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SITUANT EL PLJ 2021-2025

1.1 Presentació

A les acaballes de l’any 2020, el jovent està vivint una situació molt diferent a la  
dels anys anteriors . Joves que s’han enfrontat a situacions complexes viscudes  
per la pèrdua, els canvis relacionals, expectatives d’emancipació estroncades i 
dificultats	d’aprenentatge,	entre	d’altres.	

Aprofitar	un	espai	per	parar,	observar	i	trobar	sentit	a	tot	el	que	es	mou	a	fora	i	el	 
que es remou a un mateix, pot ser vist com una oportunitat per compartir, crear  
xarxa i gaudir d’espais propis .

En aquest nou context d’incertesa, canvis i immediatesa, són múltiples els reptes als 
quals s’enfronten els espais on es relaciona el jovent celranenc . Des de l’Ajuntament 
de Celrà, volem posar la mirada cap a la transformació social a través de l’escolta i 
l’acompanyament des d’una perspectiva holística . 

A més, considerem que aquest és un document de guia per encaminar els projectes 
que es desenvolupen . La nostra manera de treballar es basa en la mirada cap enfora 
(necessitats i interessos juvenils) i cap endins (revisió de projectes) des d’un espai 
de compromís, suport i treball compartit . Entenem que el Pla Local de Joventut de 
Celrà	(PLJC)	és	una	eina	de	planificació	estratègica,	però	que	l’eina	bàsica	de	treball	
del nostre dia a dia han de ser els projectes que es desenvolupen . Apostem per una 
revisió	del	context	i	les	polítiques,	però	sobretot,	creiem	que	l’element	bàsic	és	dotar	
de	recursos	econòmics	una	Àrea	amb	multiplicitat	d’intervencions	i	espais	de	creació.	
Aquesta	és	la	forma	més	clara	per	reflectir	l’aposta	en	matèria	de	joventut,	dotant-les	
de	pressupost	per	a	la	seva	posterior	implementació.	I	és	en	aquest	sentit	que	l’Àrea	
de	Joventut	ha	crescut	d’acord	amb	la	seva	dotació	econòmica,	fent-la	una	Àrea	de	
referència a nivell municipal gràcies al seu contingut pressupostari i la seva capacitat 
d’incidència en el canvi social, esdevenint un espai de referència per tots els agents 
que treballen amb persones joves .

Som conscients que la realitat juvenil abasta tots els espais que conformen la vida 
d’una	persona,	però	que	la	realitat	ens	fa	prioritzar	eixos	i	projectes	a	determinats	
col·lectius	de	joves,	focalitzant	cada	projecte	en	grups	concrets.	No	volem	generar	
utopies	ni	realitats	distòpiques	que	defugen	d’un	context	de	vulnerabilitat	social.	 
Per tant, posem com a eix central les desigualtats que pateix el jovent en relació  
amb	la	població	adulta,	però	també	amb	la	manca	d’equitat	dins	la	pròpia	població	
jove	marcada	per	les	diferents	interseccions	que	la	caracteritzen.	
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Així,	identificar	les	necessitats	juvenils	des	d’una	perspectiva	interseccional	(gènere,	
orientació	sexual,	edat,	identitat	de	gènere,	nivell	educatiu,	situació	socioeconòmica,	
fenotip, funcionalitat, origen, espiritualitat, situació administrativa, xarxa relacional . . .) 
ens permetrà posar l’accent en la diversitat sobre la qual aquesta es presenta i els 
diferents espais d’intervenció social . 
 

Àrea de Joventut
Aram Aymerich i Besalú
Mariona Salvador i Pujolràs  
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1.2 Avaluació del PLJC 2016-19

L'avaluació és una eina que ens permet revisar la feina, marcar nous escenaris i 
plantejar reptes de futur . La principal eina d'avaluació és l'anàlisi dels projectes que 
s'han	desenvolupat	al	llarg	d'aquests	4	anys,	però	també	s'ha	utilitzat	un	sistema	
estandarditzat	d'indicadors	d'avaluació	per	a	polítiques	locals	de	joventut.	Aquest	
sistema	estandarditzat	d'indicadors	s'anomena	SIAPJove	(Sistema	d'Indicadors	
d'Avaluació per a les Polítiques Municipals de Joventut) i és un instrument d'anàlisi 
i autoavaluació de les polítiques municipals de joventut resultat d'un procés fet pel 
Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals de 
l'Institut	de	Recerca	Educativa	de	la	Universitat	de	Girona,	del	qual	l'Àrea	de	Joventut	
en forma part . 

Anualment	s'ha	elaborat	un	informe	presentant	de	forma	organitzada	i	estructurada	
els resultats de l'aplicació del sistema d'indicadors al municipi de Celrà . És en 
aquests	informes	on	es	reflecteixen	el	conjunt	de	dades	recollides	i	els	resultats	
de	l'aplicació	dels	indicadors	amb	les	corresponents	gràfiques	per	facilitar-ne	la	
visualització	i	comprensió.	

A grans trets, i de resultes de l'aplicació del SIAP Jove, podem extreure les 
següents conclusions:

• L'Àrea	de	Joventut	fa	una	ferma	aposta	per	a	l'ocupabilitat	juvenil,	entesa	com	
la capacitat de generar processos d'aprenentatge educatius i laborals, afavorint 
la igualtat d'accés en els recursos ocupacionals .  

• Al llarg d'aquests 4 anys, ha esdevingut un espai de referència en l'àmbit 
educatiu, treballant de forma permanent i coordinada amb l'Institut de Celrà, les 
entitats	juvenils,	l'Àrea	d'Educació	i	Serveis	Socials. 

• S'han començat a desenvolupar espais de salut juvenil que passen bàsicament 
per la gestió emocional i la salut sexual i afectiva .  

• La participació individual i col·lectiva se situa a diferents escenaris: el Local 
Jove, a les entitats juvenils i als espais de carrer .  

• Impuls de pràctiques culturals desenvolupades per joves del municipi i per les 
pròpies	Àrees	de	Joventut	i	Cultura	de	l'Ajuntament.	 

• Manca de de polítiques en l'àmbit de l'habitatge i la mobilitat juvenil . 

• Increment	de	la	dotació	pressupostària	de	l'Àrea	de	Joventut,	
passant de 27 .500 € el 2016 a 101 .250 € el 2019 . 
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1.3 Metodologia

El	Pla	Local	de	Joventut	2021-25	és	el	resultat	d'un	procés	de	debat	i	reflexió,	
sobretot	disseny	dirigit	per	l'Àrea	de	Joventut	de	l'Ajuntament	de	Celrà	que	ha	
comptat amb la complicitat de diferents àrees municipals i agents del territori .  
Es desglossa en tres grans espais: diagnosi, disseny i avaluació .

1.3.1 METODOLOGIA DE LA DIAGNOSI
Les	eines	que	s'han	utilitzat	es	poden	distribuir	en	els	nivells	quantitatiu	i	qualitatiu:

 ● QUALITATIU
  		Avaluació	dels	projectes	de	l'Àrea	de	Joventut
  		Espais	de	coordinació	entre	l'Àrea	de	Joventut
    Espais de coordinació entre els diferents agents educatius,  
      de lleure, d'ocupació i de salut que desenvolupen polítiques juvenils .
    Trobades amb grups de joves
    Anàlisi d'indicadors d'avaluació – Sistema d'Indicadors  
      d'Avaluació de Política Juvenils (SIAP Jove)

 ● QUANTITATIU:
    Anàlisi de dades quantitatives municipals 
      en relació amb diferents espais de treball
    Anàlisi de dades quantitatives a nivell de Catalunya
      en relació amb diferents espais de treball
    Anàlisi d'indicadors d'avaluació - SIAP Jove

A	través	de	l'anàlisi	qualitativa	i	quantitatiu	s'ha	pogut	analitzar	la	realitat	juvenil	i	les	
polítiques juvenils que es desenvolupen a Celrà . En aquest sentit, s'ha observat què 
es fa i amb quins recursos es duu a terme . 

1.3.2 METODOLOGIA DEL DISSENY
A partir de la diagnosi es plantegen els objectius estratègics, les línies d'intervenció, 
el	disseny	metodològic	i	el	disseny	d'avaluació	pels	pròxims	quatre	anys.	Les	
característiques	metodològiques	es	regeixen	pels	següents	principis	metodològics: 

• Perspectiva holística del jove: partir d'una  visió integral de la persona 
en la seva realitat per poder determinar els possibles riscos i una intervenció 
integrada	de	forma	individualitzada.	 

• Model relacional-vincular: necessitat de treball des de la circularitat i les 
relacions intrínseques entre pensament (espai cognitiu), acció (espai pragmàtic) 
i emoció (espai emocional) . 
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• Coneixement compartit i divergent: treball entre diferents àrees i agents  
que es relacionen amb la població juvenil . 

• Interseccionalitat: parant atenció a les diferents formes de discriminació per 
veure el món atenent a tota la seva complexitat i posar consciència als eixos de 
desigualtat que provoquen experiències d'opressió i privilegis . 

• Revisió interna i compartida: un espai que recull i acull les persones joves, 
acceptant	totes	les	seves	característiques	per	tal	que	puguin	reflexionar	sobre	
el	rol	professional.	Partir	d'un	espai	de	treball	que	generi	un	ambient	òptim	per	
mirar-nos internament . 

• Qualitat: des de la voluntat de transformar la realitat juvenil i millorar-la per 
donar	resposta	a	les	necessitats	del	jovent	relacionades	amb	les	dificultats	
d'autoconeixement i autopercepció, ocupabilitat i aprenentatges futurs amb una 
dotació	de	recursos	humans,	materials	i	econòmics	que	impulsin	l'obtenció	dels	
objectius plantejats des d'espais d'acompanyament i creativitat . 

1.3.3 METODOLOGIA DE L'AVALUACIÓ
L'avaluació del PLJC 2021-25 es basarà en 3 eixos que se sustentaran en funció de 
diferents	elements	i	es	proposa	fer-la	a	través	de	les	memòries	de	cada	projecte	que	
se'n desprèn . 

Característiques principals:
• Interès	pels	significats	subjectius	dels	joves
• Reflexivitat	sobre	el	tècnic	en	el	procés	
• Immersió en la pràctica del PLJC
• Interès pels processos microsocials i casos concrets 
• Anàlisi inductiva de les dades empíriques 
• Interès per l'estudi de casos concrets i estratègics  

Procés de recerca:
• Immersió o contacte prolongat amb el jovent 
• Heterodòxia	metodològica	
• Ús	d'un	disseny	emergent	i	flexible	
• Ús de mètodes de recollida de dades semi o poc estructurats 
• Predomini de dades en forma de textos o imatges

Usos de la informació:
• Il·lustració de les dades en el seu context 
• Plasmar la diversitat en l'anàlisi 
• Utilitzar	explicacions	basades	en	significats	subjectius	i	atribucions	causals	
locals	i	específiques
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DIAGNOSI: UNA MIRADA 
CAP AL JOVENT DE CELRÀ

2.1 Anàlisi de la realitat juvenil

2.1.1 EL MUNICIPI
Celrà és un municipi de 5 .669 habitants (2020), situat al nord-est de la comarca 
del Gironès . 

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 del Ter, mentre que al 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  
Barcelona-Portbou .

El municipi de Celrà s’estructura en 3 grans sectors: 

• El	barri	vell	–	espai	on	agrupa	la	zona	més	antiga	del	poble	 
i on es situa el Local Jove, l’Ajuntament, la Fàbrica, l’Ateneu de Celrà . . . 

• El polígon residencial – espai de nova creació de residència  
i	on	es	localitza	l’Institut,	l’Escola	de	Dansa,	el	centre	de	Promoció	 
Econòmica	i	la	zona	esportiva. 

• El Polígon Industrial – Espai on agrupa la major part de les empreses de Celrà .

2.1.2 ESTRUCTURA POLÍTICA
L’Ajuntament de Celrà està format per 13 regidors i regidores que conformen el Ple 
Municipal . L’equip de govern el formen l’Alcalde i 7 regidories que s’estructuren de la 
següent manera:

(Pàgina següent)
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Gràfic	1. Organigrama de l’equip de govern, 2020 . Font: www.celrà.cat.

2.1.3 ESTRUCTURA TÈCNICA
Gràfic	2. Organigrama equip tècnic de joventut, 2020 . Font: Elaboració pròpia .

Tècnica de joventut

Professional 
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2.1.4 EQUIPAMENTS JUVENILS

Espais d'ús exclusiu per a joves

LOCAL JOVE
Equipament de titularitat municipal i exclusiu per al jovent del poble . En el Local 
Jove es potencia la trobada, l'intercanvi, els dubtes i la comunicació entre el jovent . 
A més a més, es fan diferents activitats, xerrades i tallers al llarg de l'any . 

És un espai de referència, creació i debat de les persones joves a través de 
facilitar-los-hi diferents de serveis enfocats a millorar-ne el seu empoderament, 
les habilitats socials, l'aprenentatge i l'ocupabilitat des de la creació d'un pensament 
crític i divergent . 

CASAL POPULAR DE JOVES “EL MOLL”
El Casal Popular de Joves (CPJ) “El Moll” és un espai assembleari i autogestionat 
per les entitats juvenils de Celrà . El projecte va néixer l'any 2014, quan les entitats 
juvenils de Celrà van veure necessari crear un punt de referència i trobada pel jovent 
celranenc	i,	alhora,	crear	un	model	d'autogestió	econòmica	per	les	entitats	juvenils	
del poble . Des del CPJ El Moll es treballa dia a dia per potenciar les relacions entre 
el	jovent	i	el	teixit	associatiu	del	poble,	a	més	a	més,	ajuda	a	teixir	afinitats	entre	
diferents	joves	i	projectes	juvenils	i	a	dinamitzar	el	jovent	celranenc.
 
Espais de referència i ús juvenil

INSTITUT DE CELRÀ
Centre	d'estudis	de	secundària	de	1r	d'ESO	fins	2n	de	Batxillerat	i	agrupa	alumnat	
dels municipis de Celrà, Juià, Bordils, Sant Joan de Mollet, Flaçà, Sant Martí Vell, 
Madremanya, Medinyà, Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls .

El curs 2019-20 el formen 677 alumnes i s'estructura en:
• 6 línies de 1r d'ESO
• 5 línies de 2n d'ESO
• 5 línies de 3r d'ESO
• 5 línies de 4t d'ESO
• 2 línies a 1r i 2n de Batxillerat

Pel que fa a Celrà, trobem:
• 291 alumnes a ESO, que representen el 52,6% de l'alumnat d'ESO .
• 59 alumnes a Batxillerat, que representen el 47,6% de l'alumnat de Batxillerat .

Per tant, l'alumnat de Celrà representa el 51,7% a tot l'Institut de Celrà . 
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Taula 1. Percentatge de graduats d'ESO i Batxillerat INS de Celrà, 2015-2020 .
Font: Elaboració pròpia.

CURS GRADUATS EN ESO TÍTOL DE BATXILLERAT
2015-16 75,81% 81,03%
2016-17 86,67% 85,45%
2017-18 87,63% 86,21%
2018-19 90,51% 91,34%
2019-20 90,15% 94,34%

SKATE PARK 
Les instal·lacions consten d'un bank ramp, un quarter pipe, un funbox, un flat rail i un 
altre rail.	L'any	2014	es	va	realitzar	una	ampliació	a	través	de	la	demanda	del	Consell	
Infantil	2014,	i	es	van	afegir	quatre	mòduls	més:	un	quarter, un bank, un spine i un 
caragol . Aquestes instal·lacions són adequades per patinar amb Skate Park, BMX, 
rollings i scooters . 

PAVELLÓ DE LES PISCINES
Durant	l'estiu,	centralitza	la	major	part	de	l'activitat	del	municipi	com	el	Casal	d'Estiu.	
A l'hivern acull actes de la Festa Major i altres activitats puntuals .

PAVELLÓ D'ESPORTS
Centre de l'activitat esportiva, conduït per les entitats amb el suport municipal .

