’ha considerat la tasca que realitzen els tècnics i dinamitzadors compartits 
de la zona de la Llera del Ter juntament amb les activitats comarcals mancomunades. A 
més, tenir en compte la tasca informativa i de suport de la Direcció General de 
Joventut. Per a consultes i assessorament puntuals s’ha pogut disposar de l’ajut dels 
professionals de joventut de la Generalitat, especialment la Laura Masó, tècnica de 
participació i la Neus Panella per a la supervisió del Pla. 
 

4.2.2 ANALISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

S’ha començat per veure quina ha estat la política de joventut que ens ha conduït a la 
situació actual, la trajectòria de les polítiques de joventut prèvies al primer pla local i 
l’avaluació del PLJ1. D’altra banda per conèixer les polítiques que s’estan duent a 
terme i analitzar-ne el funcionament s’ha fet conjuntament amb l’anàlisi de la realitat 
juvenil amb les entrevistes als professionals, entitats i a través dels processos 
participatius amb els joves del municipi. A més les entrevistes amb els diferents grups 
polítics que estan tant en el govern com a l’oposició ha permès veure quines són les 
línies de consens i així marcar un fil de ruta que permeti la continuïtat durant els anys. 
 
 

4.3 MISSIÓ I OBJECTIU 

 
A partir de totes les dades obtingudes i les conclusions extretes de l’anàlisi de la 
realitat i les polítiques de joventut, es detecten unes necessitats les quals ajuden a 
definir la missió del Pla Local. A partir de la missió s’estableixen els grans objectius que 
es volen assoli i que han de regir les polítiques de joventut del PLJC2. Els objectius es 
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divideixen en objectius estratègics, que emmarquen els reptes, els 0jectius específics 
es relacionen amb les fites assolir i els operatius que afecten a àmbits molt més 
concrets. 
 

4.4 FORMULACIÓ DE LÍNIES D’ACTUACIÓ I PROGRAMES 

Un cop definits els objectius que es volen assolir es desenvolupen quines seran les 
línies d’actuació les quals seran els eixos prioritaris que l’ajuntament vetllarà per tal 
que es duguin a terme. Per aconseguir-ho es defineixen uns programes que inclouran 
les activitats, temporitzades, amb el pressupost corresponent i recursos per 
desenvolupar-les. 
 

4.6 AVALUACIÓ 

 
L’avaluació és una eina d’aprenentatge que contribueix a millorar la qualitat, en 
termes d’eficàcia i eficiència, de les actuacions. L’avaluació serveix als responsables, 
tant polítics com tècnics, per obtenir les eines que els capaciti suficientment per 
millorar les seves actuacions, de les seves pràctiques professionals i, també, per a la 
millora dels processos de presa de decisions al voltant de les intervencions que 
desenvolupen. 
 
Per tant, cada una de els activitats presentades, tenen un procés d’avaluació de cada 
una de les fases executades així com una avaluació final per tal de concloure si 
l’actuació s’ha fet correctament  o bé cal millorar-la. 
 

4.7 IMPLEMENTACIÓ 

 
Quan el pla inicia la seva vigència cal començar a implementar-lo. El disseny del pla ha 
d’estar sempre sobre la taula i seguir-lo com a full de ruta tanmateix ha de ser un 
procés flexible i que es vagi adaptant a les necessitats que vagin sorgint. 
Per tal d’organitzar la implantació es realitza una temporització de les activitats per 
tenir una orientació i planificació. Evitant així la concentració d’activitats en una 
determinada època. 
 

4.8 PRESSUPOST. 

Cada una de les activitats proposades compta d’un pressupost per realitzar-les  en les 
quals s’han de considerar els costos materials com els costos de personal involucrat. 
En els pressupostos que presentem el personal de les diverses àrees implicades ja està 
computat però la despesa del tècnic/a de Joventut es computa de manera separada. 
Cal dir que per aquest pla Local, s’incrementen les hores de dedicació del tècnic de 
joventut des de la data de maig de 2012 el qual passarà de 20 a 30 h setmanals per tal 
de desenvolupar el present Pla Local. 
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5. CONSIDERACIONS PRÈVIES  

 
Abans de començar cal tenir present quin és el punt de partida des d’un punt de vista 
estratègic. S’han de definir les línies prioritàries generals tant a nivell polític com a 
nivell tècnic. Pel què fa a nivell polític s’ha parlat amb tots els grups polítics per tal de 
saber quines són les seves intencions pel què fa les polítiques de joventut i per 
consensuar objectius de manera que el PLJ2 serveixi per posar les bases d’una llarga 
trajectòria de política juvenil.  
 

5.1 CONSIDERACIONS A NIVELL POLÍTIC: 

5.1.1 L’EQUIP DE GOVERN 

L’equip de govern actual és la coalició de forces de la Candidatura d’Unitat Popular i 
del grup ICelrà-AM. Un dels seus objectius per als propers anys és incentivar la 
participació ciutadana a tots els nivells. Concretament per a joventut l’objectiu 
principal és impulsar la creació del Consell Local de Joventut per tal aconseguir consens 
entre els mateixos joves i entitats del poble amb la finalitat plantejar un debat amb el 
màxim nombre de joves i que sigui capaç de gestionar els recursos que l’ajuntament té 
destinats a desenvolupar les accions i projectes dels joves del municipi.  

Un segon objectiu és la implicació de totes les àrees de l’ajuntament en l’execució de 
les polítiques de joventut de forma transversal i coordinada. Sobretot des de l’àrea de 
promoció econòmica augmentar els esforços cap al jovent (oferint cursos, 
assessorament i llocs de treball) i des de cultura potenciar la implicació dels joves a la 
festa major, tenir espais  de creació cultural, etc. 

Un tercer objectiu és el replantejament de l’Espai Jove com a espai on el contingut de 
lleure no és prioritari perquè incorpora principalment continguts relacionats amb 
d’altres serveis per als joves orientats al treball, a la salut, a l’emancipació, a educació 
formal i no formal a més de funcionar com a punt d’informació juvenil. 

Un cinquè objectiu seria la dinamització d’un nou local de joves situat al polígon (Can 
Quel dels Alls) amb un caràcter d’autogestió per part dels joves (entitats o grups) que 
en siguin responsables. 

 

5.1.2 L’OPOSICIÓ 

 
Durant el procés de redacció del PLJC2 s’ha consultat a totes les forces polítiques amb 
representació plenària.  
 
Entesa per Celrà. 
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Els objectius de la força més important a l’oposició, Entesa per Celrà, coincideix en 
línies generals amb la major part dels objectius de l’equip de govern actual.  
 
Probablement les estratègies adoptades poden diferir o es prioritzarien alguns 
projectes per davant d’altres. Durant l’entrevista amb un dels seus representants es va 
valorar encertat treballar els següents objectius:  

- Incentivar la participació juvenil a tots els nivells. 

- Aconseguir que l’activitat educativa del municipi sigui més integradora i que es 
pugui treballar des de serveis com el Centre obert. 

- La millora del treball en xarxa de les àrees tècniques de l’ajuntament per a 
desenvolupar accions de joventut específiques. 

 
Convergència i Unió. 
 
Convergència i Unió ha valorat positivament les línies polítiques del PLJC2 proposades 
per l’equip de govern. A partir d’aquí assenyala un conjunt de punts que creu 
prioritaris per a la consecució de l’èxit de les accions: 
 

- Treballar més amb les xarxes socials, per arribar a més joves i fomentar la 
participació. 

- Davant la preocupació de la integració social fruit de les onades migratòries 
creuen necessari treballar per construir una comunitat més cívica amb els 
espais públics i entre els propis ciutadans. Proposa una acció concreta per a 
millorar la imatge del municipi a partir d’iniciatives de voluntariat amb joves del 
municipi. 

- Impulsar polítiques de potenciació de l’emprenedoria. Comenta que potser 
caldria un treball amb els propietaris dels baixos comercials del centre del 
poble per tal que facilitessin l’entrada de joves emprenedors amb projectes de 
negoci. Així mateix afavorir l’accés dels joves a l’habitatge amb un treball amb 
els propietaris de pisos. 

- La creació d’un espai de participació com el consell de joventut ha de ser la 
base de les activitats per a joves del municipi. Proposa que es comenci a 
treballar amb els delegats de curs de l’Institut de Celrà com a representants 
juvenils del consell. 
 

 

5.2 CONSENS POLÍTIC 

Després de parlar amb els diferents grups polítics la coincidència principal és fomentar 
la participació entre els joves per tant aquest ha de ser un dels eixos principals del 
present pla local.  

A més es considera que s’ha de treballar per tal de facilitar l’accés del jovent al món 
laboral per tal d’integrar-lo, aconseguir una societat més inclusiva i amb més 
oportunitats futures. 
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D’altra banda també es coincideix amb la millora del treball en xarxa entre les diferents 
àrees de l’ajuntament. Per tant també es dedicaran esforços en aquest sentit. 

5.3 CONSIDERACIONS A NIVELL TÈCNIC  

Des d’un punt de vista tècnic, el PLJC2 ha de ser el document que sintetitzi les 
necessitats dels joves de Celrà. Ha d’estar basat en un anàlisi exhaustiu de la realitat 
actual, ha de ser el màxim de transversal possible, ha de tenir una voluntat de millora 
constant, lligat a un sistema d’avaluació permanent. Ha d’articular i tenir la capacitat 
de transformar les polítiques municipals i ha de garantir el compliment dels seus 
principals objectius. 

A tal fi, tenint en compte tot el recorregut de l’àrea de joventut i de les polítiques 
destinades als joves, els objectius de l’àrea de joventut tenen diferents vessants. La 
primera vessant és actuar a nivell de millora de l’administració: 

- Integrar les iniciatives de les diferents àrees de l’ajuntament que destinen 
esforços, temps i projectes a desenvolupar polítiques de joventut. Enfortir el 
treball en xarxa dels diferents tècnics i complementar les seves tasques.  

- Aprofitar el treball realitzat per les diferents administracions supramunicipals 
que intervenen en la vida dels joves del poble, en desenvolupen projectes 
específics i comparteixen objectius comuns amb l’ajuntament de Celrà. 

- Aconseguir que el Pla Local es pugui adaptar a les diferents realitats i situacions 
que poden esdevenir-se en el seu període de vigència, amb mecanismes que 
flexibilitzin la temporalitat dels projectes i els objectius. 

- Establir plans de treball anuals amb objectius concrets. 
 

La segona vessant té objectius relacionats amb els joves: 

- Definir estratègies per als joves, sobretot amb edats entre 16 a 18 anys, que 
tinguin dificultats per acabar els estudis i cerquin una alternativa. 

- Aconseguir reforçar els recursos i sortides dels joves entre 18 i 30 anys per 
afavorir-ne l’emancipació i l’accés al treball. 

- Treballar a partir de projectes per a la dinamització dels espais juvenils.   

- Crear espais de participació juvenil. 
Per arribar a tal fi ha calgut una temporització de les tasques a realitzar. A 
l’esquema següent es mostren els passos que s’han seguit per a l’elaboració del 
present Pla Local. 
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6. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 

6.1 ANÀLISI GENERAL 

6.1.1 CONTEXT GEOGRÀFIC 

El municipi de Celrà està situat al nord-est de la comarca del Gironès, té 4.772 

habitants (2393 dones i 2378 homes) en cens de l’1 de gener de 2011 i una extensió de 

2.014 hectàrees. Limita al nord, amb el poble de Medinyà; al sud i a ponent, amb la 

ciutat de Girona; mentre que a l’oest, ho fa amb els municipis de Bordils i Juià. El terme 

municipal s’estén al nord per la plana al·luvial del Ter, mentre que a sud, s’endinsa en 

els darrers contraforts de les Gavarres. Entre els dos extrems, es distribueix la franja 

dedicada a l’activitat industrial i de serveis, separada de la zona urbana, principalment, 

per la carretera de Girona a Palamós, que travessa el terme d’est a oest, paral·lelament 

a la via de tren de Barcelona- Portbou. 

6.1.2 CONTEXT POBLACIONAL 

Celrà ha experimentat un creixement poblacional important en 

els últims anys, arribant a la xifra de 4.638 habitants a 1 de 

gener de 2011 (darreres dades publicades per l’IDESCAT i el 

Padró Municipal). Tal i com s’observa a la taula 1.1, el municipi 

de Celrà ha passat de tenir 2731 habitants l’any 2001 a tenir-ne 

4638 nou anys després, amb una taxa d’increment anual de la 

població del 23,28 %. A més, cal considerar que el municipi de 

Celrà ha gairebé duplicat la seva població en poc menys de 15 

anys (1996 – 2010). Cal constatar que el ritme de creixement de la població de Celrà és 

molt més elevat que el que ha patit la comarca del Gironès des del 2001.  

 
Taula 1.1. Evolució de la població del municipi i la comarca període 1996-2010. 

 Gironès Celrà 

Any Habitants Habitants  

1996 129.044 2.522 

2001 136.543 2.731 

2010 181.153 4.638 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu d’habitants, Cens 2001, Estadística de 

Població 1996. Idescat.  (1) Increment anual brut. 

 

6.1.3 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 

L’estructura de la piràmide de població de Celrà és de base força ampla i esglaonada, 

amb un eixamplament molt pronunciat a la part central i una part superior piramidal, 
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la qual es va escurçant progressivament a mesura que s’arriba al cim (més encara en el 

cas dels homes que en el de les dones). 

Gràfic 1. Piràmide de població de Celrà 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població Idescat. 

El gran grup de població es troba entre els 20 i els 49 anys i dintre d’aquest, el gruix de 

població més pronunciat es troba entre el grup de 30 a 34 anys -amb un percentatge 

d’un 11,13 % respecte de la població total- i el de 35 a 39 anys, el qual representa un 

10,26% de la població total del municipi. Aquest fenomen pot ser degut a que molts 

dels nouvinguts són parelles joves amb fills petits, i també molts immigrants joves.  

Si es comparen aquestes dades amb les de l’any 2007, la dada més significativa que 

trobem és l’augment de la població compresa entre els 0 i 4 anys (un 8,28 % del total), 

per la qual cosa es pot continuar parlant de recuperació de la natalitat (s’han passat de 

179 habitants d’aquest grup d’edat a l’any 2001 als 384 que consten actualment).  

L’estructura que presenta la població de Celrà és similar al de la comarca i Catalunya, 

presentant tots 3 models (Catalunya, Gironès i Celrà)  una esquema “d’arbre de 

Nadal”, si bé cal reconèixer alguns matisos: en el cas de Celrà, el centre de la piràmide 

és encara més pronunciat (percentatges poblacionals elevats en els intervals 30- 34, 

35- 39), així com també és més pronunciada la seva base (els intervals d’edat de 0-4 

anys) que en els altres dos models.  

6.1.4 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE 15 A 29 ANYS 
 
Taula 2. Evolució dels joves i de la proporció dels joves de 15 a 29 anys respecte el total de població.  
Dades de municipi, comarca i Catalunya. Dades absolutes i percentatges. 
 

 1996 2001 2010 

 joves % joves joves % joves joves % joves 

Celrà 592 23,47 597 21,86 911 19,64 

Gironès 31.462 24,38 31.173 22,83 35.045 19,35 

Catalunya 1.454.489 23,88 1.380.599 21,77 1.301.838 17,33 
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades Estadística de Població 1996, Cens 2001, Padró municipal 
d'habitants. Idescat. 
 

Constatem que l’important creixement de la població de Celrà ha multiplicat per dos el 
nombre de persones joves del municipi. Malgrat tot, la proporció respecte la resta de 
població s’ha mantingut lleugerament per sota de la mitjana comarcal i autonòmica. A 
més ha experimentant un lleuger descens dins el propi municipi, si observem les dades 
del 1996. 
 
Malgrat que gairebé s’ha duplicat el nombre de joves de Celrà, la proporció de joves 
respecte la resta de població ha disminuït. 
 

6.1.5 DISTRIBUCIÓ DELS JOVES PER GRUPS D’EDAT 
 

A Celrà hi ha un nombre més elevat de joves amb edats properes a 30 anys. 
 
Gràfic 2. Evolució de la proporció de joves de Celrà de 15 a 29 anys per franges d’edat quinquennals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració de la Secretaria General de Joventut a partir de les dades Estadística de Població 1996, 
Cens 2001, Padró municipal d'habitants. Idescat.  
 

Podem veure doncs, com s’ha produït un increment de la proporció de persones entre 
25 i 29 anys, que ha passat de suposar un 35% a gairebé la meitat dels joves del 
municipi.  
 

6.1.6 PROPORCIÓ SEGONS EDAT I SEXE 

 
Taula 3. Població de Celrà de 10 a 34 anys per grups d’edat i sexe. 2010. Dades absolutes i percentatges 

Celrà homes  dones total %  

 10-14 140 138 278 16,30 

 15-19 120 111 231 13,55 

 20-24 118 153 271 15,89 

 25-29 189 220 409 23,99 

 30-34 263 253 516 30,26 

total 830 875 1.705 100,00 

Font: Elaboració de la Secretaria General de Joventut a partir de les dades del Padró continu de 
població. Idescat.     
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El nombre de dones experimenta un creixement progressiu partir de certa edat. Pot 
ser degut a que els homes tenen més tendència a buscar oportunitats fora del 
municipi. 
 
Després d’aquest primer anàlisi global al municipi procedim a abordar les anàlisis de la 
realitat juvenil per a cada temàtica. 
 

6.2 ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 

 
Durant 20 anys l’ajuntament de Celrà ha estat governat per Entesa per Celrà i en el 
període 2009-2011 va continuar governant amb Convergència i Unió. En les darreres 
eleccions municipals es va produir un canvi i actualment, l’ajuntament està governat 
per 3 regidors de la CUP (Daniel Cornellà, Josep Bartis i Meritxell Martín), i 3 d'iCelrà-
AM (Gerard Fernández, Magno Maneu Susanna Pascual). 
 
En l’esquema següent es distribueix l’organització de la política municipal. 



 

 

Alcaldia 

Dani Cornellà  

Magno Maneu 

ICELRÀ-AM 

Susanna Pasqual 

ICELRÀ-AM 

Pitu Bartis 

CUP 

Meritxell Martín 

CUP 

Tinent alcalde 

Gerard Fernàndez 

Àrea de medi ambient, 

mobilitat i joventut 

Àrea d’educació i 

règim intern 

Àrea Promoció 

econòmica i 

comunicació 

Àrea d’esports i 

participació ciutadana 

Dani Cornellà 

CUP 

Gerard Fernàndez 

ICELRÀ-AM 

Àrea de Cultura, gent 

gran, cooperació, 

seguretat i atenció 

ciutadana i serveis 

socials 

Àrea territori i serveis 

generals 

OPOSICIÓ 

ENTESA PER CELRÀ  Convergència i Unió 

Montse Rivas   Albert Puig 

Josep Maria Bote   Neus Matamala 

Mariona Carolà 



6.3 ELS EQUIPAMENTS DE CELRÀ 

 
Celrà disposa d’un nombre força elevat d’instal·lacions municipals comparat amb d’altres municipis semblants. L’aprofitament d’aquests espais 
és variable encara que els joves fan un ús més exhaustiu d’alguns espais que d’altres. Els espais més concorreguts són el pavelló esportiu i el 
Centre Cívic, aquest últim integrat dins el centre cultural la Fàbrica. L’espai jove quedaria en tercer lloc. En l’annex del present document es pot 
observar un mapa dels equipaments del municipi.  
 
Espais d’ús juvenil 
 

 

Skatepark 
 
Les instal·lacions consten d’un bank ramp, un quarter pipe, un funbox, un flat rail i un altre rail de 6 metres.  

 Can Quel dels Alls 
Antiga casa reconvertida en local d’assaig de grups locals. S’està valorant la possibilitat d’associar-ho a un projecte de dinamització del jovent. 
 

 

 

L’Espai Jove 
 
L’edifici que havia acollit l’antic ajuntament i també el Casal d’avis ha esdevingut,  des del maig de 2011, el local orientat als i les joves del 
municipi. La funció de l’espai jove es pot resumir de la manera següent: 

- Punt de trobada entre els joves i centre d’activitats formatives. 

- Punt d’informació juvenil. 

- PUNTIC. Ordinadors amb connexió gratuïta. 

- Espai d’integració, participació del Centre Obert.  

- Bibliojove i la Viatgeteca. Accés a lectura gràcies a l’Associació Celranenca Connexió Papyrus.  

- Hotel d’entitats juvenils. Espai de reunió de les entitats juvenils. 
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Espais d’ús esportiu 
 

 

Pavelló de les Piscines 
Durant l’estiu centralitza la major part de l’activitat del municipi, incloent Casals d’Estiu. Durant l’hivern acull actes de la Festa Major i, 
puntualment, activitats diverses. 
 

 

Pavelló d’esports 
Centre de l’activitat esportiva, conduït per les entitats amb el suport municipal.  
 

 
Espais d’ús educatiu i professional 
 

 

Institut de Celrà 
Centre d’estudis de secundària de 1er d’ESO a 2n de Batxillerat. 
 

 

Dependències de Promoció Econòmica 
Borsa de Treball, viver d’empreses, plans d’ocupació, formació, etc. Aula d’alfabetització i d’alfabetització digital.  
 

Escola de Dansa 
Orientada a una formació bàsica o d'accés a itineraris professionalitzadors, segons els interessos i possibilitats de cadascú. 
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Espais d’ús cultural 
 

 

Teatre Ateneu 
Teatre municipal de Celrà amb programació estable i events puntuals. Compta amb un servei de bar. 
 

 

Centre Cultural La Fàbrica 
 
Seu de la cultura a Celrà. Integrat dins el Centre Cívic i situat al costat de la Biblioteca. Residència de l’Escola d’Art, l’Escola de Música, la Radio 
municipal,  museu del camp d’aviació. Algunes entitats hi tenen seu i també inclou l’espai d’hotel d’entitats, un espai polivalent adreçat 
exclusivament les associacions municipals. L’activitat durant l’any és intensa i variada. 

 

Biblioteca Municipal 
 
Adaptada als nous temps i amb un nou projecte la Biblioteca de Celrà segueix treballant per esdevenir un centre de consulta, d’educació i de 
lleure. 

 
Espais de Salut 
 
Centre d’Assistència Primària Espai de salut del municipi i de la zona de la Llera del Ter. 

 
Espais Municipals 
 

 

Ajuntament 
 
Acull la major part dels tècnics de l’ajuntament juntament amb els òrgans administratius que impulsen les polítiques del municipi. 

 



 

6.4 VIDA SOCIAL I ENTITATS   

 
Celrà té una intensa vida associativa, compta amb prop d’una cinquantena d’entitats 
centrades en àmbits culturals, educatius o esportius. També hi ha entitats amb caire 
social i entitats dedicades al lleure. 
 
ENTITATS JUVENILS 
 

Assemblea de Joves 
de Celrà 

Associació juvenil sense ànim de lucre que organitza activitats per 
mobilitzar i activar el jovent del poble. 

Penya Barcelonista de 
Celrà 

Entitat que organitza activitats de suport entorn al Futbol Club Barcelona: 
retransmissions de partits de futbol, anades col·lectives a veure partits de 
futbol, etc. 

Associació juvenil 
Esplai Celrà 

Entitat que es dedica a l’organització d’un Casal d'Estiu (juliol, agost i 
setembre), l’espai hivern (d’octubre a maig) els dissabtes a la tarda, a més 
d’activitats puntuals voluntàries, en col·laboració o no amb altres entitats 
del municipi (taller de fanalets, participació al Celrà s’engalana, 
correllengua, participació a la fira d’entitats...) 

Maulets de la Llera 
del Ter 

Organització política de joves, independentista i revolucionària, que 
promou activitats per uns Països Catalans unificats, independents, 
ecològics, no patriarcals i sense classes en una societat on les llibertats 
col·lectives siguin les garants de les llibertats individuals. 

Grup de Percussió 
Tatxecs 

Grup de percussió format íntegrament per joves de Celrà. Assagen 
setmanalment i participen amb les seves actuacions en festes i 
esdeveniments d’arreu. 

L de Lleure Entitat d’educació en el lleure que neix a Celrà l’estiu del 2010 amb uns 
objectius concrets: oferir una relació i formació complementària a la 
proporcionada per la família i l’escola, que creiem fonamental per 
l’educació integral de la persona. 

 
ENTITATS CULTURALS 
  
Celrà té una activitat cultural molt activa que es tradueix en un elevat nombre 
d’entitats amb dedicacions i interessos diversos.  
 

Acció Cultural Amb l’objectiu de defensar la nostra llengua, les nostres tradicions i la nostra 
cultura, organitza anualment el Correllengua al municipi; amb una cercavila, 
un sopar, l’actuació d’un grup d’animació infantil... Com a entitat també 
organitzen xerrades i altres actes, o donen suport a diferents iniciatives 
d’entitats de Celrà. 

Agrupació de Defensa 
Forestal  

Té com a objectiu col·laborar amb la prevenció d’incendis forestals. 

Agrupació Sardanista 
de Celrà  

Foment de la sardana a Celrà organitzant cursets de sardanes, audicions i 
concerts. Han editat discos de sardanes i també  organitzen l'Aplec de Celrà, 
que se celebra des de l’any 1973. Està integrada a l’agrupació d’aplecs de les 
Comarques Gironines. 

Associació Amics del 
Reciclatge 

Entitat centrada en promoure activitats de conscienciació sobre els 
avantatges de la correcta separació dels residus municipals. 

Amics de la Torre Manté activa l’emissora pública municipal Ràdio Celrà, amb la participació 
dels seus membres en la realització de programes radiofònics diversos. 
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Desvern 

Comissió de Festes 
Ctra. Palamós  

Organitza la revetlla de la Carretera de Palamós a mitjan juny, amb l’objectiu 
que els veïns, amb  la resta del poble, gaudeixin d’una trobada de germanor. 

Pessebre Vivent de 
Celrà  
 

El seu principal objectiu és vetllar per aconseguir una bona organització del 
pessebre vivent del municipi, que cada any se celebra el 26 de desembre pels 
carrers del nucli antic de Celrà. A part del pessebre vivent, també organitza la 
revetlla de Sant Joan. 

Amics dels Tractors i 
de la Fira  
 

Amb l’objectiu de difondre i donar a conèixer qualsevol activitat relacionada 
amb el món agrícola i ramader de Celrà, organitza una trobada anual de 
tractors clàssics i un concurs d’habilitat de tractors. 

Els Pastorets de Celrà  
 

Posa en escena els pastorets a Celrà: habitualment es representen a l'Ateneu 
de Celrà, encara que la voluntat dels membres de l'entitat és fer alguna 
actuació en pobles de l'entorn en un futur proper. 

Galanthus  
 

Galanthus és una entitat dedicada a l’estudi i a la divulgació del Medi 
Ambient en totes les seves vessants. Les principals activitats que 
desenvolupa són destinades a l'Educació Ambiental (cursos, sortides, 
conferències, material didàctic), estudis medi ambientals, projectes de 
restauració d’hàbitats singulars, etc. 

Celrà s'Engalana  
 

Durant els dies de la Festa Major, porta a terme el Celrà s'Engalana, una 
mostra de representacions florals en diversos espais interiors i exteriors del 
poble. Fomenta l’elaboració de muntatges florals per part de particulars i, 
també, dels nens i nenes de les escoles, i es fomenta la col·laboració amb la 
gent del poble i altres entitats del municipi. 

Cercle Rodó  
 

Estimular la creativitat i potenciar les diferents tècniques artístiques a Celrà. 

Cineclub 21  
 

El Cineclub 2001 té com a objectiu difondre l’art del cinema entre la gent del 
municipi de Celrà. Per tal d’aconseguir-ho, organitza al llarg de l’any diverses 
sessions de cinema i altres activitats. La seva proposta estrella és el Festival 
de Curtmetratges de Celrà, que els darrers anys ha esdevingut un clàssic a la 
vila i a les comarques gironines. 

Comissió de festes de 
Sant Feliu  
 

Organitza i planifica la revetlla del Barri de Sant Feliu que se celebra el primer 
dissabte de juliol a la placeta de l'Ateneu. 

Comissió de festes la 
Gresca  
 

Organitza la Festa Major de Celrà a principis de maig i també la Festa de Sant 
Sitx i Sant Hou (la festa petita) el mes de juliol. 

Grup de Consum La 
Llera del Ter 

Cooperativa de promoció de l’alimentació saludable. 

Associació de Cotxes 
Clàssics de Celrà 

Promoure i participar en activitats lúdiques per als aficionats i posseïdors de 
motos i vehicles clàssics. 

Coordinadora de 
Festes de Celrà 

Centrats en l’organització de la festa major a partir de l’any 2012. 

Comissió de Festes 
Ctra. Palamós  
 

Organitza la revetlla de la Carretera de Palamós a mitjan juny, amb l’objectiu 
que els veïns, amb tots els celranencs i celranenques, gaudeixin d’una 
trobada de germanor. 

Pessebre Vivent de 
Celrà  
 

El seu principal objectiu és vetllar per aconseguir una bona organització del 
pessebre vivent del municipi, que cada any se celebra el 26 de desembre pels 
carrers del nucli antic de Celrà. A part del pessebre vivent, també organitza la 
revetlla de Sant Joan. 

Amics dels Tractors i Amb l’objectiu de difondre i donar a conèixer qualsevol activitat relacionada 
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de la Fira  
 

amb el món agrícola i ramader de Celrà, organitza una trobada anual de 
tractors clàssics i un concurs d’habilitat de tractors. 

Els Pastorets de Celrà  
 

Posa en escena els pastorets a Celrà: habitualment es representen a l'Ateneu 
de Celrà, encara que la voluntat dels membres de l'entitat és fer alguna 
actuació en pobles de l'entorn en un futur proper. 

Galanthus  
 

Galanthus és una entitat dedicada a l’estudi i a la divulgació del Medi 
Ambient en totes les seves vessants. Les principals activitats que 
desenvolupa són destinades a l'Educació Ambiental (cursos, sortides, 
conferències, material didàctic), estudis medi ambientals, projectes de 
restauració d’hàbitats singulars, etc. 

Celrà s'Engalana  
 

Durant els dies de la Festa Major, porta a terme el Celrà s'Engalana, una 
mostra de representacions florals en diversos espais interiors i exteriors del 
poble. Fomenta l’elaboració de muntatges florals per part de particulars i, 
també, dels nens i nenes de les escoles, i es fomenta la col·laboració amb la 
gent del poble i altres entitats del municipi. 

Cercle Rodó  
 

Estimular la creativitat i potenciar les diferents tècniques artístiques a Celrà. 

Cineclub 2001  
 

El Cineclub 2001 té com a objectiu difondre l’art del cinema entre la gent del 
municipi de Celrà. Per tal d’aconseguir-ho, organitza al llarg de l’any diverses 
sessions de cinema i altres activitats. La seva proposta estrella és el Festival 
de Curtmetratges de Celrà, que els darrers anys ha esdevingut un clàssic a la 
vila i a les comarques gironines. 

