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Pla
m. [LC] [AD] Projecte ordenat per a aconseguir un fi.
Local
adj. [LC] Relatiu o pertanyent a un municipi, a una població.
Joventut
1 1 f. [LC] Període de la vida entre la infantesa i l’edat madura.
2 f. [LC] Període d’existència d’una cosa capaç de desenvolupament,
durant el qual augmenta en força, en vigor...
ACLARIMENT EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PER LA PANDÈMIA COVID-19
El Ripollès, com la resta de comarques de Catalunya, s’ha vist colpejada per la crisi de la
pandèmia del Covid-19. Els i les joves també han vist alterada la seva vida, els seus hàbits,
espais, oci, lleure... modificant les seves necessitats i/o prioritats. Ara bé, aquestes no seran
detectades en la immediatesa del moment transcendental que estem vivint tota la societat.
Per aquest motiu, i per marcar una temporització en la redacció del Pla Local, les dades
analitzades són fins a desembre de 2019 (excepte en les que s’indiqui una altra data).
En quant a les necessitats detectades, s’ha intentat recollir la visió més recent dels joves. Ara
bé, la incertesa de la situació fa que el document presentat reculli les que s’han pogut treballar
amb l’anàlisi de les dades que es tenien fins al moment, sense poder copsar la radiografia real
de la situació de les persones joves després d’aquesta crisi.
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1. INTRODUCCIÓ
1. 1. PRESENTACIÓ
El present Pla Local de Joventut s’elabora amb la voluntat de convertir-se en l’eina que ha de
permetre a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses planificar i desplegar polítiques de
joventut durant el període 2020-2023. Es tracta d’un document marc que parteix de l’anàlisi
del municipi i els seus entorns per tal de poder fixar uns objectius a assolir de cara als propers
anys en matèria de joventut.
Per tal d’elaborar el Pla, s’han tingut en compte, per una banda la Llei 33/2010 de Polítiques
de Joventut de Catalunya i el Pla Nacional de Catalunya 2010/2020 (PNJCat), i per altra banda,
l’anàlisi i diagnosi del territori i les necessitats detectades en la població juvenil. Aquest anàlisi
ens permet tenir una visió ajustada del municipi de Sant Joan de les Abadesses i les seves
necessitats reals en matèria de joventut.

1. 2. PRESENTACIÓ DEL MUNICIPI DE SANT JOAN DE
LES ABADESSES
El municipi de Sant Joan de les Abadesses està situat a la comarca del Ripollès, una vall del
Prepirineu, travessada pel riu Ter i encerclada per muntanyes altes com les de la Serra
Cavallera.
Sant Joan de les Abadesses es troba a una altitud de 773m i delimita amb els municipis de
Ripoll, Ogassa, Vallfogona del Ripollès, Sant Pau de Segúries i Camprodon de comarca del
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Ripollès, i també amb els municipis de Riudaura i la Vall de Bianya, ambdós de la comarca de
la Garrotxa.
La seva superfície és de 53,26 km2, el nucli de població se situa en la vila de Sant Joan de les
Abadesses, tot i que el municipi comprèn dues colònies fabrils: la Colònia Llaudet i la Colònia
Jordana, on actualment hi ha molt poca població. La resta del terme és disseminat.
La carretera N-260, és la que travessa el municipi i el comunica amb la capital, Ripoll, i també
amb la capital de la comarca veïna, Olot. Aquesta carretera enllaça també amb la C-38 que
porta fins a Camprodon, Coll d’Ares i enllaça amb França.
Antigament, el municipi gaudia també de comunicació ferroviària, però es va tancar l’any 1980
i actualment s’ha reconvertit el pas de la via del tren en una via verda que comunica el municipi
de Sant Joan de les Abadesses amb el de Ripoll, i actua com a atractiu turístic. Actualment,
s’està treballant en l’enllaç amb la Vall de Bianya per una banda, i Sant Pau de Segúries per
l’altra.