PLACES I CARRERS DEL MUNICIPI
Espais de relació juvenil on es pot establir un treball socioeducatiu i comunitari 
des del medi obert . 

CENTRE CÍVIC
El	Cívic,	com	es	coneix	popularment,	té	una	llarga	trajectòria	com	a	espai	de	
dinamització	cultural	i	social	del	municipi.	A	més	del	servei	gastronòmic	que	li	és	
propi, acull regularment concerts, exposicions i altres activitats en festes concretes, 
com ara la festa major o el carnaval .

ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA
Única escola de Dansa Municipal en tota la província de Girona, és una escola 
orientada	a	una	formació	bàsica	o	d'accés	a	itineraris	professionalitzadors,	segons	
els interessos i possibilitats de cadascú . 

CENTRE CULTURAL LA FÀBRICA
Integrat	dins	el	Centre	Cívic,	l'edifici	dóna	cabuda	a	la	biblioteca	municipal,	les	
piscines municipals, el centre cívic, el local d'entitats, aules per als tallers, l'escola 
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d'Art municipal, una sala d'exposicions, l'aula de l'Escola de Música del Gironès, 
la	Ràdio	de	Celrà	i	les	oficines	de	l'Ajuntament.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Gestiona diferents projectes relacionats amb l'àmbit de l'ocupació i la formació com 
la borsa de treball, el viver d'empreses, la Borsa de Treball, el servei d'assessorament 
per a la creació d'empreses, formació, els plans d'ocupació, el Pla Estratègic de 
la	Llera	del	Ter	2013-2020,	el	Pla	d'Acció	per	a	la	diversificació	econòmica	de	la	
Llera	del	Ter	a	partir	dels	recursos	endògens,	el	Pla	d'Acció	per	a	la	diversificació	
econòmica	de	les	zones	d'activitat	econòmica	de	la	Llera	del	Ter	i	el	suport	en	la	
dinamització	del	comerç	local	i	altres	iniciatives	de	desenvolupament	local.

TEATRE ATENEU
Teatre Municipal de Celrà amb una programació estable i esdeveniments puntuals . 
Compta amb un servei de bar .

BIBLIOTECA MUNICIPAL
La Biblioteca Municipal de Celrà es posa en funcionament l'any 1998 en una de 
les naus de l'antiga fàbrica Pagans, una vella instal·lació de tipus industrial ara 
reconvertida en un modern centre cívic, lúdic i cultural . La Biblioteca està dividida 
en quatre apartats: àrea infantil i juvenil, àrea d'entreteniment, àrea de coneixement 
i àrea d'informàtica .

2.1.5 ENTITATS JUVENILS 
Les entitats formals o no formals juvenils són:

• Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC INS de Celrà)
• Institut Feminista
• Jovent de Celrà
• Esplai de Celrà
• Taxeks
• La Forja – Llera del Ter

Les entitats a les quals hi participen joves són:
• Club esportiu Joventut Celrà
• Club Patinatge Celrà
• Club Tenis Celrà
• Unió Cultural Esportiva Celrà
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2.1.6 CONTEXT POBLACIONAL 
Conèixer la realitat juvenil de Celrà és el primer pas per abordar les problemàtiques 
i necessitats de la població juvenil . Aquesta primera part d’anàlisi recull algunes 
dades	demogràfiques	que	ens	ajudaran	a	comprendre	les	característiques	de	la	
població jove de Celrà . 

La informació ha estat distribuïda en diversos apartats, al llarg dels quals s’aborden 
diferents aspectes de la realitat juvenil .

En	primer	lloc,	hem	analitzat	les	dades	relacionades	amb	l’estructura	demogràfica	del	
conjunt de la població del municipi (evolució de la població, piràmide de població . . .), 
i	després	hem	analitzat	les	dades	demogràfiques	de	la	població	jove	de	Celrà.

EVOLUCIÓ I ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ AL MUNICIPI
Celrà compta actualment amb una població de 5 .669 habitants . En el transcurs 
dels últims 6 anys, el creixement de la població ha augmentat de forma ascendent 
i	ininterrompudament.	Tot	i	això,	el	creixement	ha	sigut	molt	significatiu	durant	l’any	
2019 en relació amb la resta d’anys, ja que s’ha accelerat considerablement .

Gràfic	3. Evolució de la població de Celrà, 2015-2020 . Font: Padró municipal, 2020.
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Les	piràmides	de	població	ens	exposen	l’estructura	demogràfica	del	territori	de	 
Celrà, distribuïda en edat i sexe . Podem observar que la major part de la població 
està concentrada entre els 36 i els 47 anys . Convé esmentar que les persones amb 
edats entre els 6 i els  35 anys formen part d’un ampli sector del municipi . Celrà 
gaudeix d’una població poc envellida donat que el 77,6% de la població se situa 
entre els 0 i els 53 anys .
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2.1.7 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ JUVENIL 

Característiques	sociodemogràfiques	juvenils

Índex de joventut: la població jove de Celrà de 12 a 35 anys representa el 29,4% 
(1 .668 joves) del total de la població del municipi . 

Índex d’immigració juvenil: el jovent d’origen immigrant representa el 29,3% (489 
joves) de la població jove de Celrà . 

L’any 2020, la població juvenil de Celrà d’entre 12 i 35 anys és un total de 1 .668 
persones, un 29,4 % del total de la població celranenca . El percentatge d’edat més 
elevat entre la població juvenil se situa entre els joves de 12, 13 i 17 anys . 

L’índex de població juvenil ens ofereix dades envers la proporció de persones joves 
de Celrà . El municipi té una tendència lleugerament superior en proporció a la 
població juvenil de la comarca del Gironès i a tot Catalunya . 

Pel que fa a l’evolució de la població jove en el transcurs dels últims 4 anys 
en el conjunt del territori català, ha patit una tendència negativa . És a dir, una 
davallada de la població juvenil . En canvi, en el municipi de Celrà, la tendència 
ha	sigut	positiva,	fins	i	tot,	per	sobre	de	la	comarca	del	Gironès	que	no	ha	
experimentat cap variació important .

-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0%

HOM ES DONES

Gràfic	4. Població de Celrà de 0 a 102 anys per gènere i grups d'edat, 2020 .
Font: Padró municipal, 2020.
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Taula 2. Persones joves de Celrà segona edat . Dades absolutes i percentatges, 2020 . 
Font: Padró municipal, 2020.

EDAT NOMBRE PERCENTATGE

12 106 6,35

13 85 5,10

14 64 3,84

15 72 4,32

16 56 3,36

17 79 4,74

18 58 3,48

19 69 4,14

20 69 4,14

21 63 3,78

22 68 4,08

23 62 3,72

24 71 4,26

25 76 4,56

26 53 3,18

27 61 3,66

28 73 4,38

29 68 4,08

30 60 3,60

31 66 3,96

32 69 4,14

33 77 4,62

34 68 4,08

35 75 4,50

TOTAL 1.668 100,00

En relació amb el gènere de la població jove, el 49,64 % (828) dels joves de 12 a 
35	anys	s’identifiquen	com	a	dones	i	el	50.36	%	(840)	s’identifiquen	com	a	homes.	
Tanmateix, hem de tenir present que les dades del padró municipal només recullen 
la	forma	binària	dona/home,	de	manera	que	no	es	comptabilitzen	les	persones	
que	no	s’identifiquen	dins	d’aquesta	expressió	de	gènere.	

La piràmide de gènere i edat ens evidencia que per les diferents franges 
d’edat ens trobem un nombre similar de dones i homes, per tant, estem davant 
una piràmide molt homogènia . 
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Gràfic	5. Població jove de Celrà de 12 a 35 anys per gènere i edat, 2020 .
Font: Padró municipal, 2020.

2.1.8 EL FET MIGRATORI DE LA POBLACIÓ JUVENIL CELRANENCA
Per a un bon anàlisi del territori de Celrà, hem considerat idoni tenir en compte 
el fenomen migratori . 

Actualment, la majoria de moviments migratoris a nivell celranenc es donen en l’àmbit 
de Catalunya, tot i que els moviments no són tan accentuats com es produïen als 
inicis	del	2000.	No	obstant	això,	els	anys	2014	i	2019	hi	ha	hagut	un	lleuger	repunt	
del saldo migratori en relació amb els anys anteriors . 

Gràfic	6. Evolució de les migracions internes i externes de Celrà, 1998-2019 .  
Font: Idescat, 2019

-30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

12 a 15

16 a 19

20 a 23

24 a 27

28 a 31

32 a 35

DONES HOM ES



15

Migracions internes i externes

La població jove amb nacionalitat estrangera a Celrà és de 489 joves, que 
representen un 29,3 % de la població juvenil . 

Per	dur	a	terme	aquest	apartat,	ens	hem	centrat	en	realitzar	l’anàlisi	de	la	població	
segons nacionalitat estrangera al municipi de Celrà, al Gironès i a Catalunya . Les 
dades absolutes de la població segons nacionalitat al municipi de Celrà, la població 
jove amb nacionalitat estrangera al municipi de Celrà i l’evolució que ha tingut en els 
últims anys la població jove amb nacionalitat estrangera .

Segons l’anàlisi de la població en els tres àmbits territorials que podem observar a 
la taula, les persones amb nacionalitat estrangera que es situen dintre de la Unió 
Europea, a Celrà són el 50%, mentre que al Gironès arriba al 36% i a Catalunya 
al 39,3% . Tot seguit, la xifra més alta de població estrangera al municipi de Celrà 
s’atribueix a població d’origen africà, situant-se al 28,7% amb relació al total de la 
població estrangera . La tendència de Celrà segueix el mateix patró que a la comarca 
del Gironès i al conjunt de Catalunya . 

Taula 3. Població segons nacionalitat estrangera al municipi de Celrà, Gironès i 
Catalunya, 2019 . Font: Padró municipal, 2020.

Resta UE Resta 
Europa Àfrica Amèrica del 

Nord i Central
Amèrica 
del Sud Àsia Oceania

Celrà 392 19 225 84 39 25 0

% 50% 2,4% 28,7% 10,7% 4,9% 3,2% 0%

Gironès 52.042 649 52.523 14.312 14.203 10.891 97

% 36,0% 0,4% 36,3% 9,9% 9,8% 7,5% 0,1%

Catalunya 469.413 53.138 296.118 39.103 168.717 167.383 752

% 39,3% 4,4% 24,8% 3,3% 14,1% 14% 0,1%

Si el 2016 la població jove estrangera era del 26,78%, amb 4 anys, aquesta ha 
crescut	fins	al	70,68%

La	procedència	més	significativa	de	joves	de	Celrà	amb	nacionalitat	estrangera	és	
romanesa (19,42%) . La crida de les famílies per treballar a les empreses càrniques de 
la	zona	ha	provocat	l’arribada	de	persones	d’origen	romanès	superant	la	nacionalitat	
gambiana, que és la segona més nombrosa (2,93%) . Molts d’aquests joves pertanyen 
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a segones generacions de famílies nouvingudes que han vist allargada la seva estada 
al nostre poble fent necessària la diversitat juvenil . Aquests joves han vingut per 
quedar-se	i	definir	el	seu	projecte	de	vida	a	Celrà.	

Taula 4. Població jove de 12 a 35 anys de Celrà segons nacionalitat, 2020 . 
Font: Padró municipal, 2020.

NACIONALITAT DADES ABSOLUTES PERCENTATGE

No estrangers 1.179 70,68
Romanesa 324 19,42
Gambiana 49 2,93
Marroquina 37 2,22
Hondurenya 31 2,21

Així, es veu primordial la intervenció en l’àmbit de la cohesió social arrel de la gran 
arribada de població jove romanesa . Un col·lectiu, que ha arribat al municipi de 
manera gradual des de l’any 2011 per un interès concret, treballar a les empreses 
càrnies.	El	jovent	romanès	es	caracteritza	per	l’elevat	abandonament	dels	estudis	
obligatoris	i	l’interès	únic	per	treballar	a	càrnies.	Des	de	l’Àrea	de	Joventut	es	detecta	
la	dificultat	de	vincular	amb	aquest	col·lectiu	de	joves	per	la	manca	d’interès	en	
temàtiques que no siguin la feina a les empreses de càrnies . 

Tot i aquests percentatges, hem de tenir present que aquestes dades només ens 
mostren	orígens	nacionals	en	funció	del	seu	document	d’identificació.	Amb	aquest	
fet, volem evidenciar que moltes joves tenen un origen cultural que prové de països 
de	fora	de	Catalunya	i	que	no	ho	podem	reflectir	de	manera	rigorosa	per	la	falta	de	
dades en aquest sentit .  
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2.2 Anàlisi de les polítiques juvenils

2.2.1 APRENDRE ALS CENTRES EDUCATIUS
Una gran part del dia a dia dels joves passa en els centres educatius . A Celrà, 
es	compta	amb	l’Institut	de	Celrà	que	atén	l’Educació	Secundària	Obligatòria	i	la	
formació de Batxillerat de l’alumnat dels municipis de Celrà, Bordils, Flaçà, Sant Joan 
de Mollet, Sant Martí Vell, Madremanya, Juià, Medinyà (Sant Julià de Ramis), Cervià, 
Viladasens i Sant Jordi Desvalls .

Com	a	formacions	postobligatòries	destaquem:
• CFGM: 18 centres a la comarca
• CFGS: 14 centres a la comarca
• Programa de Formació i Inserció (PFI) per a joves de 16 a 21 anys sense 

estudis d’ESO: 10 centres a la comarca
• Formació Professional Bàsica: per a joves de menys de 18 anys
• Aula 2: espai municipal de suport als estudis a distància, principalment  

de la IOC .
• Estudis Universitaris: Universitat de Girona, ERAM i EUSES .
• Escola d’Adults
• Certificats	de	Professionalitat

Al llarg dels últims anys, s’ha incrementat el nombre de joves que estudien en tant 
que la formació és percebuda com una alternativa a l’atur i com una estratègia a mitjà 
termini per a posicionar-se al mercat laboral . Aquest fet també ha suposat que els 
cicles	formatius,	sobretot	els	de	grau	mitjà,	es	trobin	saturats	i	amb	moltes	dificultats	
d’accés	per	aquell	alumnat	que	es	gradua	en	ESO	amb	una	qualificació	poc	elevada.	
D’aquesta	manera,	trobem	un	gran	grup	de	joves	que	queda	exclòs	del	sistema	
públic, tot i la seva voluntat de formar-se acadèmicament i han d’optar per opcions 
privades	que	sovint	són	inassolibles	a	nivell	econòmic.		

2.2.2 APRENENTATGES MÉS ENLLÀ DE LA MIRADA ACADÈMICA
L’educació no formal és aquella que es constitueix a partir d’activitats educatives 
i	de	formació	que	es	duen	a	terme	fora	del	sistema	educatiu	oficial	i	que	resulten	
imprescindibles pel creixement personal i social . 

A Celrà, es desenvolupen diferents espais socioeducatius dins l’àmbit no formal:
• Activitats extraescolars de caràcter esportiu, artístic, acadèmic, de lleure . . .  

que desenvolupen entitats vinculades al municipi .
• Espai socioeducatiu en el marc de la programació del Local Jove

– Aula d’estudi
– Tardes joves

• Projecte Connexions que es desenvolupa a l’INS de Celrà: 
–	Punt	d’Informació	i	Dinamització	dels	Centre	Educatius	(PIDCE)



18

– Corresponsals
– Jornada de delegades i delegats
– Diada del centre educatiu
– Servei comunitari
– Taller obert
– Tallers per a la transformació social
 • Tallers de rap i racisme
 • Taller “Obrim els armaris” de relació entre 
    iguals, diversitat sexual i de gènere
– Servei d’Atenció Diürna
– Premis Treballs de Recerca
– Ajuts per a les sortides escolars i beques per a casals d’estiu
– Formació en monitor/a de lleure
– ExpoJove

2.2.3 LA NAVALLA SUÏSSA, OCUPABILITAT
Entenem que la relació de les persones joves amb el món laboral té una forta 
vinculació amb el seu grau d’ocupabilitat, és a dir, amb la seva formació, la seva 
experiència, les seves aptituds i habilitats i, sobretot, amb la seva actitud davant una 
oferta de treball . Tot i que quan parlem d’ocupabilitat ens referim a elements que 
tenen a veure amb la persona, també n’hi ha d’altres que tenen relació amb el context 
social	i	econòmic,	l’entorn	geogràfic	i	el	coneixement	dels	recursos,	aspectes	que	no	
afecten només l’àmbit individual sinó també el de la comunitat .