Comissió de festes de 
Sant Feliu  
 

Organitza i planifica la revetlla del Barri de Sant Feliu que se celebra el primer 
dissabte de juliol a la placeta de l'Ateneu. 

Comissió de festes la 
Gresca  
 

Organitza la Festa Major de Celrà  fins a l’any 2011  i també la Festa de Sant 
Sitx i Sant Hou (la festa petita) el mes de juliol. 

Coordinador de festes 
de Celrà 

Entitat de nova creació que substitueix la comissió la Gresca en la 
organització de la festa Major i la Festa Petita. 

Equsos Entitat centrada en la defensa de cavalls abandonats i maltractats, que han 
patit a mans dels seus antics  propietaris, oferint un lloc on refugiar-se i ser 
atesos, curats i estimats.  

Comissió de Reis de 
Celrà  
 

Vetlla per l’organització, la planificació i el bon desenvolupament de la 
Cavalcada de Reis de Celrà, que s’organitza cada any per l’arribada de Ses 
Majestats, la tarda del 5 de gener. 

Connexió Papyrus  
 

Promou la creació de diferents espais relacionats amb la lectura: d’intercanvi 
de llibres, de venda de llibres a baix cost, d’atenció específica a les famílies 
amb un apartat de llibres de text per a escoles i instituts, i de dinamització 
lectora i cultural. 

Coral Amics Cantaires 
de Celrà  
 

Té com a objectiu practicar el cant i, a la vegada, oferir cantades en diversos 
actes a Celrà i a altres poblacions de les comarques gironines. 

Coral Infantil 3x3  
 

Organitza esdeveniments musicals per gaudir i fer gaudir a partir del cant 
coral. Al llarg de l'any porta a terme diversos concerts, cantates i espectacles 
musicals al municipi i a d’altres poblacions de les comarques gironines . 

Coro Rociero  
 

Tothom a qui agraden les cançons “rocieras” podran cantar-les en una coral, 
tot passant-s’ho bé. Actualment, l’entitat col·labora per la Festa Major amb 
Celrà s'Engalana, on, des de 2004, decoren a l’estil andalús un pati del nucli 
antic del municipi. 

Cuiners i Cuineres Té com objectiu solidaritzar-se amb les persones perjudicades per les 
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Solidaris  
 

injustícies que ens envolten. Organitza activitats i col·labora amb altres 
entitats, sempre a través de la cuina. La seva principal activitat és la de cuinar 
per la solidaritat: això es materialitza en diferents actes que s’organitzen al 
llarg de l’any, com el Menjador Solidari dins la Festa Major. 

La Faktoria d'Arts 
Escèniques  
 

Els seus principals objectius són el foment de la creació, la producció i la 
difusió de les arts escèniques en qualsevol dels seus àmbits, i també la 
promoció d’activitats alternatives i de nova creació lligades a l’àmbit cultural i 
artístic. 
Al llarg de l’any, prepara diversos espectacles i col·labora en processos de 
creació aliens a l’associació. 

Labfàbrica 
 

Vol ser la llavor d’un centre d’informació, creació i pensament 
contemporanis a Celrà. L’objectiu bàsic és dotar el poble d’un espai cultural 
dedicat a la creació i la formació artística amb noves tecnologies audiovisuals. 
Al llarg de l’any du a terme diversos cursos i activitats de formació. 

Taller d’Història de 
Celrà 

Els objectius del Taller d'Història de Celrà són investigar i promoure estudis 
científics i culturals sobre el municipi, com també col·laborar en la 
salvaguarda del patrimoni històric, científic, natural i ecològic de la nostra 
població. Però aquesta entitat també busca i treballa en la creació de fons 
documentals i d’imatges sobre la història del poble, per poder facilitar la 
recuperació i l’estudi del nostre passat col·lectiu. 

Taula oberta de Celrà La taula oberta de Celrà vol contribuir a promoure el bé comú i la defensa 
d’interessos comuns, amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana. 
Per això, basant-se en la racionalitat, analitza i promou el debat de les 
polítiques públiques i dels temes que afecten la ciutadania. Taula oberta de 
Celrà és una iniciativa oberta a tothom que vulgui contribuir al debat sobre 
els reptes que té Celrà com a poble els propers anys. 

Toc de teatre Toc de teatre té com objectiu la promoció del teatre amateur de Celrà, amb 
la preparació i la representació d’espectacles i accions teatrals al municipi i 
arreu de les comarques gironines. 

La Perla per la Dansa Associació de persones formades en diverses arts escèniques i educatives, 
amb interessos comuns vers la cultura i la comunitat, que treballem 
periòdicament per generar situacions i projectes. També és un grup obert a 
la inclusió de noves idees i persones. 

Comissió de Reis de 
Celrà  
 

Vetlla per l’organització, la planificació i el bon desenvolupament de la 
Cavalcada de Reis de Celrà, que s’organitza cada any per l’arribada de Ses 
Majestats, la tarda del 5 de gener. 

ENTITATS ESPORTIVES 
 

Centre Excursionista 
Celrà 

Amb l’objectiu de donar a conèixer els esports que es practiquen a la natura, 
El centre excursionista Celrà organitza cada any la Marxa Popular de Celrà i la 
pujada a Sant Miquel, entre d’altres. 

Societats de caçadors 
les Gavarres 

Gestiona el vedat de caça a Celrà. 

Club de Petanca Celrà pràctica i la difusió d’aquesta modalitat esportiva entre totes les persones del 
poble. Participa en diversos tornejos provincials, com també a la Lliga de 
l'Amistat. 

Club Esportiu 
Joventut Celrà 
 

L’objectiu del CE Joventut Celrà és ensenyar i fomentar la pràctica del bàsquet 
entre els joves de Celrà i el seu entorn. Al llarg de la temporada, el club 
participa en les competicions organitzades per la Federació Catalana de 
Bàsquet en las diverses categories de formació. Any rere any, el club organitza 
una sèrie d’actes que han esdevingut ja una tradició per la gent del club: la 
presentació dels equips a principi de la temporada, i la Diada de Bàsquet, en 
què participen altres clubs de les comarques gironines, entre d’altres. 
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Destaquen també l’organització dels campus de Nadal i Setmana Santa, com 
també el sopar de cloenda de la temporada. 

Club Patinatge L'Aulet 
 

El principal objectiu del Club Patinatge l'Aulet és fer conèixer el patinatge 
artístic a la mainada del poble i les seves rodalies. Els entrenaments es duen a 
terme al pavelló municipal i al pavelló de la Fàbrica. 
El CPA Celrà organitza un festival en què participen tots els seus patinadors i 
patinadores amb números individuals i de xou, i també participa en diverses 
proves competitives organitzades per la Federació Catalana de Patinatge. 

Club Tennis Celrà 
 

Té com a objectiu potenciar l’activitat esportiva vinculada al món del tennis a 
través de l’escola de tennis del club. 
L’entitat desenvolupa l’escola de tennis, orientada a les persones (tant infants 
com adults) amb ganes de practicar aquesta disciplina esportiva. El Club 
Tennis Celrà també organitza diverses competicions internes i participa en 
competicions federades a la lliga gironina en categories +40, +30 i infantil. A 
part del món competitiu, també promou activitats socials i lúdiques per als 
socis al llarg de l’any 

PK7 
 

Organitza competicions i activitats diverses relacionades amb l'slot 
(escalèxtric) i l’automobilisme en general. 

Unió Cultural 
Esportiva Celrà 

Amb l’objectiu de promoure el futbol de nens i nenes de Celrà i altres 
poblacions, l'UCE Celrà organitza la lliga d’equips de 3a territorial, juvenils, 
cadets, infantils, alevins, benjamí A, benjamí B i l'escoleta. També organitza el 
torneig amateur de futbol 7, el torneig de benjamins i altres actes socials, com 
la quina d'entitats i diades diverses. 

Tookadisc - Ultimate 
Frisbee 
 

Promou el desenvolupament i el foment de l’esport anomenat ultimate 
frisbee, amb finalitat educativa i no competitiva, amb les altres entitats de 
Celrà (model transversal, poliesportiu), tot fomentant l’esport mixt (homes i 
dones junts) i autoregulat (sense necessitat d’arbitratge). 
Realitza activitats extraescolars diverses Sub-12, el Challenge de la Llera del 
Ter (torneig al juny), jornades de Lliga Catalana i el torneig propi anomenat 
Tookanight, al mes d’agost. 
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ENTITATS SOCIALS 
 

Associació de 
Comerciants 
 

L'Associació de Comerciants de Celrà, creada l'any 2004, té com a principal 
prioritat la unió dels esforços de tots els comerciants per tal d’aconseguir el 
compliment d’objectius comuns que permetin el bon desenvolupament de 
l’activitat comercial i, com no, poder oferir un excel·lent servei a tots i cadascun 
dels habitants de la població en el moment d'anar a comprar. 

Associació de 
propietaris de 
boscos 
 

La propietat forestal de Celrà està caracteritzada per un minifundisme molt 
pronunciat: això significa que hi ha un gran nombre de petites parceles de molt 
poca superfície cadascuna, i com a conseqüència, molts propietaris, provocant 
situacions complicades a l'hora de voler fer alguna actuació al bosc. Aquesta 
associació, formada pels propietaris dels boscos del municipi, va sorgir arran 
d'aquesta necessitat de crear un espai de connexió entre aquests. 

Associació 
Gambiana 
solidària 

Entitat que organitza activitats de suport famílies d'origen gambià del municipi i 
desenvolupen projectes de cooperació a Garawol - Gàmbia. 

Associació de 
dones gambianes 
de la Llera del Ter 

Dedicada al foment de la cultura gambiana al municipi de Celrà. Intercanvi 
d’experiències i organització d’activitats. 

Associació 
musulmana de 
Bordils, Celrà i 
Flaçà 

Organització d'actes diversos per a la comunitat i de projectes de cooperació, i 
interlocució amb les administracions, a fi d'ajudar a la integració de la comunitat 
musulmana als tres pobles de la Llera. 

Casal de la gent 
gran Can Ponac 

El Casal d'Avis Can Ponac té per objectiu intentar que qualsevol persona gran 
pugui trobar un ambient adequat que li permeti gaudir i participar de les 
activitats que es duen a terme. 

Celrà entre tots Entitat que organitza activitats diverses durant l'any per a celranencs i 
celranenques, com recollides d'aliments, el torneig 24h de futbol sala, gimcanes 
infantils,... 

L'Armari 
 

L'Armari és una entitat social de Celrà que té com objectiu principal la 
reutilització, el reciclatge i el consum responsable de la roba. L'activitat principal 
de l'Armari és recollir peces de roba per posteriorment seleccionar-le i poder-la 
oferir-la per a la seva nova utilització. Un 25% aproximadament es queda a 
l'Armari i es posa a la venda; la resta es distribueix amb diferents projectes de 
solidaritat d'arreu de les comarques gironines, i d'altres països. 

 
ASSOCIACIONS DE MARES I PARES 
 
Entitats formades per pares i mares dels i les alumnes. Formen part dels consells 
escolars de centre i municipal, recullen les inquietuds i necessitats de les famílies, i 
estan en contacte amb l’equip directiu i l’ajuntament amb la finalitat de fer propostes i 
millores. També organitzen serveis com el "bon dia" i "bona tarda", el menjador 
escolar, activitats extraescolars, casalet, xerrades diverses, festes familiars, etc. 
 
AMIPA Escola Bressol Gínjols 
AMIPA Escola Bressol Trapelles 
AMPA CEIP l'Aulet 
AMPA Institut de Celrà 
AMPA CEIP Les Falgueres 
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7. ÀNÀLISI DE LES PRINCIPALS TEMÀTIQUES 

 
S’Han analitzat 7 temàtiques diferents ja que es vol conèixer en quin estat es troba 
cadascuna d’elles. Les dades s’han elaborat a partir de dades estadístiques procedents 
de fonts públiques, altres s’han elaborat a partir de dades quantificables de 
l’Ajuntament i per altra banda, s’han obtingut dades de qualitatives però no de menys 
valor, mitjançant entrevistes a professionals i tècnics, a través d’enquestes de 
participació juvenil i a través de taules rodones de debats de les 7 temàtiques que 
analitzarem a continuació. 
 

7.1 ÀREA TEMÀTICA 1. EDUCACIÓ 

7.1.1 POBLACIÓ SEGONS NIVELL D’INSTRUCCIÓ 

 
El nivell d’instrucció de Celrà en quan a educació obligatòria és elevat, la majoria 
d’alumnes que cursen ESO aconsegueixen o bé el graduat en educació secundària o el 
certificat d’ensenyament obligatori.  

 
Gràfic 6. Avaluació dels alumnes de segon cicle d'ESO. Sector públic.  
 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’Idescat 

 
Observem una tendència a la baixa durant el període de 2002 a 2004. En el següent 
any experimenta una recuperació notable, superant el registre del 2002.  
 
Les diferències en l’èxit escolar per als diferents sexes són:  
 

Gràfic 3. Comparativa de l’èxit escolar per sexe i curs 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 
 

Trobem que les noies tenen més èxit acadèmic que els nois, degut segurament al seu 
major grau de maduresa en aquesta etapa adolescent. Observem que el curs 2004-
2005 va ser el més fluix tot i que la major part dels que no van aconseguir el certificat o 
el graduat van seguir estudiant. Celrà presenta la mateixa tendència que la resta de la 
comarca i Catalunya. 
 

7.1.2 CONEIXEMENT I ÚS DEL CATALÀ A CELRÀ 
 

La taula següent ens mostra el nombre de persones que fan servir el català en menor o 
major grau. Cal tenir present que aquestes dades es corresponent al 2001 on Celrà 
tenia una població de 2731 habitants.  
 
Taula 6. Població segons coneixement del català per edats. Celrà. Any 2001. 

Edat Població de dos 
anys i més 

l’entén El sap parlar El sap llegir El sap 
escriure 

No 
l’entén 

De 2 a 4 anys 111 104 40 9 5 7 

De 5 a 9 anys 160 158 134 122 98 2 

De 10 a 14 anys 142 140 136 134 123 2 

De 15 a 19 anys 144 142 137 137 133 2 

De 20 a 24 anys 189 181 178 180 173 8 

De 25 a 29 anys 264 253 244 244 235 11 

De 30 a 34 anys 234 224 204 207 186 10 

De 35 a 39 anys 234 227 204 207 163 7 

De 40 a 44 anys 219 215 185 190 123 4 

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 
 

S’observa una tendència decreixent de l’ús del català en les generacions més joves. No 
té per què ser aquesta l’explicació.  
 

7.1.3 QÜESTIONARI D’OPINIÓ 

 
Amb quins estudis t’identifiques més? 
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Observem que els interessos dels joves enquestats es centren en l’àmbit de les 
ciències socials. Aquesta informació pot ser útil per a enfocar les prioritats formatives 
del Pla Local de Joventut. 
 
Hem trobat adient incloure en aquest apartat quines prioritats tenen els joves, quin és 
el seu sistema de valors. Dels valors següents quins prioritzes?  

 
 
Els enquestats troben molt important l’amistat, la salut i en tercer lloc, la família. 
Aquest resultat pot tenir a veure amb el fet que la majoria de participants eren 
adolescents. 
 

7.1.4 PROCESSOS PARTICIPATIUS 

 
PRIMER PROCÉS PARTICIPATIU: PERCEPCIONS. 
 
Els joves reconeixen que Celrà compta amb uns equipaments i oferta educativa força 
àmplia. En general saben que hi ha dues escoles bressol, dues escoles de primària, 
l’institut, una escola de dansa, l’escola de música, l’escola d’art, cursos diversos 
proposats sovint, etc. Comenten que a nivell formal caldria algun tipus de programa 
centrat en els joves de 16 a 18 anys que no volen seguir amb el batxillerat. Troben a 
faltar cicles formatius a l’institut i cursos orientats al treball. 
 
En resum: 
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- Poques possibilitats més enllà de l’educació secundària obligatòria. 

- Què fer més enllà del Batxillerat. 

- Els joves de Celrà tenen interès en les Ciències Socials, seguit de Ciències 
naturals. 

- El servei d’alfabetització i aprenentatge del català és ben valorat en el municipi. 
 
SEGON PROCÉS PARTICIPATIU: PROPOSTES. 
 
Es van proposar la realització de cicles formatius orientats als interessos dels joves 
(agent forestal, lampisteria, construcció, mecànica, etc.). Els joves comenten que seria 
interessant un programa de pràctiques en empreses del municipi. També pensen que 
seria molt interessant fer cursos d’informàtica. Concretament van parlar de les 
activitats de l’Espai jove. Hi troben a faltar més cinema, tallers, xerrades i més 
encaminat al lleure, tornejos diversos. 
 

7.2 ÀREA TEMÀTICA 2. IMMIGRACIÓ I IGUALTAT. 

7.2.1 MIGRACIONS INTERNES I EXTERNES 

Les migracions internes representen els moviments de la població cap a d’altres 
municipis sempre dins els límits de país. Ens pot indicar, en primer lloc, la facilitat que 
pot tenir una persona jove per comunicar-se amb d’altres pobles o ciutats, és a dir, la 
mobilitat. En segon lloc ens indica si els joves troben a Celrà les oportunitats i l’estil de 
vida que busquen i, en conseqüència, decideixen quedar-se. 
 
Gràfic 5. Evolució de les migracions internes dels joves de Celrà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de Moviments migratoris. Idescat 

 
Observem clarament que el nombre d’arribades és molt elevat, pràcticament el doble 
de persones que marxen del municipi. El nombre decreixent d’arribades del 2005 al 
2010 està motivat per la situació de crisi actual. 
 
MIGRACIONS EXTERNES DELS JOVES. 
 
Analitzem amb la següent taula el nombre de joves d’origen estranger i la seva 
procedència. Ens pot donar una idea de la presència de col·lectius de determinades 
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regions amb necessitats específiques que han de derivar en accions pensades 
concretament per a donar resposta a les seves necessitats.  
 
 

Taula 4. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d’origen i per grups  
d’edat. Municipi. 2010 

  

Unió 
Europea 

Resta 
Europa Àfrica Amèrica N i C Amèrica S 

Àsia i 
Oceania Total 

15-19 21 1 12 4 3 1 42 

20-24 50 1 17 8 3 1 80 

25-29 52 5 22 7 5 0 91 

15-29 123 7 51 19 11 2 213 

%15-20 57,75 3,29 23,94 8,92 5,16 0,94 100 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.       
 

La majoria d’immigrants tenen un origen europeu. El segon focus d’origen és Àfrica. 
Les comunitats gambianes i romaneses a Celrà tenen un pes específic. 
 

7.2.2 ALUMNES ESTRANGERS 

 
Analitzem ara la presència d’alumnes estrangers a Celrà, segons la seva procedència. 
 
Taula 5. Quantitat d’alumnes estrangers, segons procedència, cursant ESO a Celrà, comarca i Catalunya. 

  
Unió 
Europea 

Resta 
d'Europa Magrib 

Resta 
d'Àfrica A. Nord 

A. Central 
i Sud 

Àsia i 
Oceania 

Total 
estrangers 

Total alumnes 
d'ESO 

2002-03 Celrà 4 17 14 1 0 25 1 62 405 

  Gironès      23 83 307 90 3 251 31 788 4354 

  Catalunya    627 1014 4181 246 39 5352 751 12210 142318 

2003-04 Celrà 3 6 10 1 0 5 1 26 341 

  Gironès      14 35 198 43 3 98 11 402 3.891 

  Catalunya    775 1.585 4.698 349 46 7.863 1.114 16.430 146.982 

2004-05 Celrà 4 17 14 1 0 25 1 62 405 

  Gironès      23 83 307 90 3 251 31 788 4354 

  Catalunya    1.056 1.936 5.012 510 54 8.764 1.605 18.937 150.355 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del padró de l’Idescat. 
 

Celrà compta amb un flux constant de persones estrangeres que es van incorporant al 
municipi. La seva procedència és fonamentalment de països europeus que estan fora 
dels límits de la Unió Europea. S’ha observat un augment en els últims anys de 
l’arribada de persones procedents d’Amèrica del Sud. 
 

7.2.3 QÜESTIONARI D’OPINIÓ 
 

En un futur et planteges quedar-te a viure a Celrà? Si la teva resposta és que NO, 
explica’ns perquè. 
La majoria d’enquestats opina que sí. Els que opinen que no, per una part els agradaria 
viure a d’altres pobles del voltant o buscar oportunitats fora. Alguns comenten que per 
formar-se serà necessari buscar les oportunitats a fora del municipi. 
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7.3 ÀREA TEMÀTICA 3. TREBALL. 

 
En aquest apartat presentem les dades de creixement econòmic. Actualment s’avaluen 
en funció del valor afegit brut (VAB). El  VAB és la suma dels valors addicionals que 
adquireixin els béns i serveis en transformar-se durant el procés de producció. Les 
dades estadístiques disponibles són d’àmbit comarcal i sols es poden contrastar amb 
les dades d’altres comarques o a un nivell autonòmic. Tanmateix ens dóna una idea del 
creixement o decreixement de l’economia catalana per a cada sector. 
 
Els sectors més productius de la comarca del Gironès són el de serveis i la indústria, 
deixant en tercer lloc el de la construcció. El creixement que ha experimentat cada un 
dels sectors de la comarca durant l’any 2011 és el següent: 
 
Taula 8. Creixement del VAB per sectors 

  Primari Indústria Construcció  Serveis 

Gironès 3,43 1,44 -6,07 0,4 

Catalunya 0,3 1,79 -6,1 0,4 

Font: Anuari comarcal 2011. Catalunya Caixa. 

 
El decreixement és evident de sectors com el de la construcció, però també observem 
que la resta de sectors estan estancats. El Gironès es manté amb registres semblants a 
la mitja catalana excepte en el sector primari que ha experimentat un creixement més 
notable. 
 

7.3.1 ATUR I OCUPACIÓ 
 

A un  primer nivell europeu l’Estat Espanyol figura com al país amb l’atur juvenil més 
elevat, fins hi tot per sobre de països com Grècia i Portugal. 
 
Gràfic 8. Taxa d’atur europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Gràfic de Zero Hedge publicat al Washington Post el 2 de gener de 2012. 
 

La taxa d’atur entre els joves de 16 a 24 anys arriba al 51,4 %. Cal esmentar que 
aquesta gràfica compta també els joves que es troben estudiant. Si comptem sols els 
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joves que no estan ni estudiant ni treballant trobem que el percentatge d’atur 
ascendeix al 17,8 %. 
Amb valors més propers podem analitzar la taxa d’ocupació provincial que és el 
següent: 
 

Taula 9. Atur registrat per demarcacions i sectors 2010. Aturats registrats al SOC. Dades comarca. 

  Primari Indústria Construcció Serveis SOA* Total 

Barcelona 2.974 80.538 67.176 254.431 22.316 427.434 

Girona 1.235 8.106 11.725 30.402 2.467 53.935 

Lleida 2.328 3.652 5.798 13.475 1.497 26.751 

Tarragona 2.144 8.728 14.520 34.125 3.525 63.041 

Catalunya 8.681 101.022 99.220 332.432 29.805 571.160 

Font: Anuari comarcal 2011. Catalunya Caixa 
 

* Sense Ocupació Anterior. Inclou els aturats no classificats i els que busquen primera ocupació 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 

Observem com el sector que ha generat més aturats és el de serveis, el sector amb 
més pes en el PIB de la comarca. El grup de SOA probablement conté la major part de 
joves, vist que integra les persones que no han tingut cap feina anteriorment.  
 
La Diputació de Girona, en el marc del suport a les iniciatives locals de promoció 
econòmica i foment de l'ocupació, ha desenvolupat el Sistema d'Informació 
Socioeconòmica Local (XIFRA), que aporta informació sobre l’estat actual de la 
província sobre demografia, qualitat econòmica, mercat laboral, etc.  
La informació que ofereix aquest sistema ha estat obtinguda mitjançant un procés de 
concertació amb diferents institucions i entitats públiques, entre les quals destaquen 
l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), l'Instituto Nacional de Estadística (INE), 
els departaments de Treball i de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), etc. 
 
Les dades que es poden extreure d’aquesta base permeten avaluar no només l’atur 
que pugui registrar el municipi de Celrà, sinó que també podem veure els mateixos 
resultats per grups d’edat. 
 
Taula 10. Nombre d’aturats per any del municipi de Celrà. Mesos de gener.  

Edat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Menors de 20 anys 2 0 0 3 10 4 7 2 

De 20 a 24 anys 5 10 12 13 16 22 14 17 

De 25 a 29 anys 18 13 17 15 31 47 39 29 

De 30 a 34 anys 14 16 16 31 32 48 47 48 

De 35 a 39 anys 19 21 15 16 38 41 40 47 

De 40 a 44 anys 15 25 13 12 26 31 35 39 

De 45 a 49 anys 14 12 14 16 24 30 38 30 

De 50 a 54 anys 15 13 8 11 16 19 31 29 

De 55 a 59 anys 13 16 22 21 25 38 24 22 

De 60 a 64 anys 8 12 10 8 6 12 19 20 

TOTAL 123 138 127 146 224 292 294 283 
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  Font de les dades: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Servei d'Estudis i Estadístiques 
 

L’atur respecte el 2005 s’ha pràcticament doblat i ha afectat sobretot a les persones 
entre 30 i 50 anys. El nombre de joves aturats de 25 a 29 anys s’ha multiplicat per 
quatre en aquest mateix període. Celrà ha experimentat una tendència creixent en el 
nombre d’aturats però sembla que a gener del 2012 s’ha estancat la xifra i no segueix 
creixent.  
 
La població de 30 a 44 anys és la més afectada per l’atur, un total de 120 persones es 
troben en aquesta situació.  
 
Celrà té un total de 3323 persones entre 15 i 64 anys segons l’idescat, valor que 
podríem prendre com a aproximació de població activa. El percentatge d’atur respecte 
aquest valor equivaldria a 8.5 %. El percentatge d’atur juvenil respecte la població 
activa arriba a un 1.4%. Aquest valor tanmateix no inclou el nombre de joves en edat 
de treballar que estan buscant la primera feina.   
 

7.3.2 QÜESTIONARI D’OPINIÓ 
 

Creus que la Borsa de Treball de Celrà dona eines útils per a trobar feina? 

 
 
 

La borsa de treball és un servei municipal poc conegut per a les persones en edat de 
treballar que busquen feina.  
Saps de què t’agradaria treballar? Si la teva resposta és que sí , explica de què 
voldries treballar. 
Un total de 20 persones no saben de què els agradaria treballar. La resta d’enquestats 
tenen més o menys clar cap a on es volen orientar. La meitat d’aquests, busquen un 
ofici on cal una formació prèvia, destacant les especialitzacions en mecànica, ciències, 
sobretot educació  (mestre, educador, etc.) i també en l’interès per les noves 
tecnologies (informàtic, disseny gràfic).  
 
El que traiem d’aquest resultat és que la majoria de joves tenen preferència i interès 
per temes diversos, que tenen ganes de treballar i que aspiren a poder accedir a la 
feina desitjada. 
 
Penses que els estudis que tens et seran útils per trobar feina? Si creus que NO et 
seran útils explica el perquè. 
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La gran majoria conclou que sí, però veuen clarament que la situació actual no els 
afavoreix. 
 

7.3.3 DINÀMIQUES DE PARTICIPACIÓ 

 
PRIMER PROCÉS PARTICIPATIU: PERCEPCIONS. 
 
Els joves que hi havia en edat de treballar o que busquessin feina comentaven que la 
situació és força complicada. Sovint els joves busquen la primera feina prop del centre 
del poble i busquen poc pel polígon industrial. De fet s’observa un cert 
desconeixement entre els joves de les empreses que desenvolupen la seva activitat a 
Celrà. També és veritat que els joves en general se senten atrets per Girona i sovint, en 
el moment de disposar de vehicle propi, busquen oportunitats a la ciutat.  
 
En resum: 

- El servei de borsa de treball és poc conegut pels més joves (menors de 18 anys) 
però molt ben valorat per qui. 

- Desconeixement del polígon industrial i què pot oferir als joves. 

- Sovint els joves se senten més atrets per la feina que s’ofereix fora del municipi. 
 
SEGON PROCÉS PARTICIPATIU: PROPOSTES. 
 
Els joves es consideren un col·lectiu desafavorit a l’hora de buscar feina, per la falta 
d’experiència que poden aportar. Proposen polítiques orientades a incentivar la 
contractació juvenil i més formació. 
 

7.4 ÀREA TEMÀTICA 4. EMANCIPACIÓ I HABITATGE. 

 
Les dades d’emancipació juvenil més recents daten del 2001, per tant només podem 
interpretar aquesta informació en el seu context. La població jove de Celrà s’ha 
pràcticament doblat en els últims deu anys i no podem suposar que la situació és la 
mateixa.  
 
Taula 12. Comparativa de població de Celrà de 20 a 34 anys que viu amb el pare i/o la mare, per grups 
d'edat. Anys 1996 i 2001. 

Situació 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 

Any 1996 2001 1996 2001 1996 2001 

Solters sense parella 163 146 62 97 24 36 

Solters amb parella 0 0 2 4 0 1 

Altres estats 3 2 15 7 16 13 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 
 

Interpretem que els joves han trobat més dificultats per emancipar-se en el període de 
1996 a 2001. Podem suposar que la situació s’ha agreujat. 
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Analitzant la mateixa situació des del punt de vista del nombre de joves emancipats 
observem: 
 

Taula 13. Comparativa de població de Celrà de 20 a 34 anys que no viu amb el pare i/o la mare, per 
grups d'edat. Anys 1996 i 2001. 

Edats 20 a 24 anys 25 a 29 anys 30 a 34 anys 

Anys 1996 2001 1996 2001 1996 2001 

Viu amb parella 16 22 105 115 140 140 

Viu sense parella 23 19 24 41 22 44 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 

 
Els joves tendeixen a emancipar-se en parella. L’edat d’emancipació entre el 2001 i el 
2006 es troba en la forquilla entre els 25 i 34 anys. Pocs joves d’entre 20 i 24 anys 
poden aconseguir-ho. 
 

Observem ara com s’emancipen els joves, amb quin règim de tinença d’habitatge: 
 
Taula 14. Població de 20 a 34 anys que no viu amb els pares segons règim de tinença de l’habitatge, per 
grups quinquennals. 2001. 

Edat Propietat Lloguer Altres 

20 a 24 anys 27 12 2 

25 a 29 anys 102 42 12 

30 a 34 anys 132 37 15 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 
 

La modalitat d’emancipació preferent ha estat la compra d’un habitatge. El nombre de 
casos duplica el de lloguers. El lloguer sempre ha estat una modalitat poc popular. 
 