1. 3. PRESENTACIÓ DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS
El terme de Sant Joan de les Abadesses es troba dins del Ripollès, una comarca situada en el
vessant sud del Pirineu Oriental que comprèn la capçalera del riu Ter i el seu afluent Freser,
rius que donen nom a les seves respectives valls (Vall del Ter i Vall del Freser). La comarca del
Ripollès està formada per diferents serres i cims que li donen relleu, tot plegat fa que sigui un
territori molt muntanyós, separat per valls llargues i profundes on no hi ha planes extenses.
Per aquest motiu i molts d’altres, cada una d’aquestes valls té característiques diferents i una
personalitat pròpia que doten al conjunt del territori d’una gran riquesa.
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Tenir en compte i posar en valor els trets característics de cada vall ha resultat sempre una
tasca necessària per poder detectar les necessitats reals que s’expressen a nivell local amb
l’objectiu de donar-los resposta i que tothom es senti acollit dins del territori comarcal.
El Ripollès està constituït per 19 municipis:

MUNICIPIS

Homes

Dones

TOTAL

1.117

1.164

2.281

Llanars

259

246

505

Molló

162

175

337

Sant Pau de Segúries

347

350

697

Setcases

98

79

177

Vilallonga de Ter

212

186

398

Campelles

71

68

139

Pardines

89

73

162

Planoles

157

131

288

Queralbs

104

87

191

Ribes de Freser

882

872

1.754

Toses

102

69

171

1.566

1.657

3.223

96

92

188

Ripoll

5.273

5.413

10.686

Sant Joan de les Abadesses

1.604

1.628

3.232

Ogassa

130

104

234

Les Llosses

121

97

218

Vallfogona de Ripollès

109

97

206

12.499

12.588

25.087

Camprodon

Campdevànol
Gombrèn

TOTAL RIPOLLES
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE, 2019.
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La comarca es centra en dos grans pols d’atracció històrica i geogràfica: dues valls situades,
cada una, en un extrem de la comarca, la Vall del Freser i la Vall del Ter i un tercer pol, el Baix
Ripollès. Per una banda, Ribes de Freser i Camprodon exerceixen la capitalitat de les valls
anteriors, respectivament, on aglutinen la majoria de serveis que donen cobertura a la resta
de municipis que els envolten. Per altra banda, El Baix Ripollès està marcat indiscutiblement
per l’atracció de la capital, Ripoll, que amb 10.686 habitants, és el municipi més gran de la
comarca. En aquesta zona s’hi engloben també municipis com Sant Joan de les Abadesses i
Campdevànol, que ocupen la segona i tercera posició a nivell de població, i altres municipis
més petits com Vallfogona de Ripollès i Les Llosses.
La distribució comarcal és la següent:
ZONA

MUNICIPIS QUE LA CONFORMEN

VALL DEL TER

Camprodon, Sant Pau de Segúries, Molló, Setcases, Vilallonga de Ter
i Llanars.

VALL DEL FRESER
BAIX RIPOLLÈS

Ribes de Freser, Queralbs, Toses, Planoles, Pardines i Campelles.
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Les Llosses, Campdevànol, Ogassa,
Vallfogona del Ripollès i Gombrèn.

I, segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, actualment, les poblacions on es
concentra la major part de la població són les següents:
MUNICIPI

NÚM. D’HABITANTS

Ripoll

10.686

Sant Joan de les Abadesses

3.232

Campdevànol

3.223

Camprodon

2.281

Ribes de Freser

1.754

Sant Pau de Segúries

697

Llanars

505
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Mapa de la densitat de la població del Ripollès per municipis:

Font: Idescat, densitat de la població 2019

Així doncs, veiem com el Baix Ripollès és la part de la comarca on es concentra la major part
de la població, com també la major part de l’activitat econòmica, l’oferta formativa, l’oci...
Seguidament, pel què fa a gruixos de població, hi trobem la Vall del Ter i en tercer lloc, la Vall
del Freser que és la part més afectada de la comarca en termes de despoblament. No obstant,
aquesta és una problemàtica que afecta directament a tot el conjunt de la comarca del
Ripollès, ja que les dades parlen per si soles.
De totes maneres, respecte a les dades de projecció de població, publicades per l’Idescat en
l’informe de projeccions de població de Catalunya (base 2018), podem veure que hi ha una
previsió de creixement de població a la comarca del Ripollès en el període 2018-2038 en
l’escenari mitjà. Concretament, es passaria de 24.874 habitants el 2018 a 25.681 habitants el
2038, un augment de 807 persones.
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Font: Idescat. Projeccions de població (base 2018)