L’eix d’ocupabilitat pren com a referència els joves de 16 a 35 anys, que a Celrà, són 
un total de 1 .341 . Segons dades de l’Idescat per a l’any 2020, la taxa d’atur registrat 
és	del	8,33%	i	de	les	persones	joves	de	9,17%.	Tot	i	això,	hem	de	tenir	present	que	
molts joves no estan registrats a l’atur tot i la seva situació de desocupació, per tant, 
aquesta	dada	seria	superior	a	la	que	evidencien	els	registres	oficials.

Des del Servei d’Ocupació Local (SOL) de Celrà, l’any 2020 s’han inserit 10 joves en 
la franja de 16 a 25 anys i 40 persones en la franja de 25 a 45 anys . En relació amb 
la	identitat	de	gènere,	s’ha	inserit	a	parts	iguals,	persones	que	s’identifiquen	com	a	
dones	i	persones	que	s’identifiquen	com	a	homes.	

Les ofertes més sol·licitades al SOL de Celrà són, per ordre de prioritat: operari/a, 
netejador/a, administratiu/va, cambrer/a, assessor/a comercial, treballador/a familiar  
i	mosso/a	de	magatzem.

L’any 2020, el programa d’Acompanyament Juvenil ha donat suport a 64 joves 
celranencs amb realitats familiars complexes i alguns en situació de  desemparament, 
que	els	porta	a	tenir	conductes	de	risc	social,	fent	d’això	un	mètode	de	supervivència,	
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desconfiança	i	desvinculació	dels	recursos	existents	del	territori.	Aquest	fet	genera	
conflictes	de	convivència	i	promou	els	estereotips	vers	als	joves.

El	projecte	Quetzal	és	un	projecte	d’ocupabilitat	intensiva	que	ofereix	acompanyament	
orientatiu, laboral i d’habilitats a 6 joves celranencs al llarg de l’any . 

Per altra banda, el programa Referent d’Ocupació Juvenil ha atès un total de 33 joves 
amb una mitjana d’edat de 19,88 anys .

Les	ofertes	laborals	adreçades	a	joves	es	caracteritzen	per	la	temporalitat,	la	
parcialitat	involuntària,	la	sobrequalificació,	els	baixos	salaris	i	la	inexistent	protecció	
social, creant un model d’ocupació precària amb una pèrdua important de drets 
socials	i	econòmics.	

Els espais destinats a l’ocupabilitat de la població juvenil a Celrà són:
• Servei d’acompanyament juvenil
• Quetzal
• Formacions	específiques	en	professions	concretes,	habilitats	socials	 

i professionals . . .
• Borsa de Treball
• Referent d’Ocupació Juvenil
• Fira ocupacional TreballemGi

2.2.4 AUTOCONEIXEMENT 
Segons	l’Organització	Mundial	de	la	Salut	(OMS),	la	salut	es	defineix	com	“un	estat	
complet	de	benestar	físic,	psicològic	i	social,	i	no	la	mera	absència	de	malaltia”	
(OMS, 1946) . Aquest és un concepte integral de salut que fa referència no només 
als	aspectes	físics	o	fisiològics,	sinó	a	la	globalitat	de	la	persona,	incloent-hi	la	
dimensió	psicològica	i	de	benestar	social.	L’OMS	(1986,	1997,	2016)	sempre	ha	
preferit	treballar	la	salut	posant	l’èmfasi	en	allò	que	genera	salut	i	no	en	el	que	
provoca malaltia . L’àmbit socioeducatiu constitueix, per moltes raons, un espai 
idoni per desenvolupar competència i capacitats en l’àmbit de la salut . Entenem la 
promoció de la salut com el procés de capacitar les persones i les comunitats perquè 
augmentin el control sobre els determinants de la salut i, per tant, millorin la seva 
salut.	Això	implica:

• Entorn: intervenir sobre l’entorn, tant per reforçar els factors que contribueixen 
al	desenvolupament	d’hàbits	de	vida	saludables	com	per	modificar	aquells	 
que impedeixen posar-los en pràctica . 

• Habilitats: promoure el desenvolupament de les habilitats individuals  
i	la	capacitat	de	la	persona	per	influir	sobre	els	factors	que	determinen	 
la seva salut . 
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Els àmbits sobre els quals s’ha de posar la mirada són:
• Hàbits saludables
• Afectivitat	i	socialització
• Benestar emocional
• Seguretat i riscos

En l’àmbit de les polítiques juvenils es desenvolupen programes en diferents 
espais juvenils:

• Programa Salut i Escola a l’INS de Celrà
• Punt Lila
• Dies mundials
• Tardes Joves
• Campanyes de la Direcció General de Joventut
• Tallers de prevenció de violències sexuals i violències LGTBI

En	els	darrers	mesos,	els	mitjans	de	comunicació	s’han	fet	ressò	de	dues	notícies	
que posen en alerta la necessitat d’abordar les violències sexuals des de les  
entitats municipals:

Juny 2020 – Save the children
Informe ‘(Des)información sexual: pornografía y adolescencia’:
Els	i	les	adolescents	veuen	pornografia	per	primera	vegada	als	12	anys	i	
gairebé 7 de cada 10 (el 68,2%) la consumeixen de forma freqüent . Aquest 
consum	es	produeix	en	la	intimitat	(93,9%)	i	al	telèfon	mòbil	i	se	centra	en	
continguts gratuïts en línia (98,5%), basats de manera majoritària a la violència 
i	la	desigualtat.	Així	ho	revela	l’informe	‘(Des)	informació	sexual:	pornografia	
i adolescència’ que hem elaborat des de Save the Children per estudiar el 
consum de continguts sexuals entre la població adolescent i l’impacte que 
aquests tenen en les seves relacions i el seu desenvolupament .

02/10/2020 – CCMA
Deu detinguts al País Valencià per la violació en grup  
a una menor de 14 anys
Detinguts a la localitat valenciana de l’Olleria deu homes, cinc d’ells menors, per 
una violació grupal a una noia de 14 anys . Els fets haurien passat dissabte 26 als 
afores d’aquesta població de la comarca de la Vall d’Albaida i hi haurien participat 
entre 15 i 20 joves . Segons han explicat a EFE fonts de la investigació, s’investiga 
si els detinguts haurien drogat la menor amb alguna substància en el transcurs 
d’una festa . Totes les detencions s’han fet aquest divendres i no es descarta que 
hi	hagi	més	detencions	en	les	pròximes	hores.

En aquest context social, on les violències sexuals són presents a molts espais, 
l’Ajuntament de Celrà considera imprescindible treballar per una educació sexual que 
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s’integri de manera transversal en tots els processos educatius . Educar per fugir de la 
visió heteronormativa i binària i dels missatges basats en la por, els mites i els tabús 
des d’un enfocament d’autoconeixement, diversitat i plaer . 

2.2.5 MOURE’S PEL TERRITORI
El	transport	públic	és	un	mitjà	àmpliament	utilitzat	pel	jovent	de	Celrà	donada	la	
bona connectivitat del municipi amb Girona a través dels serveis de Bus interurbà i 
de tren regional . Tanmateix, les poques freqüències de pas o la manca de connexió 
amb	altres	municipis,	facilita	que	els	joves	utilitzin	altres	eines	de	mobilitat	menys	
sostenibles.	Així,	la	majoria	de	joves	utilitzen	el	transport	privat	per	traslladar-se,	ja	
sigui en cotxe propi pels majors de 18 anys o el d’una amistat o familiar . En aquest 
sentit, s’ha evidenciat la necessitat de facilitar recursos per accedir al transport públic 
per raons educatives . 

Els recursos que es destinen des de l’Ajuntament al transport juvenil són escassos, i 
el principal és el servei de Bus Nit de Fires de Girona, servei que s’ofereix durant les 
nits de concerts a la Copa per facilitar l’anada i tornada del jovent a la ciutat a través 
d’una mobilitat segura . L’elevat cost del servei impossibilita oferir-lo durant la resta de 
l’any, tot i la bona acceptació que tindria per part dels joves per reduir riscos . 

2.2.6 EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES
La	programació	cultural	del	municipi	neix	en	el	seu	gruix,	de	la	mà	de	l’Àrea	de	
Cultura de l’Ajuntament de Celrà, a través de la programació de l’Ateneu de Celrà i la 
col·laboració	en	activitats	organitzades	per	les	entitats	del	municipi.	Tenint	en	compte	
el fàcil accés per a la població celranenca a actes culturals a l’Ateneu de també cal 
destacar que, el 2019, només el 10% dels espectadors i participants d’aquests actes 
han estat joves . 

L’oferta d’oci o cultura nocturna al municipi, recau en gran part en les entitats juvenils 
a través de la creació de diferents espais: Casal Popular de Joves “El Moll”, la Festa 
Major, la Festa Petita, el Carnaval, el Terrat . . .

Des de l’Ajuntament s’apliquen estratègies de foment i suport a la creació cultural 
juvenil,	es	planifiquen	i	es	desenvolupen	estratègies	per	afavorir	l’accés	del	jovent	a	
la	cultura.	La	coordinació	entre	àrees	municipals	i	entitats	és	l’eix	per	canalitzar		les	
necessitats juvenils . 

Entre els projectes que s’han desenvolupat al llarg dels últims quatre anys en l’àmbit 
cultural destaquem:

• A-taca: art urbà
• Art pel canvi
• Aula de Teatre
• Programació del teatre l’Ateneu
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• El Terrat
• Escola d’Art
• Escola de Dansa
• Escola de Música
• Activitats juvenils a la Biblioteca
• Tallers i activitats musicals a càrrec de Taxeks
• Young Talent Gironès

2.2.7 MANERES DE VIURE
Donat que les dades en relació amb l’emancipació i l’habitatge de Celrà són 
complexes de trobar, ens referenciem amb el document que elabora l’Observatori 
Català de la Joventut a través de l’Enquesta de població activa el 3r trimestre del 
2020, “Situació laboral de les persones joves a Catalunya” i podem concloure que:

• En el darrer trimestre la taxa d’emancipació de les persones joves d’entre  
16 i 29 anys és del 19,7% . En l’anterior trimestre la taxa se situava al 20,9%  
i el mateix trimestre de l’any anterior era del 23,5% . 

• El 2007 la taxa d’emancipació arribava al 33,1% . Des de llavors ha perdut  
13,4 punts percentuals . 

• A partir del 2015 la taxa d’emancipació, que havia baixat amb força des de 
l’inici	de	la	crisi,	havia	oscil·lat	al	voltant	del	24%.	Tot	i	això,	la	taxa	no	havia	
baixat per sota del 20% . 

• La taxa d’emancipació d’aquest darrer trimestre és la més baixa des del 2007 .

Per altra banda, l’Estudi d’Habitatge i vulnerabilitat Social al Gironès, 2017-2018 
apunta diferents elements que ens permeten situar el marc de l’habitatge al territori:

• A Celrà, l’any 2011 hi havia un total de 217 habitatges buits, mentre que el 
2016, aquests eren 75 i la gran majoria pertanyien a propietats particulars .  

• Predomina el règim de propietat sobre qualsevol altre i que els habitatges  
tenen més superfície útil que la mitjana catalana .

• Pel que fa al mercat de compravenda, s’observen alguns signes de 
recuperació . En aquest sentit, a partir del 2016 es comença a recuperar  
la	construcció	d’habitatges,	però	de	manera	tímida.	

• També s’observa un increment dels preus dels habitatges, tant d’obra  
nova com de segona mà . 
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• Respecte del mercat de lloguer, el Gironès es troba entre les 7 comarques 
catalanes amb major nombre de contractes de lloguers registrats al 2017 . En 
aquest sentit, l’evolució general és positiva, tot i que amb una petita baixada 
als últims dos anys . Quant als preus, aquests mostren una tendència a la 
recuperació i actualment ens trobem amb valors similars als que hi havia abans 
de la crisi . De totes maneres, és important tenir en compte que, malgrat que 
els preus es troben en general, per sota de la mitjana catalana, s’observen uns 
preus	difícils	d’assumir	pels	perfils	de	població	vulnerable.

• El desenvolupament de les polítiques públiques malauradament no mostra 
signes tan clars de recuperació a “l’era postcrisi” . Així, per exemple, no hi 
hagut	cap	promoció	d’habitatges	de	protecció	oficial	als	darrers	5	anys	a	la	
comarca (aïllant el pes de Girona i Salt) . Mentre que la demanda d’aquest tipus 
d’habitatges no s’ha frenat i més aviat ha continuat creixent . Al 2017 hi va haver 
443 noves persones que sol·licitaven un habitatge d’aquestes característiques . 

• També s’ha pogut apreciar una baixada del nombre d’habitatges llogats 
a través de la Borsa de Lloguer Social i la desaparició de la Renda Bàsica 
d’Emancipació, així com la caiguda en picat dels ajuts d’especial urgència . 

• Tant	les	prestacions	econòmiques	concedides	en	concepte	de	lloguer,	com	les	
quantitats de diners que s’hi destinen, han pujat . La qual cosa demostra que la 
demanda general d’habitatges, no ha deixat de pujar .

• El	perfil	de	persones	en	situació	de	màxima	vulnerabilitat,	tot	i	petites	variacions,	
es	tracta	d’un	perfil	més	homogeni	que	el	de	persones	sol·licitants	d’ajut	de	
lloguer . En general, són homes o dones entre 25 i 55 anys, sense estudis, 
aturats	de	llarga	durada,	amb	ingressos	per	sota	la	renda	de	suficiència	i	que	
viuen en males condicions d’habitabilitat i/o ocupant un habitatge . 

• Més	enllà	de	la	necessitat	òbvia	d’estandarditzar	els	processos	de	sol·licituds	
d’ajuts, prestacions, d’establir circuits que ordenin l’accés, espais per estudiar 
els casos, establir les prioritats . . . el que realment es necessita són habitatges 
i	recursos	econòmics	per	donar	resposta	a	les	necessitats	de	les	persones.	
Sense els recursos materials, els recursos professionals són de poca utilitat .

• Hi ha una mancança molt important d’habitatge públic a la comarca  
del Gironès .

2.2.8 CONVIVÈNCIA, LES ULLERES DE LA INTERSECCIONALITAT
Amb la mirada posada en el reconeixement d’una població juvenil, diversa, que 
conviu i construeix de manera conjunta . Els espais i moments de relació es 
consoliden com a aprenentatges en l’autoconeixement, la percepció dels altres,  
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la gestió de les habilitats socials i les emocions, la diversitat i l’empoderament . 
Atendre la diversitat des del reconeixement i l’acceptació de l’altre, de la seva 
individualitat, els seus orígens, les seves experiències, coneixements i valors, el 
seu gènere i la seva construcció d’identitat com a persona és la nostra forma de 
desenvolupar els espais relacionals de la joventut a Celrà . 

Creiem que la diversitat per raó de gènere, fenotip, capacitats, classe social, origen, 
religió . . . està plenament relacionada amb la construcció de jerarquies i estereotips 
que	marquen	les	diferències	i	les	estigmatitzen.	En	aquest	sentit,	hem	evidenciat	que	
existeixen desigualtats estructurals que fomenten processos d’exclusió i desigualtat . 
Posar la mirada cap a la interseccionalitat ens permet enfocar per veure el jovent amb 
una determinada sensibilitat . Què passa amb les lesbianes amb diversitat funcional 
quan reclamen espais per poder gaudir de la seva sexualitat? Què passa amb les 
dones migrades que busquen expressar la seva religiositat lliurement? Què passa 
amb les persones que són rebutjades als llocs de treball pel seu cognom, el seu 
color de pell i el barri on viuen? Davant d›aquest escenari, és fonamental sortir de les 
categories preestablertes o, si més no, a qüestionar la manera com aquestes s›han 
construït.	En	definitiva,	hem	de	posar	l›accent	en	la	interseccionalitat	per	veure	el	
jovent atenent a tota la seva complexitat .