7.4.1 DINÀMIQUES DE PARTICIPACIÓ 
 

PRIMER PROCÉS PARTICIPATIU: PERCEPCIONS 
 

- El joves comenten que el municipi ha crescut molt en nombre d’habitatges i els 
preus estan baixant. Tot i així encara són cars. Els habitatges de protecció oficial 
es van vendre tots i no en queden per els joves que es volen emancipar 
actualment. 

- No hi ha possibilitats d’aconseguir estabilitat laboral fet que fa inviable 
l’emancipació. 

- Els interessos dels joves que s’apliquen als estudis són de marxar de Celrà per 
buscar oportunitats fora.  

 
SEGON PROCÉS PARTICIPATIU: PROPOSTES 
 
La principal discussió ha anat en l’entorn de la dificultat d’aconseguir un habitatge a un 
preu assequible, per la qual cosa proposen la realització d’una borsa d’habitatge. 
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7.5 ÀREA TEMÀTICA 5. SALUT. 

7.5.1 QÜESTIONARI D’OPINIÓ 

 
Les qüestions sobre salut de caire quantitatiu es centraven en el consum de drogues. 
Vist que és una qüestió més personal només s’ha recollit l’opinió de 20 persones i per 
tant considerarem que no són prou representatius de la realitat del municipi.   
 

Sobre el consum d’alcohol els resultats són més diversos. Consum d’alcohol... 
 

 
La major part dels enquestats no consumeixen alcohol, molts d’ells degut a l’edat. El 
consum d’alcohol entre els enquestats majors d’edat es centra sovint en els caps de 
setmana. 
 
Consumeixo altres drogues com haixix o cocaïna? 

 
 

La major part dels enquestats han respost negativament. 
Tens hàbits saludables? En què creus que pots millorar la teva salut. 
Els joves no tenen la salut com a una preocupació. Totes les respostes són afirmatives. 
 
Pots accedir fàcilment a la informació relacionada amb la salut? Posa un exemple 
Els joves consideren que tenen accés a la informació relacionada amb la salut. L’institut 
mateix destaca pel projecte Salut i Escola. Els joves també tenen recursos propis i fan 
ús de les noves tecnologies per aconseguir informació. 
 

7.5.2 DINÀMIQUES DE PARTICIPACIÓ 
 

PRIMER PROCÉS PARTICIPATIU: PERCEPCIONS. 
 
Els joves coneixen els serveis de salut propers i tenen mitjans per tenir la informació 
que necessiten ja sigui a través dels professionals del CAP o bé fent ús de les noves 
tecnologies. Les drogues no semblen preocupar-los gaire i sobretot el tabac i la 
marihuana ho veuen com una pràctica social popularitzada entre ells.  
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Resum de salut: 

- El poble compta amb un CAP i el nivell de satisfacció en aquest sentit és alt. 

- L’Institut disposa d’una infermera que atén els joves en el centre durant 3 hores 
setmanals. 

- Poca preocupació davant drogues com el tabac i marihuana. 
 
SEGON PROCÉS PARTICIPATIU: PROPOSTES. 
 
En quan a salut consideren que la tasca de l’Institut amb el programa salut i escola els 
dóna tota la informació que calen d’una manera senzilla i directa. Creuen que a l’espai 
jove es podrien dur a terme tallers específics de salut. 

 

7.5.4 CONCLUSIONS  

 

- Segons els joves el consum de drogues  com l’alcohol o la marihuana és estès 
entre la població juvenil. S’inicien al consum durant l’adolescència. És un hàbit 
acceptat. 

- El projecte Salut i Escola és un projecte molt exitós i és l’únic que aborda la 
prevenció. Compta amb un risc elevat de desaparèixer degut a la situació de 
retallades. 

 

7.6 ÀREA TEMÀTICA 6. CULTURA. 

7.6.1 QÜESTIONARI D’OPINIÓ 

 
Es recullen percepcions relacionades amb les activitats que prefereixen els joves 
durant el seu temps lliure. 
 
Quines temàtiques són del teu interès? 

 
 

Els joves de Celrà tenen preferència per l’esport i les noves tecnologies. També valoren 
els idiomes com a recurs per a relacionar-se amb els altres.  
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Participes de les activitats (esports, cursos, festes, etc..) del teu municipi? Si en son 
d'altres, quines? 
 

 
Celrà és un municipi amb una vida social i associativa molt activa. Els joves, de ben 
petits participen en les activitats del municipi i sovint es senten oberts a les noves 
propostes. 
 
Quina de les següents activitats t’agraden més? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els joves enquestats es dediquen fonamentalment als seus amics i a fer esport en el 
seu temps lliure. La resta d’activitats tenen una consideració secundària. 
Quines activitats per a joves creus que fan falta a Celrà? 
La percepció dels joves sobre les activitats del municipi es centra en la inexistència 
d’espais de reunió on ells puguin desenvolupar-se de forma autònoma. Aquesta és la 
principal demanda. Reclamen espais de festa i concerts.  
 
També demanen la promoció de l’skatepark de Celrà, cursos diversos, tornejos 
esportius, tallers artístics, borsa d’habitatge i ajuts per a l’emancipació, orientació 
laboral, activitats que incentivin l’associació de joves en noves entitats. 
 
Quina instal·lació de les anteriors milloraries i com? 
L’Espai jove, el local de l’estació, el centre cívic, la biblioteca i el pavelló són els punts 
que necessiten millorar. L’espai jove i el centre cívic han de millorar en quan a 
contingut, la biblioteca ha de millorar en nombre de llibres i ordinadors. El pavelló 
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comenten que cal una modernització i adequació de les instal·lacions. Finalment es 
Comenta que cal un punt de reunió juvenil a Celrà. 
 

7.6.2 PRIMERA TAULA DE PARTICIPACIÓ: PERCEPCIONS  
 

Comentaven sobretot la falta d’espais per reunir-se i una oferta d’oci més oberta. Tot i 
participar en moltes activitats que es feien en el municipi,  calia incentivar més l’esport 
entre els joves i organitzar més activitats i més diverses ja fos en l’Espai Jove o en 
d’altres espais del poble. Reclamaven més participació en la festa major del municipi i 
en general, en totes les festes i actes.  
Resum:  

- Els joves participen en  un elevat nombre d’activitats que es fan en el poble. 

- L’esport és un dels punts d’interès més atractius per als joves.  
 

7.6.3 SEGONA TAULA DE PARTICIPACIÓ: PROPOSTES 
 

Els joves de Celrà volen més activitats esportives. Volen també un tracte diferencial a 
l’hora de permetre’ls l’entrada a fer activitats a l’Escola de Dansa. Troben que l’Escola 
de dansa no difon prou bé les seves activitats i que són cares.  
 
Comenten també que l’Ateneu de Celrà hauria de fer més programació orientada als 
joves, amb la possibilitat de poder participar en el procés de decisió.  
 
Un altre tema molt comentat ha estat l’espai jove. En reclamen un horari més ampli i 
activitats més diverses. 
 
S’ha proposat la creació d’un espai alternatiu de reunió juvenil autogestionat. 
Un grup concret de joves aposta per millorar l’skatepark de Celrà.  

 

7.7 ÀREA TEMÀTICA 7. PARTICIPACIÓ. 

7.7.1 QÜESTIONARI D’OPINIÓ 

 
Has fet algun curs/ taller/ activitat durant aquest any dels que s’han organitzat des 
de l’àrea de joventut? 
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Els joves participen en les activitats del municipi però ho fan poc amb les activitats que 
es planifiquen des de la mateixa àrea.  
 
S’ha preguntat també els motius pels quals no han participat i s’ha respost el següent: 
 

No m’interessava cap activitat 15 15% 

No m’ha arribat la informació 24 25% 

L’horari no m’anava bé 21 22% 

Era massa car 4 4% 

Altres 33 34% 

 
Els motius principals han estat doncs una combinació dels factors. Sobretot s’observa 
una mancança important a l’hora de que la difusió de les activitats tingui èxit. A tenir 
en compte també que la percepció sobre els horaris de les activitats és negativa, 
indicador de que sovint no són prou adequats.  
 
Com t’assabentes principalment de les activitats que es fan al teu poble? 

 
 
Observem com les noves tecnologies ja són un mitjà molt més efectiu que els mètodes 
tradicionals en paper. 
 
En quant als equipaments de Celrà s’observa que els joves en fan un ús extensiu. 
Aprofiten els espais públics. 
 
 
Quines instal·lacions del teu municipi utilitzes? 
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Destaca l’ús del teatre Ateneu, el Centre Cívic, l’Espai Jove i la Biblioteca com a llocs de 
reunió i desenvolupament d’activitats. 
 
Finalment, en quant a la implicació en els projectes relacionats amb el municipi els 
joves han respost a la següent pregunta: tens ganes d’implicar-te en la presa de 
decisions, organització i gestió d’activitats per joves al teu poble? 

 
 
Trobem que la gran majoria dels enquestats té interès en el municipi i en mostra un 
sentiment positiu de millora i participació. El Pla Local de Joventut haurà de ser capaç 
d’articular les estratègies adients per aprofitar aquest potencial. 
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8. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

8.1 ANTECEDENTS DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE CELRÀ 

 
Abans del primer Pla Local de Joventut corresponent al període d’anys de 2009 a 2011, 
el requisit per a rebre el suport de l’ajuntament sempre ha estat el de conformar-se 
com a entitat. En resposta van sorgir diferents associacions i iniciatives juvenils la 
majoria de les quals ha anat renovant-se. Principalment podem anomenar l’Assemblea 
de Joves i l’Esplai de Celrà i la Comissió de Festes La Gresca. 
 
L’ajuntament no oferia cap estratègia concreta per abordar les problemàtiques 
juvenils. Les iniciatives provenien fonamentalment de la demanda dels joves a 
l’ajuntament. Aquest fet ha generat la percepció de que l’ajuntament “només” 
treballava per als altres col•lectius del municipi. Els joves no comptaven doncs amb 
l’ajuntament per a les seves activitats.  
 
L’ajuntament ha tingut línies d’actuació dedicades a joventut durant períodes curts i 
noves idees com realitzar un treball específic per a joves conflictius, impulsar la 
formació professional i les pràctiques locals, crear un hort-viver per a estudiants, 
fomentar el voluntariat, afavorir la democràcia de la responsabilitat, mantenir l'oferta 
de tallers municipals, realitzar cicles de xerrades i valorar la necessitat d'una ludoteca. 
Sovint, per impulsar aquestes accions ha calgut la dedicació exclusiva d’alguna figura 
de tècnic i no sempre ha estat possible. 
 
La trajectòria dels últims anys de l’ajuntament ha estat de consolidar un conjunt 
d’àrees tècniques especialitzades en oferir serveis més específics per joves. És el cas de 
les àrees de cultura, promoció econòmica, educació, esports, noves tecnologies i ha 
conclòs amb la creació d’una plaça no consolidada de dinamitzador de joventut. Cada 
una d’aquestes àrees s’ha trobat amb aquesta demanda de serveis per part dels joves i 
ha desenvolupat línies d’actuació pròpies. 
 
Joventut doncs ha estat una àrea sempre força compartida fet que assegura que els 
joves tinguin un referent molt capacitat per a cada demanda però sense un 
referent/interlocutor únic. Tot plegat no ha acabat de cimentar fins a la redacció del 
primer Pla Local de Joventut per al període 2009-2011. 
 
 

8.2 AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2009-2011 

8.2.1 CONSIDERACIONS INICIALS 

 
El PLJC1 havia d’esdevenir el moment del canvi en el plantejament de les polítiques de 
joventut enteses com a una nova etapa de relació. L’ajuntament es proposava realitzar 
polítiques més actives i aconseguir un treball en equip entre l’ajuntament i la població 
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jove per aconseguir objectius comuns. Per aquest motiu el Pla tenia com a eix central 
la participació ciutadana.  
 
En la redacció d’aquest primer PLJC1, implicava realitzar processos participatius i es va 
fer evident la falta de tradició participativa més enllà de la pròpia iniciativa dels joves. 
En no existir el costum i l’espai de participació, l’ajuntament es trobava amb una 
resposta molt baixa. Aquest fet va orientar tot el Pla Local anterior a estimular la 
participació i a la creació d’un espai de reunió juvenil.    
 
La participació s’ha anat fent però de forma puntual i sovint, responent a una 
necessitat del consistori. En total s’han fet els següents processos participatius: 

- 1r. Procés participatiu per recollir idees sobre el PLJC1. Realització de taules de 
treball temàtiques i per a grups d’edat. Molt baixa participació. Hivern del 
2008-2009. 

- 2n. Procés de participació com a desenvolupament de la línia de participació 
del PLJC1 i detectar les principals necessitats juvenils. La participació va millorar 
substancialment, amb la presència d’una vintena de joves. La franja d’edat 
estava molt concentrada entre joves de 20 a 25 anys. El mètode van ser taules 
de participació realitzades amb l’assessorament de la Laura Masó, la tècnica de 
participació de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, 
oficina de Girona. 

- 3r. Procés participatiu enllaçat al Projecte de Creació d’un Espai Jove. Sobretot 
orientat a recollir l’opinió dels joves adolescents, entre 12 i 18 anys. Per aquest 
motiu el procés va orientar-se molt cap als alumnes de l’IES de Celrà. Es va 
obtenir informació sobre com dotar de material l’espai jove i es van programar 
un conjunt d’activitats específiques. 

Després d’aquesta etapa i encarat a la redacció del PLJC2 la participació s’ha concretat 
de la següent manera: 

- 1r. Procés participatiu coincidint amb les dates de la participació contínua però 
específicament per a recollir informació per al nou Pla Local. El seu 
desenvolupament i resultats queden més especificats en l’anàlisi qualitatiu i 
quantitatiu del present document amb els seus punts forts i febles. 

- 2n. El consell de joventut com a replantejament de les accions fetes fins al 
moment i en projecció de les accions que es volen dur a terme a partir d’aquest 
moment. No contemplat en el PLJC1, objectiu polític a consolidar en el PLJC2, 
però iniciat com a projecte en l’últim terç de 2011. 

 

8.2.2 AVALUACIÓ DE LES ACCIONS PROPOSADES 

 
Anomenem les accions principals que es van proposar amb el seu grau de compliment. 
El PLJC1 contemplava accions més concretes i també les activitats que les entitats 
juvenils ja tiren endavant per ells mateixos però ens centrarem en les següents vist 
que es van definir com a prioritàries. 
 
PROJECTE DE L’ESPAI JOVE 
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Els principals objectius eren: 

- Buscar consens per crear un nou espai per a joves adolescents. 

- Dotar de recursos aquest espai. 
 

Hem esmentat que es va dur a terme un procés de participació específic per tal que els 
joves poguessin definir el seu propi espai. L’antic Casal d’avis de l’església va ser 
reformat i adequat a tal fi. L’objectiu està parcialment aconseguit vist que no existeix 
un projecte de dinamització d’aquest espai i actualment no té més funcions que espai 
de reunió i de lleure. A més, no fomenta la participació de tot el jovent del poble, ja 
que de manera permanent sempre es realitzen les mateixes activitats i de manera 
puntual se n’organitzen de noves sempre programades pel tècnic de joventut. 
L’espai jove no ha funcionat, molt pocs joves hi assistien i totes les activitats eren 
lúdiques. Es va optar per tancar-lo a principis de 2012 i replantejar-lo conjuntament 
amb els joves i les entitats. 
 
INCLOURE DINS L’AGENDA CULTURAL D’ACTIVITATS ESPECÍFIQUES PER A JOVES. 
 
Objectiu complert. Sempre que l’ajuntament ha tingut notícia de la realització d’una 
activitat s’ha intentat fer ressò i aprofitar els recursos de l’ajuntament perquè arribés 
al major nombre de persones. Val a dir que els joves sovint actuen al marge de 
l’ajuntament i realitzen les activitats de forma directa per mitjà dels seus propis canals, 
més que res perquè no pensen que l’ajuntament els pot donar un cop de mà. En l’últim 
any la major part d’activitats formen part de l’agenda d’activitats. 
 
REALITZAR XERRADES. 
 
Objectiu parcialment complert. L’oferta de xerrades orientades a joves s’ha 
desenvolupat a través dels objectius del Pla Educatiu d’Entorn i de les àrees de 
Promoció Econòmica orientades sobretot a la Igualtat. La participació ha estat sempre 
molt baixa.  
 
FER TALLERS DE PREVENCIÓ. 
 
Tret d’algunes activitats obertes al públic en general com el Fòrum de l’Esport, la Salut 
i la Igualtat de la Llera del Ter que ja ha celebrat la seva segona edició enguany orientat 
a temes com alimentació, la igualtat, la promoció de l’esport com a hàbit no s’ha 
pensat en un format de tallers específics adreçats als joves.  
 
CREAR UNA BORSA D’HABITATGE DE LLOGUER. 
 
A part de la creació de pisos de protecció oficial el 2004 (anterior al PLJ1) no s’ha 
aprofundit en aquest tema i no s’ha acabat realitzant cap acció associada.  
 
CREAR UN PUNT D’INFORMACIÓ. 
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El punt d’informació juvenil a Celrà està dividit. Per un costat existeix el Punt 
d’Informació Juvenil reconegut oficialment de l’IES Celrà, gestionat per tècnics i 
dinamitzadors compartits del Consell Comarcal i que té lloc tots els dijous lectius a 
l’hora del pati. Es dinamitza i informa a tots els joves que s’hi apropin. Per un altre 
costat l’Espai Jove de la Plaça de l’església és el punt informatiu per a la resta de joves. 
S’ofereix informació sobre cultura, formació, treball, ajuts i beques, salut, etc. 
Tanmateix aquest darrer no és gaire utilitzat. 
 
FER TAULES RODONES AMB JOVES PER DEMANAR ELS SEUS INTERESSOS I 
NECESSITATS. 
 
En l’últim terç del 2011 una iniciativa de l’ajuntament proposava la creació d’un 
Consell de Joventut. A aquesta iniciativa cal fer esment a la resta de processos 
participatius orientats a la detecció d’interessos i necessitats.  
 
En el moment de plantejar el nou Pla Local de Joventut 2012-2015 s’ha adoptat un 
procés participatiu més dilatat buscant noves maneres de participar.  
 
Per aquest motiu s’ha anat a parlar amb les entitats directament, s’ha convocat als 
joves a processos participatius i s’han fet enquestes per estimular la participació. 
 
BUSCAR VIES DE COMUNICACIÓ AMB ELS JOVES. 
 
Les vies de comunicació principal han estat la convocatòria directa a reunions per 
parlar sobre temes específics. Molt sovint, degut a la proximitat dels diferents agents 
les reunions s’han concretat de manera informal i ràpida contactant amb 
representants dels diferents agrupaments. S’han adoptat noves estratègies per a 
recollir informació del present document però no hi ha una fórmula definitiva. 
 
Les entitats juvenils del poble han experimentat un procés de renovació que ha 
conclòs amb noves ganes de participar i de tenir projectes. Cal aprofitar aquesta 
embranzida per elaborar un nou Pla Local que vingui d’un consens ampli farcit amb les 
seves iniciatives. 
 
CREAR UN PROGRAMA DE RÀDIO PERMANENT. 
 
Radio Celrà ha tingut una activitat intermitent en els últims anys. Ha passat de disposar 
d’un persona coordinadora que en feia les funcions de director a assumir la 
coordinació el propi regidor de Cultura. Actualment es realitzen 3 programes 
setmanals funcionant autònomament, tots ells dirigits per joves del municipi. Hi ha 
hagut iniciatives puntuals com la realització d’un programa relacionat amb la cerca de 
feina, impulsat per l’àrea de Promoció econòmica de l’ajuntament. També s’emet el 
ple municipal de l’ajuntament però més enllà d’aquestes accions, la radio no ha tingut 
una progressió cap a una programació estable.   
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9. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT SEGONS ÀREES TEMÀTIQUES 

Un cop feta l’avaluació del Pla Local anterior s’ha fet un anàlisi segons les àrees 

temàtiques establertes anteriorment. En aquest procés ha estat fonemental les 

entrevistes amb els tècnics de les diferents àrees que componen el consistori així com 

els professionals que participen en el desenvolupament d’activitats on els joves del 

municipi hi participen. A més les trobades amb entitats i les percepcions obtingudes 

dels processos participatius han estat bàsiques alhora d’avaluar les accions que s’estan 

duent a terme. 

9.1 ÀREA TEMÀTICA 1. EDUCACIÓ 

9.1.1 ENTITATS JUVENILS 

 

L’ESPLAI DE CELRÀ 
 
L’Associació Juvenil Esplai Celrà és una entitat amb un llarg recorregut que des de fa 
més de deu anys és un referent del lleure amb una activitat anual sostinguda tots els 
caps de setmana i amb l’organització d’un casal d’estiu. 
L’Esplai actualment està en una fase de relleu, amb l’entrada de nous membres i amb 
ganes de nous projectes majoritàriament centrats en el lleure i els infants. Actualment 
s’estan vinculant al consell de cultura (conjunt d’entitats municipals que regiran el 
desenvolupament i orientació de les polítiques culturals del municipi) i comencen a 
formar més part de la vida política i cultural del municipi. 
 

9.1.2 ENTREVISTES AMB PROFESSIONALS 
 

INSTITUT DE CELRÀ 
 
L’ institut de Celrà té un funcionament molt independent del municipi. Aprofita les 
ofertes que pot rebre de l’ajuntament i Consell Comarcal per complementar els seus 
objectius educatius. 
 
Programa Salut i Escola 
Disposen d’una infermera del CAP que els alumnes poden trobar a l’IES un total de 3 
hores setmanals, repartides en dos dies. Assessora als alumnes en dubtes i preguntes 
relacionats amb la salut de forma confidencial. A més fa una xerrada per cada curs 
d’un tema específic.  
 
Projecte Singular 
Té l’objectiu d’atendre la diversitat. Adreçat a joves de 15 a 16 anys amb un currículum 
adaptat amb la meitat d’hores a l’Institut i l’altra meitat en una empresa. 
 
Pràctiques en empresa alumnes 1r Batxillerat 
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Durant els alumnes de primer de batxillerat busquen empreses on fer-hi pràctiques. 
Aquestes pràctiques acaben convalidant-se en assignatures de 2n de Batxillerat. 
L’ajuntament també forma part de les empreses on els alumnes fan pràctiques.   
 
Programa gent gran 
Alguns joves de 4rt d’ESO van al Casal d’Avis amb un projecte de col•laboració 
conjunta. 
 
Treball de síntesi 
Els alumnes de 3r ESO fan el treball de síntesi sempre orientat a què els espera després 
de l’ESO. Després de l’ESO ho tinc clar. 
 
Pla de l’Esport 
Premonitorització dels alumnes. Realitzat pels mateixos professors. 
 
Projecte EJE 
Desenvolupament de l’emprenedoria. Creació d’una empresa. 
 
Dimecres artístics 
Cada classe presenta un projecte artístic als demés alumnes de l’IES. Plantejar-se la 
possibilitat d’incorporar-se al programa Inundart i obrir els projectes a d’altres espais i 
públics del municipi. 
 
Treballs i projectes amb el Consell comarcal 

- Punt d’informació juvenil: cada dijous a l’hora del pati un dinamitzador de la 
zona llera proposa activitats als joves del municipi. 

- Exposicions i xerrades orientades al món laboral. 

- Trobada de delegats: eines per reafirmar la figura del delegat. 

- Sortides: port aventura, esquiada, tornejos de proevolution, etc. 
 
Estudi assistit 
A l'Institut de Celrà tenen 2 grups de Tallers d’Estudi Assistit per ESO. Un per alumnat 
de 1er i 2n, amb 13 alumnes i un per alumnat de 3r i 4rt, amb 8 alumnes.  
Cada grup fa 2 dies a la setmana durant 1,5 hores, en total 3 hores setmanals. 
Aquest curs el servei el porta a terme l’empresa TIC TAC i el projecte forma part del 
programa PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo). 
L’institut comenta que s’hi podrien incloure més alumnes, però no ho fan per un tema 
organitzatiu, si tinguessin més alumnes, haurien de dividir els alumnes en grups encara 
més petits i no poden assumir l’organització que representa. 
 
El Lema 
L’IES identifica alguns punts a millorar en el municipi i amb els joves: el treball amb els 
immigrants per afavorir-ne la integració, el reforç de valors com la constància, el 
respecte, l’esforç. Per a treballar aquest tema l’IES dedica cada curs a un lema i es va 
treballant. Aquest any: esperit crític i constructiu. També veu molt important el reforç 
en l’aprenentatge d’idiomes. 
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PROFESSIONALS DE L’ESCOLA DE MARES I PARES 
 
El Servei Local d’Orientació Familiar s’impulsa des del Servei d’Acció Social i Cooperació 
al Desenvolupament de la Diputació de Girona com a programa d’orientació i 
assessorament a pares i mares, gestionat per ajuntaments de les comarques gironines, 
amb l’objectiu d’incrementar la qualitat de vida familiar. 
Aquest programa de suport a les famílies i a les polítiques municipals en l’àrea 
d’atenció a les persones és gratuït, finançat per la Diputació de Girona. 
 
El Servei Local d’Orientació Familiar és concreta en dos serveis: 

- Escola de mares i pares: és un espai de trobada on es poden aprendre 
tècniques i coneixements per a l’educació de fills i filles, on es pot parlar, 
escoltar, etc. per tal d’analitzar les pràctiques educatives i complementar-les. 

- Espai d’atenció individualitzada: pensat per donar un suport als processos 
educatius. S’adreça a famílies amb filles o fills de 0 a 18 anys. 

 
L’entrevista amb els professionals d’aquests serveis ens donen una idea de quines 
problemàtiques té el municipi des del punt de vista dels pares. Trobem que les 
atencions que dona el servei tenen els següents motius, llistats a tall de tema de 
consulta: 

- Baralles entre germans: per gelosia, obligatorietat de compartir, etc. 

- Problemes de motivació: els pares estan preocupats per la falta de motivació 
dels seus fills i busquen maneres d’incentivar-la. 

- Faltes de respecte: rebequeries, gestos despectius. Els pares no tenen eines per 
afrontar aquestes situacions.  

- Horaris: com aconseguir que es respectin els horaris pactats, horaris de sortir, 
dels àpats, dels compromisos, etc. 

- Normes: aprendre a posar bé les normes i aconseguir que es respectin. 

- Càstigs: com aconseguir racionalitzar els càstigs perquè incideixin sobre la causa 
i siguin efectius. 

- Responsabilitat: aconseguir que els joves assumeixin les seves responsabilitats 
domèstiques i formatives o professionals. 

- Treballar l’autocontrol i l’autoestima. 

- Primeres relacions de parella i primeres sortides. Tenen preocupacions sobre 
com gestionar el nivell de confiança.  

- El sexe, les drogues, l’accés a vehicles és un tema que preocupa als pares però 
no han sorgit casos preocupants a Celrà. 

- Com gestionar les noves tecnologies per tal que siguin un avantatge i no una 
addicció. També estan preocupats per la seguretat dels seus fills per internet i 
les xarxes socials i els videojocs. 

- El servei observa que cal aprendre a gestionar els xantatges ja sigui dels joves 
cap als pares com a la inversa. 

- El costumisme: és un problema rellevant a Celrà. Els joves estan acostumats a 
que els pares solucionin tots els problemes. Senten que els pares en tenen la 
obligació. En conseqüència no valoren el que tenen i exigeixen les seves 
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necessitats sense fer esforços per aconseguir-ho per mitjans propis. Els pares 
necessiten treballar per primer cop unes normes i uns límits que el jove 
sobreprotegit no entén ni accepta.  

- Els pares també consulten com reconduir situacions un cop s’han perdut els 
papers. 

 
El resultat d’aquest recull d’atencions ens dóna una idea concreta de les 
preocupacions dels pares que utilitzen el servei. Sovint els pares que fan ús del servei 
són també els pares que tenen més interès en l’educació dels seus fills. Amb això 
volem dir simplement que podem aquestes dades ens donen una informació útil i 
referencial però no podem generalitzar. 
 

9.1.3 ENTREVISTES AMB PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 

 
ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA 
 
L’escola municipal de dansa de Celrà intenta donar una oferta àmplia i professional per 
a totes les persones que tinguin interès en aquestes disciplines artístiques. La 
programació està adreçada a totes les edats i existeixen cursos i programes 
especialitzats en grups d’edat concrets com poden ser els joves. L’Escola entén la 
dansa en dues vessants:  
 
Vessant formal: amb l’objectiu de formar a persones que es vulguin dedicar a la dansa 
de forma professional integrat en el programa d’hàbits professionalitzadors. Aquesta 
vessant té un itinerari marcat i unes etapes molt clares. La forquilla d’edat també n’és 
una limitació en el sentit que, a partir de certa edat, les capacitats físiques de les 
persones impedeixen poder dedicar-se professionalment a la dansa.   
 
Vessant lúdica: contempla una àmplia oferta amb aquesta finalitat, l’exercici, el lleure i 
la tècnica sense l’exigència de la part formal. 
 
A més d’aquests dos grans grups l’escola de Dansa organitza activitats de caire més 
puntual com són els monogràfics, cursos curts, iniciatives culturals, participació en 
activitats del municipi, etc que complementen la seva tasca i la integren en el municipi. 
 
Els grans reptes de l’Escola de Dansa inclouen l’impuls d’un nou cicle formatiu centrat 
en la dansa, amb la col·laboració de l’institut de Celrà. Els alumnes que volguessin 
seguir aquest itinerari destinarien una part del seu temps diari des de 1r d’ESO fins a 
acabar el Batxillerat, a cursar assignatures específiques de dansa. Arribarien a tenir el 
Batxillerat i a més el cicle formatiu. 
 
PLA EDUCATIU D’ENTORN 
 
El Departament d’Ensenyament, en el seu Pla per a la Llengua i la Cohesió Social, 
planteja el desenvolupament dels Plans educatius d’entorn com un instrument per 
donar una resposta integrada a les necessitats educatives de la nostra societat, 
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coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants 
i joves a partir de diverses iniciatives locals. 
 
El Pla Educatiu d’entorn de la Llera del Ter neix fruit de la col·laboració entre els 
municipis de Celrà, Bordils i Flaçà, que constitueixen la Comunitat de Municipis de la 
Llera del Ter. Aquesta iniciativa incideix en la vida dels joves d’aquests municipis a 
través d’iniciatives orientades a l’accés dels joves i infants a les activitats educatives, 
culturals, esportives, de lleure, etc.  
 
El Pla Educatiu d’entorn ofereix recursos per al desenvolupament d’activitats, les quals 
destaquen les organitzades per les entitats educatives i esportives dels municipis 
afavorint la inclusió dels infants i joves amb menys recursos i de projectes de suport 
escolar com és l’estudi assistit.  
 