Tot i això, cal tenir en compte que aquest creixement no es preveu natural, és a dir, el número
de defuncions segueix sent superior al de naixements i, per tant, el creixement que està previst
que es produeixi serà migratori. Una altra dada a destacar és que això només suposa un
augment del 3,24% de la població, molt per sota de l’augment de la població de Catalunya que
es preveu que sigui del 10,09% en el mateix període.
Respecte a l’edat de la població, l’envelliment de la població és una tendència global a
Catalunya i també dins de la comarca del Ripollès, ja que si observem la previsió del
percentatge de població de 65 anys i més, el Ripollès ocupa la segona posició en el percentatge
de població de més de 65 anys, tal com es pot veure a la següent gràfica:
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Font: Idescat. Estimacions de població i projeccions de població (base 2018)

Tot i això, la comarca del Ripollès, ha destacat durant molts anys per una activitat industrial
notable, que constitueix un reforç a l’agricultura de la zona i que, en les darreres dècades, ha
estat la que ha ocupat la major part de la població activa.

Pla local de Joventut 2020-2023 – Sant Joan de les Abadesses

9

2. DIAGNOSI
2. 1. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL
L'anàlisi de la realitat juvenil resulta una peça bàsica per tal d’entendre quina és la condició
juvenil dels i de les joves del municipi, al mateix temps que ens permet dissenyar i
desenvolupar unes polítiques de joventut transversals que s'adaptin a la realitat de les
persones joves de la forma més integral possible.
Així doncs, l'objectiu d'aquest apartat és presentar la realitat dels i de les joves de Sant Joan
de les Abadesses per tal de conèixer les seves principals característiques i, en determinats
casos, comparant-les amb la realitat dels i de les joves de la comarca del Ripollès i de Catalunya.
A més a més de les tècniques quantitatives, a aquest apartat s'exposarà l'anàlisi de la realitat
mitjançant les tècniques qualitatives extretes de la participació dels mateixos joves de Sant
Joan de les Abadesses, els responsables polítics i diversos agents que treballen amb les
persones joves.

2.1.1. ANÀLISI QUANTITATIU
A continuació s’analitza, a través les taules, gràfics i dades la realitat juvenil del municipi de
Sant Joan de les Abadesses. La informació s’estructura en les següents temàtiques: població,
educació, treball, habitatge, i context econòmic.

2.1.1.1. POBLACIÓ
Sant Joan de les Abadesses a l’actualitat (octubre 2020) gaudeix de 3.303 habitants, dels
quals 1.633 són homes i 1.670 són dones. D’aquesta totalitat, les persones d’edats
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compreses entre 15 i 29 anys són un total de 424, dels quals 213 són de gènere masculí i 211
de gènere femení.
Evolució de la població
Les següents dades ens donen a conèixer l’evolució de la població total del municipi de Sant
Joan de les Abadesses, de la comarca del Ripollès i del conjunt de Catalunya des de l’any 2008
fins a l’actualitat (2019).
Si fem un cop d’ull a les dades (Taula A.1. i Gràfic A.1.), podem observar com l’evolució del
nombre d’habitants del municipi ha presentat tendència a la baixa. La població de Sant Joan
de les Abadesses l’any 2019 era de 3.232 habitants, essent 151 habitants inferior respecte
l’últim PLJ de l’any 2015 (3.383), observant doncs una reducció entorn el 4,5% de la població
en els darrers quatre anys i d’un 9,95 % respecte l’any 2008. Tot i això, les dades de les que
disposem aquest 2020 són més esperançadores, ja que al mes d’octubre el nombre d’habitants
és de 3.303, cosa que suposa un augment de 71 habitants respecte l’any anterior. La causa més
probable d’aquest repunt és la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, que ha empès
algunes persones a fer el pas d’abandonar la ciutat i emigrar a petits pobles davant la
possibilitat de confinaments més continuats. En aquests casos, resulta atractiu el fet de viure
en entorns rurals envoltats de natura, on no hi ha aglomeracions i els serveis bàsics estan més
relaxats que a les ciutats, i la possibilitat cada vegada més estesa de fer teletreball que facilita
encara més l’emigració cap als pobles.
En comparativa, podem observar que a Catalunya la població no ha sofert grans davallades,
tot al contrari, a excepció de la franja de reducció entre 2013 i 2016, els habitants del territori
han augmentat un 3,5 % al 2019 respecte el 2008 i un 1,5 % respecte el 2015.
Tot i això, a nivell comarcal, el Ripollès també ha patit un gran descens de la població ja que,
tot i el lleuger repunt que podem observar entre els anys 2018 i 2019, en general, l’evolució
ha estat decreixent, disminuint un 6,5% respecte l’any 2008 i entorn a un 1% respecte el 2015.
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Aquest decreixement tant municipal com comarcal pot ser el resultat de motius diversos, però
resulta important remarcar que, com comprovarem més endavant, l’envelliment de la
població, el no retorn de les persones joves al territori i altres aspectes relacionats amb la crisi
financera dels darrers anys poden haver esdevingut tres causes de pes en aquest marcat
descens.
Taula A.1. Evolució de la població de Sant Joan de les Abadesses, el Ripollès i Catalunya (2008-2019)
Sant Joan de les Abadesses