Si	es	mira	amb	ulls	de	jove,	aquesta	complexitat	crea	moltes	dificultats	per	arribar	a	
tenir	experiències	inclusives,	mancades	de	conflicte	i	que	prevegin	mecanismes	de	
participació.	Les	dificultats	retroalimenten	les	desigualtats	entre	la	població	juvenil.

Tot	això	ens	fa	posar	la	mirada	cap	als	mecanismes	que	generen	exclusió	i	incorporar	
l’atenció a les diversitats i les seves necessitats com a persones, tenint en compte les 
diferents realitats juvenils . S’ha de tenir present que el col·lectiu dels joves no és un 
col·lectiu homogeni, sinó que és divers i plural . 

Un altre element clau és entendre que la comunicació o la informació juga un paper 
fonamental en l›apropament i per tant en la participació jove des de les seves 
diversitats . També és essencial per poder prevenir la construcció d›estereotips  
i de mecanismes excloents en la comunicació .  

En aquest context de convivència juvenil, la interseccionalitat és un espai que ha 
d’imperar en tots els espais de relació, amb una mirada cap a l’Educació 360º que 
entengui la comunitat i el municipi com un ecosistema educatiu local, capaç de 
connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la 
vida de les persones . Aquest plantejament vincula els espais educatius, les famílies 
i tots els agents i recursos de la comunitat, vetllant per garantir l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats .
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DISSENY: HORITZÓ 2025, MARCANT 
UTOPIES

3.1 Objectius estratègics

La	missió	del	PLJC	és	tenir	una	eina	de	treball	per	ordenar,	sistematitzar	i	definir	les	
polítiques	de	joventut	per	als	pròxims	4	anys.	Aquestes	polítiques	se	subjecten	sobre	
la base de l’acompanyament, la transformació i l’empoderament .

Pels propers anys es proposen cinc objectius estratègics:

• Facilitar espais d’emancipació juvenil per a la creació de projectes de vida  
des de la millora de les condicions i oportunitats .

• Desconstruir els diferents eixos d’opressió juvenil generant consciència de 
privilegis i cedint espais de poder des de l’abordatge de la interseccionalitat,  
la interculturalitat i la prevenció de qualsevol tipus de violència .

• Posar una mirada holística als aprenentatges juvenils des de la concepció  
de municipi 360º .

• Promoure l’accés de les persones joves a les diverses formes de cultura  
per cohesionar la societat .

• Pensar, comunicar-nos i actuar conjuntament amb els diferents agents que  
es	relacionen	amb	el	jovent,	compartint	objectius	i	recursos,	unificant	capacitats	
i esforços, relacionant les accions .

3.2 Estructuració del pla

A partir d’aquests objectius estratègics el PLJC 2021-2025 s’estructura en set 
àmbits d’actuació . Cadascun d’aquests àmbits d’actuació suposa un marc per 
situar les intervencions que són responsabilitat dels diversos serveis o àrees de 
gestió municipals . Sota cada àmbit d’actuació es situen els objectius operatius, les 
propostes	d’acció	i	finalment	els	projectes	que	se’n	deriven.

Aquests	àmbits	d’actuació	contenen	els	seus	objectius	operatius,	fins	a	un	total	de	
vint.	Els	objectius	operatius	definits	per	al	PLJC	hauran	de	ser	eines	que	tinguin	la	
suficient	flexibilitat	perquè	les	mesures	que	n’han	de	fer	possible	l’assoliment	puguin	
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ser	redefinides,	suprimides	o	adaptades	al	llarg	del	temps.	També	han	de	permetre	
que se n’incorporin de noves, ja que no tindria sentit un pla absolutament tancat, que 
impedís la participació global o que no fos capaç de reconèixer les possibles errades 
que s’haguessin produït en la seva elaboració .

Per	a	cadascun	dels	vint	objectius	operatius	es	defineixen	diverses	propostes	
d’intervenció,	fins	a	un	total	de	50,	que	n’han	de	permetre	l’assoliment	a	través	dels	
29 projectes que es projecten desenvolupar . Aquest conjunt de projectes seran 
fàcilment	avaluables	a	través	de	les	memòries	que	incorporen	cada	un.	Al	llarg	
del	procés	de	desenvolupament	i	aplicació	del	PLJC	s’aniran	definint	les	accions	
a desenvolupar per fer efectives cadascuna de les mesures i, paral·lelament, es 
prendran decisions sobre quina àrea o servei municipal és responsable de la seva 
execució o quin nivell de cooperació s’estableix entre àrees i serveis .

3.3 Criteris metodològics

Els	projectes	que	desenvolupen	el	PLJC	responen	a	3	criteris	metodològics:

• Coneixement compartit i divergent: treball entre diferents àrees i agents  
que es relacionen amb la població juvenil .

• Participació juvenil: entesa com l’eix vertebrador de coneixement i projecció  
de la realitat i necessitats juvenils .

• Interseccionalitat: parant atenció a les diferents formes de discriminació per 
veure el món atenent a tota la seva complexitat i posar consciència als eixos  
de desigualtat que provoquen experiències d’opressió i privilegis .

3.4 Objectius operatius i mesures

3.4.1 APRENENTATGE MÉS ENLLÀ DE LA MIRADA ACADÈMICA

Objectiu 1:  Crear recursos complementaris al sistema educatiu per millorar l’èxit en 
l’itinerari	educatiu	dels	joves,	focalitzat	en	l’alumnat	amb	majors	dificultats	socials.

Objectiu 2: Generar una oferta educativa fora dels centres educatius que respongui 
a criteris de qualitat i equitat .

Objectiu 3: Facilitar un espai d’orientació i presa de decisions en relació a les 
oportunitats d’aprenentatge i el propi itinerari formatiu .
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PROPOSTES D’ACCIÓ QUE SE’N DERIVEN

1 . Creació d’un sistema de beques per a garantir la igualtat d’oportunitats en 
l’accés als estudis postobligatoris .

2 . Seguir oferint el servei d’Aula d’Estudi de Secundària per tal de millorar les 
competències de l’alumnat de l’INS de Celrà . 

3 . Ampliar el servei d’Aula d’Estudi de Secundària .

4 . Creació	d’una	Aula	d’estudi	per	l’alumnat	de	batxillerat	amb	la	finalitat	d’ajudar	
als estudiants les Proves d’Accés a la Universitat .

5 . Servei d’ajuda a la tramitació de beques destinades a les persones joves .

6 . Potenciació de l’oferta d’activitats educatives, fora de l’horari lectiu, adreçada 
a	estudiants	d’educació	secundària	que	s’organitza	des	de	diferents	
equipaments, àrees municipals o entitats .  

7 . Creació d’un servei d’orientació acadèmica, de manera coordinada entre 
l’Institut	de	Celrà,	l’Àrea	de	Joventut,	l’Àrea	de	Promoció	Econòmica	i	la	Zona	
Jove de la Llera del Ter .

8 . Participació	a	la	fira	anual	Expojove,	destinada	a	donar	suport	a	les	persones	
joves en la presa de decisions sobre el seu futur professional i laboral, així  
com també a tota la comunitat educativa .

9 . Enfortiment de la col·laboració amb la UdG pel desenvolupament de  
projectes compartits: SIAP Jove, Salut Jove, projecte Hebe i d’altres que  
se’n poden derivar .

3.4.2 LA NAVALLA SUÏSSA, OCUPABILITAT

Objectiu 4: Coordinar els recursos d’ocupabilitat juvenil amb la resta 
d’agents i programes .

Objectiu 5: Aportar més recursos als espais d’acompanyament i vincle 
des del coneixement, la percepció i l’autoconeixement per a la generació 
de processos de canvi .

Objectiu 6: Promoure espais de transformació per evitar l’abandonament 
prematur dels estudis
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Objectiu 7: Facilitar a les persones joves l’oportunitat de viure experiències 
significatives	perquè	puguin	desenvolupar	el	seu	capital	competencial,	prevenint	
la inactivitat i la pèrdua de competències i apropant-los al mercat de treball .

PROPOSTES D’ACCIÓ QUE SE’N DERIVEN

10 . Creació d’un espai de coordinació de professionals municipals que intervenen 
en	polítiques	d’ocupació	juvenil	(Joventut,	Educació,	Promoció	Econòmica,	
Garantia Juvenil i Institut de Celrà) .

11 . Revisar	el	projecte	Quetzal	per	incorporar	les	empreses	del	territori	en	la	
construcció del projecte com a espai d’ocupació juvenil i assegurar les 
transicions laborals del jovent participant . 

12 . Potenciar	entre	el	jovent	els	eixos	de	desenvolupament	econòmic	al	municipi	
com	són	la	indústria	química,	el	comerç	electrònic,	la	logística	i	el	sector	
metal·lúrgic .   

13 . Desenvolupament de programes educatius i d’acompanyament per a persones 
joves que provenen de fracàs escolar i que no han adquirit les competències 
necessàries per inserir-se laboralment . 

14 . Ampliació	dels	recursos	especialitzats	per	a	joves	amb	formació	postobligatòria,	
en especial joves universitaris i de cicles formatius de grau superior, com 
a mesura preventiva d’abandonament, fugida de talent, desmotivació, 
desconfiança	en	el	sistema,	incapacitació	econòmica	per	seguir	formant-
se, pèrdua de competències per inactivitat o degradació de la imatge de les 
persones joves com a professionals .

15 . Consolidació del Local Jove com a lloc de referència d’atenció del jovent  
i pel desenvolupament de projectes d’inserció i formació laboral .

16 . Col·laboració i creació de xarxes de voluntariat com a espai d’ocupabilitat 
juvenil . 

17 . Col·laboració	amb	l’Oficina	de	Cooperació	de	la	UdG	per	millorar	la	participació	
de la comunitat universitària en projectes i serveis municipals . 

18 . Positivitzar	la	imatge	dels	joves	per	afavorir	la	seva	contractació	en	 
entorns laborals . 

19 . Vinculació amb les empreses del territori per vincular el jovent amb les ofertes 
laborals	més	pròximes.	



29

3.4.3 AUTOCONEIXEMENT

Objectiu 8: Generar espais per atendre el jovent en les situacions derivades de les 
conductes de risc associades a la salut .

Objectiu 9: Promoure coneixements a la població juvenil en relació als hàbits 
saludables,	l’afectivitat	i	la	socialització,	el	benestar	emocional	i	la	seguretat	i	els	
riscos que contribueixin a la promoció de la seva salut . 

Objectiu 10: Establir espais de coordinació entre agents que treballen per a la 
promoció de la salut juvenil a Celrà . 

PROPOSTES D’ACCIÓ QUE SE’N DERIVEN

20 . Creació d’espais, a través de tallers, accions i projectes, al Local Jove,  
a l’INS de Celrà i a les entitats que treballen amb joves, per a l’adquisició  
de coneixements, hàbits i conductes que contribueixen a la promoció de la 
salut juvenil .

21 . Coordinació amb el projecte Salut i Escola que es desenvolupa a l’INS de Celrà .
 

22 . Treballar des d’una perspectiva de l’autoconeixement, l’autopercepció i la  
gestió emocional . 

23 . Promoure l’ús, a l’INS de Celrà, de l’eina “Salut Jove”, per a l’autoavaluació  
de la promoció de la salut als centres d’educació secundària . 

24 . Desenvolupament	un	punt	específic	d’atenció	a	la	salut	juvenil	en	coordinació	
amb els agents que treballen amb la població juvenil al municipi . 

25 . Disseny d’accions en l’àmbit del consum responsable d’alcohol i altres drogues 
amb	el	suport	d’entitats	especialitzades.	

26 . Creació d’espais de coordinació en l’àmbit de la promoció de la salut juvenil .

3.4.4 MOURE’S PEL TERRITORI

Objectiu 11: Facilitar l’ús del transport públic entre el jovent per moure’s 
pel territori proper .

Objectiu 12: Afavorir alternatives de transport al vehicle privat en els espais 
d’oci nocturn . 
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PROPOSTES D’ACCIÓ QUE SE’N DERIVEN

27 . Campanya del Bus Nit adreçada a facilitar la mobilitat durant les Fires de  
Girona en l’àmbit nocturn . 

28 . Facilitar campanyes de Bus nocturn en altres esdeveniment d’oci .  

29 . Facilitar	l’ús	del	transport	públic,	bus	i	tren,	a	través	del	suport	econòmic	 
per motius laborals o d’estudis . 

3.4.5 EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES

Objectiu 13: Possibilitar l’accés a les diferents expressions artístiques de Celrà: 
arts escèniques, musicals, plàstica, dansa, audiovisuals i escriptura . 

Objectiu 14: Desenvolupar projectes innovadors de transformació socials 
a través de manifestacions artístiques .

Objectiu 15: Potenciar la creació artística juvenil i la producció cultural .

PROPOSTES D’ACCIÓ QUE SE’N DERIVEN

30 . Impuls del “Tub d’Assaig” l’Aula de Teatre juvenil de Celrà com a espai de 
creació escènica . 

31 . Potenciar el club juvenil de lectura de la biblioteca municipal .

32 . Facilitar la cessió d’espais per a l’assaig, la producció i la creació cultural  
en qualsevol de les seves expressions . 

33 . Desenvolupament de projectes artístics de forma comunitària per a la 
transformació social i el canvi . 

34 . Reforçar el potencial artístic del jovent de Celrà a través del coneixement  
i la difusió del seu talent .

35 . Col·laborar amb l’Escola Municipal d’Art de Celrà (EMAC) i l’Escola Municipal de 
Dansa de Celrà (EMDC) pel desenvolupament de programes artístics al municipi .

 
36 . Finançar projectes artístics juvenils . 

37 . Continuar col·laborant i potenciar les entitats juvenils de caràcter artístic de Celrà . 
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3.4.6 MANERES DE VIURE

Objectiu 16:	Dissenyar	un	pla	d’accés	a	l’habitatge	per	a	joves	amb	dificultats	
d’emancipació juvenil . 

PROPOSTES D’ACCIÓ QUE SE’N DERIVEN

38 . Acords amb propietaris o empreses de pisos buits per destinar habitatges  
per a persones joves . 

39 . Promoure	habitatges	de	protecció	oficial	destinats	a	joves.	

40 . Informació i tramitació dels ajuts per a l’accés a l’habitatge per a persones 
joves, sigui en règim de tinença o lloguer .

 

3.4.7 CONVIVÈNCIA, LES ULLERES DE LA INTERSECCIONALITAT

Objectiu 17:	Sensibilitzar	sobre	tota	mena	de	violències	que	afecten	les	persones	
joves; violències sexuals, masclistes, interculturals, LGTBIQ+, entre d’altres .

Objectiu 18: Aportar una mirada feminista a les accions i espais de relació i 
transformació juvenil .

Objectiu 19: Fer present la mirada interseccional per a la millora de la 
convivència juvenil .

Objectiu 20: Crear espais de relació i debat des d’una mirada crítica i divergent .  

PROPOSTES D’ACCIÓ QUE SE’N DERIVEN

41 . Creació d’una proposta d’intervenció en matèria de sexualitat en totes les 
franges d’edat i esferes de la realitat juvenil . 

42 . Revisió dels espais de relació juvenil des d’una perspectiva feminista .

43 . Revisió dels materials de comunicació adreçats a joves per garantir que es té 
en compte una imatge plural del jovent, tant en l’ús del llenguatge com en la 
visualització	del	tipus	de	persones	que	s’hi	representin.

44 . Creació d’un informe sobre l’impacte del gènere en les activitats juvenils . 

45 . Promoció de l’ús de la biblioteca feminista al Local Jove . 
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46 . Augment de les polítiques preventives contra qualsevol mena d’expressió  
de violència i espais d’opressió . 

47 . Facilitar eines per a la incorporació de la perspectiva de gènere i feminista  
en qualsevol espai d’intervenció juvenil: docència, lleure, relació . . .