A més a més el Pla Educatiu impulsa cada any un sistema d’ajuts per garantir l’entrada 
dels infants i joves més desfavorits als casals d’estiu.   
 
ÀREA D’EDUCACIÓ. 
 
Durant l’any 2011 l’àrea d’educació va centrar la seva activitat amb els joves amb els 
següents projectes: 
 

Celrà balla 
L’Escola municipal de dansa organitza un flash move obert a tothom però es fa 
especial incidència a l’alumnat de 3er cicle de les escoles i alumnat de l’institut. 
 
Premis Treballs de Recerca   
L’objectiu i la voluntat de l’Ajuntament de Celrà és la d’incentivar l’interès de 
l’alumnat de batxillerat pels valors patrimonials del municipi de Celrà i del seu 
entorn i fomentar també, l’interès per la contribució de la tecnologia en 
l’evolució i desenvolupament de la nostra societat; així com promoure 
l’excel·lència i premiar la cultura de l’esforç entre els joves de la societat actual. 
Es va donar premi a 4 alumnes de 2n de batxillerat de l’institut de Celrà, 
consistent en un viatge de 3 dies. 
 
Per a l’any 2012, l’àrea d’educació està treballant amb els següents projectes: 
 
Dansa i joventut 
A més de participar en els projectes com el Grau professional de dansa que vol 
impulsar l’Escola de Dansa o el projecte de dansa amb discapacitats l’àrea 
d’educació vol proposar un monogràfic d’educació postural per alumnat d’ESO i 
Batxillerat. 
 
Ajuts a les sortides escolars de l’institut 
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Cada any l’ajuntament de Celrà destina una partida de diners a la creació d’uns 
ajuts per afavorir l’accés a les sortides escolars dels alumnes que, per motius 
econòmics, no podrien assistir-hi.  
 
Tallers i Casals d’estiu 
Amb la finalitat de donar un servei educatiu als infants i joves del municipi 
durant els mesos d’estiu Celrà organitza un conjunt de Casals temàtics. Durant 
l’any 2011 es van organitzar els següents casals: 

- Casal L’Esplai de Celrà: l’associació juvenil Esplai Celrà ofereix un espai 
d’educació en el lleure per a infants, adolescents i joves. Es treballa a 
partir del joc, el diàleg, l’art, la creativitat, la descoberta de l’entorn i la 
convivència. Concretament per als adolescents i joves l’Esplai va 
organitzar una acampada de 13 dies a la zona de La Farga-Queralbs-
Núria. 

- Casal L de Lleure: dedicat a infants de fins a 2on d’ESO.  

- Casal de Natura: fins a 16 anys aquest casal pretén oferir un conjunt 
d’activitats de descoberta a l’aire lliure, complementat amb una sortida 
als Aiguamolls de l’Empordà i una acampada. 

- Casal Esportiu: també fins a 16 anys es proposen activitats esportives 
complementades amb una sortida d’un dia. 

- Primer Campus de futbol. Casal centrat en la millora de la condició 
tècnica, tàctica i física d’aquest esport, afavorint valors com l’amistat, el 
respecte, la solidaritat i el joc. Adreçat a infants fins a 14 anys. 

 
A més dels casals Celrà ofereix un conjunt de tallers específics per als joves: 

- Taller artístic: aprofitant el recurs de l’escola d’Art es treballen diverses 
disciplines com la pintura, escultura i la ceràmica. Es complementa amb 
visites culturals a diferents museus de la comarca. 

- Taller de dansa urbana: organitzat per l’Escola Municipal de Dansa 
aquest taller treballa la fusió del funky i el hip hop amb la dansa 
contemporània. S’ensenyen bons hàbits d’entrenament i es crea una 
coreografia i un espectacle final. 

- Stop motion: taller d’animació fotograma a fotograma. Es presenten 
diferents tècniques d’una manera senzilla i entenedora. 

 
 

9.2 ÀREA TEMÀTICA 2: IMMIGRACIÓ I IGUALTAT 

9.2.1 ENTREVISTES A PROFESSIONALS 
 

CONSELL COMARCAL: SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
Els Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP) constitueixen el punt d’accés immediat al 
Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d’aquest i el més proper a l’usuari i 
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als àmbits familiar i social.  Els SSAP es presten mitjançant equips multidisciplinars 
anomenats Equips Bàsics d’Atenció Social Primària (EBASP).  
 
Els EBASP destinats a Celrà estan formats per una treballadora social i per una 
educadora Social.  L’entrevista feta amb l’educadora social de Celrà es centra molt en 
quines solucions podem donar a les famílies per tal de millorar la situació dels joves de 
Celrà.  
 

- En primer lloc, la manca d’oportunitats laborals és la problemàtica més greu 
que afecta actualment a les famílies i als joves. És l’objectiu més prioritari. 

- Comenten que la coordinació entre diferents agents que detecten 
problemàtiques, com poden ser els mossos d’esquadra, els centres educatius, 
etc. sovint és insuficient i no els arriba tota la informació.   

- A Celrà la població romanesa té uns hàbits de consum d’alcohol que actualment 
alteren la convivència del municipi en algunes zones. Els romanesos també 
tenen uns valors familiars diferents respecte a l’educació dels fills, que 
puntualment generen problemes. Cal tenir present que aquest col•lectiu no té 
la intenció de quedar-se a Celrà sinó que venen exclusivament per un contracte 
de treball i esperen tornar al seu país un com aquest s’hagi esgotat. Actualment 
existeix la intenció de que una figura de mediador intervingui per intentar 
evitar que es produeixi una situació de rebuig social. 

- Sobre temes relacionats amb altres drogues, de forma general ens comenten 
que no reben masses incidències.  De tota manera comenta que es poden fer 
cursos sobre drogues a l’espai jove des del CAS (Centre d’Atenció Sanitària). 

- L’EBASP de Celrà es coordina també amb el servei de Centre Obert, en 
recomana la inscripció a certes famílies i en fa un seguiment periòdic. 
L’educadora comenta que el Centre Obert necessita fer un esforç d’obertura.  

 
ALFABETITZACIÓ EN CATALÀ. 
 
Aquest projecte no és exclusiu per a joves però n’hi ha. Es treballen nocions bàsiques 
de la llengua catalana sobretot a nivell oral però també a  nivell escrit; i també 
aspectes més rellevants de la cultura i tradicions catalanes per tal de contribuir a la 
correcta integració sociolaboral del col.lectiu de persones nouvingudes. 
 
L’alfabetització és un projecte de l’ajuntament de Celrà, però no és l’únic que té lloc al 
municipi. El Consell comarcal desenvolupa també un projecte d’alfabetització adreçat a 
dones. 
 
CENTRE OBERT. 
 
El centre obert és un projecte municipal per a aquells col·lectius d’infants i joves més 
desfavorits socialment. Mitjançant suport educatiu, processos tutorials i, puntualment, 
un treball comunitari amb altres institucions educatives, intentem minimitzar les 
situacions d’exclusió social en les que es veuen sotmeses algunes persones.  
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El Centre obert atén un cop per setmana les necessitats d’un grup de joves 
adolescents, actualment cursant primer i segon d’ESO. L’activitat que s’hi desenvolupa 
passa per una estona dedicada al reforç escolar i una segona part d’activitat dirigida. 
Les activitats dirigides busquen objectius com resolució de conflictes, treball en grup, 
descoberta de disciplines artístiques, debats, etc. 
 
El Centre obert de Celrà compta amb el repte d’aconseguir el màxim de diversitat 
possible entre els seus assistents i que les activitats portin a una major integració de 
tots els col·lectius del municipi.  
 
La tasca del Centre obert acaba identificant algunes dinàmiques i també 
problemàtiques que afecten als joves: 
 

- Dificultats per formar-se de les persones nouvingudes. Sovint no aposten, ja 
sigui per falta de recursos o per motius culturals o situacions familiars, per 
invertir en l’educació més enllà de l’ensenyament obligatori. Busquen treballar. 

-  La tasca de l’escola amb els alumnes que porten anys vivint a Celrà és molt 
integradora. Els alumnes es relacionen entre ells de forma natural 
independentment de la seva procedència. Aquests lligams costen de mantenir 
fora de les aules. 

-  Diferència entre els sexes. Les noies tenen menys oportunitat per seguir-se 
formant més enllà dels estudis obligatoris. 

-  El Centre Obert intenta influenciar en les famílies a través dels alumnes, per tal 
que valorin la feina que s’hi fa i en valorin la idea i els continguts més enllà d’un 
espai de lleure o guarderia. 

 
IGUALTAT. 
 
L’àrea de promoció econòmica dedica esforços per equiparar la situació de les dones 
en el mercat laboral. Per aquest motiu impulsa les següents actuacions: 
 

- Actes del dia 8 de març. Dia Internacional de la Dona. Conjunt d’accions per 
sensibilitzar en la igualtat de gèneres. (Teatre social, hora del conte, exposició, 
etc). 

-  Concurs de punts de llibre “Sant Jordi per la Igualtat de gèneres”. Hi participa 
tot l’alumnat de l’IES Celrà. 

- Taller de defensa personal. Acció inclosa dins el Llèrum. 

-  Gimcama d’Igualtat. Hi participen els nens i nenes dels casals d’estiu. 

- Actes del Dia Internacional contra la violència de Gènere. 25 de Novembre. 
Diferents actes per expressar la repulsa a la violència per raó de gènere a més 
de sensibilitzar. Teatre social, llaços liles, minut de silenci, llegida de manifest 
contra la violència, etc. 
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9.3 ÀREA TEMÀTICA 3: TREBALL 

 

9.3.1 ENTREVISTES AMB PROFESSIONALS 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA. 
 
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Celrà gestiona diferents projectes: 

- Borsa de treball: amb una base de dades de més de 1.400 persones amb 
diferents formacions i perfils molt diversos. Qualsevol persona interessada a 
formar part de la borsa de treball pot inscriure-s’hi, tant si s’és a l'atur com si es 
vol millorar les condicions o expectatives laborals. També existeix la possibilitat 
d’inscriure’s online a través d’un formulari.  Els empresaris poden contactar 
amb la borsa de treball per buscar candidats a cobrir llocs de treball de les 
seves empreses.  

- Viver d'Empreses: l'ajuntament de Celrà, en el marc de l’estratègia de promoció 
econòmica del municipi, i per donar suport a projectes i iniciatives 
empresarials, a empreses de nova creació i a emprenedors amb una idea de 
negoci, impulsa conjuntament amb el Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de Girona i la Universitat de Girona, un viver d’empreses, que es troba 
ubicat a les dependències del CECAM, a la zona industrial de Celrà. 

- Servei Autoempresa: és un servei d’assessorament sobre tots els tràmits 
necessaris per establir la teva empresa i fer-la operativa, així com dels ajuts 
existents i de les condicions per accedir-hi. 

- Cursos de Formació: l’àrea de promoció econòmica organitza cursos per a totes 
aquelles persones interessades a ampliar la seva formació, a més d’informar 
dels cursos que s’imparteixen a la nostra rodalia.  

 
Els cursos estan orientats a les necessitats del mercat laboral i als nous reptes de la 
societat de la informació: 

- Taller de Feinaactiva. Tots els segons dijous de cada mes.  

- Club de la feina. Cada dimarts de 9.30 a 11.00h Les persones demandants de 
treball tenen la possibilitat de descobrir portals de feina, connectar-se, 
assessorar-se en la realització de currículums i de cartes de presentació.  

- Curs de carretilla elevadora. Dotar del carnet de carretilla elevadora a les 
persones que es vulguin incorporar al mercat laboral com a mosso de 
magatzem, operari, etc. 

- Curs de monitor/a de lleure. Regularment realitzat per l’àrea. Dirigit a persones 
que necessitin la titulació per treballar en àmbits de lleure. 

- Cursos d’informàtica. Diversos nivells, des de l’inicial fins a programari office 
per administratius. 

- Seminari de comptabilitat fiscal i financera. Curs ideal per a persones en règim 
d’autònom que volen entendre la comptabilitat de la microempresa. 

- Curs Carnet de Manipulador d’aliments. Obtenir el carnet per poder treballar 
en l’àmbit de l’hostaleria. 

- Curs d’aparadorisme. Principalment destinat a persones amb comerç.  
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- Cursos de curta durada: 

- Càpsula “Com afrontar una entrevista laboral?. 

- Càpsula “Carta presentació” 

- Càpsula Taller elaboració currículum. 

- Càpsula : competències transversals 

- Càpsula autocandidatura 

- Càpsula: Inscripció a portals de feina 

- Càpsula seguiment telefònic 
 
Específicament orientat als joves l’àrea de promoció econòmica endega els projectes 
següents:  
 
Projecte Empresa 2011-12 (Abans anomenat projecte singular) 
 
El curs escolar d’enguany és la cinquena edició del projecte, anomenat a Celrà com a 
Projecte Empresa, que organitza el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, amb la col·laboració de l’Institut de Celrà i l’Ajuntament de Celrà. 
 
Aquest projecte consisteix en una adaptació curricular per aquells alumnes que 
abandonarien l’ESO o no el superarien. Durant el curs escolar s’ofereix una oportunitat 
d’introducció al mercat laboral sense deixar els estudis. Es treballen aspectes laborals, 
professionals i orientadors per tal de conscienciar als participants de la necessitat de 
seguir formant-se per obtenir millors perspectives laborals. 
 
En aquesta edició col·laborat 10 empreses i l’Ajuntament de Celrà i de Sant Jordi 
Desvalls. 
 
Projecte Suma’t 2011-2012 
 
El projecte està dirigit a persones joves menors de 25 anys en situació de fracàs escolar 
i que estiguin inscrites en l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació no 
ocupats. L’objectiu del programa SUMA’T és tenir joves que estudiïn i que treballin, 
aconseguir la inserció de joves que han tingut poca experiències laborals.  
 
El projecte SUMA’T s’ha implementat a Celrà a través del Consell Comarcal. Les 
Oficines de Treball han seleccionat i derivat les persones participants a les entitats 
locals, i s’ha fet una tasca de prospecció d’empreses per a inserir-los i ajudar als 
empresaris a tramitar la subvenció. 
 
Les actuacions ocupacionals a desenvolupar amb el SUMA’T són: 
 

- Tutorització i acompanyament a la inserció: les persones joves beneficiàries 
començaran el programa amb una orientació individualitzada per tal que 
identifiquin i desenvolupin els seus recursos i competències.  
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- Formació professionalitzadora i assoliment de competències clau i formació per 
a l’obtenció del títol de graduat en ESO. El cost de la formació està 
subvencionat íntegrament pel Departament de Treball. 

- Formació per assolir les competències clau: l’objectiu principal és facilitar a les 
persones joves participants aquelles capacitats, habilitats i actituds per poder 
interactuar en l’entorn sociolaboral.  

- Formació professionalitzadora: millorar l’ocupabilitat i les oportunitats 
d’ocupació de les persones joves desocupades, en els sectors i professions amb 
més potencial per generar ocupació en el futur i en el territori on es 
desenvolupi el programa. Si superen la formació el Servei d’Ocupació de 
Catalunya expedirà un certificat de la formació professionalitzadora realitzada i 
per tant podran ser contractats per les empreses. 

- Formalització d’un contracte laboral per a la formació en empreses que rebran 
una subvenció equivalent al 70% del Salari Mínim Interprofessional: les 
empreses hauran de formalitzar un contracte per a la formació d'una durada de 
sis mesos amb els joves prèviament formats per les entitats publiques, pel qual 
ja no hauran de fer la formació teòrica durant la vigència del contracte. 

 

9.4 ÀREA TEMÀTICA 4: EMANCIPACIÓ I HABITATGE 

9.4.1 ENTREVISTES AMB PROFESSIONALS 
 

ÀREA D’URBANISME. 
L’àrea d’urbanisme treballa amb el Pla General que data del 1998. Per iniciativa de 
l’ajuntament, durant l’any 2004 es va fer una promoció de 28 pisos de protecció oficial 
on els joves tenien un tracte preferencial. Més enllà d’aquesta primera actuació no 
s’ha fet cap altra acció per afavorir l’emancipació juvenil. La normativa urbanística 
vigent no preveu actuacions per a facilitar l’accés a l’habitatge dels joves, no existeix 
una línia política en aquest sentit i els tècnics de l’àrea d’urbanisme tampoc incorporen 
una perspectiva juvenil en el seu treball diari.  
Tot i això els tècnics d’urbanisme consideren que la millor opció dins la situació actual 
seria la creació d’una borsa d’habitatge que aconseguís fer més visible per als joves 
l’oferta d’habitatge de Celrà permetent així que els joves puguin decidir amb més 
criteri dins l’oferta existent. 
 

9.5 ÀREA TEMÀTICA 5:SALUT 

 

9.5.1 ENTREVISTES AMB PROFESSIONALS 

 
CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA (CAP). PROGRAMA SALUT I ESCOLA. 
 
El centre d’assistència primària es relaciona preferentment amb els joves a través del 
programa Salut i Escola que ja hem esmentat anteriorment. Aquest programa 
consisteix en la participació d’una infermera del CAP en la vida del centre educatiu 
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amb un paper de consulta i formació específica en salut per als joves. Durant el curs 
2010-2011 dedicava 4 hores a la setmana a atendre als joves de l’institut que 
prèviament hagin acordat una cita amb ella. Va realitzar un total de 281 atencions, fet 
que va motivar que es mantingués el programa un any més. Les retallades estan fent 
perillar la continuïtat del projecte i, de moment s’ha reduït a 3 hores setmanals perquè 
en el cas de Celrà té uns valors d’aprofitament molt elevats. Hi ha incertesa si aquest 
programa es podrà mantenir més enllà d’aquest curs.  
A més de l’atenció directa, la mateixa professional fa una xerrada sobre un tema de 
salut. Els temes de les xerrades van orientats en funció dels grups d’edat i es fan des de 
1er fins a 3er d’ESO. 
 
Durant l’entrevista amb la professional del programa salut i escola altres professionals 
del CAP han participat en l’entrevista. El consens ha estat que cal  advertir 
principalment dos factors de risc entre la població jove: 
 

- Consum de cànnabis: el consum de marihuana és un costum estès entre els 
joves de Celrà. Aquest consum s’inicia en l’adolescència i per tant genera molts 
dubtes entre els joves que es troben davant d’aquesta situació per primer cop. 
Per aquest motiu els més joves busquen assessorament en el servei que ofereix 
l’institut. També s’ha detectat que els joves del municipi tenen certa facilitat 
per aconseguir-la fet que fa pensar en l’existència d’una xarxa de tràfic 
consolidada. 
 

- Problemes d’alcoholisme: es comenta que la venda d’alcohol a menors durant 
les festes organitzades pels joves és un fet. També s’observa en alguns casos un 
consum excessiu que en alguns casos ha derivat en conductes incíviques i 
rebuig social. Aquest problema s’ha observat en col·lectius immigrants, 
sobretot els romanesos. Han advertit que el la prevenció en el consum 
d’alcohol s’està relaxant i que els joves no són prou conscients dels riscos que 
en comporta el consum. 
 

El servei Salut i Escola ha constatat que els joves tendeixen a fer ús del servei de forma 
més intensa en iniciar la seva etapa de secundària. Quan ja són més grans el nombre 
de consultes es va reduint paulatinament i quan hi van, fan consultes sobre temes o 
situacions molt més concretes. 
Puntualment s’han detectat casos de maltractaments. Aquests s’han derivat al 
CSMIJ(centre de salut mental infantil i juvenil) però s’intenta actuar des de la 
prevenció amb consells i assessoraments per part d’aquest servei. 
 
El CAP també ha comentat que sovint, les situacions familiars i socials condicionen als 
joves a prendre males decisions en quan a la salut. Sovint les drogues són vistes com al 
mitjà per aconseguir un millor reconeixement social o per a facilitar les relacions entre 
ells.   
 
Altres activitats que depenen del CAP i que es fan a l’institut són el taller de primers 
auxilis i els tallers previs a les Fires de Girona dedicats a l’alcohol i les drogues. 
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Comenten també que els mossos d’esquadra fan xerrades sobre drogues i també sobre 
els riscos  i seguretat d’internet. 
 
ÀREA D’ESPORTS. 
 
L’àrea d’esports coordina les diferents activitats fisicoesportives que es duen a terme 
al pavelló d’esports i al casal d’avis de Can Ponac. Alhora coordina també les diferents 
entitats esportives i les diferents instal·lacions i equipaments esportius així com els 
diferents esdeveniments esportius que s’organitzen durant l’any en el municipi. 
 
Durant els mesos d’hivern, existeix una oferta d’activitats fisicoesportives adreçades 
preferentment a persones grans. 
  

- Activitat física per a la tercera edat ( 65 anys o més ) 

- Gimnàstica terapèutica 

- Gimnàstica de manteniment 

- Condicionament físic 

- Fitness cardiovascular 
  
Aquestes activitats es duen a terme de dilluns a dijous i aquest any i s’observa una 
inscripció d’aproximadament unes 90 persones. 
   
Les entitats locals esportives que fan ús de les instal·lacions i equipaments durant tot 
l’any, però amb activitat concentrada durant el curs escolar són: 
  

- Club patinatge Celrà. 

- Club esportiu joventut Celrà: dedicats al bàsquet. 

- Unió cultural i esportiva Celrà: dedicats al futbol.  

- Club tennis Celrà. Cada divendres a la tarda de 19 h. a 21.30 h. al pavelló 
d’esports es fan partits oberts de tennis taula.  

- Club petanca Celrà. 

- Tookadisc, club ultimate: dedicats al frisbee. 

- Club ciclista Celrà. 

- Centre excursionista Celrà. 
  
Específicament per als mesos d’estiu s’organitzen també les següents activitats 
aquàtiques:  

- Cursets de natació per a nens i nenes de 3 a 10 anys de dilluns a divendres 

- Aquagym  opcional 2 o 3 dies per setmana 

- Aquasalus: bàsicament per a la gent gran. De participació opcional de 2 o 3 dies 
per setmana 

 
L’activitat esportiva del municipi està molt lligada a les entitats. Celrà compta amb un 
elevat nombre d’iniciatives en aquest sentit. Caldria aconseguir més visibilitat 
d’aquestes activitats amb la finalitat d’obrir-les més. Tot i això molts dels joves de 
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Celrà hi estan implicats i hi participen, com a activitat de lleure, com a professors o 
monitors o com a organitzadors de les mateixes.  
 
El mes de setembre del 2011 va tenir lloc una reunió entre les entitats esportives que 
feien ús del pavelló i els responsables d’esports de l’ajuntament. El motiu era la revisió 
dels espais. Es va resoldre que s’arreglaria un problema de goteres del pavelló i la 
col·locació d’un protector a la pista de bàsquet. També es va decidir que s’instal·larien 
unes xarxes de protecció en el camp de futbol i que les posarien bancs a les pistes de 
tennis.  
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
Els projectes de l’àrea de medi ambient van encaminats a la promoció dels hàbits 
encaminats cap a la sostenibilitat i el respecte cap al medi que ens envolta. Hem 
considerat adequat incloure en la temàtica de Salut dos dels projectes que impulsa 
aquesta àrea: 
 

- Projecte Horts: un total de 34 parcel·les de mida entre 25 i 50 metres quadrats 
estan destinades a un ús públic. Els usuaris, ja siguin entitats o particulars, que 
volen fer-ne ús cal que s’inscriguin al curs d’horts ecològics promogut per la 
mateixa àrea o que acreditin coneixements en agricultura ecològica. 
Actualment s’ha obert una nova convocatòria per tal que més usuaris en 
puguin fer ús. 

 

- Fira d’intercanvi: el projecte d’intercanvi es va iniciar amb una fira on tothom 
que vulgués podia oferir articles propis i rebre a canvi, articles d’altres 
persones. La fira, que té lloc per Nadal per aprofitar l’intercanvi de joguines, ja 
ha superat la seva segona edició i el nombre d’usuaris s’ha incrementat. 
Actualment s’està enllestint una web per fomentar l’intercanvi. 

 

9.6 ÀREA TEMÀTICA 6: CULTURA 

 

9.6.1 ENTITATS JUVENILS 
 

L’ASSEMBLEA DE JOVES. 
 
L’assemblea de joves ha experimentat en el darrer any una re fundació amb l’entrada 
de nous membres i amb ganes de projectes nous. Amb una voluntat transformadora, 
compromesa amb el municipi i amb el poble català, l’assemblea realitza activitats 
periòdiques adreçades a la població en general. El seu objectiu és treballar pel 
municipi, promoure la cultura catalana, dedicar-se a l’oci juvenil i dinamitzar el conjunt 
de joves cap a objectius consensuats.  
 
ALTRES ENTITATS I GRUPS. 
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Celrà compta amb d’altres entitats juvenils que es troben actives. Els Taxecs són el 
grup de percussió jove del municipi. Realitzen activitats setmanals d’assaig i realitzen 
concerts puntualment. Alguns dels grups de música juvenils encara no són una entitat 
consolidada però gestionen el seu propi espai i periòdicament participen en diferents 
actes del poble. Molts altres joves formen part d’un o més grups o entitats com els 
Maulets de la Llera del Ter, la Penya Barcelonista, l’Escola de música, l’Escola d’Art, 
grups de dansa, etc. La relació d’entitats la mostrem en un apartat específic més 
endavant. 
 

9.6.2 ENTREVISTES AMB PROFESSIONALS 
 

ÀREA DE CULTURA. 
 
Cultura és una de les àrees més complertes de l’ajuntament. Pràcticament tots els seus 
àmbits d’actuació poden incloure especificitats per als joves. Cultura gestiona: 
 

- L’ús públic dels espais municipals. 

- Totes les entitats municipals es coordinen amb aquesta àrea a nivell de 
desenvolupar la seva activitat o bé per assessorament a nivell jurídic.  

- El teatre Ateneu, amb una programació anual fixa i l’aprofitament de l’espai per 
part de les entitats. 

- Oferta formativa: 
o Cursos puntuals. 
o Activitats de l’Escola d’Art. 
o Activitats de l’Escola de Música. 

 
Cultura s’encarrega també de totes les festes i actes de Celrà i mensualment publica 
una Agenda d’activitats. A nivell d’accions dirigides als joves, aquesta àrea intervé de la 
següent manera: 
 

- Assessorament puntual per temes associatius. 

- Cessió d’espais per a les activitats juvenils. 
 
A més de Programació específica per als joves del teatre l’Ateneu: 
 

- Cinema gratuït una vegada al mes.  

- Gestió del local d’assaig de Can Quel dels Alls. 

- Teatre a càrrec d’alumnes de l’Institut. Presentació de les obres. 

- Programacions específiques del teatre Ateneu. 
 
Tot i això la configuració dels actes que es realitzen a l’Ateneu es regeixen per criteris 
tècnics i per demandes d’entitats. La participació a partir d’ara ha d’agafar un nou caire 
amb la creació del consell de cultura. 
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El Consell de Cultura és un nou espai de consens que afecta a totes les polítiques 
culturals del municipi i en definitiva, és un espai de participació ciutadana. Els joves 
poden participar des de les seves respectives entitats.  
 
L’agenda d’activitats mensual recull les activitats que es duen a terme cada mes al 
municipi. Les activitats juvenils a Celrà són iniciatives molt a curt termini amb la qual 
cosa en fa difícil una previsió i en conseqüència una bona difusió. S’intenta que sigui un 
mitjà més per tal que puguin fer conèixer les seves activitats. 
 
Cultura també organitza cursos puntuals recollits en el llibret d’activitats culturals que 
es publica cada any activitats. L’objectiu principal de l’àrea quan s’adreça als joves és 
intentar donar l’oportunitat de “tastar” noves propostes per tal que puguin adquirir 
noves perspectives de la realitat. 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES. 
L’àrea de noves tecnologies gestiona la radio local de Celrà. La programació actual és 
molt escassa. La radio és un recurs que s’ha intentat incentivar amb la realització d’un 
curs, tot i això els alumnes d’aquest curs no han concretat una implicació amb la radio 
local. 
 
S’està estudiant la possibilitat de nombrar un director per tal que faci una programació 
més estable i n’incentivi la participació del municipi i aprofitar una demanda per part 
d’un grup de joves de fer-hi un programa per ampliar-ne la programació actual. 
 
L’àrea de noves tecnologies també gestiona totes les webs de l’ajuntament de Celrà. 
 
EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. 
Les activitats organitzades per la zona llera inclouen sortides, concursos, exposicions, 
tornejos, etc. Actuen com a dinamitzadors amb activitats fixes durant l’any i també 
promouen la formació i d’altres activitats. De les activitats que s’estan organitzant ara 
destaquen: 
 
Punt d’informació juvenil. 
Cada dijous el dinamitzador de la Zona de la Llera del Ter proposa una activitat dirigida 
per als joves a l’institut de Celrà durant l’hora del pati. Aprofita també per informar 
sobre les activitats que s’organitzen a nivell de Consell Comarcal així com d’altres 
iniciatives, cursos, espectacles que tenen lloc a la comarca. En les dinàmiques de 
l’institut es treballen temes com la salut i la orientació professional però sobretot té 
una funció de visibilitat i de presa de referents entre els adolescents.    
 
Alfabetització digital al Gironès. 
Per iniciativa del Departament de Joventut de la Generalitat i en col·laboració amb el 
consell comarcal del Gironès i l’ajuntament de Girona, s’ha impulsat un projecte   
d’alfabetització digital encaminat a la recerca de feina. El curs consisteix en oferir una 
formació centrada en l’ús de les noves tecnologies digitals amb l’objectiu de reduir les 
desigualtats socials a l’hora de trobar una feina. 
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El curs farà una introducció bàsica d’informàtica i d’Internet i es procurarà l’assoliment 
de competències com la creació d’una compta de correu electrònic, elaboració de 
currículums, cartes de presentació, etc. El curs s’ofereix en dues modalitats, un nivell 
bàsic i un nivell avançat. També oferirà recursos com adreces de pàgines web de feina, 
xarxes socials i d’altres espais per buscar i trobar feina. 
 
L’avaluació dels resultats d’aquest curs es farà amb el seguiment personalitzat de cada 
alumne, amb l’objectiu d’atendre la diversitat. Cada alumne partirà d’un nivell concret 
i es valorarà el seu progrés de forma individualitzada. 
 
Celrà ha reservat els dies 12, 19 i 26 de març i 2 dies d’abril per al nivell bàsic. Els 
cursos tenen una durada de 2 hores en total repartides en 4 sessions. recull les 
inscripcions fins a un total de 10 alumnes per curs amb la possibilitat de fer dos cursos. 
Els cursos són d’aforament reduït per personalitzar més l’atenció i el mètode seguit és 
totalment pràctic. El curs tindria lloc al punt TIC de les dependències de promoció 
econòmica. Segueix oberta la possibilitat d’oferir el curs d’alfabetització avançat si hi 
ha prou demanda. 
 