Ripollès

Catalunya

Any

Habitants

Diferència

Habitants

Diferència

Habitants

Diferència

2008

3.589

0,08 %

26.831

0,96 %

7.364.078

2,1 %

2009

3.556

-0,91 %

26.821

-0,04 %

7.475.420

1,5 %

2010

3.529

-0,76 %

26.580

-0,90 %

7.512.381

0,5 %

2011

3.492

-1,06 %

26.393

-0,70 %

7.539.618

0,4 %

2012

3.469

-0,70 %

26.268

-0,50 %

7.570.908

0,4 %

2013

3.434

-1,1 %

25.995

-1,10 %

7.553.650

-0,2 %

2014

3.413

-0,70 %

25.700

-1,20 %

7.518.903

-0,4 %

2015

3.383

-0,88 %

25.342

-1,40 %

7.508.106

-0,1 %

2016

3.342

-1,22 %

25.101

-0,95 %

7.448.332

-0,80 %

2017

3.270

-2,15 %

24.999

-0,41 %

7.496.276

0,65 %

2018

3.224

-1,41 %

25.000

0,004 %

7.543.825

0,64 %

2019

3.232

-0,25 %

25.087

0,35 %

7.619.494

1%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró continu d'habitants. Idescat.
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Gràfic A.1. Evolució de la població del municipi (2008-2019)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró continu d'habitants. Idescat.

Estructura de població
Per tal d’obtenir una fotografia de l’estructura de població de l’any 2019 disposem de la
piràmide de població.
Piràmide de població
La piràmide presenta una forma de tipus regressiva, amb una natalitat reduïda i una mortalitat
també baixa, amb uns grans volums de població en edats intermèdies.
Tenint en compte que la piràmide comença per baix, amb la franja de 0 a 4 anys, i acaba per
dalt, amb l’edat de 84 anys o més, s’observa una piràmide amb una població bastant envellida,
sent la part de 40 a 60 anys la més nombrosa.
Cal destacar també certa estabilitat a la base de la piràmide, en la franja dels 0 a 4 anys, fet
que ens indica que el municipi ha experimentat, els darrers anys, un nombre força constant en
les xifres de natalitat.
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Gràfica A.2. Piràmide per sexe i edat quinquennal de Sant Joan de les Abadesses. 2019

Font: Padró municipal d’habitants. Idescat / *La primera franja és de 0 a 4 anys i incrementa de 4 en 4.

Tanmateix, la piràmide poblacional de Sant Joan de les Abadesses és bastant semblant a la del
Ripollès però es diferencia bastant de la mitjana catalana.
Gràfica A.3. Piràmide per sexe i edat quinquennal de Ripollès. 2019

Font: Padró municipal d’habitants. Idescat. *La primera franja és de 0 a 4 anys i incrementa de 4 en 4.
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Gràfica A.4. Piràmide per sexe i edat quinquennal a Catalunya. 2019

Font: Padró municipal d’habitants. Idescat / *La primera franja és de 0 a 4 anys i incrementa de 4 en 4.