48 . Afavorir espais d’interrelació juvenil per raó de fenotip, gènere, classe social, 
funcionalitat, estudis . . .

49 . Acompanyar el jovent i el seu entorn en el procés de creixement per afavorir  
la vivència d’una sexualitat positiva i responsable . 

50 . Creació de dinàmiques i materials educatius per a centres educatius i entitats 
que ajudin a posar al centre la mirada interseccional i el feminisme .

3.5 Eixos de treball i enfocaments del disseny 

Des	de	l’any	2011	han	aflorat	els	serveis	específics	per	a	joves	al	municipi	de	Celrà.	
Els serveis i projectes destinats al jovent es dissenyaran d’acord amb dos grans eixos:  

• L’acompanyament i ocupació 
• La convivència juvenil

Aquests dos eixos pivoten sobre dos grans enfocaments de referència sobre el qual 
es plantegen les diferents polítiques juvenils a Celrà:

• L’art i la creativitat, entesos com a eines de transformació social i creixement 
personal per a la generació d’una consciència crítica i posar en qüestió l’estat 
de les coses .

• La transformació des d’una perspectiva feminista, revisant i adaptant el 
funcionament dels projectes en clau de gènere per fer-la visible i situar la mirada 
feminista al centre de les actuacions .  

 
3.6 Materialització en projectes

per assolir els objectius proposats i donar resposta a les propostes d’intervenció, 
s’han	definit	29	projectes	que	emmarquen	les	polítiques	de	joventut	de	cara	als	prò-
xims anys en els set àmbits prioritaris . Aquests projectes parteixen de les necessitats 
juvenils detectades i consensuades al llarg dels anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 
amb l’avaluació dels seus projectes . El conjunt d’actuacions no són aïllades, sinó que 
es	defineixen	a	partir	del	desplegament	i	l’avaluació	del	PLJC	2016-2019	i	les	deman-
des	i	reflexions	dutes	a	terme	pel	propi	jovent	del	municipi.	
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ÀMBIT 1. APRENENTATGE MÉS ENLLÀ DE LA MIRADA ACADÈMICA

Projecte 1.1 Dinamització juvenil

Objectius • Millorar la convivència juvenil creant espais 
de trobada i cohesió juvenil .

• Desenvolupar activitats inclusives per a respondre a problemes 
col·lectius d’una societat juvenil complexa, diversa i heterogènia .

• Fomentar	la	dinamització	dels	espais	d’ús	juvenil,	
com a referents de la participació juvenil .

• Treballar des de la detecció i la intervenció comunitària .
• Facilitar estratègies al jovent per a prendre consciència 

dels factors de risc per tenir un estil de vida saludable .
• Facilitar eines per a la presa de decisions 

davant de situacions vitals .
• Mostrar una imatge positiva dels i les joves que 
participen	en	els	espais	de	dinamització	juvenil.

• Millorar la coordinació entre diferents agents socioeducatius 
i	ocupacionals	que	intervenen	en	les	trajectòries	educatives	
de les persones joves fomentant una implicació activa .

• Avaluar de forma contínua el projecte i els espais 
de	treball,	i	elaborar	una	memòria	anual	de	
les accions que s’han desenvolupat .

Descripció Servei d’acompanyament socioeducatiu per a 
adolescents en situació de risc en el marc de les tardes joves 
del Local Jove, situat a la plaça de l’Església, 7 de Celrà .

Es tracta d’un servei obert, preventiu, inclusiu i integrador, que 
dóna	una	resposta	educativa	a	diferents	perfils	de	joves	de	Celrà,	amb	
necessitats, interessos i demandes diverses . Les accions i activitats 
que	es	duen	a	terme	són	els	instruments	que	permeten	realitzar	una	
intervenció educativa de caràcter individual i grupal, i ens permeten 
generar canvis en les transicions de vida del jovent . Les tardes joves 
ofereixen suport a jovent de Celrà, especialment entre els 12 i 16 
anys, per desenvolupar el seu itinerari vital, educatiu i ocupacional .

La	dinamització	juvenil	neix	com	a	necessitat	de	
generar relacions d’intercanvi entre el jovent, que fomentin 
aprenentatges compartits, inclusius, relacionals i participatius .

Agents • 	Àrea	de	Joventut

Avaluació Memòria	d’avaluació
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ÀMBIT 1. APRENENTATGE MÉS ENLLÀ DE LA MIRADA ACADÈMICA

Projecte 1.2 Aula d’Estudi

Objectius • Proporcionar a l’alumnat les eines per crear hàbits d’estudi, a 
través	d’un	espai	fix	i	adequat	i		amb	el	suport	d’un	professional.	
Des d’aquesta aula d’estudi es farà un seguiment de la feina de 
l’alumne/a i del seu rendiment . S’ha de remarcar que no es tracta 
de classes particulars sinó que es vol proporcionar un espai 
adequat i recursos per l’estudi i fer els deures i treballs de l’institut .

Descripció Es tracta d’oferir un espai fora de l’horari i marc escolar per 
tal que alumnes que per diverses causes: falta d’atenció de les 
famílies, manca d’espais adequats, manca de material, etc . no poden 
fer els treballs o els deures que els proposen els professors/es de 
l’institut.	Aquest	espai	estarà	tutoritzat	per	un	professional	extern.

La proposta inicial és que a l’aula d’estudi s’hi 
facin	principalment,	deures	i	tasques	pròpies	de	les	
assignatures troncals: matemàtiques i llengües .

Perquè aquest projecte funcioni hi ha d’haver 
una conformitat per part de l’alumne/a i la seva família, 
no es pot obligar a l’alumnat a assistir al servei .

Els tutors/es de l’Institut faran les derivacions de l’alumnat 
que	compleixi	les	condicions	necessàries	per	utilitzar	l’aula	
d’estudi a través dels canals que considerin convenients (trobada 
individual	amb	l’alumne/a,	trobada	amb	la	família...).	L’Àrea	
de Joventut, facilitarà a l’Institut de Celrà una carta explicativa 
del	servei	i	el	full	d’autorització	que	la	família	haurà	de	signar	
per	tal	que	els	seus	fills/es	assisteixin	a	l’aula	d’estudi.

Agents • Àrea	de	Joventut
• Institut de Celrà

Avaluació • Memòries	i	espais	de	coordinació	Institut	de	Celrà	(tutories	
i	coordinadora	pedagògica)	amb	l’Àrea	de	Joventut

• Qüestionaris d’avaluació entre el jovent
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ÀMBIT 1. APRENENTATGE MÉS ENLLÀ DE LA MIRADA ACADÈMICA

Projecte 1.3 Aula 2

Objectius • Oferir un espai de suport orientatiu i acadèmic 
per cursar estudis a distància .

• Atendre	de	manera	personalitzada	a	través	
d’un professional de l’àmbit educatiu .

• Assistir a les persones del servei en el procés de 
matriculació i els diferents tràmits de gestió

• Fer un seguiment i un suport directe als estudis .
• Establir coordinacions amb els agents implicats en el 

projecte (Ajuntament, IES de referència i altres recursos) .

Descripció L’Espai Educatiu Aula 2 és un servei municipal pensat per donar 
suport i assessorar a persones majors de 16 anys que volen continuar o 
reiniciar els estudis a través de l’Institut Obert de Catalunya . Es tracta d’un 
espai preparat per estudiar telemàticament amb el suport d’un professional, 
el qual s’encarrega d’explicar i resoldre dubtes acadèmics, i de gestionar 
les inscripcions i matrícules durant els períodes establerts per l’IOC .

Inicialment, es preveu que s’ofereixi formació de GES, i en funció 
de la demanda, es podrien oferir les altres ofertes de què disposa la IOC 
(Batxillerat, Curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de 
grau superior i els diferents cicles formatius de grau mitjà i superior) .

Agents • Àrea	de	Joventut
• Institut de Celrà
• Institut Jaume Vicens Vives
• IOC

Avaluació • Memòria	d’avaluació
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ÀMBIT 1. APRENENTATGE MÉS ENLLÀ DE LA MIRADA ACADÈMICA

Projecte 1.4 Connexions

Objectius • Acompanyar	l’alumnat	durant	la	seva	trajectòria	educativa.
• Intervenir de manera socioeducativa als centres de secundària 

per esdevenir un servei de referència per als i les joves .
• Oferir informació, assessorament i orientació 

en temes d’interès juvenil .
• Donar a conèixer els recursos de què disposen els i les joves als 
diferents	municipis	en	matèries	pròpies	de	les	àrees	de	joventut.

• Complementar l’educació formal reglada amb diferents 
programes adreçats a la comunitat educativa

Descripció Tenint en compte que concebem l’institut com un espai de formació 
integral	del	col·lectiu	jove,	la	realització	d’aquest	projecte	es	converteix	
en un element que complementa les diferents accions que des del 
propi centre educatiu ja s’estan duent a terme en aquesta mateixa línia . 
És precisament per aquest motiu que cal destacar la importància i la 
necessitat d’impulsar projectes com aquest . 

Desenvolupament de diferents serveis a l’Institut de Celrà: 

• Dinamització a l’hora del pati: Es considera que l’hora del pati 
és, també, un espai amb un fort potencial educatiu . Per aquest 
motiu,	el	nostre	objectiu	és	aprofitar	les	possibilitats	que	ofereix	
per a conèixer i atendre a l’alumnat . En algunes ocasions es 
plantejaran activitats i dinàmiques i, en d’altres casos, s’anirà a 
proporcionar informació i a establir vincle amb els i les joves amb 
l’objectiu d’esdevenir un servei de referència per a aquests . La 
participació per part de l’alumnat serà voluntària i les activitats 
programades es basaran en quatre temàtiques diferenciades: 
interculturalitat, salut i benestar, gènere i diversitat afectivosexual, 
medi ambient i consum responsable, i territori i cohesió social . 

• Corresponsals: S’incentivarà	la	figura	del	o	la	corresponsal,	que	
serà una persona de contacte i un nexe entre els i les professionals 
de joventut i el centre educatiu . Les funcions d’aquest seran 
les de transmetre informació a l’alumnat (de les activitats del 
territori que es desenvolupen, sortides, etc .); alhora que traslladar 
informació provinent de l’alumnat cap als i les professionals 
de joventut (propostes d’activitats, suggeriments, etc .) . 



37

Descripció La informació es traslladarà, principalment, a través de mitjans 
digitals	(mòbil	o,	en	el	seu	defecte,	correu	electrònic):	el	
dinamitzador/a	farà	arribar	al	o	la	corresponsal	les	activitats	
municipals i aquest les compartirà amb la resta de companys i 
companyes	de	l’aula.	Alhora,	el	dinamitzador/a	també	l’enviarà	
a	coordinació	pedagògica	per	a	que	ho	reenviï	als	i	les	tutores	
i així també en tinguin constància . Els tutors/es de cada 
aula	s’encarregaran	d’explicar	a	l’alumnat	la	figura	del	o	la	
corresponsal i d’escollir-ne un per a cada aula . Els professionals 
de	l’Àrea	de	Joventut,	per	la	seva	banda,	es	reuniran	amb	els	i	
les corresponsals a l’hora del pati i els hi enviaran la informació i 
gestionaran,	a	final	de	curs,	una	darrera	trobada	amb	aquests	per	
fer-ne l’avaluació . 

• Jornada de delegades i delegats: Des del Projecte Connexions 
es busca la implicació dels i les delegades, entenent que 
esdevenen	una	figura	de	referència	per	a	l’alumnat	i	que	cal	dotar-
los d’eines i estratègies per a que puguin fer front a aquest càrrec . 
Els delegats/des de segon i tercer curs participaran de la «Jornada 
de	Delegats	i	Delegades»,	que	es	realitza	al	mes	de	febrer	i	que	
s’organitza	conjuntament	amb	les	diferents	Àrees	de	Joventut	del	
Gironès . Aquesta diada els permet conèixer a nois i noies d’altres 
instituts que desenvolupen les mateixes funcions i treballar a partir 
de diferents dinàmiques habilitats que han de posar en pràctica 
habitualment (posar pau, fer una assemblea, parlar en públic, 
gestionar emocions, etc .) . 

• Servei d’acompanyament a l’alumnat de 6è: Programa destinat 
a donar la benvinguda a l’alumnat de sisè de primària que el 
proper curs assistirà a l’Institut de Celrà i, per tant, que ara estan 
a l’Escola de Bordils, Les Moreres de Flaçà, l’Escola l’Aulet i Les 
Falgueres . Es celebrarà durant els mesos de març, abril i maig i 
l’objectiu d’aquest és donar a conèixer als i les joves els serveis 
de joventut que hi ha als seus respectius municipis; fomentar 
que els i les joves del municipi interactuïn entre si abans d’anar a 
l’institut; informar a l’alumnat sobre les característiques de l’institut 
i resoldre’n els seus dubtes; i proporcionar consells bàsics als 
familiars d’aquests sobre com gestionar aquest canvi . 
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Descripció • Servei comunitari: El servei comunitari per a l’alumnat de 
secundària	obligatòria	és	una	acció	educativa	inclosa	al	currículum	
que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya . La iniciativa vol promoure que els i les alumnes 
experimentin	i	protagonitzin	accions	de	compromís	cívic,	
aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin el joc els seus 
coneixements i capacitats al servei de la comunitat . 

• Diada del l’INS de Celrà: El centre educatiu celebra una diada 
sota el lema «formem-nos per transformar» . Els i les professionals 
de joventut col·laboraran durant aquesta jornada amb la 
preparació d’activitats i tallers per a l’alumnat, en el format que des 
del centre educatiu es plantegi . 

• Taller per a la transformació social:
 
Taller de rap i racisme: Proposta educativa que busca 
fomentar la consciència crítica del jovent, mitjançant l’art urbà 
i el hip hop . Els tallers de rap, de producció i d’arts plàstiques 
sobre	racisme	i	xenofòbia	aspiren	a	posar	l’estètica	al	servei	
de la crítica, en un procés creatiu del qual els protagonistes 
no són els talleristes sinó aquells que creant i repensant el 
seu entorn s’autotransformen en el procés . Els tallers (2 hores 
per grup) es duen a terme a través de l’entitat Versembrant 
amb els grups de 4t d’ESO i es potencia la creativitat 
artística a tots els nivells (musical, escrita i visual) entre la 
gent	jove,	a	la	vegada	que	fomenta	la	capacitat	de	reflexió	
i crítica davant situacions de discriminació per raó d’origen 
o cultura . Durant el procès creatiu i mitjançant dinàmiques 
robustes, es pretén empoderar els i les joves en les seves 
capacitats i es fomenta la cooperació i la cohesió de grup .

“Obrim els armaris” de relació entre iguals, diversitat 
sexual i de gènere: Taller de dues hores dinàmic i participatiu 
que té per objectiu principal donar eines per entendre i 
respectar la diversitat sexual, afectiva i de gènere . Objectius:

—	Reflexionar	sobre	la	discriminació	per	orientació	
    sexual, l’expressió i identitat de gènere .
—	Parlar	i	reflexionar	entorn	les	etiquetes
—	Visibilitzar	la	normativització	d’expressions	
				homofòbiques	i	discriminatòries.
—	Incidir	en	la	disminució	de	conductes	LGTBIfòbiques
—	Reflexionar	en	què	consisteix	conviure	amb	
    respecte i construir una societat igualitària 
    on hi tenen cabuda totes les persones .
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Agents • Institut de Celrà
• Àrea	de	Joventut
• Zona	Jove	de	la	Llera	del	Ter
• Municipis del Gironès
• Versembrant
• Sònia	Vivolas

Avaluació Avaluar les diferents accions que es desenvolupin al 
projecte és imprescindible per a conèixer l’impacte 
d’aquestes i possibles aspectes a reformular .

Atès que cadascun dels programes compta amb unes característiques 
diferenciades, les eines i les estratègies d’avaluació també seran diferent 
en cada cas: 

• Dinamització a l’hora del pati.	Es	realitzarà	una	avaluació	
contínua quantitativa i qualitativa; valorant després de cada 
intervenció el desenvolupament de la dinàmica i diferents criteris a 
través	d’una	fitxa. 