Activitats mancomunades. 
Són totes aquelles activitats organitzades per els diferents tècnics i dinamitzadors del 
consell comarcal i dels  municipis de forma conjunta.  
 
Jornades de delegats: trobada dels delegats dels instituts de diferents municipis amb 
l’objectiu de compartir experiències i donar-los eines per a representar als companys 
de classe.  Actualment i vist l’èxit de lla trobada d’aquest any s’està plantejant una 
proposta o programa conjunt més enllà de la jornada de delegats/des. 
 
Torneig Proevolution soccer:  Cada municipi fa una tria de dos representants que es 
trobarant a l’escorxador de cassà de la selva el diumenge 18 de març, a les 16.00 hores 
per celebrar el torneig. El premis són 100 euros pel primer i 50 pel segon (la 
participació és individual). 
 
Festa Generació 94: celebració de l’entrada als 18 anys amb diferents municipis. Els 
més interessats actualment són: Cassà, Vilablareix, Salt i Llagostera. La data escollida 
és el dissabte 16 de juny a Salt. Les activitats previstes són una gimcana i un sopar. 
 
Bus Jove: El consell comarcal organitza busos amb la finalitat d’apropar les activitats 
que es fan arreu als joves. S’organitzen busos per a les principals festes majors de la 
província com és Girona o Olot a més d’altres activitats puntuals com és per exemple 
l’esquiada el 26 de febrer on es munta un bus per anar a la Masella a esquiar. 
 
Jornades informatives a entitats juvenils: el dissabte 3 de març s’organitza una 
jornada informativa dirigida a entitats juvenils a Bordils amb la temàtica centrada 
sobre la contractació de recursos humans.  
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9.7 PARTICIPACIÓ 

 
Actualment a l’ajuntament no hi ha cap àrea exclusiva de participació, però si que hi ha 
el regidor de participació que treballa de manera transversal per tal que totes les àrees 
de l’ajuntament la vagin incorporant. 
L’ajuntament està treballant des de la presa de decisions amb veïns Elaborar 
pressupostos informatius, jornades d’informació sobre l’increment del preu de les 
escoles bressol. I continua treballant per tal que el nivell de participació entre la 
ciutadania sigui més elevat. 
 
Des de l’àrea de joventut s’han fet diversos processos participatius ja descrits 
anteriorment amb l’avalució del PLJ1. Com s’ha dit el nombre de participants va ser 
entre moderat i baix.  

9.7.1. ENTREVISTES AMB ENTITATS JUVENILS 

Durant l’entrevista amb l’assemblea de joves de Celrà veuen la necessitat d’apropar 
l’ajuntament en la presa de decisió de les activitat que es duguin a terme al municipi 
de caire juvenil. La opció de tenir un consell local de joves la veuen molt interessant i 
engrescadora.  
 

10. CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI 

CONCLUSIÓ DE L’AVALUCIÓ DEL PLJ1 

Com a conclusions de l’avaluació observem doncs que no s’han assolit plenament tots 
les accions proposades pel PLJC1, a més actualment es plantegen nous reptes. Podem 
atribuir part d’aquest incompliment a la figura canviant i compartida de responsable 
de l’àrea de joventut. A línies generals s’ha trobat a faltar: 
 

- Continuïtat dels projectes: s’han executat accions puntuals però no han tingut 
un seguiment a llarg termini. Sovint els canvis de personal han motivat l’abandó 
d’alguns projectes i l’impuls d’altres. 

- La part de lleure no s’ha treballat prou ni adequadament. Un exemple és la 
configuració dels actes de la Festa Major, on es va fer un concert “oficial” i un 
altre concert “alternatiu” el mateix dia per falta de consens. Lligar-ho més bé. 

- S’ha augmentat l’oferta d’equipaments adreçats als joves però manca un 
projecte continuat per al nou Espai Jove. A partir de les iniciatives juvenils 
s’anaven fent activitats però sense un programa preparat amb temps i amb uns 
objectius clars. 

- La promoció, orientació i formació sobre la salut ha estat justa. No s’han dut a 
terme iniciatives suficients. 
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- No s’han dut a terme polítiques d’habitatge centrades en els joves en el període 
de vigència del PLJC1. 

- Manquen polítiques que afavoreixin l’emancipació. 

- S’ha aconseguit consolidar un punt d’informació juvenil però no és prou 
conegut ni utilitzat per als joves. No s’ha conformat una estratègia eficient que 
faci arribar la informació als joves amb garanties. 

- Els joves encara no tenen prou coneixement dels recursos que pot oferir 
l’ajuntament. Un exemple és la Borsa de Treball o l’àrea de Cultura. 

- Ha millorat la participació però cal incentivar-la més. 

Aquest PLJC1 no contemplava la situació alarmant d’atur actual tanmateix 
l’ajuntament igualment ha estat impulsant accions per afavorir l’ocupació local, la 
formació orientada al treball, les pràctiques en empresa i l’emprenedoria.  

 

ÀREA TEMÀTICA 1: EDUCACIÓ 

- Celrà ofereix una àmplia oferta formativa amb la presència de 5 centres 
educatius, més l’escola de dansa, les ofertes del Centre Cultural la Fàbrica i tots 
els cursos, tallers i d’altres activitats ofertes per l’ajuntament. 

- Cal per a que els joves puguin aprendre i treballar dins i fora de Celrà. 

- Aconseguir que l’oferta d’activitats per als joves sigui més integradora i elimini 
desigualtats per raó d’origen o sexe. 

- Hi ha joves que queden exclosos de l’estudi assistit 

- Potenciar valors com l’esforç, el compromís i la responsabilitat. 

- Obrir més l’escola de dansa al públic juvenil. 

- Aconseguir donar més projecció als projectes que impulsa l’institut. 

ÀREA TEMÀTICA 2: IMMIGRACIÓ I IGUALTAT 

- Celrà compta amb comunitats importants de població d’origen gambià i 
romanès. 

- La població romanesa suposa actualment una font de conflictes a diversos 
nivells. 

- Els diferents agents que treballen amb els col·lectius immigrants no tenen un 
nivell de coordinació prou òptim.  

- El grau d’integració d’alguns col·lectius no acaba de ser complert i cal seguir 
treballant per obrir els serveis del municipi a tota la població. 

- Cal incorporar la perspectiva de gènere per lluitar contra les desigualtats. 
 

ÀREA TEMÀTICA 3: TREBALL 

- Celrà té un total de 48 joves (entre 16 i 20 anys) a l’atur, que representa 
aproximadament un 1,7% de la població total. En total hi ha  283 persones de 
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Celrà rebent subsidi. Tanmateix es desconeix el nombre de joves que estan 
buscant la primera feina. 

- Les ofertes de treball han tingut un creixement negatiu els últims tres anys. 

- Sembla que alguns joves de 20 a 25 anys amb poder adquisitiu busquen 
oportunitats de formar-se fora de Celrà però després tornen.  

- Hi ha alguns perfils especialitzats que les empreses demanen que no troben 
resposta entre la població de Celrà. 

- La borsa de treball i les activitats de promoció econòmica són uns serveis molt 
potents amb iniciatives i projectes molt integradors, però els joves ho coneixen 
poc. 

- La tasca de l’institut de secundària així com les activitats del Consell Comarcal  i 
l’àrea de promoció econòmica estan molt orientades al món laboral. 

ÀREA TEMÀTICA 4: EMANCIPACIÓ I HABITATGE 

- El jovent presenta moltes dificultats en accedir a l’habitatge. 

- L’ajuntament no té elaborada una línia de treball clara sobre l’emancipació 
juvenil. 

- Augmentar l’oferta formativa per augmentar les possibilitats de trobar feina. 

- Per a un sector dels joves de Celrà seguir formant-se o trobar oportunitats de 
feina implica buscar fora del municipi.  

- El planejament urbanístic del municipi no incorpora una visió juvenil de la 
realitat. 
 

ÀREA TEMÀTICA 5: SALUT 

- L’esport a Celrà és una activitat juvenil consolidada que compta amb un elevat 
nombre d’entitats esportives que desenvolupen moltes activitats tant per 
infants com per a joves. 

- Segons el CAP el consum de drogues toves com l’alcohol o la marihuana és 
estès entre la població juvenil. S’inicien al consum durant l’adolescència. 

- El projecte Salut i Escola és un projecte molt exitós i és l’únic que aborda la 
prevenció. Compta amb un risc elevat de desaparèixer degut a la situació de 
retallades. 

ÀREA TEMÀTICA 6: CULTURA 

- Cal un impuls de les activitats de l’escola de dansa. Fer un esforç perquè siguin 
més atractives i no es relacionin amb la condició de gènere. 

- L’Ateneu de Celrà és un lloc conegut pels joves però cal definir-ne una 
estratègia més concreta i participativa per incentivar-ne l’ús. 

- Cal incentivar la participació jove i reactivar Radio Celrà. 

- Calen projectes de dinamització dels espais juvenils, el Centre Cívic, Can Quel 
dels Alls i l’espai jove. 

- Celrà està dotat d’equipaments suficients com per garantir el desenvolupament 
de les activitats juvenils.  
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- Cal aprofitar més el recurs del Consell Comarcal i treballar per a la realització de 
projectes conjunts.  

ÀREA TEMÀTICA 7: PARTICIPACIÓ 

- Els joves formen part del teixit associatiu municipal i tenen empenta per tirar 
projectes endavant amb les seves pròpies entitats. 

- Cal fer més fàcil la participació a les activitats, millorar la difusió de les mateixes 
i el treball en xarxa de diferents col·lectius amb objectius comuns. 

- Cal establir un sistema de suport a les activitats dels joves, que n’incentivi la 
responsabilitat i el compromís però que també vetlli per al compliment d’uns 
objectius concrets. 

- Cal establir nous objectius per a l’espai jove i per el local d’assaig dels joves. 
S’han de concretar en projectes, terminis i responsables. 

- La participació dels joves de 20 a 30 anys en el procés ha estat escassa fet que 
es pot interpretar com a resultat d’un baix èxit de la difusió de les sessions 
informatives, una dinàmica de participació poc atractiva, un horari inadequat o 
bé un poc interès per part dels joves d’aquesta edat a participar. 

- Cal incrementar els esforços en fer polítiques participatives. 

- Plantejar la creació d’un consell local de joves amb gestió i autonomia 
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BLOC III: DISSENY 
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El disseny del pla ha de servir per formular actuacions que permetin canviar les 
mancances detectades en la diagnosi per oportunitats. Per aconseguir-ho en primer 
lloc estableixen els objectius on es vol arribar i en segon lloc es defineixen les accions 
les quals hauran de permetre assolir els objectius. 
 

11. MISSIÓ I OBJECTIUS. 

 
Un cop obtinguts uns resultats de la diagnosi i tenint en compte els objectius de 
partida, aquest apartat sintetitza la voluntat final del PLJC2. Plantegem ara uns 
objectius i fites que tenen en compte no solament la voluntat política sinó que tenen 
presents els principis rectors del PNJCat i les necessitats documentades que es 
desprenen de l’anàlisi de la realitat juvenil i de l’anàlisi de les polítiques de joventut.   
 

11.1 MISSIÓ 

 
La missió és la finalitat principal del pla. La raó per la qual desenvolupem aquest pla: La 
missió per aquest pla local és: 
 
 
 
 
 
 

11.2 OBJECTIUS 

 

11.2.1 OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

 
El PLJC2 vol atendre a la totalitat dels joves de 15 a 29 anys amb actuacions 
transversals i estratègies concretes per a cada grup d’edat. Els resultats de la diagnosi 
revelen necessitats diferents en funció de cada grup d’edat per tant les accions que es 
plantegin han de tenir en compte i atendre aquesta diversitat.   
 
La situació de partida es caracteritza per els següents punts positius: 
 

- Compta amb una nova generació de joves amb empenta. 

- Hi ha un conjunt de professionals del sector públic que destinen esforços als 
joves. 

- El municipi compta amb un nombre d’equipaments elevat i compta amb un 
espai específic per als joves i un de potencial. 

 
Però compta també amb els següents punts negatius: 
 

Oferir als i les joves de Celrà les eines necessàries per fer la transició d’infant a 
persona adulta, evitant la reproducció de desigualtats i impulsar el seu paper actiu 
com a ciutadà a la societat.  



Ajuntament de Celrà  PLA LOCAL DE JOVENTUT DE CELRÀ 2012-2015 

 

 
81 

- L’escenari econòmic i laboral no és favorable i no hi ha perspectives de millora 
a curt ni a mitjà termini. 

- Els joves no estan cohesionats entre els diferents grups i entitats. 
 
Tenint en compte aquests punts, els objectius estratègics del Pla Local de Joventut de 
Celrà 2012-2015 és: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS I OPERATIUS 

 
Els objectius específics i operatius es defineixen a la taula que segueix a continuació, 
aquests objectius serveixen per no perdre el Nord, per no desviar-nos i aconseguir les 
fites plantejades. Aquests objectius es basen en les necessitats detectades en la 
diagnosi recollides a les conclusions i amb els reptes i fites establerts al Pla Nacional de 
Joventut 2010 -2020. 
 

Eix 1. EDUCACIÓ, IMMIGRACIÓ I IGUALTAT 

Objectius específics Objectius operatius 

1.1.1 Donar suport acadèmic a aquells joves que ho necessitin. Millorar 
l’èxit escolar.  

1.1.2. Facilitar l’accés dels i les joves de Celrà a espais d’estudi adaptats a 
les seves necessitats. 

1.1 Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de 
les persones joves de Celrà, tenint en compte la 
diversitat per raó de gènere i origen, entre 
d’altres. 

1.1.3 Augment de la corresponsabilitat, el paper de la família 

1.2.1 Donar suport a les entitats de lleure del poble. Fomentar la formació 
en valors. 

1.2 Educar en valors 

1.2.2 Oferir recursos als centres de secundària del poble per al foment de 
la igualtat i la no discriminació, la cultura de l’esforç, etc. 

1.3.1 Obrir l’escola de dansa i art als joves sense discriminació de sexe 1.3 Educar per a l’ igualtat de gènere 

1.3.2 Reduir les diferències de gènere entre els joves 

1.4 Treballar per un poble inclusiu 1.4.1 Augment de l’ús social del català 

 
 

Eix 2. TREBALL I HABITATGE 

Objectius específics Objectius operatius 

2.1.1 Augmentar de l’emprenedoria jove  

2.1.2. Reduir de l’atur juvenil 

2.1.3 Augmentar la formació i l’assessorament per entrar al món laboral 

2.1 Aconseguir l’èxit en la transició laboral de les 
persones. 

2.1.4 Reduir de l’abandonament prematur dels estudis 

2.2.1 Reduir de l’esforç econòmic pel lloguer de l’habitatge 

2.2.2 Augmentar el nombre de joves en règim de lloguer. 

2.2 Aconseguir l’èxit en la transició domiciliar les 
persones joves 

2.2.3 Assessorar als joves pel què fa als riscos d’adquirir hipotèques, 
desgravacions fiscals, desnonaments.... 

 
 

1. És incrementar les oportunitats formatives, laborals, d’emancipació, 
d’informació sobre salut i d’accés a la cultura al jovent del municipi. 

 
2. És la consolidació d’un sistema de participació juvenil estable, obert, amb 

autonomia i capacitat de gestionar els recursos propis i els que 
l’ajuntament hi pugui destinar. 
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Eix 3. SALUT 

Objectius específics Objectius operatius 

3.1.1 Augmentar de la pràctica esportiva entre els i les joves 

3.1.2 Dotar d’eines necessàries per la consulta d’hàbits saludables 
entre la població jove 

3.1.3. Reducció del risc de consum d’alcohol i cànnabis 

3.1 Promoure una vida saludable de les 
persones joves 

 

3.1.4 Reduir la taxa de sinistralitat juvenil 

 
 

Eix 4. CULTURA, PARTICIPACIÓ I DIFUSIÓ 

Objectius específics Objectius operatius 

4.1.1 Dinamitzar el consell de cultura amb participació jove  

4.1.2. Facilitar locals als joves artistes del municipi, per als seu assaig o 
desenvolupament. 

4.1 Aproximar la cultura als joves des de la 
vessant participativa i integradora.  

4.1.3 Incrementar l’oferta cultural i d’oci destinada als joves i donar 
més accessibilitat 

4.2.1 Crear el consell local de joventut 4.2 Avançar cap a l’autonomia, el 
desenvolupament personal i la participació de 
la gent jove. 

4.2.2 Crear interrelació entre els joves i l’ajuntament. 

4.3.1 Dinamitzar els diversos canals d’informació, les xarxes socials i 
estar al dia de les que vagin sorgint 

4.3.2 Crear una pàgina web destinada a persones joves 

4.3 Fer arribar la informació a tots els joves 

4.3.3 Promoure la creació de programes de ràdio 

 

12. ACTUACIONS 

 
Un cop definits els objectius s’estableixen les actuacions organitzades en eixos. 
Aquestes actuacions estan relacionades amb els objectius definits en l’apartat anterior 
i es diferencia de les actuacions continuades però també se n’afegeixen de noves per 
tal d’assolir els objectius marcats. 
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Eix 1. EDUCACIÓ, IMMIGRACIÓ I IGUALTAT 

Objectius específics Objectius operatius 

1.1.1 Donar suport acadèmic a aquells joves que ho necessitin. Millorar l’èxit escolar.  

1.1.2. Facilitar l’accés dels i les joves de Celrà a espais d’estudi adaptats a les seves necessitats. 

1.1 Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves de Celrà, tenint en compte la 
diversitat per raó de gènere i origen, entre d’altres. 

1.1.3 Augment de la corresponsabilitat, el paper de la família 

1.2.1 Donar suport a les entitats de lleure del poble. Fomentar la formació en valors. 1.2 Educar en valors 

1.2.2 Oferir recursos als centres de secundària del poble per al foment de la igualtat i la no discriminació, la cultura de l’esforç, etc. 

1.3.1 Obrir l’escola de dansa i art als joves sense discriminació de sexe 1.3 Educar per a l’ igualtat de gènere 

1.3.2 Reduir les diferències de gènere entre els joves 

1.4 Treballar per un poble inclusiu 1.4.1 Augment de l’ús social del català 

ACTUACIÓNS RELACIONADES AMB ELS OBJECTIUS 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.4.1 Programes relacionats Organisme o àrea gestora 

Continuïtat del Centre Obert          Serveis Socials 

Continuïtat amb l’estudi assistit         PROA INS Celrà. Pla educatiu d’entorn 

Obertura d’espais equipats d’estudi per a joves          Dinamització jove Àrea de Joventut de Celrà 

Trobada de delegats: eines per reafirmar la figura del delegat          Consell Comarcal del Gironès 

Continuïtat amb el punt d’informació juvenil a l’INS          Consell Comarcal  del Gironès 

Continuïtat als premis treball de recerca         AcCELeRA Àrea de Promoció econòmica de Celrà i 
Institut de Celrà 

Continuïtat amb els ajuts per a les sortides escolars          Àrea de serveis socials i educació de Celrà 

Oferta de cursos de monitors en el lleure.         AcCELeRA Fundació Galligants o Empordà 

Oferta de cursos de director de lleure         AcCELeRA Fundació Galligants o Empordà 

Beques per casals d’estiu          Pla eductiu d’entorn 

Varietat de Casals d’estiu          Diverses àrees de l’Ajuntament 

Continuïtat amb el servei local d’orientació familiar         orientació i assessorament a 
pares i mares 

Diputació de Girona i Ajuntament de Celrà 

Activitats de dansa adreçades a joves          Escola de Dansa Municipal 

Continuïtat del flash move          Àrea d’educació de l’ajuntament de Celrà 

Taller de dansa urbana          Escola municipal de Dansa 

Taller artístic          Escola d’Art 

Alfabetització en Català         AcCELeRA Ârea educació 

Concurs de punts de llibre: “Sant Jordi per la igualtat de gèneres”          Institut de Celrà 

 Actuació nova  Actuació continuada 
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Eix 2. TREBALL I HABITATGE 

Objectius específics Objectius operatius 

2.1.1 Augmentar de l’emprenedoria jove  

2.1.2. Reduir de l’atur juvenil 

2.1.3 Augmentar la formació i l’assessorament per entrar al món laboral 

2.1 Aconseguir l’èxit en la transició laboral de les persones. 

2.1.4 Reduir de l’abandonament prematur dels estudis 

2.2.1 Reduir de l’esforç econòmic pel lloguer de l’habitatge 

2.2.2 Augmentar el nombre de joves en règim de lloguer. 

2.2 Aconseguir l’èxit en la transició domiciliar les persones joves 

2.2.3 Assessorar als joves pel què fa als riscos d’adquirir hipotèques, desgravacions fiscals, desnonaments.... 

ACTUACIÓNS RELACIONADES AMB ELS OBJECTIUS 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Projecte relacionat Organisme o àrea gestora 

Fer més visible la Borsa de treball de Celrà entre els joves        AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Viver d’empreses         Àrea de promoció econòmica 

Seminari Generació idees        AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Projecte empresa (Abans projecte singular)        AcCELeRA Institut de Celrà i Àrea de promoció econòmica, àrea de joventut, Pla 
educatiu d’entorn 

Projecte SUMA’T        AcCELeRA Consell Comarcal del Gironès i Àrea de promoció econòmica 

Pràctiques en empreses per alumnes de primer de batxillerat        AcCELeRA Institut de Celrà i Àrea de promoció econòmica 

Treball de síntesi 3r ESO: Ho tinc clar         Institut de Celrà  

Projecte EJE. La nostra cooperativa         Institut de Celrà 

Exposicions i xerrades sobre el món laboral        AcCELeRA Institut de Celrà i Àrea de promoció econòmica 

Curs de socorrisme terrestre         Consell Comarcal del Gironès 

Curs de socorrisme aquàtic        AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Curs Alfabetització digital        AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Brigada Jove        AcCELeRA Consell Comarcal, Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Curs de gestió forestal més pràctiques en empreses        AcCELeRA Entitat local, Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Tallers d’elaboració currículums        AcCELeRA Entitat local, Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Taller de com afrontar amb èxit una entrevista de feina        AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Taller de psicotècnics i proves selectives        AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Taller de proximació del món laboral        AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Xerrada “Declaració de la renda. Què cal saber’”        AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Xerrada Reforma laboral 2012.         AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Taller d’orientació: Treballar a Europa        AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Xerrada orientativa Quina formació tècnica em convé?  Quin cicle trio        AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Xerrada: Desnonaments, què en sabem?        AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Xerrades: Informa’t abans de signar una hipoteca        AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Xerrada “ Cooperatives d’habitatges”        AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Xerrada: Ajuts per al lloguer d’habitatges        AcCELeRA Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

Butlletí d’habitatge i locals de lloguer        AcCELeRA Consell Comarcal, Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

        AcCELeRA Consell Comarcal, Àrea de promoció econòmica i àrea de joventut 

   Actuació continuada 
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Eix 3. SALUT 

Objectius específics Objectius operatius 

3.1.1 Augmentar de la pràctica esportiva entre els i les joves 

3.1.2 Dotar d’eines necessàries per la consulta d’hàbits saludables entre la població jove 

3.1.3. Reducció del risc de consum d’alcohol i cànnabis 

3.1 Promoure una vida saludable de les persones joves 

 

3.1.4 Reduir la taxa de sinistralitat juvenil 

ACTUACIÓNS RELACIONADES AMB ELS OBJECTIUS 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Projecte relacionat Organisme o àrea gestora 

Programa salut escola     Programa salut escola Institut de Celrà i Àrea bàsica de salut 

Taller de primers auxlils     AcCELeRA Pla educatiu d’entorn, promoció econòmica i ABS 

Taller de fires de Girona, consum d’alcohol i drogues      Àrea bàsica de Salut de Celrà 

Xerrada sobre seguretat a internet      Mossos d’esquadra.  

Cursos de dansa per a joves      Escola municipal de dansa de Celrà 

Activitats del Club Esportiu Joventut Celrà      Àrea d’esports 

Activitats del Club Patinatge Celrà      Àrea d’esports 

Activitats del Club de Tennis Celrà      Àrea d’esports 

Activitats unió Esportiva Celrà      Àrea d’esports 

Activitats Tookadisc  Ultimate Frisbee      Àrea d’esports 

Activitats Club Ciclista Celrà      Àrea d’esports 

Activitats Nice Sport      Àrea d’esports 

Cursos relacionats amb la salut i l’esport     Dinamització de Joves Àrea d’esports i Joventut 

Llerum     Projecte Comunitat de municipis Pla educatiu d’entorn 

 Actuació nova  Actuació continuada 
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Eix 4. CULTURA, PARTICIPACIÓ I DIFUSIÓ 

Objectius específics Objectius operatius 

4.1.1 Dinamitzar el consell de cultura amb participació jove  

4.1.2. Facilitar locals als joves artistes del municipi, per als seu assaig o desenvolupament. 

4.1 Aproximar la cultura als joves des de la vessant participativa i integradora.  

4.1.3 Incrementar l’oferta cultural i d’oci destinada als joves i donar més accessibilitat 

4.2.1 Crear el consell local de joventut 4.2 Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de la gent jove. 

4.2.2 Crear interrelació entre els joves i l’ajuntament. 

4.3.1 Dinamitzar els diversos canals d’informació, les xarxes socials i estar al dia de les que vagin sorgint 

4.3.2 Crear una pàgina web destinada a persones joves 

4.3 Fer arribar la informació a tots els joves 

4.3.3 Promoure la creació de programes de ràdio 

ACTUACIÓNS RELACIONADES AMB ELS OBJECTIUS 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Projecte relacionat Organisme o àrea gestora 

Programació del teatre ateneu         Escenaris Àrea de Cultura i Diputació de Girona 

Carnet més ateneu          Àrea de Cultura 

Representació d’obres de teatre d’alumnes de l’Institut          Àrea de Cultura i Institut de Celrà 

Dinamització del Consell de Cultura          Àrea de Cultura 

Activitats musicals: Txecs, Groullers i Dc Otto          Àrea de Cultura i entitats musicals 

Festa de Carnestoltes         Dinamització de joves Assemblea de Joves de Celrà 

Concert jove Festa Major         Dinamització de joves Entitats juvenils,àrea de Cultura i de joventut 

Festa d’estiu jove         Dinamització de joves Entitats juvenils i àrea de joventut de Celrà 

Festa de tardor jove         Dinamització de joves Entitats juvenils i àrea de joventut de Celrà 

Festa de Cap d’any jove         Dinamització de joves Entitats juvenils i àrea de joventut de Celrà 

Sortida a Port aventura          Consell Comarcal i àrea de Joventut 

Sortida al Water Wolrd de Lloret          Consell Comarcal i àrea de Joventut 

Bus Jove         Bus nit Consell Comarcal i àrea de Joventut 

Cursos de diverses temàtiques (oci-cultural)         Dinamització de joves Àrea de Cultura i àrea de Joventut 

Dinamització de la “Viatgeteca”         Dinamització de joves Àrea de Joventut 

Creació del consell local de joventut         Dinamització de joves Entitats juvenils, joves i àrea de joventut de 
Celrà 

Trobades periòdiques per les activitats amb del consell         Dinamització de joves Entitats juvenils, joves i àrea de joventut 

Mantenir al dia les xarxes socials         Dinamització de joves Àrea de joventut 

Creació d’una pàgina web dirigida als joves de Celrà         Dinamització de joves Àrea de Noves Tecnologies i Àrea de Joventut 

Punt informació juvenil Institut i Espai Jove         Dinamització de joves Consell Comarcal i àrea de Joventut 

Promoció de programes de ràdio         Dinamització de joves Àrea de Noves Tecnologies 

 Actuació nova  Actuació continuada 
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13. PROJECTES 

Per tal d’assolir d’organitzar les actuacions s’han establert dos grans projectes que 

emmarcaran les activitats que es desenvoluparan, a l’àrea de Joventut de manera 

exclusiva o bé compartida amb altres àrees de l’Ajuntament, al llarg d’aquests anys. 

Les accions que no s’han inclòs de les taules anteriors és per què es gestiona des 

d’altres àrees de l’ajuntament o bé des d’ens supramunicipals.  

Aquest dos grans projectes són:  

AcCELeRA pretén assolir els objectius d’incrementar les oportunitats formatives, 

laborals, d’emancipació del jovent de Celrà.  

Dinamització d’espais pretén consolidar un sistema de participació juvenil, obert, amb 

autonomia i capacitat de gestionar els recursos propis i els que l’ajuntament hi pugui 

destinar. Oferir més espais d’oci i cultura. 

Cadascun d’aquests projectes compta de fitxes descriptives de les activitats que s’inclouren, el 

cronograma, el pressupost que es destinarà cada activitat, així com l’avaluació de les activitats 

descrites. 

 

13.1 PROJECTE 1. ACCLERA 

Aquest projecte acCELeleRA es presenta com un conjunt de mesures d’orientació i 

formació amb de fomentar i millorar l’ocupabilitat del jovent celranenc, així com 

afavorir l’emancipació del nostre jovent. 

Es pretén donar respostes a les demandes i orientar als joves en les temàtiques 

laborals,  formatives i d’habitatge del seu interès. Així aquestes actuacions s’han 

d’emmarcar dins la realitat dels joves de Celrà detectada en la diagnosi del Pla Local de 

Joventut realitzada durant el darrer semestre de 2011 i primer trimestre de 2012. Val a 

dir que aquestes propostes no són tancades sinó que són una guia de referència de les 

actuacions a realitzar duran el proper trienni, i per tant s’hauran d’anar revisant segons 

el cicle i l’evolució de la joventut del nostre municipi. 

Celrà ha d’aconseguir assolir l’objectiu d’incrementar les oportunitats formatives, 

laborals, d’emancipació del jovent de Celrà. Per dur a terme les següents accions es 

comptarà amb el tècnic de joventut que treballarà conjuntament amb els tècnics de 

l’àrea de promoció econòmica. També caldrà la coordinació amb el l’Institut de 

Secundària de la població com entitats locals i/o supramunicipals. 
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PROJECTE acCELeRA 

Accions: 

 

1. Taller elaboració currículum 
2. Taller “Com afrontar amb èxit 

una entrevista de feina” 
3. Taller de psicotècnics i proves 

selectives 
4. Taller “Aproximació al món 

laboral. Contracte, nòmina” 
5. Xerrada “Declaració de la renda. 

Què cal saber?” 
6. Xerrada “Reforma laboral 2012. 

Com t’afecta?” 