La comparació de les tres piràmides ens permet observar la diferència poblacional existent
entre aquestes.
Per una banda, a Catalunya, existeixen pics de població a les franges d'edat entre 30 i 44 anys
mentre que al Ripollès la gràfica té pocs pics poblacionals destacables, sent les franges d’edat
entre 30 i 64 anys molt igualades.
D’altra banda, al municipi de Sant Joan de les Abadesses i al Ripollès hi trobem que l’extrem
superior de la piràmide és més ample que en la de Catalunya, fet que ens remarca que la
comarca presenta una elevada proporció de població major de 65 anys en comparació a la
resta de franges d’edat. També té una base més petita, fet que ens indica un índex de natalitat
més baix que en el conjunt del territori català.
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Envelliment de la població
A nivell municipal, la població de 65 a 84 anys a Sant Joan de les Abadesses actualment
representa un 22,72% del total de la població, una xifra que augmenta lleugerament respecte
l’any 2015, en el qual representava un 21,87%. Aquesta xifra, comparant-la amb la xifra
comarcal es troba lleugerament per sobre de la mitjana del Ripollès, essent de 20,62%, però
significativament per sobre del percentatge a Catalunya, amb un 15,69%.
Tanmateix, la població major de 85 anys a Sant Joan de les Abadesses al 2019 era d’un 6,01%,
una dada que es troba per sobre de la xifra del Ripollès (4,90%) però bastant superior a la xifra
de Catalunya ─situada en un 3,20%─. Cal dir també que les anteriors dades són lleugerament
superiors respecte l’any 2015, on el percentatge municipal era d’un 5,17%, el comarcal 4,34%
i el català de 2,83%.
En aquest sentit, si per altra banda si analitzem la població de 0 a 14 anys, a Sant Joan de les
Abadesses representa el 12,17% mentre que a nivell comarcal la trobem a un 12,86% i el de
Catalunya a un 15,55%. Xifra que, conjuntament amb les dades anteriors, reflecteixen un
envelliment bastant significatiu de la població municipal i comarcal respecte a Catalunya.
Taula A.2. Evolució de la proporció de persones joves d’entre 15 i 29 anys, respecte el total de la població 2019

Sant Joan de les Abadesses

Ripollès

Catalunya

Edat

Homes

Dones

Total

%

Homes

Dones

Total

%

Homes

Dones

Total

%

De 0 a 4

61

51

112

3,47

438

426

864

3,45

182.148

171.640

353.788

4,65

De 5 a 9

73

81

154

4,77

585

570

1.155

4,61

209.143

196.309

405.452

5,33

De 10 a 14

69

58

127

3,93

645

558

1.203

4,80

218.828

205.149

423.977

5,57

De 15 a 19

60

51

111

3,44

537

454

991

3,96

200.889

186.221

387.110

5,09

De 20 a 24

72

78

150

4,65

521

511

1.032

4,12

195.581

184.356

379.937

4,99

De 25 a 29

68

62

130

4,03

621

577

1.198

4,78

212.736

211.303

424.039

5,57

De 30 a 34

84

65

149

4,62

644

605

1.249

4,98

227.245

234.418

461.663

6,06

De 35 a 39

101

86

187

5,79

802

775

1.577

6,29

280.180

282.178

562.358

7,39

De 40 a 44

128

123

251

7,77

1.038

921

1.959

7,81

338.425

326.974

665.399

8,74
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De 45 a 49

118

103

221

6,84

972

864

1.836

7,32

314.447

304.217

618.664

8,12

De 50 a 54

134

101

235

7,28

971

858

1.829

7,30

283.929

281.589

565.518

7,43

De 55 a 59

117

123

240

7,43

992

997

1.989

7,93

242.160

254.499

496.659

6,52

De 60 a 64

116

121

237

7,34

890

916

1.806

7,20

209.104

226.858

435.962

5,73

De 65 a 69

117

120

237

7,34

838

807

1.645

6,56

179.121

201.611

380.732

5

de 70 a 74

94

107

201

6,22

685

775

1.460

5,82

159.929

189.469

349.398

4,59

De 75 a 79

70

82

152

4,71

488

584

1.072

4,28

111.889

140.160

252.049

3,31

De 80 a 84

51

93

144

4,46

398

597

995

3,97

86.513

126.687

213.200

2,80

De 85 anys i més

71

123

194

6,01

434

793

1.227

4,90

80.465

163.124

243.589

3,20

Total

1.604

1.628

3.232

100

12.499

12.588

25.087

100

3.732.732

3.886.762 7.619.494

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró continu d'habitants 2019. Idescat.