• Corresponsals.	L’avaluació	de	la	iniciativa	es	realitzarà	a	partir	
d’una reunió de coordinació amb els propis participants i els 
professionals de joventut . 

• Jornada de Delegats i Delegades. La «Jornada de Delegats i 
Delegades» s’avaluarà per part de l’alumnat i professorat a través 
d’una	fitxa	i,	pels	professionals	de	joventut	a	partir	d’una	reunió	de	
trobada . 

• Servei de benvinguda a l’alumnat de sisè. L’avaluació  
del	projecte	dependrà	del	tipus	d’activitat	que	es	desenvolupi,	però	
en qualsevol cas es tindran en compte  
a tots els agents implicats (alumnat, professorat, familiars  
i professionals de joventut) . 

• Servei comunitari. Per a fer l’avaluació es tindrà en compte 
l’adequació de les propostes plantejades a l’alumnat, tenint en 
compte	a	aquests	però	també	als	responsables	d’acollir	al	jovent.
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ÀMBIT 1. APRENENTATGE MÉS ENLLÀ DE LA MIRADA ACADÈMICA

Projecte 1.5 Orientació acadèmica

Objectius • Autoconèixer-se perquè l’alumnat conegui les seves 
possibilitats i limitacions tant personals com familiars i socials, 
els seus interessos, les seves habilitats i potencialitats

• Oferir coneixements dels recursos formatius i laborals 
sobre les possibilitats que ofereix el sistema educatiu 
reglat i no reglat així com també els recursos laborals .

• Establir un contacte amb l’entorn per aproximar-se a la 
realitat	socioeconòmica	de	l’entorn	per	tal	de	detectar	
possibles itineraris formatius i llocs de treball .

• Personalitzar	la	intervenció:	amb	el	contacte	directe	entre	alumnat	i	
tutora o psicopedagoga es busca el coneixement de l’alumnat per 
tal de poder-lo orientar de forma més adequada tenint en compte 
tots els seus condicionants personals i socials i/o familiars .

Descripció L’orientació acadèmica i professional és un procés continuat 
que	acompanya	a	les	persones	durant	tota	la	vida,	però	hi	ha	
uns moments concrets on s’accentua la necessitat de forma més 
individualitzada.	Un	dels	moments	claus	és	quan	l’alumnat	ha	de	
decidir	el	seu	itinerari	formatiu,	després	de	l’escolaritat	obligatòria,	
en funció dels objectius professionals que vol assolir .

S’entén l’orientació com l’ajuda que es proporciona a una persona 
perquè pugui elegir el que sigui més adequat per a ella entre diferents 
opcions, perquè prengui les decisions més adequades, tenint present les 
característiques i les seves capacitats i limitacions . No es tracta només de 
resoldre indecisions o problemes puntuals, sinó d’ajudar a les persones a ser 
independents i crítiques en el seu procés d’elecció, afavorint aquesta presa 
de decisió per a ser capaços de fer un projecte de futur per ells mateixos, 
facilitant-los les eines necessàries per a superar els períodes de transició .  
És summament important que l’alumnat prengui part activa en aquest procés, 
que	la	decisió	final	sigui	el	resultat	de	la	seva	maduració;	que	valorades	totes	
les possibilitats, consells i variables sigui ell qui assumeixi la presa de decisió .

L’orientació en un centre educatiu es pot referir a diversos 
aspectes . Pot fer referència a ajudar a l’alumnat a situar-se  o aclarir 
aspectes personals, pot fer referència a l’orientació més acadèmica, 
o	sigui,		ajudar	a	l’alumnat	a	superar	certes	dificultats	lligades	a	
l’aprenentatge escolar i per últim pot fer referència a acompanyar a 
l’alumnat en el seu procés de decisió sobre el seu futur més immediat .

Agents • Àrea	de	Joventut
• Àrea	de	Promoció	Econòmica
• Institut de Celrà
• Recursos educatius del territori
• Empreses de Celrà
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ÀMBIT 1. APRENENTATGE MÉS ENLLÀ DE LA MIRADA ACADÈMICA

Projecte 1.6 Taller obert

Objectius • Perspectiva	col·lectiva	i	global.	Un	objectiu	en	benefici	de	tots	
els alumnes del centre consistent en disminuir el nombre de 
disrupcions importants que alteren el normal funcionament 
de les classes . Aquest objectiu persegueix aconseguir 
un clima o ambient a l’aula el més adequat possible per 
afavorir els processos d’ensenyament-aprenentatge .

• Perspectiva	individual.	Un	objectiu	en	benefici	directe	cap	a	
aquella tipologia d’alumnes a qui els és molt difícil completar 
les sessions diàries de classe sense provocar disrupcions 
importants i que necessiten una metodologia molt més 
pràctica i/o centrada en habilitats de destresa manual .

Descripció Espai socioeducatiu que es desenvolupa a l’INS de Celrà cada dia 
de dimarts a divendres en horari d’11:30h a 14:45h, 12 hores setmanals . 
Per cadascuna de les hores de funcionament hi ha assignat un professor 
responsable i un monitor especialista com a tècnic de suport . Al taller 
s’atén	alumnat	d’ESO	amb	un	perfil	disruptiu	i	molt	poc	acadèmic.	Per	
l’alumnat poc acadèmic i que mostra interessos més de caràcter laboral 
els és una motivació extraordinària el fet d’anar al Taller Obert durant 
unes	hores	setmanals	i	això	reverteix	en	el	seu	estar	a	l’aula	i	també	
en el seu procés d’aprenentatge; fent que amb tasques manipulatives 
copsin la necessitat de tenir segons quins coneixements que els oferim 
a	les	diferents	matèries.	I,	a	més	de	les	hores	pròpiament	assignades	a	
aquest recurs, tenir aquest punt de fuga els ajuda a estar la resta d’hores 
setmanals amb el seu grup i avançar en l’assoliment de competències . 
El taller obert repercuteix, doncs, no només sobre l’alumnat que gaudeix 
del recurs sinó que és tot l’alumnat d’ESO de l’Institut de Celrà qui, 
veient	millorada	la	convivència	a	l’aula,	es	beneficia	d’aquest	projecte.

Activitats a desenvolupar:
• Xerrades del sistema educatiu i el món laboral
• Activitats d’autoconeixement
• Sortida a ExpoJove
• Entrevistes individuals
• Sessions informatives a famílies
• Visita a empreses
• Experiències properes de joves del territori

Agents • Institut de Celrà
• Àrea	d›Educació
• Municipis de la Llera del Ter

Avaluació Memòria	d’avaluació	a	càrrec	de	l’INS	de	Celrà
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ÀMBIT 1. APRENENTATGE MÉS ENLLÀ DE LA MIRADA ACADÈMICA

Projecte 1.7 Ajuts econòmics per a formacions postobligatòries

Objectius • Facilitar l’accés a estudis postobligatoris
• Facilitar l’accés a estudis que no es troben 

dins el sistema públic educatiu
• Orientar en el procés d’elecció i inscripció als estudis

Descripció Aquestes	beques	tenen	per	a	finalitat	ajudar	econòmicament	
als	estudiants	de	Celrà	que	realitzin	estudis	postobligatoris.	D’aquesta	
manera	es	pretén	que	cap	estudiant	del	poble	quedi	exclòs	de	l’accés	
a	la	formació	postobligatòria	per	raons	econòmiques	en	el	marc	de	
la igualtat d’oportunitats i, de facilitar i millorar la formació de les 
persones joves com a pas previ al futur procés d’inserció laboral . Les 
bases	de	les	ajudes	tindran	en	compte,	doncs,	la	situació	econòmica	
familiar,	però	també	l’expedient	acadèmic	dels	estudiants	per	tal	
de premiar els que han aprovat tot el curs acadèmic anterior .

Agents • Àrea	de	Joventut
• Àrea	d›Educació
• Serveis Bàsics d’Atenció Social

Avaluació Nombre de sol·licituds
Nombre d’ajuts concedits
Raó per la qual se sol·liciten i quanties atorgades
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ÀMBIT 2. LA NAVALLA SUÏSSA, OCUPABILITAT

Projecte 2.1 Servei d’Acompanyament Juvenil

Objectius • Donar resposta a les demandes juvenils, orientar i capacitar 
el jovent per incrementar les seves oportunitats formatives, 
laborals i d’emancipació per a la millora de la seva ocupabilitat .

• Orientar	les	trajectòries	educatives	i	el	futur	
professional del jovent desocupat de Celrà .

• Crear un espai de contacte i treball amb els joves 
de Celrà per tractar l’abandonament prematur dels 
estudis de manera individual i de manera grupal

Descripció Servei juvenil per a la millora de les transicions de vida en 
l’etapa juvenil, enfocat en l’acompanyament sociocupacional . 
A través de l’acompanyament es busca l’orientació i el suport 
per a joves desocupats d’entre 16 i 24 anys per reinserir-se en 
el sistema educatiu i/o al món laboral . Fent especial atenció als 
joves	de	16	a	18	anys	vers	a	les	grans	dificultats	que	es	troben,	
tant per poder trobar feina com per continuar estudiant .

Agents • Àrea	de	Joventut
• Fundació Ser .Gi

Avaluació Memòria	d’avaluació
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ÀMBIT 2. LA NAVALLA SUÏSSA, OCUPABILITAT

Projecte 2.2 Quetzal

Objectius • Millorar les oportunitats d’ocupabilitat del jovent de Celrà d’entre 
16 i 24 anys per incrementar les seves oportunitats formatives i 
laborals a través de l’acompanyament i la contractació laboral .

• Orientar	les	trajectòries	educatives	i	el	futur	
professional del jovent desocupat de Celrà .

• Conèixer i potenciar les habilitats del jovent .
• Crear un espai de contacte i treball amb els joves 

de Celrà per tractar l’abandonament prematur dels 
estudis de manera individual i de manera grupal .

• Donar a conèixer les ofertes formatives i laborals 
del territori al jovent desocupat de Celrà .

• Mostrar una imatge positiva dels i les joves que participen al projecte .
• Millorar la coordinació entre diferents agents socioeducatius 
i	ocupacionals	que	intervenen	en	les	trajectòries	educatives	
de les persones joves fomentant una implicació activa .

• Oferir una oportunitat laboral al jovent que participa en el projecte .
• Conèixer la realitat juvenil, socioeducativa i ocupacional 

del territori i vincular-la a processos de canvi .

Descripció El servei d’acompanyament juvenil s’adreça a joves de 
16 a 24 anys que es trobin en situació de vulnerabilitat davant la 
manca d’ocupació i vulguin iniciar un procés d’acompanyament i 
empoderament	amb	la	finalitat	de	definir	un	projecte	ocupacional	
que culmini en la seva inserció laboral i/o formativa . 

 
Aquest servei consisteix en oferir un espai de suport i 
acompanyament juvenil que s’estructura en 3 àmbits:

• Ocupació	laboral:	es	realitzaran	tasques	de	suport	a	la	
l’Ajuntament de Celrà . Aquestes tasques es faran a través 
de la contractació de 6 joves durant 3 mesos amb una 
jornada	laboral	de	15	hores	setmanals.	Es	realitzarà	la	
contractació dels 6 joves en 2 períodes diferenciats .

• Acompanyament grupal: es treballarà de manera conjunta entre els 
grup de tres joves per desenvolupar un itinerari formatiu i/o laboral .

• Acompanyament individual: es farà un treball individual en habilitats 
per la vida i competències per a la promoció de l’ocupació 
amb cadascun dels sis joves que participin al projecte .

Agents • Àrea	de	Joventut
• Fundació Ser .Gi
• Brigada Municipal

Avaluació Memòria	d’avaluació
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ÀMBIT 3. AUTOCONEIXEMENT

Projecte 3.1 La sexualitat des del plaer

Objectius • Aprofundir	en	els	diferents	aprenentatges	de	manera	autònoma.
• Representar	i	visibilitzar	els	diversos	aprenentatges	i	reflexions	

fetes per part de l’alumnat al llarg de les sessions .
• Generar un impacte a tot el centre .
• Treballar l’expressió artística i l’impacte 

a través de les xarxes socials
• Donar continuïtat al projecte “La sexualitat del plaer”
• Difondre el projecte “La sexualitat del plaer” més enllà de l’escola .

Descripció La sexualitat és una dimensió de la persona, una part de 
nosaltres	que	ens	acompanya	des	del	naixement	fins	la	mort.	I	com	
la	resta	d’aspectes	que	ens	configuren,	és	canviant	i	dinàmica,	ja	que	
es viu i es manifesta en cada moment de la nostra vida d’una manera 
diferent, en funció del moment vital, les experiències viscudes, els 
aprenentatges . . . Per aquest motiu pensem que és important treballar 
la sexualitat en totes les etapes del desenvolupament adaptant 
l’acompanyament d’aquesta a les necessitats de cada moment vital .

Partint d’aquesta premissa i de la demanda cada vegada més 
creixent a la societat d’una proposta als centres educatius en matèria 
d’educació sexual i afectiva entre les adolescents, i l’adhesió del 
municipi	de	Celrà	a	Educació	360º	de	la	fundació	Jaume	Bofill,	sorgeix	
la idea d’un projecte de centre entorn la sexualitat des del plaer .

Aquesta proposta té l’objectiu d’introduir dins el procés educatiu 
de l’alumnat un espai on trencar amb la mirada patriarcal de la societat 
i les dinàmiques i rols de gènere, les pràctiques i referents sexuals, i una 
nova mirada en les relacions emocionals afectives . Creiem necessari 
crear	un	espai	d’educació	i	confiança	dins	els	centres	educatius	que	
serveixi de taca d’oli per anar estenent en les nostres relacions .

La proposta, centrada amb l’alumnat, també pretén donar les eines 
teòriques	i	pràctiques	al	professorat	i	a	les	famílies	per	gestionar	una	de	
les parts més importants en les etapes de construcció i desenvolupament 
de la identitat en una persona: la sexualitat i la identitat sexual . Tanmateix 
també	ens	servirà	per	reflexionar	sobre	les	pràctiques	adultes	de	
professorat i famílies, claus com a referents diaris per les adolescents .

Agents • Mandràgores
• Àrea	de	Joventut
• Àrea	d›Igualtats
• Àrea	d›Educació
• Institut de Celrà
• Municipis de la Llera del Ter amb alumnat a l’INS de Celrà

Avaluació Memòria	d’avaluació	del	projecte



46

ÀMBIT 3. AUTOCONEIXEMENT

Projecte 3.2 Espai de convivència comunitària

Objectius • Compartir un espai conjunt de debat, relació, noves 
propostes i abordatge de problemàtiques comunitàries

• Crear projectes de manera compartida 
entre diferents agents municipals

Descripció Espai  d’intercanvi i participació on es pretén recollir, elaborar i 
dinamitzar	actuacions	i	projectes	pels	professionals	de	que	actuen	en	
l’àmbit	comunitari	amb	la	finalitat	de	compartir	un	coneixement	integral	
a	través	de	diferents	serveis	i	recursos.	La	finalitat	principal	és	teixir	
xarxa i impulsar projectes que afavoreixin l’enfortiment de la comunitat .

Agents • Àrea	de	Joventut
• Àrea	d›Educació
• Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS)
• Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)
• Servei d’Atenció Integral (SAI)
• Institut de Celrà
• Vigilància municipal

Avaluació Nombre de trobades i assistència
Acords i projectes que es desenvolupen
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ÀMBIT 3. AUTOCONEIXEMENT

Projecte 3.3 Agent de salut comunitària

Objectius • Millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de 
promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i 
atenció precoç a problemes relacionats amb la salut mental, 
salut afectiva i sexual, consum de drogues, alcohol i tabac; en 
col·laboració amb els centres educatius, espais socioeducatius  
i els serveis de salut comunitària presents en el territori .