Accions: 

 

1. Curs de Socorrisme Aquàtic 
2. Taller de primers auxilis 
3. Curs de Directors de Lleure 
4. Curs de Monitor de Lleure 
5. Curs Alfabetització Digital 
6. Curs de català (alfabetització) 
7. Taller d’Orientació “Treballar a 

Europa” 
8. Xerrada orientativa “Quina formació 

tècnica em convé?” 
9. Seminari de generació d'idees 
10. Projecte SUMA’T 2012. 
11. Projecte EMPRESA 
12. Projecte ECOASTUR 
13. Premi Treballs de Recerca 

 

Accions: 

 

Projecte Brigada Jove 2012 

 

Accions: 

 

1. Xerrada “Informa’t abans de signar 
una hipoteca” 

2. Xerrada “Desnonaments, què en 
sabem?” 

3. Xerrada “Ajudes a l’habitatge jove. 
Compra i lloguer” 

4. Xerrada “Cooperativa d’habitatge, 
és possible?” 

5. Edició butlletí mensual d’habitatges 
i locals disponibles. 

ASSESSORAMENT LABORAL FORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

 

BRIGADA JOVE HABITATGE 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS: 

Fomentar la col·laboració entre les àrees de Joventut i Promoció Econòmica, amb la finalitat de vertebrar la informació 

destinada al jovent. Orientar i assessorar als joves en la seva entrada al mercat laboral. Apostar per dotar de bona 

informació al jovent en formació. Oferir tallers, accions formatives d’interès, i ampliar el número de joves de la Borsa 

de Treball. Fomentar l’emprenedoria. Facilitat l’emancipació entre la població jove 
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PROJECTE acCELeRA 

 

Agents implicats: 

 

1. Tècnic/a de 
Joventut. 
2. Tècnics de 
Promoció Econòmica 
3. Assessor-Gestor 
laboral 

 

 

 

 

 

Agents implicats: 

 

1. Tècnic/a de Joventut. 
2. Tècnics de Promoció 

Econòmica 
3. Creu Roja 
4. ABS Celrà 
5. Escola de Lleure 
6. IES Celrà 
7. Tècnica d’Educació 
8. CC Gironès 

 

Objectius específics 

 

Agents implicats: 

 

1. Tècnic/a de Joventut. 
2. Tècnics de Promoció 
Econòmica 

3. Tècnica de Medi Ambient 
4. Cap de la Brigada 
municipal 

5. Associació de Propietaris 
Forestals de Celrà 

 

 

Objectius específics 

 

Agents implicats: 

 

1. Tècnic/a de Joventut. 
2. Tècnics de Promoció 
Econòmica 

3. Tècnics i regidor 
d’Urbanisme 

4. Agències i Finques locals 
5. Oficina Habitatge del CC 
Gironès 

6. Cambra de la Propietat 
Urbana de Girona 

 

ASSESSORAMENT 
LABORAL 

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL 

BRIGADA JOVE HABITATGE 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS: 

Fomentar la col·laboració entre les àrees de Joventut i Promoció Econòmica, amb la finalitat de vertebrar la 

informació destinada al jovent. Orientar i assessorar als joves en la seva entrada al mercat laboral. Apostar per 

dotar de bona informació al jovent en formació. Oferir tallers, accions formatives d’interès, i ampliar el número 

de joves de la Borsa de Treball. Fomentar l’emprenedoria. Facilitat l’emancipació entre la població jove 
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Fitxes descriptives de les accions programades dins el 

projecte acCELeRA 
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EIX 1: Assessorament laboral 

 
Objectiu específic: Dotar d’eines i recursos al jovent del municipi per tal que posin en relleu les seves competències en el marc del mercat de treball.  

Àmbit geogràfic: Celrà 

 

Nom de l’acció: 1.1 Taller d’elaboració de currículums  

Objectiu operatiu: Augmentar la formació i l’assessorament per entrar al món laboral 

Descripció de l’acció: Taller didàctic on es donaran les eines per tal de confeccionar un bon currículum.  

Justificació de l’acció: Disposar d’un currículum és un primer pas vital a l’hora de buscar feina. A dia d’avui és totalment imprescindible disposar-ne d’un, 

en format paper i electrònic. Cal dotar de mètode als jovent, que tot i conèixer les eines informàtiques no les saben utilitzar adequadament per tal 

d’introduir-se en el mercat laboral.  

Població diana: jovent de Celrà (16 a 29 anys)   

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de l’àrea de Promoció Econòmica s’encarregarà de portar a terme el taller, entre la població jove de 

Celrà.  

Metodologia de treball: Presentació de la teoria a tenir en compte en la confecció del currículum. Acompanyament en el procés de redacció. Supervisió 

final.  

Prioritat: MITJANA-ALTA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 208 euros. (Joventut)  

Resultats esperats: que hi assisteixin unes 4-5 persones per sessió. Al finalitzar l’any unes 100 persones hagin passat pel taller.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Espai Sol Jove 

Període d’execució: activitat quinzenal, de maig a novembre de 2012 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Promoció Econòmica 

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció. Quantificació del nombre 

d’assistents. 

Estat d’execució:  PENDENT.   Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 1.2 Taller “Com afrontar amb èxit una entrevista de feina”  
Objectiu operatiu: Augmentar la formació i l’assessorament per entrar al món laboral 

Descripció de l’acció: Taller didàctic on es donaran les pautes bàsiques per afrontar amb èxit una entrevista de feina.  

Justificació de l’acció: S’ha detectat des de la Borsa de Treball municipal, que és nombrós el jovent local, que no sap afrontar en condicions una entrevista 

de treball. Cal dotar d’eines per tal que els nostres joves tinguin més èxit en les entrevistes i aconseguir una major inserció laboral. Teoria i pràctica en una 

mateixa sessió. 

Població diana: principalment destinat als més joves, franja d’edat de 16 a 22 anys, tot i que està obert fins als 29 anys.  

Procediment per a l’execució:  El personal tècnic de l’àrea de Promoció Econòmica s’encarregarà de portar a terme el taller, entre la població jove de 

Celrà.  

Metodologia de treball: Presentació de la teoria a tenir en compte per afrontar una entrevista de feina. Visualització de diferent material didàctic. 

Simulació real i personalitzada.  

Prioritat: MITJANA-ALTA  

Cost/despesa econòmica de l’acció: 208 euros (Joventut)   

Resultats esperats: que hi assisteixin unes 4-5 persones per sessió. Al finalitzar l’any unes 100 persones hagin passat pel taller.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Espai Sol Jove 

Període d’execució: activitat quinzenal, de maig a desembre de 2012 

Interrelació amb altres projectes:  

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció. Quantificació del nombre 

d’assistents. 

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 1.3 Taller de Psicotècnics i proves selectives  
Objectiu operatiu: Augmentar la formació i l’assessorament per entrar al món laboral 

Descripció de l’acció: Taller didàctic per presentar al jovent els diferents psicotècnics que es poden trobar en els processos selectius.  

Justificació de l’acció: Sovint en els processos de selecció es porten a terme diferents proves d’intel·ligència i de personalitat o psicotècnics. En aquest 

taller es pretén presentar al jovent, especialment al més jove, la varietat de proves i tests que hi ha actualment en els processos selectius.  

Població diana: destinat als més joves, de 16 a 22 anys, tot i que està obert fins als 29 anys.  

Procediment per a l’execució:  El personal tècnic de l’àrea de Promoció Econòmica s’encarregarà de portar a terme el taller, entre la població jove de 

Celrà. 

Metodologia de treball: Presentació de la varietat de proves d’intel·ligència i emocional amb les que es poden trobar els joves. Posteriorment, es 

practicarà amb el material de prova aportat i es faran les autocorreccions. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció:  52 euros (Joventut).  

Resultats esperats: que hi assisteixin unes 5-6 persones per sessió. Al finalitzar l’any unes 100 persones hagin passat pel taller.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Espai Sol Jove 

Període d’execució: bimensual, maig, juliol, setembre, novembre de 2012 

Interrelació amb altres projectes:  

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció. Quantificació del nombre 

d’assistents. 

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 1.4 Taller “Aproximació al món laboral. Contracte, nòmina”  
Objectiu operatiu: Augmentar la formació i l’assessorament per entrar al món laboral 

Descripció de l’acció: Xerrada a càrrec d’un expert professional en matèria laboral per a donar instruccions i consells als joves. Especialment als joves que 

no han tingut cap experiència laboral.  

Justificació de l’acció: En les diferents xerrades que s’han portat a terme a l’IES Celrà, s’ha observat el desconeixement del mercat laboral així com de les 

obligacions i drets dels treballadors. S’establiran una sèrie de xerrades orientatives, especialment per a les persones que no han treballat mai. La 

importància de saber el què firmem, desgranar la nòmina, les vacances, obligacions, etc. 

Població diana: destinat al jovent que no s’ha introduït en el mercat laboral, tot i estar obert a tota la població jove. 

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica s’encarregarà de buscar un expert en matèria laboral 

perquè desenvolupi la xerrada.  

Metodologia de treball: Presentació de les tipologies de contractes. Recomanacions abans de signar el contracte. Explicacions de les obligacions per 

ambdues parts. Atendre a les diferents preguntes que puguin originar-se durant la xerrada. Es realitzarà també un cas pràctic, on es comptabilitzarà la 

nòmina d’un treballador i s’especificarà com es desgrana el sou, i les despeses a càrrec de l’empresa.  

  

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 26 euros (Joventut).  

Resultats esperats: Previsió d’unes 10-15 persones.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Espai Sol Jove 

Període d’execució: juny-juliol 2012 

Interrelació amb altres projectes:  

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció. Quantificació del nombre 

d’assistents. 

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 1.5 Xerrada “Declaració de la Renda. Què cal saber?”  
Objectiu operatiu: Assessorar els joves pel que fa els riscos d’adquirir hipoteques. 

Descripció de l’acció: Xerrada a càrrec d’un expert professional en la matèria per donar instruccions i consells als joves. Sobretot a aquells que han rebut 

els primers ingressos en la recent entrada al mercat laboral.  

Justificació de l’acció: En general s’observa un gran desconeixement de les obligacions fiscals a les que estan sotmesos els joves que treballen. Des de 

l’administració local podem acostar la informació als joves i a la vegada facilitar-los eines per ensortir-se’n sense l’ajuda dels “grans” o dels experts. 

Població diana: destinat a la població activa d’edats compreses entre els 18 i els 29 anys.  

Procediment per a l’execució:  El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica s’encarregarà de buscar un expert en matèria fiscal-

laboral perquè desenvolupi la xerrada.  

Metodologia de treball: Presentació de les obligacions fiscals dels treballadors i persones en règim autònom. Atendre a les diferents preguntes que 

puguin sorgir de la xerrada. Aconsellar sobre la conveniència o no de fer la declaració. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 25 euros (Joventut).  

Resultats esperats: Previsió d’unes 20-25 persones.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Espai Sol Jove 

Període d’execució: maig 2012 

Interrelació amb altres projectes:  

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció.  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 1.6 Xerrada “Reforma laboral 2012. Com t’afecta?”  
Objectiu operatiu: Augmentar la formació i l’assessorament per entrar al món laboral 

Descripció de l’acció: Xerrada informativa sobre la Reforma laboral i les seves repercussions.  

Justificació de l’acció: Vist el gran desconeixement de la reforma laboral entre el jovent, es considera imprescindible acostar la informació vital per poder 

prendre opinió. Esbrinar els pros i els contres de la Reforma laboral. Respondre al seguit de dubtes que puguin sorgir.  

Població diana: destinat al jovent actiu, 16 a 29  anys 

Procediment per a l’execució:  El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica s’encarregarà de buscar un expert en matèria laboral 

perquè desenvolupi la xerrada.  

Metodologia de treball: Presentació de les obligacions laborals dels treballadors i persones en règim autònom. Explicar de forma entenedora els canvis 

que suposa la reforma laboral, argumentar els pros i contres per tal que els joves es puguin formar una idea, lluny de patronals i sindicats. 

Atendre a les diferents preguntes que puguin sorgir de la xerrada. 

Prioritat: MITJANA-ALTA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 25 euros (Joventut).  

Resultats esperats: Previsió d’unes 20-25 persones.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Espai Sol Jove 

Període d’execució: maig 2012 

Interrelació amb altres projectes:  

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció.  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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EIX 2: Formació i  Orientació professional 
 

Objectiu específic: Acostar  la formació professional, continuada i l’especialització del jovent local. Informació de les activitats i opcions formatives que es 

desenvolupen a la comarca i província. Fomentar l’autoocupació i informacions bàsiques per treballar a l’estranger.  

Àmbit geogràfic: Celrà 

 

Nom de l’acció: 2.1 Curs de Socorrisme Aquàtic i Terrestre 

Objectiu operatiu: Augmentar la formació i l’assessorament per entrar al món laboral 

Descripció de l’acció: Dotar a l’alumne dels coneixements, habilitats i tècniques necessàries per fer les tasques de socorrista aquàtic 

Justificació de l’acció: Si bé en els darrers anys s’han promogut diferents accions formatives per ensenyar a la ciutadania com portar a terme primers 

auxilis. Aquest curs proposa ampliar els coneixements de socorrisme terrestre juntament amb els del medi aquàtic. Aquesta formació pot comportar la 

inserció de diferents joves al mercat de treball, sobretot en el període estival. 

Població diana: destinat a la població activa jove de Celrà, de 18 a 29 anys.  

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica contacta amb la Creu roja i és aquesta l’encarregada 

d’executar el curs. La Logística i organització d’espais anirà a càrrec dels tècnics municipals. 

Metodologia de treball: Difusió del curs des de finals de març fins a mitjans d’abril de 2012. Inscripció de l’alumnat (màxim 18). S’inicien les 50 hores del 

curs de Socorrisme Terrestre. A finals de maig s’inicia el mòdul de socorrisme aquàtic a les piscines municipals.  

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 4000 euros (Joventut).  

Resultats esperats: Màxim18 persones.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Promoció Econòmica i Piscina Municipal 

Període d’execució: abril- maig- juny 2012 

Interrelació amb altres projectes:  

Indicadors d’avaluació: Nombre d’alumnat final. Avaluació final Creu Roja.  

Estat d’execució:  PENDENT.  Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 2.2 Taller de primers auxilis  
Objectiu operatiu: Reduir la taxa de sinistralitat juvenil  

Descripció de l’acció: Estendre la pràctica de primers auxilis entre el jovent i membres d’entitats del poble, per tal de poder respondre en casos d’urgència 

mèdica. 

Justificació de l’acció: Molt del jovent de Celrà que utilitza els serveis de joventut i de Promoció Econòmica, està relacionat amb el món del lleure i de 

l’esport. En aquests camps si esdevé un capítol d’urgència mèdica, atendre al pacient amb uns primers auxilis pot ajudar a salvar vides. A més dotem el 

nostre jovent d’uns coneixements que els enforteixen com a professionals. 

Població diana: destinat als joves i persones d’entitats esportives i/o de lleure, de 16 a 29 anys.  

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica contactarà amb el CAP de Celrà per coordinar un taller de 

primers auxilis.  

Metodologia de treball: En el taller dels primers auxilis, s’establirà el marc teòric per posteriorment passar a la pràctica amb un maniquí.  

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 0 euros. Acció en col·laboració amb el ABS 

Resultats esperats: Màxim de 20 persones.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Joventut 

Període d’execució: maig 2012 

Interrelació amb altres projectes: Acció a desenvolupar dins el Llerum (Setmana de l’Esport, Igualtat i Salut) vinculat amb el Pla Educatiu Entorn 

Indicadors d’avaluació: Anirà a càrrec del personal de l’Àrea Bàsica de Salut 

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 2.3 Curs de Directors de Lleure  
Objectiu operatiu: Donar suport a les entitats de lleure del poble i fomentar la formació en valors 

Descripció de l’acció: Curs de formació per a futurs directors de lleure 275 hores, pràctica i teòrica. 

Justificació de l’acció: Des de 2008 s’han realitzat 3 cursos de monitors de lleure a Celrà, organitzats per l’àrea de Promoció Econòmica. Cal esmentar que 

el teixit associatiu de Celrà ha proporcionat la pràctica d’aquests monitors. La finalitat d’oferir aquest curs recau en dotar de la màxima titulació en l’àmbit 

del lleure a les persones que disposen del títol de monitor. 

Població diana: destinat a la població activa jove de Celrà, de 20 a 29 anys.  

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de Joventut i Promoció Econòmica contactarà amb una entitat homologada (Empordà o Galligants) que 

pugui desenvolupar el curs. Serà aquesta l’encarregada d’executar el curs. La Logística, les inscripcions i organització d’espais anirà a càrrec dels tècnics 

municipals. 

Metodologia de treball: Un cop feta la reserva d’espais i lligada la logística amb l’Escola de Lleure. Es procedirà a la difusió del curs en el butlletí municipal 

de cursos disponibles, juliol 2012. Posteriorment inscripció de l’alumnat. El curs començarà l’octubre de 2012, i finalitzarà el desembre. Posterior entrega 

de diplomes a en les instal·lacions municipals. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: Les inscripcions al curs cobriran les despeses del professorat.  

Resultats esperats: Màxim de 20 persones.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Joventut 

Període d’execució: octubre-novembre-desembre 2012 

Interrelació amb altres projectes:  

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció.  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 2.4 Curs de Monitors de Lleure  
Objectiu operatiu: Donar suport a les entitats de lleure del poble i fomentar la formació en valors 

Descripció de l’acció: Curs de formació per a futurs monitors de lleure 250 hores, pràctica i teòrica. 

Justificació de l’acció: Des de 2008 s’han realitzat diversos cursos de monitors de lleure a Celrà. Aquest és un curs amb molta demanda, doncs moltes 

persones veuen aquesta formació com una futura oportunitat laboral. Aquest títol és requerit per treballar al serveis Bon dia i bona tarda, així com per 

realitzar les tasques de monitor de menjador. 

Població diana: destinat a la població jove de Celrà, de 18 a 29 anys.  

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica contactarà amb una entitat homologada (Escola Empordà 

o Escola Galligants) que pugui desenvolupar el curs. Serà aquesta l’encarregada d’executar el curs. La Logística, les inscripcions i organització d’espais anirà 

a càrrec dels tècnics municipals. 

Metodologia de treball: Contacte amb l’Escola de Lleure. Reserva espai formatiu. Difusió del curs en el butlletí municipal de cursos disponibles. Inscripció 

de l’alumnat i coordinació amb l’Escola. Entrega de diplomes. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: Les inscripcions al curs cobriran les despeses del professorat.  

Resultats esperats: Màxim de 20 persones.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Joventut 

Període d’execució: octubre-novembre-desembre 2012 

Interrelació amb altres projectes:  

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció.  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 2.5 Curs d'Alfabetització Digital  
Objectiu operatiu: Augmentar la formació i l’assessorament per entrar al món laboral 

Descripció de l’acció: Curs d’iniciació a l’ordinador per als joves que no tenen aquest coneixement.  

Justificació de l’acció: Malgrat estar al segle XXI, són molts els joves que no utilitzen correctament les eines tecnològiques per trobar feina o per comunicar-

se correctament. D’una manera rutinària cal recordar la utilitat del correu electrònic i de certes xarxes socials per cercar i trobar feina. 

Població diana: destinat a aquella població que no té els coneixements en noves tecnologies, especialment d’edats entre els 16 i 24 anys.  

Procediment per a l’execució: Elaboració d’un conjunt de materials idonis per tutelar l’accés a les noves tecnologies, malgrat l’acompanyament per part dels 

tècnics durant tot el procés. 

Metodologia de treball: El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica identificarà el públic “diana” i elaborarà una llista amb les 

persones interessades. Posteriorment, i durant un mes, cada dimecres es tutelarà la introducció al món digital, en especial a l’acompanyament per cercar 

feina a nivell digital. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 0 euros (Consell Comarcal del Gironès).  

Resultats esperats: Màxim de 20 persones.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Joventut 

Període d’execució: juny i octubre 2012 

Interrelació amb altres projectes: Àrea de Joventut del C.C. Gironès 

Indicadors d’avaluació: s’avaluarà personalment l’evolució de cada alumne  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 2.6 Curs de català (alfabetització)  
Objectiu operatiu: Augment de l’ús social del català 

Descripció de l’acció: Curs de català per a nouvinguts 

Justificació de l’acció: Malgrat el descens en persones nouvingudes, a dia d’avui s’han detectat joves amb nul o baix coneixement de la llengua més parlada 

i pròpia en el nostre municipi. El col·lectiu diana es centra en gambians, marroquins i romanesos. Es tracta de dotar de recursos pràctics i fàcils per tal 

d’aprendre ràpidament el català. 

Població diana: destinat al jovent nouvingut a Celrà.  

Procediment per a l’execució: Treball conjunt entre les àrees de Joventut, Promoció Econòmica, Serveis Socials, Educació per identificar el públic objectiu.  

Metodologia de treball: Classes grupals d’alfabetització on l’alumnat aprendrà català, des de la cota més baixa fins un nivell bàsic de supervivència. Al 

finalitzar el curs se l’animarà perquè s’apunti als cursos de català que es porten a terme al municipi. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 0 euros (Àrea d’Educació. Aj. Celrà).  

Resultats esperats: Màxim de 20 persones.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Joventut 

Període d’execució: octubre 2012 – juny 2013 

Interrelació amb altres projectes: Cursos de català a escala municipal 

Indicadors d’avaluació: examen bàsic al finalitzar el curs  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 2.7 Taller d’orientació “Treballar a Europa?”  
Objectiu operatiu: Reduir l’atur juvenil. Augmentar la formació i l’assessorament per entrar al món laboral 

Descripció de l’acció: Xerrada orientativa per tractar diferents temes alhora de buscar feina a l’estranger.  

Justificació de l’acció: Vista la perspectiva laboral de les nostres contrades, i vist l’augment de persones interessades en treballar a l’estranger. Creiem 

oportú establir aquesta xerrada per tal de donar consells i recordar diferents aspectes abans d’iniciar l’experiència.  

Població diana: destinat a la població activa jove de Celrà. 

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica conjuntament elaborarà material per explicar i resoldre 

dubtes que puguin sorgir. Interessant contactar amb les àrees de joventut i treball de la comarca de la Selva i de Girona ciutat. 

Metodologia de treball: Un cop elaborat el material didàctic, es procedirà a la difusió de la xerrada. Es preveu que el gruix dels interessats siguin joves 

durant el període estival. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 26 euros (Joventut)   

Resultats esperats: Previsió 10 persones per sessió. Total 20 persones. 

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Joventut 

Període d’execució: juny-juliol 2012 

Interrelació amb altres projectes: Sortides laborals de la Borsa de Treball Municipal 

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció.  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 2.8 Xerrada orientativa “Quina formació tècnica em convé? Quin cicle trio?”  

Objectiu operatiu: Reduir l’abandonament prematur dels estudis 

Descripció de l’acció: Xerrada destinada a informar sobre els diferents mòduls formatius de CFGM i CFGS, destinat al jovent de l’IES Celrà, 16 a 19 anys.  

Justificació de l’acció: En diferents estudis portats a terme, s’ha comprovat que el mercat de treball català disposa de molts universitaris i gent sense 

estudis. Falta personal amb formació tècnica mitjana per donar resposta a certes necessitats del mercat laboral. 

Població diana: destinat al jovent de 16 a 20 anys.  

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica contactaran amb l’Institut de Celrà, per coordinar les 

accions d’informació i orientació acadèmica.  

Metodologia de treball: Paral·lelament a les accions informatives que es porten a terme a l’IES Celrà, es considera oportú oferir un plus d’orientació des de 

l’àrea de Joventut. Doncs es disposa de més informació del mercat de treball i de la situació econòmica conjuntural. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 26 euros (Joventut).  

Resultats esperats: Màxim de 20 persones.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Joventut 

Període d’execució: maig-juny 2012 

Interrelació amb altres projectes: Projecte Empresa, realitzat per IES Celrà 

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció.  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 2.9 Seminari de generació d’idees  
Objectiu operatiu: Augmentar l’emprenedoria jove 

Descripció de l’acció: Petita activitat de sensibilització per a l’autoocupació i el foment de l’emprenedoria  

Justificació de l’acció: Anualment es realitzen tallers de generació d’idees a l’Institut de Celrà. La finalitat d’aquests seminaris és generar consciència 

emprenedora i fomentar la innovació entre els joves del municipi. Fins el 2012, l’àrea de Promoció Econòmica ha estat punt Inicia, d’assessorament a 

persones emprenedores. Tanmateix el servei d’assessorament es segueix oferint i es treballa per tal de fomentar la cultura  del gust per emprendre. 

Població diana: alumat de 2n de batxillerat de l’IES de Celrà.  

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica contactarà amb l’IES de Celrà per tal de buscar la data més 

escaient per realitzar els Seminaris.  

Metodologia de treball: Un cop fixat el grup de Batxillerat s’iniciarà el brainstorming d’idees noves, per derivar-lo en la cerca de nínxols de mercat a Celrà.. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 78 euros (Joventut).  

Resultats esperats: 20-25 assistents 

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Joventut 

Període d’execució: novembre o desembre 2012 

Interrelació amb altres projectes: Assessorament a persones emprenedores (Promoció Econòmica) 

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció.  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 2.10 Projecte SUMA’T 2012  
Objectiu operatiu: Reduir l’atur juvenil. Augmentar la formació i l’assessorament per entrar al món laboral 

Descripció de l’acció: El Suma’t és un programa de la Generalitat que es va iniciar el 2011. En aquest programa es combinen accions d’orientació, formació, i 

pràctiques en empresa.  

Justificació de l’acció: L’experiència aconseguida el 2011 fa pensar que aquest programa innovador es repetirà el 2012. Aquesta acció està pensada per què 

els joves que no disposen d'ESO puguin obtenir una oportunitat extra i a la vegada formar-se en una professió.  

Població diana: destinat als joves de 17 a 23 anys, que no disposin d'ESO. 

Procediment per a l’execució: Un cop publicades les bases de la convocatòria al DOGC, caldrà establir una reunió amb els agents partícips de l’acció, com són 

el Consell Comarcal del Gironès i l’àrea de Promoció Econòmica.  

Metodologia de treball: Segons l’experiència del 2011, l’acció formativa va a càrrec del Consell Comarcal i la prospecció d’empreses es responsabilitat dels 

tècnics de Promoció Econòmica. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 260 euros (Joventut).  

Resultats esperats: Previsió 15-10 persones. Total 20 persones, no totes de Celrà 

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Promoció Econòmica 

Període d’execució: previsió juny a setembre 2012 

Interrelació amb altres projectes: Sortides laborals de la Borsa de Treball Municipal 

Indicadors d’avaluació: al finalitzar el curs es farà balanç de l’acció formativa i de les pràctiques a empresa.  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 2.11 Projecte EMPRESA (Projecte Singular)  
Objectiu operatiu: Reduir l’abandonament prematur dels estudis.  

Descripció de l’acció: El Projecte Empresa és un projecte que es realitza en col·laboració amb l'IES Celrà des del 2007. Destinat a permetre que els alumnes 

de 4rt d'ESO que pensen abandonar els estudis, disfrutin d’un darrer any amb una adaptació curricular que faci que obtinguin el graduat escolar.   

Justificació de l’acció: Gràcies a la combinació d’estudis i pràctiques en empresa, l’alumnat té una presa de contacte amb la realitat laboral. Adquireix hàbits, 

com la puntualitat, la responsabilitat, i el companyerisme. La majoria de l’alumnat que ha participat en aquest projecte ha reprès els estudis amb força i ha 

pogut finalitzar els respectius cicles que va iniciar al finalitzar el projecte Empresa.  

Població diana: destinat als joves de 15 a 17 anys de l'IES Celrà 

Procediment per a l’execució: Des de l'IES de Celrà s’escull l’alumnat participant i posteriorment es vincula l’àrea de Promoció Econòmica per tal d’organitzar 

i seleccionar les empreses que acolliran l’alumnat en pràctiques.  

Metodologia de treball: Al tractar-se d’un projecte compartit amb l'IES Celrà, la gestió és compartida, però dirigida per un referent de l'IES Celrà. La 

prospecció d’empreses a l'inici del curs es fa juntament amb eles tècnics de Promoció. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 702 euros (Joventut).  

Resultats esperats: Previsió 6 a 10 alumnes 

Entitats/persona responsable del projecte: IES de Celrà i Ajuntament de Celrà. 

Ubicació de l’activitat: IES Celrà 

Període d’execució: curs 2011-12 començat, i curs 2012-13, setembre a juny 

Interrelació amb altres projectes: Sortides laborals de la Borsa de Treball Municipal 

Indicadors d’avaluació: al finalitzar el curs es farà balanç de l'acció formativa i de les pràctiques a empresa.  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 2.12 Projecte “La nostra Cooperativa”(EJE)  
Objectiu operatiu: Augmentar l’emprenedoria jove 

Descripció de l’acció: El projecte de la cooperativa a l'IES Celrà, s’emmarca dins el projecte educatiu “Empresa Jove Europea”, té la finalitat de demostrar a 

tot l’alumnat participant de la viabilitat de les cooperatives. 

Justificació de l’acció: Des de la direcció de l'IES i dins el marc del projecte educatiu del centre, es veu aquesta acció juntament amb els tallers de generació 

d’idees, petits passos per fomentar l’aparició del talent empresarial , així com  animar el foment de l'auto-ocupació.  

Població diana: destinat als joves de 15 a 17, de l'IES Celrà. 

Procediment per a l’execució: L'IES Celrà col·labora en el projecte educatiu EJE amb col·laboració d'un institut asturià. 

Metodologia de treball: Aquest projecte arriba articulat des d'Asturies, s’aplica a Celrà i les àrees de Joventut i Promoció Econòmica col·laboren en la 

realització.  

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 104 euros (Joventut).  

Resultats esperats: Previsió 30-35 alumnes 

Entitats/persona responsable del projecte: IES Celrà. 

Ubicació de l’activitat: IES Celrà 

Període d’execució: curs 2012-13 

Interrelació amb altres projectes:  

Indicadors d’avaluació:  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 2.13 Premis Treballs de Recerca 

Objectiu operatiu: Oferir recursos al centre de secundària del poble per al foment de la igualtat i la dno discriminació, la cultura, l’esforç, etc  

Descripció de l’acció: L’alumnat de 2n Batxillerat elabora cada any els treballs de recerca. Els millors treballs relacionats amb el municipi són candidats a 

rebre un premi-obsequi. A voltes el premi ha esdevingut una aportació econòmica simbòlica, i en ocasions un val per un viatge. 

Justificació de l’acció: Des del consistori es pretén fomentar l’estudi del patrimoni històric local, la innovació la investigació en la realitat celranenca.  

Població diana: alumnat de 2n de Batxillerat de l'IES Celrà. 

Procediment per a l’execució: L'IES Celrà coordina la realització dels treballs de recerca.  

Metodologia de treball: Un cop recollits els treballs, aquests són valorats per tècnics i regidors municipals. Posteriorment el jurat delibera els guanyadors i es 

procedeix a l’entrega dels corresponents premis.  

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 675 euros (Joventut).  