5 xifres més elevades

Edats 15-29 anys

Població jove
Observant les dades següents, podem comprovar com, en el cas de Sant Joan de les Abadesses
i el Ripollès, l'índex de població jove segueix un patró comú de descens progressiu entre els
diferents anys d’elaboració dels Plans Locals del municipi (2011, 2015 i 2019). A Sant Joan de
les Abadesses, actualment, hi trobem un percentatge de joves del 12,12% respecte el total de
població del municipi, estant 0,74 punts per sota del percentatge de persones joves de la
comarca del Ripollès (12,86%) i 3,53 punts per sota de Catalunya, on constitueixen un 15,65%
del total.
Taula A.3. Evolució dels i de les joves i de la proporció de joves de 15 a 29 anys respecte el total de població.

2011

2015

2019

joves

%

joves

%

joves

%

Sant Joan de les Abadesses

452

12,94

410

12,12

391

12,12

Ripollès

3.727

14,12

3.245

12,80

3.221

12,86

Catalunya

1.219.368

16,12

1.131.064

15,06

1.191.086

15,65

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró continu d’habitants. Idescat

Si analitzem les diferents franges d’edat juvenils per grups d’edat quinquennals, a la Taula A.4
podem observar com a Sant Joan de les Abadesses, a diferència de la comarca i Catalunya, la
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franja majoritària és la dels 20 a 24 anys, mentre que a Catalunya i Ripollès la franja d’edat
majoritària és la dels 25 als 29 anys. A Sant Joan de les Abadesses i al Ripollès, la franja
minoritària és la que compren els i les joves de 15 a 19 anys, mentre que a Catalunya ho és la
franja de 20 a 24 anys.
Taula A.4. Població jove de 15 a 29 anys per grups d'edat. 2019.

15-19

20-24

25-29

joves

%

joves

%

joves

%

Sant Joan de les Abadesses

111

3,44

150

4,65

130

4,03

Ripollès

991

3,96

1.032

4,12

1.198

4,78

Catalunya

387.110

5,09

379.937

4,99

424.039

5,57

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

Per últim, en la següent taula (A.5) es distribueix la població jove de Sant Joan de les Abadesses
entre els 10 i els 34 anys, l’any 2019, on es pot identificar que els grup més nombrosos de joves
són el que es troben entre 20 i 24 anys, 25 i 29 anys i 30 i 34 anys, la franja de 15 a 19 anys és,
per altra banda, la més baixa del conjunt.
Taula A.5. Població de 10 a 34 anys per grups d'edat i sexe. Sant Joan de les Abadesses 2019.

Edat

homes

dones

total

%

10-14

69

58

127

3,93

15-19

60

51

111

3,44

20-24

72

78

150

4,65

25-29

68

62

130

4,03

30-34

84

65

149

4,62

Total

353

314

667

20,67

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

Diversitat de joves
Com es pot observar al següent gràfic, la dada més rellevant seria l’estabilitat d’arribada
d’habitants nascuts fora de Sant Joan de les Abadesses, especialment les persones vingudes
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de l’estranger, que van tenir un augment significatiu a partir del 2001 i arribant als nivells més
alts al 2008. A partir del 2008 i coincidint amb l’inici de la recessió econòmica, la xifra
disminueix però molt lentament fins al 2019.
En quant a les persones vingudes de la resta de l’Estat veiem una línia pràcticament horitzontal
amb poques variacions però amb molt lleuger descens.
Gràfic A.5. Població. Per lloc de naixement. Totals. Sant Joan de les Abadesses 2000-2019

Font: Idescat, a partir del Padró continu de l’INE

En segon lloc, en la taula (A.6), es presenta un recull del nombre de persones joves del municipi
segons el seu lloc de naixement, per tal de fer un cop de la situació actual i veure l’evolució
respecte el 2015, any de redacció del darrer PLJ.
Actualment, a Sant Joan la proporció de persones joves nascudes a Catalunya és del 83,89%,
1,48 punts per sota que la mateixa dada de 2015. Observem també que el percentatge de
joves nascuts a la resta de l’Estat ja era molt baix el 2015 i ho segueix sent ara, per sota del 2%.
Per altra banda, els joves nascuts a l’estranger suposen un 14,32% de la població juvenil, 1,15
punts superior a la dada de 2015. Si ho comparem amb les dades comarcals, aquestes són
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molt similars, tot i que a nivell comarcal el percentatge de joves nascuts a l’estranger ha
augmentat 3,23 punts respecte a la dada de 2015.
Taula A.6. Població de 15 a 29 anys per lloc de naixement. Sant Joan de les Abadesses i Ripollès. 2015-2019.