Descripció Servei	de	consulta	de	salut	jove,	gratuït	i	confidencial	per	
assessorar	i	acompanyar	els	i	les	joves	amb	tot	allò	relacionat	
amb la salut i el benestar, físic i emocional . Espai que busca 
compartir preocupacions, dubtes sobre sexualitat i relacions, 
gestió	de	conflictes,	consum	de	tòxics,	relacions...	Oferint	atenció	
personalitzada	i	individual,	també	pot	realitzar	intervencions	amb	
grups, als centres educatius, a les entitats del poble i altres actuacions 
de caràcter comunitari, creant també espais d’assessorament 
a altres professionals i atenció familiar si es sol·licita .

Agents • Àrea	de	Joventut
• Institut de Celrà
• Centre d’Atenció Primària
• Àrea	d’Educació

Avaluació Memòria	d’avaluació
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ÀMBIT 3. AUTOCONEIXEMENT

Projecte 3.4 Biblioteca sexo-afectiva

Objectius • Oferir un espai amb recursos sexoafectius
• Facilitar un servei de préstec de llibres 

perquè els joves puguin fer-ne ús
• Generar debats entorn les relacions sexoafectives

Descripció La biblioteca sexo-afectiva és un espai ubicat al Local 
Jove on s’ofereix un servei de préstec de llibres i materials 
en relació amb el gènere, els feminismes i la sexualitat .

Agents • Àrea	de	Joventut

Avaluació Recull dels préstecs fets al llarg del curs escolar
Debats que s’han generat
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ÀMBIT 3. AUTOCONEIXEMENT

Projecte 3.5 Cap al consum responsable de drogues

Objectius • Capacitar el jovent en el control emocional, en l’habilitat 
per prendre decisions i resoldre problemes i en el 
desenvolupament d’habilitats socials d’escolta i comunicació 
com a factors de protecció de les conductes de risc .

• Facilitar que cada jove expressi els seus sentiments 
d’autopercepció i autoimatge i els comparteixi amb el grup .

• Conèixer	i	analitzar	les	emocions	pròpies	
i les de les altres persones .

• Aprendre a expressar emocions de manera positiva .
• Aprendre	a	diferenciar	les	respostes	impulsives	de	les	reflexives.
• Reconèixer la importància de prendre decisions 

en comptes d’actuar de manera impulsiva .
• Identificar	els	elements	que	influeixen	en	les	decisions.
• Aprendre la metodologia de resolució de 
conflictes	i	posar-la	en	pràctica.

• Practicar l’habilitat de la comunicació assertiva .

Descripció El	consum	de	substàncies	tòxiques	continua	essent	un	
dels problemes més importants de la nostra societat, agreujat 
per les necessitats socials que se’n deriven de l’abús . Val a 
dir que l’adolescència és l’etapa vital en què es comença a 
experimentar	el	consum	de	substàncies	tòxiques.	Generalment,	
les primeres drogues que el jovent experimenta són l’alcohol i 
el tabac . Es proposa desenvolupar un projecte que es basi en 
l’educació per a la salut, que es fonamenta en el desenvolupament 
de competències aprofundint en els tres factors individuals 
del comportament: coneixements, actituds i habilitats .

Agents • Àrea	de	Joventut
• Àrea	d›Educació
• Centre d’Atenció Primària
• Serveis Bàsics d’Atenció Social
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ÀMBIT 3. AUTOCONEIXEMENT

Projecte 3.6 La gestió emocional en temps de crisi

Objectius • Treballar sentiments i emocions .
• Entendre què ens passa .
• Trencar l’aïllament . No estem sols/es, ni a casa ni 

a fora . Podem crear plegats/des, fer xarxa .
• Aprofitar,	aprendre,	positivitzar.
• Acompanya els i les joves a descobrir que no solament 

podem ocupar el temps fent diverses activitats, també 
podem entrenar-los a escoltar-se a si mateixos/
es, a observar-se, a prestar-se atenció . . .

Descripció Consciència del que sentim a dins nostre: adquirir habilitats 
relacionades	amb	la	capacitat	de	prendre	consciència	de	les	pròpies	
emocions, tenir en compte les emocions de les altres persones i saber 
captar el clima emocional d’un context determinat . Prendre consciència 
de	les	pròpies	emocions	i	donar	un	nom	a	cada	una,	comprendre	
les emocions de les altres persones, tenir empatia, interpretar les 
inquietuds, no jutjar, tenir consciència del jo interior, prestar atenció, 
respirar conscientment, fer escolta interna i autoobservació .

Agents • Àrea	de	Joventut
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ÀMBIT 4. MOURE’S PEL TERRITORI

Projecte 4.1 Ajuts a la mobilitat

Objectius • Facilitar l’ús del transport públic entre el jovent per a 
raons ocupacionals (formació, estudis, laboral . . .)

Descripció Concessió de subvencions per facilitar el desplaçament a 
centres educatius situats fora del municipi per cursar programes 
de formació i inserció, cicles formatius de grau mitjà o superior, 
d’especialitats que no estiguin ofertades en el municipi, o estudis 
universitaris, adreçats a jovent que estigui empadronat a Celrà .

Agents • Àrea	de	Joventut
• Àrea	d›Educació
• Serveis Bàsics d’Atenció Social

Avaluació • Nombre de sol·licituds
• Nombre d’ajuts concedits
• Raó per la qual se sol·liciten i quanties atorgades

ÀMBIT 4. MOURE’S PEL TERRITORI

Projecte 4.2 Bus Nit

Objectius • Apropar el servei de transport públic al jovent
• Oferir un servei de transport alternatiu al vehicle 

privat durant els espais d’oci nocturn

Descripció Servei mancomunat que ofereix transport al jovent per 
a l’anada i tornada a les festes dels pobles propers .

Agents • Àrea	de	Joventut
• Consell Comarcal del Gironès
• Sarfa

Avaluació • Nombre	de	joves	que	l’utilitzen
• Nombre de nits del Bus Nit
• Finançament
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ÀMBIT 5. EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES

Projecte 5.1 Geografies	variables	de	la	memòria

Objectius • Apropar l’art contemporani al jovent del municipi
• Facilitar espais de relació intergeneracional
• Generar espais d’autoconeixement i coneixement 

entre persones diverses del municipi

Descripció Donada la falta de relació del jovent amb les arts, sobretot amb 
la creació contemporània i la manca d’apropament als espais artístics 
de joves d’origen gambià es proposa la creació d’un projecte que 
permeti explorar en l’art com un espai d’interacció social a través de 
tallers	al	local	jove	de	memòria,	el	significat	de	joventut:	el	seu	espai	
propi,	els	diversos	significats,	la	hibridació	entre	el	local	i	el	global,	les	
noves formes d’expressió . I la creació d’una exposició col·lectiva

Agents • Àrea	de	Joventut
• Àrea	d›Educació
• Àrea	de	Cultura
• Cultural	Rizoma

Avaluació Memòria	d’avaluació
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ÀMBIT 5. EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES

Projecte 5.2 A-taca

Objectius • Concebre l’art urbà com una eina educativa 
i de transformació social

• Compartir coneixements entre escoles d’art 
i espais joves i municipis diversos

• Donar color als carrers i al mobiliari urbà
• Promoure la imaginació i la creació artística de manera col·lectiva

Descripció Intervencions artístiques al mobiliari urbà als municipis 
de Celrà, Cassà de la Selva i Llagostera . Projecte que 
busca una vinculació artística entre els carrers i el mobiliari 
urbà  per evitar l’excés d’estructures hermètiques que 
l’allunyen de la ciutadania . Necessitats de promoure espais 
de creació artística més enllà de les aules i llocs tancats .

Agents • Àrea	de	Joventut
• Àrea	de	Cultura
• Escola Municipal d’Art de Celrà
• Àrea	de	Joventut	de	l›Ajuntament	de	Llagostera
• Escola d’Art Pere Mayol
• Àrea	de	Joventut	de	l›Ajuntament	de	Cassà
• Escola d’Art Josep Lloveras

Avaluació Memòria	d’avaluació

ÀMBIT 5. EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES

Projecte 5.3 Art pel canvi

Objectius • Concebre l’art urbà com una eina educativa 
i de transformació social

• Evidenciar i transformar espais insegurs en espais 
de seguretat a l’hora d’anar soles pel carrer

• Promoure la imaginació i la creació artística de manera col·lectiva

Descripció Intervencions artístiques al mobiliari urbà i parets a través de 
tallers	de	reflexió	i	debat	sobre	temàtiques	d’àmbit	social	al	local	jove.

Agents • Àrea	de	Joventut
• Associació Heal Hop
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ÀMBIT 5. EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES

Projecte 5.4 El tub d’assaig

Objectius • Conèixer	el	teatre	i	aproximar-s’hi	des	d’un	punt	de	vista	pedagògic.
• Fomentar en el jovent les capacitats creatives, comunicatives 

i expressives, sempre d’una manera lúdica; per entendre les 
raons	per	les	quals	es	fa	cada	exercici	i	els	beneficis	pràctics	
que	hi	ha	al	darrera	d’aquest;	i	per	adquirir	coneixements	teòrics	
bàsics	i	bibliogràfics	sobre	la	pedagogia	i	la	docència	del	teatre.

Descripció Les activitats escèniques i, concretament, el teatre són molt 
aconsellables perquè ajuden a desenvolupar la personalitat . S’aprenen 
competències motrius, verbals i artístiques per desenvolupar la 
imaginació, potenciar l’autoestima, fomentar el millor coneixement del 
cos	i	de	les	pròpies	limitacions,	enriquir	el	vocabulari	i	la	fluïdesa	oral,	
desenvolupar la capacitat d’anàlisi i d’autocrítica i, sobretot esdevenir 
un espai d’oci i entreteniment a través de la pràctica del teatre .

Agents • Àrea	de	Cultura
• Àrea	de	Joventut

Avaluació Memòria	d’avaluació

ÀMBIT 5. EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES

Projecte 5.5 Apropa la creació

Objectius Promoure la participació en l’àmbit cultural des 
de la creació d’espais compartits .

Descripció L’accés	a	la	cultura	és	un	dret,	dignifica	la	persona	i	normalitza	
la seva inclusió plena a la societat . Donada la baixa participació 
d ela població juvenil en els espais de creació cultural es 
busca la participació del jovent en diferents espais:

• Programació
• Grups de teatre
• Escena 25
• Programació obres de temàtica social (gènere, origen, 

emancipació . . .) i oferir-les a l’Institut de Celrà

Agents • Àrea	de	Cultura
• Àrea	de	Joventut
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ÀMBIT 5. EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES

Projecte 5.6 Young Talent Gironès

Objectius • Contactar,	visualitzar	i	promocionar	joves	creadors	
i creadores de la comarca del Gironès

• Crear un projecte comú per a promocionar joves, cultura 
i Gironès, que faciliti la incorporació a les actuacions de 
persones en especial vulnerabilitat social i/o educativa

• Premiar 6 joves artistes en les especialitats de dansa, 
teatre, escriptura, música, arts plàstiques i arts visuals, 
d’acord	amb	la	valoració	d’un	jurat	especialitzat

Descripció El Young Talent és un concurs de talents artístics per a joves 
del Gironès entre 15 i 29 anys, on cada participant té l’oportunitat de 
demostrar el seu talent artístic davant d’un jurat . Decidim mantenir les 
disciplines artístiques en les quals es pot participar individualment o en 
grup: dansa, teatre, escriptura, música, arts plàstiques i arts visuals .

Cada any es promou un festival d’exhibició-concurs en 
algun municipi col·laborador de la comarca del Gironès . La 
idea és cada edició celebrar-la a un municipi de la comarca 
diferent . Es demana que tingui un teatre o sala adequada per 
a aquest tipus d’esdeveniment i que el municipi ens faciliti el 
suport tècnic i de sala necessaris . També es preveu l’opció 
d’organitzar	un	concurs	Confinart,	com	s’ha	fet	l’any	2020.

El concurs tracta de fer una actuació en directe per demostrar el 
talent davant d’un jurat expert en el món artístic . L’elecció de les persones 
guanyadores es fa d’acord amb les bases públiques del concurs . La 
participació dels joves és la base del projecte, ja que sense ells no hi ha edició .

L’experiència ens constata que entre els joves de 
la comarca hi ha molt de potencial i que l’Administració 
no sempre troba les eines per donar-li suport .

Agents • Àrea	de	Joventut
• Consell Comarcal del Gironès
• Àrees	de	Joventut	de	la	Comarca	del	Gironès
• Diputació de Girona

Avaluació • Memòria	d’avaluació
• Nombre	d’actuacions	i	accions	que	es	realitzen
• Nombre de participants en els serveis prestats
• Relació cost/ participant
• Participació dels assistents
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ÀMBIT 6. MANERES DE VIURE

Projecte 6.1 Suport en l’emancipació juvenil

Objectius • Facilitar les transicions juvenils a través d’habitatge assequible
• Oferir habitatges de lloguer a la població juvenil

Descripció Lloguer assequible per l’emancipació juvenil a través 
d’habitatges cedits a l’Ajuntament per part de la Sareb

Agents • Àrea	de	Joventut
• Oficina	d’Habitatge

ÀMBIT 7. CONVIVÈNCIA, LES ULLERES DE LA INTERSECCIONALITAT

Projecte 7.1 Suport a les entitats juvenils

Objectius • Empoderament de les persones joves per a la 
seva implicació crítica i activista voluntària .

• Millora dels equipaments de les entitats juvenils .
• Esdevenir referents educatius per a la 

transformació social i la inclusió
• Involucrar les entitats juvenils en la vida comunitària de la ciutat .
• Facilitar	mitjans	tant	econòmics	com	tècnics	a	les	entitats	

per al desenvolupament de les seves activitats .
• Promoure l’associacionisme juvenil .
• Compartir les polítiques de joventut .

Descripció Assessorament i acompanyament a les entitats i associacions juvenils 
del municipi . Es destaca la importància d’aquests joves associats 
molt actius en el municipi . Les entitats participen en les polítiques 
de joventut locals i són el punt de partida a la participació juvenil

Suport a través de 3 línies:
• Assessorament i acompanyament tècnic
• Suport	econòmic
• Establiment de convenis de col·laboració

Agents • Àrea	de	Joventut
• Entitats juvenils de Celrà
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ÀMBIT 7. CONVIVÈNCIA, LES ULLERES DE LA INTERSECCIONALITAT

Projecte 7.2 Punt Lila

Objectius • Crear	una	campanya	de	sensibilització	per	combatre	
la violència masclista per donar visibilitat a aquesta 
problemàtica que és present dins la nostra societat 
a	través	de	la	sensibilització	i	prevenció

• Crear un espai de seguretat per a la prevenció de l’assetjament, 
l’abús i les agressions sexuals i masclistes a la Festa Major, 
així com d’assessorament i actuació en cas que se’n produeixi 
alguna,	amb	la	presència	d’un	o	més	professionals	especialitzats

• Treballar per trencar amb les regles imposades 
i els comportaments preestablerts

Descripció Aquesta acció s’emmarca en la campanya Municipis al 
Gironès al costat de la igualtat de gènere . Aquesta proposta neix 
de la subvenció rebuda per part de cada ajuntament l’any 2019 del 
Ministeri d’Igualtat (referència a la Nota Sobre el Pago de los fondos 
del pacto de Estado de Violencia de Género de los Ayuntamientos) . 
S’hi va sumar la voluntat conjunta del Consell Comarcal del Gironès 
i més de 15 ajuntaments de la comarca que volem conscienciar 
la població a favor de la igualtat i contra la violència masclista .