Resultats esperats: Previsió 10-15 alumnes 

Entitats/persona responsable del projecte: IES Celrà. 

Ubicació de l’activitat: IES Celrà 

Període d’execució: cursos 2011-12 i 2012-13 

Interrelació amb altres projectes: Col·laboració amb l’IES de Celrà 

Indicadors d’avaluació: Nombre de treballs rebuts i premiats 

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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EIX 3: Brigada Jove (veure annex) 
 

Objectiu: Dotar als més joves del jovent d’una primera oportunitat laboral, doncs són aquests els més desvalguts alhora d’aconseguir una oportunitat de 

treball en el període estival. A la vegada el projecte pretén donar formació i experiència per al futur dels escollits.   

Àmbit geogràfic: Celrà 

 

Nom de l’acció: 3.1 Projecte Brigada Jove 

Objectiu operatiu: Reduir l’atur juvenil. Augmentar la formació i l’assessorament per entrar al món laboral 

Descripció de l’acció: Brigada jove d’estiu, on els joves del poble treballaran per primer cop, al seu poble i per al seu poble. Mentre reben formació teòrico-

pràctica. 

Justificació de l’acció: La franja de les edats entre 16 i 20 anys és la més afectada i desvalguda en l’accés al mercat laboral. Veiem aquesta acció com a 

prioritària, vital i una gran oportunitat per tal que joves celranencs disposin d’un primer treball en el seu poble.  

Població diana: destinat a la població activa jove de Celrà, de  16 a 20 anys.  

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica desenvoluparà la redacció del projecte. Es coordinaran amb 

les àrees de Medi Ambient i Brigada municipal, per tal de marcar les zones a actuar. Així mateix s’iniciarà un conveni amb una entitat local per tal de vertebrar 

l’acció dels participants.  

Metodologia de treball: Veure detalls en projecte annex. Publicació bases. Selecció. Formació dels escollits. Revisió a mig procés. Seguiment durant el 

projecte. Revisió final.  

Prioritat: ALTA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 4000 euros (Joventut).  

Resultats esperats: Màxim de 20 persones.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Joventut 

Període d’execució: juliol i/o agost 2012 

Interrelació amb altres projectes:  

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció.  

Estat d’execució:  PENDENT. Valoració de l’acte: PENDENT.   
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EIX 4: Habitatge 
 

Objectiu: Donar resposta i informació al jovent en temàtica d’habitatge. A dia d’avui aquesta temàtica no és tractada per cap àrea en concret a nivell 

municipal. Fruit del Procés Participatiu del Pla Local de Joventut es detecta aquesta necessitat i es pretén abordar aquesta necessitat.  

Àmbit geogràfic: Celrà 

 

Nom de l’acció: 4.1 Xerrada “Informa’t abans de signar una hipoteca” 

Objectiu operatiu: Assessorar els joves pel que fa als riscos d’adquirir hipotèques 

Descripció de l’acció: Oferir informació bàsica sobre el món de les hipoteques.  

Justificació de l’acció: Durant el procés participatiu els joves varen reclamar més informació d’aquesta temàtica. Disposar de la informació útil i trobar una 

persona de referència que ho faci més entenedor és clau perquè els nostres joves vagin segurs en el procés de compra de l’habitatge.  

Població diana:  joves de 24 a 29 anys.  

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica s’encarregaran de portar a terme la xerrada, així mateix es 

crearà l’espai HABITATGE on els joves podran trobar informació relacionada amb la temàtica.   

Metodologia de treball: Redacció del material a dinamitzar i informar sobre els aspectes hipotecaris. 

Interelacionacionar-ho amb el material disponible a l’oficina d’habitatge del Consell Comarcal i de la Cambra de la Propietat de Girona 

Prioritat: ALTA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 100 euros (Joventut).  

Resultats esperats: Màxim de 20 persones.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Joventut 

Període d’execució: juny i octubre 2012 

Interrelació amb altres projectes: Oficina d’habitatge del C.C.del Gironès i la Cambra de la Propietat 

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció.  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 4.2 Xerrada “Desnonaments, què en sabem?” 

Objectiu operatiu: Assessorar els joves pel que fa als riscos d’adquirir hipotèques 

Descripció de l’acció: Proposta de xerrada informativa per acostar la realitat dels desnonaments.  

Justificació de l’acció: Vista la situació conjuntural de crisi econòmica on moltes persones han perdut la feina, aquest fet pot conduir a la pèrdua de l’habitatge. 

Cada cop més, els mitjans de comunicació informen que els bancs accepten posposar pagaments o bé la dació. Parlar amb un expert i que ens expliqui que hi 

ha de cert en totes aquestes afirmacions.  

Població diana: destinat a la població jove de Celrà, de  22 a 29 anys.  

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica contactarà amb experts mobiliaris tals com advocats o p.ex. 

Cambra de la Propietat de Girona.  

Metodologia de treball: Introducció a càrrec del tècnic de Joventut, i posteriorment serà l’especialista qui parlarà de diferents casos i sobretot abordar 

solucions a possibles problemes presents i futurs. Interelacionacionar-ho amb el material disponible a l’Oficina d’Habitate del Consell Comarcal i de la Cambra 

de la Propietat de Girona 

Prioritat: MITJANA-ALTA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 100 euros (Joventut).  

Resultats esperats: Màxim de 20 persones 

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Joventut 

Període d’execució: juny – octubre 

Interrelació amb altres projectes: Oficina d’Habitatge del C.C.del Gironès i la Cambra de la Propietat 

Indicadors d’avaluació: es valorarà el nombre d’assistents, així com la interrelació entre aquests i l’expert mobiliari 

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 4.3 Xerrada  “Ajudes a l’habitatge. Compra i lloguer” 

Objectiu operatiu: Augmentar els joves en règim de lloguer i reduir l’esforç econòmic pel lloguer de l’habitatge. 

Descripció de l’acció: Informar a la població jove de les diferents ajudes disponibles per la compra i l’emancipació juvenil. 

Justificació de l’acció: Tot i la crisi econòmica l’emancipació juvenil és un fenomen generacional. Malgrat les retallades en l’àmbit de subvencions, existeixen 

algunes línies a tenir en compte.  

Població diana: destinat a joves de 21 a 29 anys. 

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de Joventut elaborarà un llistat de recursos i prestacions.  

Metodologia de treball: Redacció del projecte. Selecció seleccionats. Formació dels escollits. Revisió a mig procés.   

Prioritat: ALTA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 100 euros (Joventut).  

Resultats esperats: Màxim de 20 persones.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Joventut 

Període d’execució: juliol-agost 2012 

Interrelació amb altres projectes: Oficina d’habitatge del C.C. del Gironès i la Cambra de la Propietat 

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció.  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 4.4 Xerrada “Cooperativa d’habitatge, és possible?” 

Objectiu operatiu: Reduir l’esforç econòmic pel lloguer de l’habitatge. 

Descripció de l’acció: Xerrada informativa sobre les cooperatives d’habitatge.  

Justificació de l’acció: Arrel de la situació econòmica conjuntural i de l’elevat preu de les vivendes en el nostre país, veiem interessant acostar a la nostra 

ciutadania la possibilitat de conformar una cooperativa d’habitatge.  

Població diana: destinat al jovent de Celrà, de 22 a 29 anys.  

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica contactarà amb experts en la matèria per poder dirigir i 

assessorar en la matèria.  

Metodologia de treball: Cerca d’informació. Rebuda del conferenciant i resolució de totes les preguntes que puguin sorgir durant la xerrada-taula rodona. 

Interelacionacionar-ho amb el material disponible a l’Oficina d’Habitate del Consell Comarcal i de la Cambra de la Propietat de Girona 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 100 euros (Joventut).  

Resultats esperats: Màxim de 20 persones.  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Joventut 

Període d’execució: setembre 2012 

Interrelació amb altres projectes: Oficina d’habitatge del C.C. del Gironès i la Cambra de la Propietat 

Indicadors d’avaluació: al finalitzar la sessió es passarà un qüestionari de satisfacció per tal d’avaluar la idoneïtat de l’acció.  

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 4.5 Edició butlletí mensual d’habitatges i locals disponibles 

Objectiu operatiu: Augmentar els joves en règim de lloguer 

Descripció de l’acció: Edició d’un butlletí informatiu amb els habitatges i locals disponibles a Celrà.  

Justificació de l’acció: Es considera positiu aglutinar en un butlletí les ofertes existents d’habitatges lliures. Aquest butlletí serà electrònic i es vincularà a una 

pàgina web de joventut. 

Població diana: destinat al jovent de Celrà, de 21 a 29 anys.  

Procediment per a l’execució: El personal tècnic de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica desenvoluparà el contacte amb les agències i assessories 

locals que disposin de lloguers i venda d’habitatges a Celrà.  

Metodologia de treball: Contacte amb els agents a dalt esmentats. Cerca a Internet, Confecció del butlletí i edició en la web.  

Prioritat: ALTA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 286 euros.  

Resultats esperats: Difusió a tota la població juvenil de Celrà  

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de Joventut 

Període d’execució: a partir de juny 2012 edició mensual del butlletí 

Interrelació amb altres projectes: Àrees d’Urbanisme i de Promoció Econòmica 

Indicadors d’avaluació: es valoraran el nombre d’entrades a la web, així com el nombre de visites i trucades rebudes interessant-se per la informació 

ofertada. 

 

Estat d’execució:  PENDENT.  

Valoració de l’acte: PENDENT.   
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CRONOGRAMA D’ACCIONS 

CRONOGRAMA D'ACTIVITATS Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov Des
ASSESSORAMENT LABORAL

1,1 Taller Elaboració curriculum

1,2 Taller "Com afrontar amb èxit una entrevista de feina"
1,3 Taller de psicotècnis i proves selectives
1,4 Taller "Aproximació al món laboral. Contracte, nòmina"
1,5 Xerrada "Declaració de la renda. Què cal saber?"
1,6 Xerrada "Reforma laboral 2012. Com t'afecta?"

FORMACIÓ I ORIENTACIO PROFESSIONAL
2,1 Curs de Socorrisme Aquàtic
2,2 Taller de primers auxilis
2,3 Curs de Directors de Lleure
2,4 Curs de Monitor de Lleure
2,5 Curs Alfabetització Digital
2,6 Cursos de català, alfabetització
2,7 Xerrada "Treballar a Europa"

2,8
Xerrada orientativa "Quina formació tècnica em convé?
Quin cicle trio?"

2,9 Seminari de generació d'idees
2,10 Projecte SUMA'T 2012
2,11 Porjecte Empresa 2012
2,12 Projecte "La nostra cooperativa"
2,13 Premi Treballs de Recerca 2012

BRIGADA JOVE
3,1 Projecte Brigada Jove 2012

HABITATGE
4,1 Xerrada "Informa't abans de signar una hipoteca"
4,2 Xerrada "Desnonaments, què en sabem?"
4,3 Xerrada "Ajudes a l'habitatge jove. Compra i lloguer"

4,4 Xerrada "Cooperativa d'habitatge, és possible?"

4,5 Edició butlletí mensual d'habitatges disponibles a Celrà

2012

 



Ajuntament de Celrà  PLA LOCAL DE JOVENTUT DE CELRÀ 2012-2015 

 

 
117 

CRONOGRAMA D'ACTIVITATS Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov Des
ASSESSORAMENT LABORAL

1,1 Taller Elaboració curriculum

1,2 Taller "Com afrontar amb èxit una entrevista de feina"
1,3 Taller de psicotècnis i proves selectives
1,4 Taller "Aproximació al món laboral. Contracte, nòmina"
1,5 Xerrada "Declaració de la renda. Què cal saber?"

FORMACIÓ I ORIENTACIO PROFESSIONAL
2,1 Curs de Gestió Forestal
2,2 Taller de primers auxilis
2,3 Curs de Directors de Lleure
2,4 Curs de Monitor de Lleure
2,5 Curs Alfabetització Digital
2,6 Cursos de català, alfabetització
2,7 Xerrada "Treballar a Europa"

2,8
Xerrada orientativa "Quina formació tècnica em convé?
Quin cicle trio?"

2,9 Seminari de generació d'idees
2,10 Projecte SUMA'T 2013
2,11 Porjecte Empresa 2013
2,12 Projecte "La nostra cooperativa"
2,13 Premi Treballs de Recerca 2013

BRIGADA JOVE
3,1 Projecte Brigada Jove 2013 ? ? ? ?

HABITATGE
4,1 Xerrada "Informa't abans de signar una hipoteca"
4,2 Xerrada "Desnonaments, què en sabem?"
4,3 Xerrada "Ajudes a l'habitatge jove. Compra i lloguer"
4,4 Xerrada "Cooperativa d'habitatge, és possible?"

4,5 Edició butlletí mensual d'habitatges disponibles a Celrà

2013
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CRONOGRAMA D'ACTIVITATS Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov Des
ASSESSORAMENT LABORAL

1,1 Taller Elaboració curriculum

1,2 Taller "Com afrontar amb èxit una entrevista de feina"
1,3 Taller de psicotècnis i proves selectives
1,4 Taller "Aproximació al món laboral. Contracte, nòmina"
1,5 Xerrada "Declaració de la renda. Què cal saber?"

FORMACIÓ I ORIENTACIO PROFESSIONAL
2,1 Curs de Formació Específica
2,2 Taller de primers auxilis
2,3 Curs de Directors de Lleure
2,4 Curs de Monitor de Lleure
2,5 Curs Alfabetització Digital
2,6 Cursos de català, alfabetització
2,7 Xerrada "Treballar a Europa"

2,8
Xerrada orientativa "Quina formació tècnica em convé?
Quin cicle trio?"

2,9 Seminari de generació d'idees
2,10 Projecte SUMA'T 2014
2,11 Porjecte Empresa 2014
2,12 Projecte "La nostra cooperativa"
2,13 Premi Treballs de Recerca 2014

BRIGADA JOVE
3,1 Projecte Brigada Jove 2014 ? ? ? ?

HABITATGE
4,1 Xerrada "Informa't abans de signar una hipoteca"
4,2 Xerrada "Desnonaments, què en sabem?"
4,3 Xerrada "Ajudes a l'habitatge jove. Compra i lloguer"
4,4 Xerrada "Cooperativa d'habitatge, és possible?"

4,5 Edició butlletí mensual d'habitatges disponibles a Celrà

2014
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CRONOGRAMA D'ACTIVITATS Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov Des
ASSESSORAMENT LABORAL

1,1 Taller Elaboració curriculum

1,2 Taller "Com afrontar amb èxit una entrevista de feina"
1,3 Taller de psicotècnis i proves selectives
1,4 Taller "Aproximació al món laboral. Contracte, nòmina"
1,5 Xerrada "Declaració de la renda. Què cal saber?"

FORMACIÓ I ORIENTACIO PROFESSIONAL
2,1 Curs de Formació Específica
2,2 Taller de primers auxilis
2,3 Curs de Directors de Lleure
2,4 Curs de Monitor de Lleure
2,5 Curs Alfabetització Digital
2,6 Cursos de català, alfabetització
2,7 Xerrada "Treballar a Europa"

2,8
Xerrada orientativa "Quina formació tècnica em convé?
Quin cicle trio?"

2,9 Seminari de generació d'idees
2,10 Projecte SUMA'T 2015
2,11 Porjecte Empresa 2015
2,12 Projecte "La nostra cooperativa"
2,13 Premi Treballs de Recerca 2015

BRIGADA JOVE
3,1 Projecte Brigada Jove 2015 ? ? ? ?

HABITATGE
4,1 Xerrada "Informa't abans de signar una hipoteca"
4,2 Xerrada "Desnonaments, què en sabem?"
4,3 Xerrada "Ajudes a l'habitatge jove. Compra i lloguer"
4,4 Xerrada "Cooperativa d'habitatge, és possible?"

4,5 Edició butlletí mensual d'habitatges disponibles a Celrà

2015
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POBLACIÓ DIANA 

ACTIVITATS PER EDATS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ASSESSORAMENT LABORAL

1,1 Taller Elaboració curriculum

1,2 Taller "Com afrontar amb èxit una entrevista de feina"
1,3 Taller de psicotècnis i proves selectives
1,4 Taller "Aproximació al món laboral. Contracte, nòmina"
1,5 Xerrada "Declaració de la renda. Què cal saber?"
1,6 Xerrada "Reforma laboral 2012. Com t'afecta?"

FORMACIÓ I ORIENTACIO PROFESSIONAL
2,1 Curs de Formació Específica
2,2 Taller de primers auxilis
2,3 Curs de Directors de Lleure
2,4 Curs de Monitor de Lleure
2,5 Curs Alfabetització Digital
2,6 Cursos de català, alfabetització
2,7 Xerrada "Treballar a Europa"

2,8
Xerrada orientativa "Quina formació tècnica em convé?
Quin cicle trio?"

2,9 Seminari de generació d'idees
2,10 Projecte SUMA'T 2012
2,11 Porjecte Empresa 2012
2,12 Projecte "La nostra cooperativa"
2,13 Premi Treballs de Recerca 2012

BRIGADA JOVE
3,1 Projecte Brigada Jove

HABITATGE
4,1 Xerrada "Informa't abans de signar una hipoteca"
4,2 Xerrada "Desnonaments, què en sabem?"
4,3 Xerrada "Ajudes a l'habitatge jove. Compra i lloguer"
4,4 Xerrada "Cooperativa d'habitatge, és possible?"

4,5 Edició butlletí mensual d'habitatges disponibles a Celrà
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AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS 
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AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS NECESSITAT OBSERVACIONS
ASSESSORAMENT LABORAL

1,1 Taller Elaboració curriculum

1,2 Taller "Com afrontar amb èxit una entrevista de feina"
1,3 Taller de psicotècnis i proves selectives
1,4 Taller "Aproximació al món laboral. Contracte, nòmina"
1,5 Xerrada "Declaració de la renda. Què cal saber?"
1,6 Xerrada "Reforma laboral 2012. Com t'afecta?"

FORMACIÓ I ORIENTACIO PROFESSIONAL
2,1 Curs de Formació Específica
2,2 Taller de primers auxilis
2,3 Curs de Directors de Lleure
2,4 Curs de Monitor de Lleure
2,5 Curs Alfabetització Digital
2,6 Cursos de català, alfabetització
2,7 Xerrada "Treballar a Europa"

2,8
Xerrada orientativa "Quina formació tècnica em convé?
Quin cicle trio?"

2,9 Seminari de generació d'idees
2,10 Projecte SUMA'T 
2,11 Porjecte Empresa 
2,12 Projecte "La nostra cooperativa"
2,13 Premi Treballs de Recerca

BRIGADA JOVE
3,1 Projecte Brigada Jove

HABITATGE
4,1 Xerrada "Informa't abans de signar una hipoteca"
4,2 Xerrada "Desnonaments, què en sabem?"
4,3 Xerrada "Ajudes a l'habitatge jove. Compra i lloguer"
4,4 Xerrada "Cooperativa d'habitatge, és possible?"

4,5 Edició butlletí mensual d'habitatges disponibles a Celrà

QUALIFICADORS CORRECTE ACCEPTABLE INCORRECTE
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AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS DISSENY OBSERVACIONS
ASSESSORAMENT LABORAL

1,1 Taller Elaboració curriculum

1,2 Taller "Com afrontar amb èxit una entrevista de feina"
1,3 Taller de psicotècnis i proves selectives
1,4 Taller "Aproximació al món laboral. Contracte, nòmina"
1,5 Xerrada "Declaració de la renda. Què cal saber?"
1,6 Xerrada "Reforma laboral 2012. Com t'afecta?"

FORMACIÓ I ORIENTACIO PROFESSIONAL
2,1 Curs de Formació Específica
2,2 Taller de primers auxilis
2,3 Curs de Directors de Lleure
2,4 Curs de Monitor de Lleure
2,5 Curs Alfabetització Digital
2,6 Cursos de català, alfabetització
2,7 Xerrada "Treballar a Europa"

2,8
Xerrada orientativa "Quina formació tècnica em convé?
Quin cicle trio?"

2,9 Seminari de generació d'idees
2,10 Projecte SUMA'T 
2,11 Porjecte Empresa 
2,12 Projecte "La nostra cooperativa"
2,13 Premi Treballs de Recerca

BRIGADA JOVE
3,1 Projecte Brigada Jove

HABITATGE
4,1 Xerrada "Informa't abans de signar una hipoteca"
4,2 Xerrada "Desnonaments, què en sabem?"
4,3 Xerrada "Ajudes a l'habitatge jove. Compra i lloguer"
4,4 Xerrada "Cooperativa d'habitatge, és possible?"

4,5 Edició butlletí mensual d'habitatges disponibles a Celrà

QUALIFICADORS CORRECTE ACCEPTABLE INCORRECTE
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AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS IMPLEMENTACIÓ OBSERVACIONS
ASSESSORAMENT LABORAL

1,1 Taller Elaboració curriculum

1,2 Taller "Com afrontar amb èxit una entrevista de feina"
1,3 Taller de psicotècnis i proves selectives
1,4 Taller "Aproximació al món laboral. Contracte, nòmina"
1,5 Xerrada "Declaració de la renda. Què cal saber?"
1,6 Xerrada "Reforma laboral 2012. Com t'afecta?"

FORMACIÓ I ORIENTACIO PROFESSIONAL
2,1 Curs de Formació Específica
2,2 Taller de primers auxilis
2,3 Curs de Directors de Lleure
2,4 Curs de Monitor de Lleure
2,5 Curs Alfabetització Digital
2,6 Cursos de català, alfabetització
2,7 Xerrada "Treballar a Europa"

2,8
Xerrada orientativa "Quina formació tècnica em convé?
Quin cicle trio?"

2,9 Seminari de generació d'idees
2,10 Projecte SUMA'T 
2,11 Porjecte Empresa 
2,12 Projecte "La nostra cooperativa"
2,13 Premi Treballs de Recerca

BRIGADA JOVE
3,1 Projecte Brigada Jove

HABITATGE
4,1 Xerrada "Informa't abans de signar una hipoteca"
4,2 Xerrada "Desnonaments, què en sabem?"
4,3 Xerrada "Ajudes a l'habitatge jove. Compra i lloguer"
4,4 Xerrada "Cooperativa d'habitatge, és possible?"

4,5 Edició butlletí mensual d'habitatges disponibles a Celrà

QUALIFICADORS CORRECTE ACCEPTABLE INCORRECTE
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AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS IMPACTE OBSERVACIONS
ASSESSORAMENT LABORAL

1,1 Taller Elaboració curriculum

1,2 Taller "Com afrontar amb èxit una entrevista de feina"
1,3 Taller de psicotècnis i proves selectives
1,4 Taller "Aproximació al món laboral. Contracte, nòmina"
1,5 Xerrada "Declaració de la renda. Què cal saber?"
1,6 Xerrada "Reforma laboral 2012. Com t'afecta?"

FORMACIÓ I ORIENTACIO PROFESSIONAL
2,1 Curs de Formació Específica
2,2 Taller de primers auxilis
2,3 Curs de Directors de Lleure
2,4 Curs de Monitor de Lleure
2,5 Curs Alfabetització Digital
2,6 Cursos de català, alfabetització
2,7 Xerrada "Treballar a Europa"

2,8
Xerrada orientativa "Quina formació tècnica em convé?
Quin cicle trio?"

2,9 Seminari de generació d'idees
2,10 Projecte SUMA'T 
2,11 Porjecte Empresa 
2,12 Projecte "La nostra cooperativa"
2,13 Premi Treballs de Recerca

BRIGADA JOVE
3,1 Projecte Brigada Jove

HABITATGE
4,1 Xerrada "Informa't abans de signar una hipoteca"
4,2 Xerrada "Desnonaments, què en sabem?"
4,3 Xerrada "Ajudes a l'habitatge jove. Compra i lloguer"
4,4 Xerrada "Cooperativa d'habitatge, és possible?"

4,5 Edició butlletí mensual d'habitatges disponibles a Celrà

QUALIFICADORS CORRECTE ACCEPTABLE INCORRECTE
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AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS ECONÒMICA OBSERVACIONS
ASSESSORAMENT LABORAL

1,1 Taller Elaboració curriculum

1,2 Taller "Com afrontar amb èxit una entrevista de feina"
1,3 Taller de psicotècnis i proves selectives
1,4 Taller "Aproximació al món laboral. Contracte, nòmina"
1,5 Xerrada "Declaració de la renda. Què cal saber?"
1,6 Xerrada "Reforma laboral 2012. Com t'afecta?"

FORMACIÓ I ORIENTACIO PROFESSIONAL
2,1 Curs de Formació Específica
2,2 Taller de primers auxilis
2,3 Curs de Directors de Lleure
2,4 Curs de Monitor de Lleure
2,5 Curs Alfabetització Digital
2,6 Cursos de català, alfabetització
2,7 Xerrada "Treballar a Europa"

2,8
Xerrada orientativa "Quina formació tècnica em convé?
Quin cicle trio?"

2,9 Seminari de generació d'idees
2,10 Projecte SUMA'T 
2,11 Porjecte Empresa 
2,12 Projecte "La nostra cooperativa"
2,13 Premi Treballs de Recerca

BRIGADA JOVE
3,1 Projecte Brigada Jove

HABITATGE
4,1 Xerrada "Informa't abans de signar una hipoteca"
4,2 Xerrada "Desnonaments, què en sabem?"
4,3 Xerrada "Ajudes a l'habitatge jove. Compra i lloguer"
4,4 Xerrada "Cooperativa d'habitatge, és possible?"

4,5 Edició butlletí mensual d'habitatges disponibles a Celrà

QUALIFICADORS CORRECTE ACCEPTABLE INCORRECTE
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AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS OBJECTIU OPERATIU OBSERVACIONS
ASSESSORAMENT LABORAL

1,1 Taller Elaboració curriculum

1,2 Taller "Com afrontar amb èxit una entrevista de feina"
1,3 Taller de psicotècnis i proves selectives
1,4 Taller "Aproximació al món laboral. Contracte, nòmina"
1,5 Xerrada "Declaració de la renda. Què cal saber?"
1,6 Xerrada "Reforma laboral 2012. Com t'afecta?"

FORMACIÓ I ORIENTACIO PROFESSIONAL
2,1 Curs de Formació Específica
2,2 Taller de primers auxilis
2,3 Curs de Directors de Lleure
2,4 Curs de Monitor de Lleure
2,5 Curs Alfabetització Digital
2,6 Cursos de català, alfabetització
2,7 Xerrada "Treballar a Europa"

2,8
Xerrada orientativa "Quina formació tècnica em convé?
Quin cicle trio?"

2,9 Seminari de generació d'idees
2,10 Projecte SUMA'T 
2,11 Porjecte Empresa 
2,12 Projecte "La nostra cooperativa"
2,13 Premi Treballs de Recerca

BRIGADA JOVE
3,1 Projecte Brigada Jove

HABITATGE
4,1 Xerrada "Informa't abans de signar una hipoteca"
4,2 Xerrada "Desnonaments, què en sabem?"
4,3 Xerrada "Ajudes a l'habitatge jove. Compra i lloguer"
4,4 Xerrada "Cooperativa d'habitatge, és possible?"

4,5 Edició butlletí mensual d'habitatges disponibles a Celrà

QUALIFICADORS CORRECTE ACCEPTABLE INCORRECTE
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AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS Gens 
No m'ha 
agradat

Correcte
M'ha 

agradat
Molt CONCLUSIONS

ASSESSORAMENT LABORAL
1,1 Taller Elaboració curriculum

1,2 Taller "Com afrontar amb èxit una entrevista de feina"
1,3 Taller de psicotècnis i proves selectives
1,4 Taller "Aproximació al món laboral. Contracte, nòmina"
1,5 Xerrada "Declaració de la renda. Què cal saber?"
1,6 Xerrada "Reforma laboral 2012. Com t'afecta?"

FORMACIÓ I ORIENTACIO PROFESSIONAL
2,1 Curs de Formació Específica
2,2 Taller de primers auxilis
2,3 Curs de Directors de Lleure
2,4 Curs de Monitor de Lleure
2,5 Curs Alfabetització Digital
2,6 Cursos de català, alfabetització
2,7 Xerrada "Treballar a Europa"

2,8
Xerrada orientativa "Quina formació tècnica em convé?
Quin cicle trio?"

2,9 Seminari de generació d'idees
2,10 Projecte SUMA'T 
2,11 Porjecte Empresa 
2,12 Projecte "La nostra cooperativa"
2,13 Premi Treballs de Recerca

BRIGADA JOVE
3,1 Projecte Brigada Jove

HABITATGE
4,1 Xerrada "Informa't abans de signar una hipoteca"
4,2 Xerrada "Desnonaments, què en sabem?"
4,3 Xerrada "Ajudes a l'habitatge jove. Compra i lloguer"
4,4 Xerrada "Cooperativa d'habitatge, és possible?"

4,5 Edició butlletí mensual d'habitatges disponibles a Celrà

 



Ajuntament de Celrà  PLA LOCAL DE JOVENTUT DE CELRÀ 2012-2015 

 

 
129 

PRESSUPOST 

PRESSUPOST SEGONS ACTIVITAT 2012 2013 2014 2015

ASSESSORAMENT LABORAL

1,1 Taller Elaboració curriculum 208 312 312 312

1,2 Taller "Com afrontar amb èxit una entrevista de feina" 208 312 312 312

1,3 Taller de psicotècnis i proves selectives 52 52 52 52

1,4 Taller "Aproximació al món laboral. Contracte, nòmina" 26 26 26 26

1,5 Xerrada "Declaració de la renda. Què cal saber?" 25 25 25 25

1,6 Xerrada "Reforma laboral 2012. Com t'afecta?" 25 0 0 0

FORMACIÓ I ORIENTACIO PROFESSIONAL

2,1 Curs de Formació Específic 4000 4000 4000 4000

2,2 Taller de primers auxilis 0 0 0 0

2,3 Curs de Directors de Lleure 0 0 0 0

2,4 Curs de Monitor de Lleure 0 0 0 0

2,5 Curs Alfabetització Digital 0 0 0 0

2,6 Cursos de català, alfabetització 0 0 0 0

2,7 Xerrada "Treballar a Europa" 26 52 52 52

2,8
Xerrada orientativa "Quina formació tècnica em convé?
Quin cicle trio?" 26 52 52 52

2,9 Seminari de generació d'idees 78 78 78 78

2,10 Projecte SUMA'T 260 260 260 260

2,11 Porjecte Empresa 702 702 702 702

2,12 Projecte "La nostra cooperativa" 104 104 104 104

2,13 Premi Treballs de Recerca 675 675 675 675

BRIGADA JOVE

3,1 Projecte Brigada Jove 2012 4000 4000 4000 4000

HABITATGE

4,1 Xerrada "Informa't abans de signar una hipoteca" 100 100 100 100

4,2 Xerrada "Desnonaments, què en sabem?" 100 100 100 100

4,3 Xerrada "Ajudes a l'habitatge jove. Compra i lloguer" 100 100 100 100

4,4 Xerrada "Cooperativa d'habitatge, és possible?" 100 100 100 100

4,5 Edició butlletí mensual d'habitatges disponibles a Celrà 286 468 468 468

TÈCNIC/A JOVENTUT 8346,94 10623,375 10857,085 10857,085

TOTAL 19239,94 21829,375 22063,085 22063,085
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13.2 PROJECTE 2: DINAMITZACIÓ DEL JOVENT 

 
 

Aquest projecte DINAMITZACIÓ DEL JOVENT es presenta davant de la necessitat de 

crear una societat més participativa, inclusiva i transformadora. Així com oferir al 

jovent més espais culturals i d’oci. 