2015
Catalunya

2019

Resta de

Estranger

l’Estat

Catalunya

Resta de
l’Estat

Estranger

Sant Joan
de les

350

85,37%

6

1,46%

54

13,17%

328

83,89%

7

1,79%

56

14,32%

2.647

81,58%

63

1,95%

535

16,49%

2.524

78,37%

62

1,93%

635

19,72%

Abadesses
Ripollès

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.

En tercer lloc, la Taula A.7, pretén comparar si existeix molta diferència entre els percentatges
del col·lectiu jove i els de població general del municipi, en quant al lloc de naixement. Les
persones nascudes a Catalunya formen la major part de la població, i en ambdós casos el valor
està per sobre del 80%. La diferència la podem observar en la població nascuda a la resta de
l’estat, mentre que en la població juvenil això suposa només l’1,79%, en el cas de la població
general el percentatge augmenta fins al 9,68%, 7,89 punts per sobre. Respecte a la població
estrangera, dins del percentatge de població general suposa un 8,14%, en canvi, si ens centrem
en les dades de població jove, el valor augmenta 6,18 punts, arribant fins al 14,32%. Per tant,
en el cas juvenil, hi ha un baix percentatge de població nascuda a la resta de l’estat i un
percentatge més elevat de persones nascudes a l’estranger, en canvi, en la població general,
ambdós valors són molt similars.

Taula A.7. Comparativa. Població del municipi segons el lloc de naixement 2019.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
Població general
Catalunya

Resta de

Població jove
Estranger

Catalunya

l’Estat
%

82,18%

9,68%

Resta de

Estranger

l’Estat
8,14%
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Per últim, analitzarem el lloc de procedència majoritari de la població del municipi, fixant-nos
en el conjunt general de la població i en el col·lectiu jove de forma concreta.
A través de la taula A.8., observem com el lloc de procedència majoritari, tant de la població
general com juvenil és el continent africà. En el cas de la població juvenil, hi ha més persones
provinent del continent asiàtic i Oceania, com també d’Amèrica del nord i central respecte a
les dades de 2015. I els continents amb menor número de joves són la Unió Europea, la resta
d’Europa i Amèrica del Sud. Pel que fa a la població general, les dades són similars a la població
juvenil respecte els continents amb augment i disminució de persones entre el 2015 i el 2019.

Taula A.8. Comparativa de la població (jove i general) segons la nacionalitat per continents.

POBLACIÓ JOVE
Any

Espanyola

Resta UE

Resta

Àfrica

Europa

Amèrica

Amèrica

Àsia i

del Nord i

del Sud

Oceania

Total

Central
2019

342

2

1

26

5

4

9

391

2015

362

6

1

29

3

7

2

410

POBLACIÓ GENERAL
2019

3.016

22

3

126

19

18

28

3.232

2015

3.147

44

3

145

7

24

13

3.383

2.1.1.2. EDUCACIÓ
Nivell d’instrucció
El municipi de Sant Joan de les Abadesses compta amb una Llar d’Infants i un Institut Escola.
La Llar d’Infants El Molí Petit ofereix el seu servei a les criatures de 0 a 3 anys. Per altra banda,
l’Institut Escola Mestre Andreu permet a l’alumnat cursar des de P3 fins a 4t d’ESO en un únic
centre dividit en dos edificis, un per a infantil i primària i l’altre per als cursos de secundària.
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L’IE Mestre Andreu va néixer el curs 2010/2011 com a resultat de la fusió del CEIP Mestre
Andreu i de la SES de Sant Joan, aquest darrer centre de secundària va néixer l’any 2005 com
a institut municipal i des del 2009 com a centre del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, els i les joves del municipi no es veuen obligats a
desplaçar-se per poder cursar els seus estudis obligatoris.
A la secció de secundària del centre, a més d’acollir tot l’alumnat del municipi, hi accedeixen
també joves provinents d’altres municipis com Ogassa o Sant Pau de Segúries.
Si analitzem l’evolució d’alumnat matriculat en els cursos de secundària de l’IE Mestre Andreu,
els valors són els que podem observar en la taula següent:
Taula B.1. Alumnat matriculat a l’IE Mestre Andreu en els cursos de Secundària. 2010-2019.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1r ESO