Les actuacions d’aquesta campanya mancomunada són:
• La carpa del Punt Lila nocturn - la carpa, 

pantalla enrotllable, pancarta
• Dinamització	per	a	la	sensibilització	i	

prevenció de violències sexistes
• Atenció i acompanyament a la víctima per 
part	d’un	professional	especialitzat

• Compra,	elaboració	de	material	gràfic	conjunt	entre	els	municipis	
que ens sumem a la campanya promoguda conjuntament 
pels ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès

• Formació i coordinació dels agents 
públics implicats a la Festa jove

Entenem que treballar amb perspectiva de gènere és una tasca 
conjunta; una responsabilitat per trencar amb les regles imposades 
i	els	comportaments	preestablerts.	Des	de	l’Àrea	de	Joventut	
busquem	implementar	altres	lògiques	i	altres	mirades	en	clau	de	
gènere . Les estadístiques indiquen que les agressions masclistes 
tenen com a principal escenari l’oci nocturn . Per aquest motiu, 
les àrees de joventut del Gironès centrem els esforços d’aquesta 
campanya	en	la	sensibilització	a	les	festes	majors	o	festes	joves	de	
cada municipi que es concentren majoritàriament d’abril a octubre .
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Descripció La carpa del Punt Lila s’ha d’ubicar a l’entrada de la 
Festa, fet que sense dubte, la fa visible i crida l’atenció de la gent 
que entra . Complementava la carpa, una pantalla enrotllable 
informativa i una pancarta, com a reclam presencial .

Hi havia una professional acompanyada del professional referent 
del	municipi.	La	tasca	és	informar	i	sensibilitzar	en	la	prevenció	
de situacions de violència masclista, així com fer l’atenció davant 
d’una	possible	agressió	masclista.	Com	a	material	gràfic	es	disposa	
de polseres i xapes amb el lema reivindicatiu “Només sí vols dir 
sí” al Gironès, postals de l’Associació Noctàmbules amb algunes 
vinyetes reivindicatives de situacions on hi ha violència de gènere, 
un díptic amb informació sobre la violència de gènere amb el lema 
“si et sents agredida, pensa que no estàs sola” i un díptic informatiu 
sobre el Servei d’Informació i d’Atenció a les Dones (SIAD) .

Abans de la data del Punt Lila, és important fer una formació 
de	preparació	i	sensibilització	al	col·lectiu	que	és	present	a	la	Festa	
Major . L’objectiu era donar importància a la presència del Punt Lila a 
la Festa Major, així com fer-ne partícips les entitats, per treballar tots 
junts contra les agressions masclistes . La formació va anar a càrrec 
de	la	psicòloga,	especialitzada	en	aquest	tema	i	que	també	serà	
present la nit de la Festa Major . El seu rol serà col·laborar en la difusió 
dels	missatges	i	també	de	la	sensibilització	i	traspassar-ho	a	la	resta	
de membres del jovent que estarien presents a la barra i a la festa .

Agents • Entitat La Nut
• Àrea	de	Joventut
• Àrea	d›Igualtats
• Vigilància municipal
• SIAD
• Associacions	que	organitzen	i	participen	a	la	festa	major
• Consell Comarcal del Gironès

Avaluació Memòria	d’avaluació	a	càrrec	de	l’entitat	La	Nut
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ÀMBIT 7. CONVIVÈNCIA, LES ULLERES DE LA INTERSECCIONALITAT

Projecte 7.3 Casal popular de joves, El Moll

Objectius • Facilitar la relació entre el jovent del municipi .
• Promoure	espais	d’autoorganització	juvenil.
• Facilitar el naixement de grups juvenils .
• Treballar temàtiques més enllà de l’oci i el 

lleure (salut, sexualitats, comunitat . . .)

Descripció Disposar	d’un	espai	autogestionat	que	realitzi	la	funció	de	punt	
de	trobada	juvenil	i	que	sigui	un	espai	per	a	realitzar-hi	activitats	per	tal	
de	potenciar	l’autoorganització	del	jovent	segons	els	seus	interessos

Agents • Àrea	de	Joventut
• Entitats juvenils de Celrà
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ÀMBIT 7. CONVIVÈNCIA, LES ULLERES DE LA INTERSECCIONALITAT

Projecte 7.4 Ràdio Celrà

Objectius • Oferir una experiència educativa i formativa en les vessants 
en un mitjà de comunicació local als joves del municipi .

• Possibilitar que el municipi disposi d’un mitjà d’expressió, que 
afavoreixi la comunicació en el seu si i amb la resta del municipi .

• Afavorir la interrelació entre els diferents 
grups, realitats i diversitat de joves .

• Aconseguir que Ràdio Celrà sigui un mitjà de difusió reconegut 
pel municipi i el jovent . Possibilitar que la gent es senti 
representada per la ràdio, que la facin servir les entitats per 
donar-se a conèixer, per difondre les seves activitats . . .

• Promoure la radio com a espai de relació i intercanvi cultural, que 
sigui	reflex	de	la	realitat	intercultural	que	es	dona	al	municipi.

Descripció Instrument de difusió al servei d’un projecte comunitari . 
Mitjà de comunicació i acostament entre el jovent del municipi a 
través d’interessos compartits . Lloc d’ofertes culturals, recreatives, 
laborals . . . i en connexió amb altres temàtiques d’interès juvenil .

Parlem	d’un	projecte	que	és	fi	i	mitjà	i	sí	mateix.	Com	
a	fi	es	pretén	crear	un	mecanisme	de	difusió	i	comunicació	
per al jovent de Celrà . Com a mitjà és un instrument per a 
la formació integral de joves en situació de risc social .

Per portar a terme la primera part es proposa oferir una 
programació	radiofònica,	amb	emissió	d’espais	musicals,	culturals	i	
informatius, que responguin a la diversitat social del municipi . Serà 
una formació pràctica, atractiva, sobre la marxa i que anirà més enllà 
dels aspectes formatius estrictes, incidint en aspectes educatius més 
de fons: comportament, relació amb els altres, adquisició d’hàbits . . .

Com a taller, és una eina educativa per parlar de temes del 
jovent del municipi, atraient, diferent de tot el que és el món educatiu 
actual . És un projecte que pel seu atractiu permet treballar hàbits, 
actituds i coneixements que des d’altres mitjans i serveis no és possible 
atendre i menys si tenim en compte la diversitat del jovent de Celrà .

Agents • Àrea	de	Joventut
• Ràdio Celrà
• Entitats juvenils de Celrà
• Institut de Celrà
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ÀMBIT 7. CONVIVÈNCIA, LES ULLERES DE LA INTERSECCIONALITAT

Projecte 7.5 Gestió de la diversitat cultural entre el jovent

Objectius • Generar processos i accions per a la promoció de la convivència 
ciutadana i intercultural, afavorint la integració de totes les 
persones,	a	fi	de	contribuir	a	la	promoció	de	la	cohesió	social	
i la capacitació de la mateixa comunitat per afrontar les seves 
problemàtiques, mitjançant la creació d’una estructura de 
col·laboració i acció mancomunada entre equips interdisciplinaris, 
ubicats en una mostra representativa estatal de localitats amb 
aguda problemàtica social i alta diversitat sociocultural .

• Aplicar, ajustar i aportar un model, un enfocament o una 
hipòtesi	compartida	d’intervenció	comunitària	intercultural	
que afavoreixi la generació d’una pràctica social innovadora 
i sostenible en la gestió de la diversitat cultural, amb un fort 
impacte estatal i projecció internacional, capaç de crear un 
patrimoni d’accions socials que en permeti la implementació 
en múltiples territoris i contextos multiculturals, centrant 
la mirada al col·lectiu de joves d’origen romanès .

Descripció La qüestió de com gestionar la diversitat sociocultural (ètnica, 
lingüística,	religiosa...)	de	manera	positiva,	és	a	dir,	de	manera	pacífica,	
preventiva	i	participativa,	de	manera	eficaç	i	reeixida,	és	un	repte	al	
qual s’enfronten avui dia –i de manera creixent– els municipis . Estem 
davant	d’un	desafiament	comú	a	escala	municipal.	Es	proposa	abordar	
les qüestions de la cohesió social en contextos multiculturals, i parteix 
del fet que els espais locals, els territoris, els barris i els indrets són 
els espais clau de la intervenció i, per tant, els escenaris privilegiats 
on treballar aquesta gestió positiva de la diversitat . La diversitat és 
present en el nostre dia a dia, i les relacions interculturals tenen com 
a escenaris els diferents àmbits de la vida quotidiana, a la feina, als 
llocs	públics,	a	l’escola.	Fomentar	una	interacció	pacífica	és	el	repte	
fonamental per a la construcció d’una societat cohesionada .

La	finalitat	és,	ni	més	ni	menys,	fer	una	aportació	substantiva	
a la construcció de la convivència ciutadana, posant una 
mirada clara cap al col·lectiu romanès de Celrà on la presència i 
l’arrelament de centenars de persones d’origen romanès venen 
a desenvolupar el seu projecte de vida al municipi . Es tracta de 
desenvolupar un projecte amb caire preventiu i promocional, capaç 
d’impulsar processos per al foment de la convivència ciutadana i 
intercultural, posant atenció al col·lectiu jove d’origen romanès .

Agents • Àrea	de	Joventut
• Àrea	d›Educació
• Institut de Celrà
• Servei d’Inclusió Social del CBS Gironès-Salt
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3.7 Organització

PROJECTE 2021 2022 2023 2024 2025

Àmbit 1. Aprenentatge més enllà de la mirada acadèmica

1.1 Dinamització juvenil

1.2 Aula d’Estudi

1.3 Aula 2

1.4 Connexions

1.5 Orientació acadèmica

1.6 Taller obert

1.7 Ajuts econòmics per a formacions postobligatòries

Àmbit 2. La navalla suïssa, ocupabilitat

2.1 Servei d’acompanyament juvenil

2.2 Quetzal

Àmbit 3. Autoconeixement

3.1 La sexualitat des del plaer

3.2 Espai de convivència comunitària

3.3 Agent de salut juvenil comunitària

3.4 Biblioteca sexo-afectiva

3.5 Consum responsable de drogues

3.6 Gestió emocional en temps de crisi

Àmbit 4. Moure’s pel territori

4.1 Ajuts a la mobilitat

4.2 Bus nit

Àmbit 5. Expressions artístiques

5.1 Geografies variables de la memòria

5.2 A-taca

5.3 Art pel canvi

5.4 El tub d’assaig

5.5 Apropa la creació

5.6 Young Talent Gironès

Àmbit 6. Maneres de viure

6.1 Suport a l’emancipació juvenil

Àmbit 7. Convivència, les ulleres de la interseccionalitat

7.1 Suport a les entitats juvenils

7.2 Punt Lila

7.3 Casal Popular de Joves, el Moll

7.4 Ràdio Celrà

7.5 Gestió de la diversitat cultural entre el jovent
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3.8 Revisió

El	principal	espai	d’avaluació	es	concreta	a	través	de	les	memòries	de	cada	projecte	
dóna	resposta	a	les	necessitats	d’intervenció.	En	les	memòries	es	farà	un	recull	de	
la informació essencial sobre la problemàtica que motiva la intervenció, els objectius 
perseguits i les accions desenvolupades i les projeccions de transformació social . 

A més de l’avaluació dels projectes, es preveu un sistema complementari d’avaluació 
que no es centra tant en el compliment de les intervencions sinó en les polítiques 
juvenils.	Així,	a	través	del	treball	a	partir	d’un	sistema	estandarditzat	d’indicadors	
d’avaluació per a polítiques locals de joventut, es podrà dur a terme un procés 
d’avaluació formativa per permetre situar el grau de desenvolupament de cada àmbit 
d’intervenció . Aquest sistema és el SIAPJove (Sistema d’Indicadors d’Avaluació per 
a les Polítiques Municipals de Joventut), instrument d’anàlisi i autoavaluació de les 
polítiques municipals en matèria de joventut, resultat d’un procés fet pel Grup de 
Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals de l’Institut de 
Recerca Educativa de la Universitat de Girona .

Tanmateix, es recullen elements de valoració del propi pla per a la seva avaluació 
una	vegada	finalitzat.	

3.8.1 AVALUACIÓ DEL DISSENY DEL PLJC 2021-2025

3.8.1.1    Objectius
• Responen a les necessitats juvenils?
• Són	prou	clarificadors?
• La redacció dels objectius permeten la seva avaluació?

3.8.1.2    Coherència
• Fins a quin punt els objectius són coherents amb la diagnosi?
• En quina mesura els projectes i accions donen resposta als objectius 

plantejats?

3.8.1.3    Integralitat
• El PLJC contempla espais de caràcter interdepartamental i de participació 

juvenil?
• Què aporten aquests plantejaments al PLJC?
• Amb	quines	dificultats	ens	trobem?



64

3.8.2 AVALUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL PLJC

3.8.2.1				Eficàcia	
• En quina mesura hem assolit els objectius?
• En	quina	mesura	hem	complert	la	temporització	del	PLJC?

3.8.2.2				Eficiència
• Podríem haver assolit els mateixos objectius amb menys costos?
• Hem coordinat la nostra intervenció amb la d’altres agents?
• Hem	complert	la	planificació	pressupostària?

3.8.2.3    Impacte
• Quins han estat els efectes, previstos i no previstos del projecte?

3.8.2.4    Accessibilitat
• Arribem	a	la	població	potencialment	beneficiaria	del	projecte?
• Hi	ha	algun	perfil	de	jove	que	hagi	trobat	problemes	per	a	accedir	als	
beneficis	de	la	intervenció?

3.8.2.5    Visibilitat
• Qui sap que existeix el projecte?
• Què hem fet per donar a conèixer la intervenció?

3.8.3 INDICADORS DE GÈNERE
En aquest punt, volem posar especial èmfasi en el gènere com a categoria per a 
l’avaluació.	No	vol	ser	un	espai	que	es	limita	a	la	recollida	de	dades	específiques	
desagregades per sexe, sinó que aquestes dades revelin quina és la situació i la 
condició de les dones respecte de l’accés i el control dels recursos, la participació 
social, els rols i els valors associats al gènere .

3.8.3.1 Disseny
• En relació amb el disseny i la formulació del projecte, hem tingut present els rols 

de gènere?
• En relació amb l’execució del projecte, hem tingut present els rols de gènere?
• En relació amb el contingut de les activitats fetes en el projecte, hem tingut 

present els rols de gènere?

3.8.3.2 Comunicació
• En	l’organització	de	les	activitats	hem	tingut	present	una	comunicació	(oral	i	

escrita) no sexista?
• Les	imatges	utilitzades	en	els	elements	comunicatius	del	projecte	responen	a	

una perspectiva feminista?
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3.9	Posant	mans	i	finançament

3.9.1 RECURSOS HUMANS 

• Una professional tècnica en polítiques de joventut (30 hores setmanals) .
• Una professional tècnica en acompanyament i orientació juvenil (30 hores 

setmanals) .
• Una	professional	dinamitzadora	juvenil	(10	hores	setmanals).
• Una professional educativa a l’espai de secundària vinculat a l’Institut Obert de 

Catalunya (12 hores setmanals) .
• Una professional educativa a l’espai de secundària vinculat a l’Institut de Celrà 

(6 hores setmanals setmanals) .
• Dedicació de 88 hores setmanals per part de tot l’equip de joventut .

3.9.2 RECURSOS FINANCERS: 

• El pressupost de despeses de l’Ajuntament de Celrà per aquest 2020 és de 
6 .117 .050,00 € .

• El pressupost de la regidoria de joventut (capítol 1 i 2) és de 132 .050,00 € .
• Percentatge que representa el pressupost de la regidoria de joventut destinat a 

joves de 12-29 anys: 2,16% del pressupost .
• Pressupost	destinat	específicament	a	projectes	i	activitats	de	joventut	(capítol	

2): 104 .750,00 € .
• Percentatge que representen els projectes i activitats destinades al jovent 
davant	el	pressupost	total	de	l’Àrea	de	Joventut:	79,3%.

3.9.3 RECURSOS FUNCIONALS 

• L’Ajuntament de Celrà disposa de diferents espais i equipaments que estan 
a disposició del jovent del municipi: el Local Jove (espai de titularitat i gestió 
municipal) i el Casal Popular de Joves El Moll (espai de titularitat municipal i 
autogestió juvenil a través de l’entitat Jovent de Celrà) .

• També se cedeixen altres espais (Les Monges, la Sala d’Entitats, Les Escoles 
Velles . .) perquè altres entitats juvenils (Esplai de Celrà, Taxeks, SEPC, La 
Forja . . .) desenvolupin les seves accions i projectes .