Es pretén donar respostes a les demandes i orientar als joves en les temàtiques de 

participació i d’oferta cultural i d’oci. Així aquestes actuacions s’han d’emmarcar dins 

la realitat dels joves de Celrà detectada en la diagnosi del Pla Local de Joventut 

realitzada durant el darrer semestre de 2011 i primer trimestre de 2012. Val a dir que 

aquestes propostes no són tancades sinó que són una guia de referència de les 

actuacions a realitzar durant el proper trienni, i per tant s’hauran d’anar revisant 

segons el cicle i l’evolució de la joventut del nostre municipi. 

Celrà ha d’aconseguir assolir l’objectiu de consolidar un sistema de participació juvenil, 

obert, amb autonomia i capacitat de gestionar els recursos propis i els que 

l’ajuntament hi pugui destinar. 

Per dur a terme les següents accions es comptarà amb el tècnic de joventut que 

treballarà conjuntament amb la tècnica de Cultura i el Tècnic de noves Tecnologies. 

També caldrà la coordinació amb el l’Institut de Secundària de la població com entitats 

locals i/o supramunicipals. 
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PROJECTE  DINAMITZACIÓ JOVE 

Accions: 

1. Festa de Carnestoltes 

2. Concert Jove de la Festa Major de Celrà 

3. Festa d’estiu 

4. Festa de Tardor 

5. Festa de Cap d’Any 

6. Cursos de divereses temàtiques 

7. Dinamització de la viatjateca 

8. Sessions de Cinema Jove 

Accions: 

1. Consell de Joves 

 

Accions: 

1. Manteniment de les xarxes 

socials 

2. Web jove 

3. Dinamitzar Radio Celrà 

4. Punt d’informació juvenil 

 

CULTURA I OCI PARTICIPACIÓ DIFUSIÓ INFORMACIÓ 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS: 

Fomentar la col·laboració entre les àrees de Joventut, Cultura i Noves tecnologies, amb la finalitat d’incrementar la 

participació del joves, oferir més activitats adreçades a la cultura i a l’oci, així com aconseguir uns bons canals de diàleg i 

de traspàs d’informació. 

CAN QUEL DELS ALLS 

Accions: 

1. Dinamització de Can 

Quel dels Alls (Actual 

local d’assaig) 
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PROJECTE DINAMITZACIÓ JOVE 

Agents: 

Tècnic de Joventut 

Tècnica de Cultura 

Tècnica d’esports 

Entitats Juvenils 

 

Agents: 

Tècnic de Joventut  

 

Agents: 

Tècnic de Joventut 

Tècnic de noves tecnologies 

CULTURA I OCI CONSELL DE JOVES 

 

DIFUSIÓ INFORMACIÓ 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS: 

Fomentar la col·laboració entre les àrees de Joventut, Cultura i Noves tecnologies, amb la finalitat d’incrementar la 

participació del joves, oferir més activitats adreçades a la cultura i a l’oci, així com aconseguir uns bons canals de diàleg i 

de traspàs d’informació. 

CAN QUEL DELS ALLS 

Agents: 

Tècnic de Joventut 

Entitats juvenils 
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Fitxes descriptives de les accions programades dins el programa 

Dinamització Jove 
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EIX 1: Activitats culturals i oci 

 
Objectiu específic: Dotar als joves de Celrà activitats atractives per tal d’incrementar l’assistència dels joves en les activitats del municipi. 

Àmbit geogràfic: Celrà 

 

Nom de l’acció: 1.1 Festa de Carnestoltes  

Objectiu operatiu: Dotar al jovent d’espais per al desenvolupament de la festa de Carnestoltes i donar-los suport en el muntatge de la festa. 

Descripció de l’acció: Aquesta acció està emmarcada dins de les activitats culturals per fomentar espais de trobada i oci entre el jovent alhora es pretén 

que s’autogestionin per amb l’assessorament del tècnics i així mantenir les entitats vives i dinàmiques 

Justificació de l’acció: A Celrà falta oferta cultural i d’oci que motivi al jovent. El jovent marxa a altres poblacions per satisfer aquesta necessitat. 

Població diana: jovent de Celrà (16 a 29 anys)   

Procediment per a l’execució: L’assemblea de joves de Celrà s’encarrega de l’organització de la festa, el tècnic de joventut els dóna suport i guiatge per el 

desenvolupament de la festa 

Metodologia de treball: L’organització serà compartida, però la presa de decisions anirà a càrrec de l’entitat juvenil. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 100 euros. (Joventut)  

Resultats esperats: 100-200 persones. 

Entitats/persona responsable del projecte: Assemblea de Joves i Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Centre Cívic La Fàbrica 

Període d’execució: Febrer de cada any 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Cultura 

Indicadors d’avaluació: Nombre assistents i organització inicial i final de l’acte 

Estat d’execució:  2012.   Valoració de l’acte: Positiu.   
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Nom de l’acció: 1.2 Festa Jove de la Festa Major  

Objectiu operatiu: Incrementar l’oferta cultural i d’oci destinada als joves i donar més accessibilitat. 

Descripció de l’acció: Dotar el jovent de pressupost i espais per desenvolupar les diferents activitats juvenils de la festa major. 

Justificació de l’acció: A Celrà falta oferta cultural i d’oci que motivi al jovent. El jovent marxa a altres poblacions per satisfer aquesta necessitat. 

Població diana: jovent de Celrà (16 a 29 anys)   

Procediment per a l’execució: S’estableixen reunions periòdiques prèviament a la festa major amb la Coordinadora de festes de Celrà, les entitats juvenils 

i l’àrea de Cultura i de Joventut s’encarreguen de la organització de les activitats. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 16.100 euros cada any. (Àrea de Cultura i Joventut)  

Resultats esperats: 50-1500 persones. 

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà i entitats juvenils. 

Ubicació de l’activitat: Diferents espais del municipi 

Període d’execució: Maig de cada any 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Joventut 

Indicadors d’avaluació: Nombre assistents i organització inicial i final de l’acte 

Estat d’execució:  PENDENT   Valoració de l’acte: PENDENT   
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Nom de l’acció: 1.3 Festa d’Estiu 

Objectiu operatiu: Incrementar l’oferta cultural i d’oci destinada als joves i donar més accessibilitat. 

Descripció de l’acció: Dotar el jovent de pressupost i espais per desenvolupar les diferents activitats juvenils de la festa petita 

Justificació de l’acció: A Celrà falta oferta cultural i d’oci que motivi al jovent. El jovent marxa a altres poblacions per satisfer aquesta necessitat. 

Població diana: jovent de Celrà (16 a 29 anys)   

Procediment per a l’execució i metodologia: S’estableixen reunions periòdiques prèviament a la Festa Petita amb la Coordinadora de festes de Celrà, les 

entitats juvenils i l’àrea de Cultura i de Joventut s’encarreguen de la organització de les activitats. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 2.155 euros. (Joventut)  

Resultats esperats: 100-300 persones. 

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut), entitats juvenils i la Coordinadora de Festes 

Ubicació de l’activitat: Indret a concretar 

Període d’execució: Juny- Juliol de cada any 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Cultura 

Indicadors d’avaluació: Nombre assistents i organització inicial i final de l’acte 

Estat d’execució:  PENDENT   Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 1.4 Festa de Tardor 

Objectiu operatiu: Incrementar l’oferta cultural i d’oci destinada als joves i donar més accessibilitat. 

Descripció de l’acció: Dotar el jovent de pressupost i espais per desenvolupar les diferents activitats juvenils. 

Justificació de l’acció: A Celrà falta oferta cultural i d’oci que motivi al jovent. El jovent marxa a altres poblacions per satisfer aquesta necessitat. 

Població diana: jovent de Celrà (16 a 29 anys)   

Procediment per a l’execució: S’estableixen reunions periòdiques prèviament a la Festa amb el jovent de Celrà, per definir les característiques de la festa i 

l’àrea de Cultura i de Joventut s’encarreguen de la organització de les activitats. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 1000 euros. (Joventut)  

Resultats esperats: 100-300 persones. 

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Per concretar 

Període d’execució: Setmbre-Octubre de cada any 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Cultura 

Indicadors d’avaluació: Nombre assistents i organització inicial i final de l’acte 

Estat d’execució:  PENDENT   Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 1.5 Festa de Cap d’Any 

Objectiu operatiu: Incrementar l’oferta cultural i d’oci destinada als joves i donar més accessibilitat. 

Descripció de l’acció: Dotar el jovent de pressupost i espais per desenvolupar la festa de Cap d’any 

Justificació de l’acció: A Celrà falta oferta cultural i d’oci que motivi al jovent. El jovent marxa a altres poblacions per satisfer aquesta necessitat. 

Població diana: jovent de Celrà (16 a 29 anys)   

Procediment per a l’execució: S’estableixen reunions periòdiques prèviament al 31 de desembre amb el jovent de Celrà, per definir les característiques de 

la festa i l’àrea de Cultura i de Joventut s’encarreguen de la organització de les activitats. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 1000 euros. (Joventut)  

Resultats esperats: 100-500 persones. 

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Per concretar 

Període d’execució: 31 de desembre de cada any 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Cultura 

Indicadors d’avaluació: Nombre assistents i organització inicial i final de l’acte 

Estat d’execució:  PENDENT   Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 1.6 Cursos de diverses temàtiques culturals 

Objectiu operatiu: Incrementar l’oferta cultural, formativa i d’oci destinada als joves i donar més accessibilitat. 

Descripció de l’acció: Es faran diversos cursos i tallers de caire cultural, però també enfocats als bons hàbits. 

Justificació de l’acció: Incrementar les opcions del joves per realitzar-se com a persones i conèixer bones maneres de fer i actuar. 

Població diana: jovent de Celrà (16 a 29 anys)   

Procediment per a l’execució: Els tècnics de l’Ajuntament oferiran als joves cursos per formar-los.  

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: euros. 953 (Joventut)  

Resultats esperats: 10 persones per curs 

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut, cultura i esports). 

Ubicació de l’activitat: Espai Jove 

Període d’execució: Durant l’any 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Cultura i esports 

Indicadors d’avaluació: Nombre assistents i organització inicial i final de l’acte. Enquesta de satisfacció 

Estat d’execució:  PENDENT   Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 1.7 La Viatjateca i biblioteca jove 

Objectiu operatiu: Augment de les persones joves lectores. Augment de l’esperit aventurer i autònom 

Descripció de l’acció: “Viatgeteca”, espai dedicat a la promoció de viatges, intercanvis, interrail, camps de treball. Biblioteca: selecció de llibres 

de caire juvenil. 

Justificació de l’acció: La necessitat d’oferir als joves noves perspectives de veure el món 

Població diana: jovent de Celrà (16 a 29 anys)   

Procediment per a l’execució: El tècnic de joventut s’encarregarà de buscar el material i difondre´l. Quedarà uns dies a l’espai Jove. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 0 euros. (Joventut)  

Resultats esperats: 20 persones. 

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Espai Jove 

Període d’execució: tot l’any 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Cultura, connexió Papirus, Empresa de Viatges de Celrà 

Indicadors d’avaluació: Nombre d’usuaris 

Estat d’execució:  PENDENT   Valoració de l’acte: PENDENT.   
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Nom de l’acció: 1.8 Cinema Jove 

Objectiu operatiu: Incrementar l’oferta cultural, formativa i d’oci destinada als joves i donar més accessibilitat. 

Descripció de l’acció: En el marc de la programació de l’Ateneu de Celrà es programen diferents pel·lícules destinades a joves. 

Justificació de l’acció: Oferir als joves més oferta cultural en el poble 

Població diana: jovent de Celrà (3 a 100 anys)   

Procediment per a l’execució: El tècnic de joventut acompanyarà el jovent per triar les pel·lícules que es projectaran a l’Ateneu juntament amb l’entitat 

Cinefòrum. (S’inclouran altres pel·lícules destinades a altres edats 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 1877 euros. (Joventut i Cultura)  

Resultats esperats: 40-120 persones. 

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Ateneu 

Període d’execució: Durant l’any 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Cultura 

Indicadors d’avaluació: Nombre d’usuaris 

Estat d’execució:  PENDENT   Valoració de l’acte: PENDENT.   
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EIX 2: Consell de Joves 

 
Objectiu específic: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de la gent jove en allò col·lectiu 

Àmbit geogràfic: Celrà 

 

Nom de l’acció: 2.1 Consell de Joves  

Objectiu operatiu: Incrementar la participació jove i dotar-la de presa de decisions 

Descripció de l’acció: Crear un organisme de debat i decisció de les accions juvenils que es vulguin dur a terme al municipi 

Justificació de l’acció: No existeix a Celrà cap sistema efectiu de participació juvenil que representi el màxim nombre de persones i entitats 
juvenils. Es planteja doncs, la creació d’un organisme integrat per aquests col•lectius que sigui capaç de gestionar l’activitat juvenil del 
municipi. 
Població diana: jovent de Celrà (16 a 29 anys)   

Procediment per a l’execució:  

Metodologia de treball: La creació d’un consell de joves és un projecte que vol constància. Ha de crear un hàbit de participació, ha de ser 
representatiu en quant als membres que el formen. Es plantegen diverses fases 
En una primera fase tenim: 

- Reunions amb les entitats: per comptar amb el seu recolzament i assentar les bases del funcionament. 

- Altres accions de participació: incrementar el nombre d’activitats i reunions per tal de crear un costum. 
En una segona fase: 

- Consolidació d’un calendari de reunions obertes periòdic: 

- Integrades per el màxim nombre de joves 

- Que tingui com a finalitat resoldre una activitat proposada per ells o consolidada en el municipi (per exemple, festa d’estiu). 

- Consolidació del consell de joves com a entitat.  
En la tercera fase: 

- Assegurar la viabilitat del projecte: aconseguir un planter de joves constant que renovi i aporti noves idees i també projectes. 
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Prioritat: ELEVADA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 0 euros. (Joventut)  

Resultats esperats: Crear espais de participació consolidats, que els joves vegin que la seva participació pot transformar el seu entorn. 
Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Espai Jove 

Període d’execució: Reunions periòdiques mensuals 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Cultura 

Indicadors d’avaluació: Nombre assistents i nivell d’implicació 

Estat d’execució:  2012.   Valoració de l’acte: Pendent.   
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EIX 3: Difusió d’informació 

Objectiu específic: Obtenir més resposta a les  activitats proposades per l’ajuntament. Per aquest motiu cal configurar una estratègia de difusió 
que en garanteixi l’èxit. 
Àmbit geogràfic: Celrà 

 

Nom de l’acció: 3.1 Les xarxes socials  

Objectiu operatiu: Dimanitzar els diversos canals d’informació, les xarxes socials i estar al dia de les que vagin sorgint. 

Descripció de l’acció: Els joves utilitzen diàriament aquests mecanismes per comunicar-se per tant és un canal que cal estar al dia i renovar-lo 

contínuament. 

Justificació de l’acció: Els joves és el canal més utilitzat. 

Població diana: jovent de Celrà (16 a 29 anys)   

Procediment per a l’execució: El tècnic de joventut posarà al dia de les activitats que es vagin fent. Facebook. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 0 euros. (Joventut)  

Resultats esperats: 500 persones 

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Facebook 

Període d’execució: Reunions periòdiques mensuals 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Cultura 

Indicadors d’avaluació: Nombre assistents i participació en els fòrums i xats. 

Estat d’execució:  2012.   Valoració de l’acte: Pendent.   
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Nom de l’acció: 3.2 Web Jove  

Objectiu operatiu: Crear un espai web que integri tota la informació juvenil d’interès. 

Descripció de l’acció: Crear una web on integri tot el contingut de joves del municipi.  

Justificació de l’acció: Difondre la informació per tal que arribi a més joves. 

Població diana: jovent de Celrà (16 a 29 anys)   

Metodologia de treball: Definir els continguts d’aquest espai, apartats. Plantejar-ho com a un procés participatiu. Realitzar una activitat de 
promoció per a presentar el recurs un mapa de recursos formatius en un o més àmbits que sigui concret i realista.  
Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 1318 euros. (Joventut) (veure pressupost) 

Resultats esperats: Crear una pàgina web específica per als joves que sigui un punt de trobada entre els serveis del municipi i les activitats dels 
joves. Centralitzar l’oferta de serveis en aquest nou espai i alhora difondre-la pels canals existents adients de forma efectiva. 
Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Àrea de noves tecnologies de Celrà 

Període d’execució: Maig-Juny 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Cultura 

Indicadors d’avaluació: Nombre assistents i nivell d’implicació 

Estat d’execució:  2012.   Valoració de l’acte: Pendent.   
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Nom de l’acció: 3.3 Radio Celrà  

Objectiu operatiu: Promoure la creació de programes de radio 

Descripció de l’acció: Els joves que vulguin realitzar un programa de radio podran presentar-se a l’àrea de cultura i presentar la seva proposta. Se’ls 

assignarà una franja horària per desenvolupar el programa 

Justificació de l’acció: Diversos joves del municipi ha sol·licitat el servei. 

Població diana: jovent de Celrà (16 a 29 anys)   

Procediment per a l’execució: Els joves presenten el seu projecte a l’àrea de cultura i es valora la viabilitat. Se’ls ofereix una franja horària per 

desenvolupar el programa. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 500 euros. (Joventut)  

Resultats esperats: 15 persones. 

Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Centre Cívic la Fàbrica 

Període d’execució: Reunions periòdiques mensuals 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Cultura 

Indicadors d’avaluació: Nombre assistents i qualitat dels programes. 

Estat d’execució:  2012.   Valoració de l’acte: Pendent.   
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Nom de l’acció: 3.4 Punt d’informació Juvenil  
Objectiu operatiu: Dimanitzar els diversos canals d’informació, les xarxes socials i estar al dia de les que vagin sorgint. 

Descripció de l’acció: Punt d’informació que aglutini tota la informació relacionada amb treball, habitatge, oci, cultura, salut, educació, participació del 

municipi i de pobles i ciutats veïnes.  

Justificació de l’acció: Tenir un punt de referència a part del punt d’informació de l’ institut. 

Població diana: jovent de Celrà (16 a 29 anys)   

Procediment per a l’execució: El tècnic/a de joventut s’encarregarà de coordinar les diferents àrees de l’ajuntament per tal de rebre tota la informació 

necessària per tal que quedi aglutinada en un sol punt. 

Prioritat: MITJANA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 1000-1500 euros. (Joventut)  

Resultats esperats: 30 persones/dia 
Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Espai Jove 

Període d’execució: Reunions periòdiques mensuals 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Cultura 

Indicadors d’avaluació: Nombre assistents i nivell d’implicació 

Estat d’execució:  2012.   Valoració de l’acte: Pendent.   
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EIX 4: Dinamització de l’espai Can Quel dels Alls  

 
Objectiu específic: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de la gent jove 

Àmbit geogràfic: Celrà 

 

Nom de l’acció: 4.1 Can Quel dels Alls  

Objectiu operatiu: Facilitar locals als joves del municipi, per al seu assaig d’activitats musicals o desenvolupament. 

Descripció de l’acció: Aquest espai ha de desenvolupar les iniciatives artístiques dels joves de Celrà. Cal tenir present que ja és el centre 
d’activitat de dos grups locals de Celrà, els Groullers i els Otto.  
Aquest espai també ha de ser el centre propi dels joves, un espai on es puguin reunir i desenvolupar les seves activitats. La gestió d’aquest 
espai ha de ser autònoma però ha de respondre a uns objectius detallats en un projecte.   
Justificació de l’acció: La manca d’espais d’oci i desenvolupament personal del jovent. 

Població diana: jovent de Celrà (16 a 29 anys)   

Procediment per a l’execució: PENDENT (Per desenvolupar amb el jovent de Celrà) 

Metodologia de treball: PENDENT 

Prioritat: BAIXA 

Cost/despesa econòmica de l’acció: 600 i 1500  euros. (Joventut)  

Resultats esperats: 100 persones 
Entitats/persona responsable del projecte: Ajuntament de Celrà (àrea de joventut). 

Ubicació de l’activitat: Can Quel dels Alls 

Període d’execució: PENDENT 

Interrelació amb altres projectes: àrea de Cultura 

Indicadors d’avaluació: Nombre assistents i nivell d’implicació 

Estat d’execució:  2013.   Valoració de l’acte: Pendent.   
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CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA D'ACTIVITATS Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov Des
CULTURA I OCI

1,1 Festa de Carnestoltes
1,2 Festa Jove Festa Major
1,3 Festa d'Estiu
1,4 Festa de Tardor
1,5 Festa de Cap d'any
1,6 Cursos de diverses temàtiques culturals

1,7 Viatjateca i biblioteca jove
1,8 Cinema Jove

CONSELL DE JOVES
2,1 Consell de joves

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
3,1 Xarxes socials
3,2 Web Jove
3,3 Radio Celrà
3,4 Punt informació Juvenil

Can Quel dels Alls
4,1 Dinamització de l'espai Can Quel dels Alls

2012
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CRONOGRAMA D'ACTIVITATS Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov Des
CULTURA I OCI

1,1 Festa de Carnestoltes
1,2 Festa Jove Festa Major
1,3 Festa d'Estiu
1,4 Festa de Tardor
1,5 Festa de Cap d'any
1,6 Cursos de diverses temàtiques culturals
1,7 Viatjateca i biblioteca jove
1,8 Cinema Jove

CONSELL DE JOVES
2,1 Consell de joves

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
3,1 Xarxes socials
3,2 Web Jove
3,3 Radio Celrà
3,4 Punt informació Juvenil

Can Quel dels Alls
4,1 Dinamització de l'espai Can Quel dels Alls

2013
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CRONOGRAMA D'ACTIVITATS Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov Des
CULTURA I OCI

1,1 Festa de Carnestoltes
1,2 Festa Jove Festa Major
1,3 Festa d'Estiu
1,4 Festa de Tardor
1,5 Festa de Cap d'any

1,6 Cursos de diverses temàtiques culturals
1,7 Viatjateca i biblioteca jove
1,8 Cinema Jove

CONSELL DE JOVES
2,1 Consell de joves

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
3,1 Xarxes socials
3,2 Web Jove
3,3 Radio Celrà
3,4 Punt informació Juvenil

Can Quel dels Alls
4,1 Dinamització de l'espai Can Quel dels Alls

2014

 
 



Ajuntament de Celrà  PLA LOCAL DE JOVENTUT DE CELRÀ 2012-2015 

 

 
152 

CRONOGRAMA D'ACTIVITATS Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov Des
CULTURA I OCI

1,1 Festa de Carnestoltes
1,2 Festa Jove Festa Major
1,3 Festa d'Estiu
1,4 Festa de Tardor
1,5 Festa de Cap d'any

1,6 Cursos de diverses temàtiques culturals
1,7 Viatjateca i biblioteca jove
1,8 Cinema Jove

CONSELL DE JOVES
2,1 Consell de joves

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
3,1 Xarxes socials
3,2 Web Jove
3,3 Radio Celrà
3,4 Punt informació Juvenil

Can Quel dels Alls
4,1 Dinamització de l'espai Can Quel dels Alls

2015
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POBLACIÓ DIANA 

 
ACTIVITATS PER EDATS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
CULTURA I OCI

1,1 Festa de Carnestoltes
1,2 Festa Jove Festa Major
1,3 Festa d'Estiu
1,4 Festa de Tardor
1,5 Festa de Cap d'any
1,6 Cursos de diverses temàtiques culturals

1,7 Viatjateca i biblioteca jove
1,8 Cinema Jove

CONSELL DE JOVES
2,1 Consell de joves

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
3,1 Xarxes socials
3,2 Web Jove
3,3 Radio Celrà
3,4 Punt informació Juvenil

Can Quel dels Alls
4,1 Dinamització de l'espai Can Quel dels Alls  
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AVALUACIÓ 
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AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS NECESSITAT OBSERVACIONS
CULTURA I OCI

1,1 Festa de Carnestoltes
1,2 Festa Jove Festa Major

1,3 Festa d'Estiu
1,4 Festa de Tardor
1,5 Festa de Cap d'any
1,6 Cursos de diverses temàtiques culturals
1,7 Viatjateca i biblioteca jove
1,8 Cinema Jove

CONSELL DE JOVES
2,1 Consell de joves

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
3,1 Xarxes socials
3,2 Web Jove
3,3 Radio Celrà
3,4 Punt informació Juvenil

Can Quel dels Alls
4,1 Dinamització de l'espai Can Quel dels Alls

QUALIFICADORS CORRECTE ACCEPTABLE INCORRECTE

AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS DISSENY OBSERVACIONS
CULTURA I OCI

1,1 Festa de Carnestoltes

1,2 Festa Jove Festa Major
1,3 Festa d'Estiu
1,4 Festa de Tardor
1,5 Festa de Cap d'any
1,6 Cursos de diverses temàtiques culturals
1,7 Viatjateca i biblioteca jove
1,8 Cinema Jove

CONSELL DE JOVES
2,1 Consell de joves

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
3,1 Xarxes socials
3,2 Web Jove
3,3 Radio Celrà
3,4 Punt informació Juvenil

Can Quel dels Alls
4,1 Dinamització de l'espai Can Quel dels Alls

QUALIFICADORS CORRECTE ACCEPTABLE INCORRECTE  
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AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS IMPLEMENTACIÓ OBSERVACIONS
CULTURA I OCI

1,1 Festa de Carnestoltes
1,2 Festa Jove Festa Major

1,3 Festa d'Estiu
1,4 Festa de Tardor
1,5 Festa de Cap d'any
1,6 Cursos de diverses temàtiques culturals
1,7 Viatjateca i biblioteca jove
1,8 Cinema Jove

CONSELL DE JOVES
2,1 Consell de joves

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
3,1 Xarxes socials
3,2 Web Jove
3,3 Radio Celrà
3,4 Punt informació Juvenil

Can Quel dels Alls
4,1 Dinamització de l'espai Can Quel dels Alls

QUALIFICADORS CORRECTE ACCEPTABLE INCORRECTE

AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS IMPACTE OBSERVACIONS
CULTURA I OCI

1,1 Festa de Carnestoltes

1,2 Festa Jove Festa Major
1,3 Festa d'Estiu
1,4 Festa de Tardor
1,5 Festa de Cap d'any
1,6 Cursos de diverses temàtiques culturals
1,7 Viatjateca i biblioteca jove
1,8 Cinema Jove

CONSELL DE JOVES
2,1 Consell de joves

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
3,1 Xarxes socials
3,2 Web Jove
3,3 Radio Celrà
3,4 Punt informació Juvenil

Can Quel dels Alls
4,1 Dinamització de l'espai Can Quel dels Alls

QUALIFICADORS CORRECTE ACCEPTABLE INCORRECTE  
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AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS ECONÒMICA OBSERVACIONS
CULTURA I OCI

1,1 Festa de Carnestoltes
1,2 Festa Jove Festa Major
1,3 Festa d'Estiu

1,4 Festa de Tardor

1,5 Festa de Cap d'any
1,6 Cursos de diverses temàtiques culturals
1,7 Viatjateca i biblioteca jove
1,8 Cinema Jove

CONSELL DE JOVES
2,1 Consell de joves

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
3,1 Xarxes socials
3,2 Web Jove
3,3 Radio Celrà

3,4 Punt informació Juvenil
Can Quel dels Alls

4,1 Dinamització de l'espai Can Quel dels Alls

QUALIFICADORS CORRECTE ACCEPTABLE INCORRECTE  
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AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS
OBJECTIU OPERATIU OBSERVACIONS

CULTURA I OCI
1,1 Festa de Carnestoltes
1,2 Festa Jove Festa Major

1,3 Festa d'Estiu
1,4 Festa de Tardor
1,5 Festa de Cap d'any
1,6 Cursos de diverses temàtiques culturals
1,7 Viatjateca i biblioteca jove
1,8 Cinema Jove

CONSELL DE JOVES
2,1 Consell de joves

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
3,1 Xarxes socials
3,2 Web Jove

3,3 Radio Celrà
3,4 Punt informació Juvenil

Can Quel dels Alls
4,1 Dinamització de l'espai Can Quel dels Alls

QUALIFICADORS CORRECTE ACCEPTABLE INCORRECTE  
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AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS

Nombre 
participants

Nombre 
participants 

esperat

Funcionament 
inici

Funicionament 
final

CONCLUSIONS

CULTURA I OCI
1,1 Festa de Carnestoltes
1,2 Festa Jove Festa Major
1,3 Festa d'Estiu
1,4 Festa de Tardor
1,5 Festa de Cap d'any
1,6 Cursos de diverses temàtiques culturals

1,7 Viatjateca i biblioteca jove
1,8 Cinema Jove

CONSELL DE JOVES
2,1 Consell de joves

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
3,1 Xarxes socials
3,2 Web Jove
3,3 Radio Celrà
3,4 Punt informació Juvenil

Can Quel dels Alls
4,1 Dinamització de l'espai Can Quel dels Alls
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PRESSUPOST 

 
PRESSUPOST SEGONS ACTIVITAT 2012 2013 2014 2015

CULTURA I OCI

1,1 Festa de Carnestoltes 100 100 100 100

1,2 Festa Jove Festa Major 16100 16100 16100 16100

1,3 Festa d'Estiu 2155 2155 2155 2155

1,4 Festa de Tardor 1000 1000 1000 1000

1,5 Festa de Cap d'any 1000 1000 1000 1000

1,6 Cursos de diverses temàtiques culturals 953 1073 1073 1073

1,7 Viatjateca i biblioteca jove 0 0 0 0

1,8 Cinema Jove 1877 1877 1877 1877

CONSELL DE JOVES

2,1 Consell local de joves 150 150 150 150

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ

3,1 Xarxes socials 0 0 0 0

3,2 Web Jove 1318 1198 1198 1198

3,3 Radio Celrà 500 500 500 500

3,4 Punt informació Juvenil 1000 1500 1500 1500

Can Quel dels Alls

4,1 Dinamització de l'espai Can Quel dels Alls 0 1500 1000 600

Tècnic/a de Joventut 8346,94 10623,375 10857,085 10857,085

TOTAL 34499,94 38776,375 38510,085 38110,085
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