38

31

24

21

15

33

23

24

34

24

36

2n ESO

22

37

33

20

20

17

32

22

24

34

24

3r ESO

30

22

39

36

21

19

18

32

23

24

35

4t ESO

18

28

20

34

35

21

17

16

28

24

24

Total

108

118

116

111

91

90

90

94

109

106

119

Font: dades cedides per l’IE Mestre Andreu

Enguany és el curs en el que hi ha més alumnes matriculats a Secundària, amb un total de 119
des que es va implementar al municipi l’any 2010. Es pot observar que el número d’alumnes
durant aquests deu anys ha oscil·lat entre els 90 i els 119 alumnes, una variació prou
significativa de 29 estudiants. Els últims tres cursos s’han sobrepassat les 100 persones
matriculades.
Mobilitat educativa
La mobilitat educativa explica el nombre de joves de Sant Joan de les Abadesses que es
desplacen a altres municipis per raons d'estudi, ja sigui per a cursar el Batxillerat, com per
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realitzar estudis de formació professional o estudis universitaris, ja que al municipi només
poden cursar els estudis obligatoris fins a finalitzar 4t d’ESO, als 16 anys.
Per una banda, al finalitzar els estudis obligatoris, per a cursar el Batxillerat a la comarca només
hi ha un centre que ofereixi aquesta possibilitat, l’Institut Abat Oliba de Ripoll, on es poden
cursar les branques d’Humanitats i Ciències Socials, i Ciències i Tecnologia.
En aquest sentit, les possibilitats són molt limitades i, mentre molts joves de la comarca acaben
cursant el Batxillerat a Ripoll, alguns joves de Sant Joan de les Abadesses, prenen com a opció,
per proximitat i varietat d’oferta, desplaçar-se a la capital de la comarca veïna, Olot (Garrotxa),
a cursar aquests estudis.
Per altra banda, a nivell de Cicles Formatius, l’oferta a la comarca del Ripollès també és limitada
fet que, usualment, fa decantar a una gran quantitat de joves a realitzar desplaçaments més
llunyans fins a Olot, Vic, Girona o Barcelona.
A nivell comarcal, l’oferta formativa és la següent:
Taula B.2. Cicles formatius de la Comarca del Ripollès 2019
ESTUDIS

CENTRE EDUCATIU

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Cuina i Gastronomia

Institut Abat Oliba de Ripoll

Forneria, Pastisseria i Confiteria

Institut Abat Oliba de Ripoll

Gestió Administrativa

Institut Abat Oliba de Ripoll

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Institut Abat Oliba de Ripoll

Manteniment electromecànic

Institut Abat Oliba de Ripoll

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Direcció en cuina

Institut Abat Oliba de Ripoll

Administració i finances

Institut Abat Oliba de Ripoll

Robòtica, automatització i mecatrònica FP Dual

ETR - FES
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Disseny i programació en fabricació avançada FP Dual

ETR - FES

ENSENYAMENTS ESPORTIUS
1r i 2n nivell de Surf de neu

Institut Abat Oliba de Ripoll

1r i 2n nivell d’Esquí alpí

Institut Abat Oliba de Ripoll

1r nivell d’Excursionisme

Institut Abat Oliba de Ripoll

1r i 2n nivell de Muntanya mitjana

Institut Abat Oliba de Ripoll

1r i 2n nivell d’Escalada

Institut Abat Oliba de Ripoll

1r i 2n nivell de Descens de barrancs

Institut Abat Oliba de Ripoll

Font: Elaboració pròpia amb les dades extretes dels centres educatius del Ripollès

Llegint detingudament el Pla Local de Joventut anterior, podem apreciar que hi ha hagut
algunes modificacions en l’oferta formativa pel què fa als ensenyaments esportius ─incorporat
la possibilitat d’obtenir el títol de tècnic/a d’esport en Escalada i el títol de tècnic/a d’esport en
Descens de barrancs─. Aquesta incorporació està ben valorada ja que som un territori de
muntanya que, amb aquest reclam, cada vegada anem rebent més turisme i per tant, aquesta
oferta formativa obre portes al món laboral dins la mateixa comarca.
Es pot observar doncs, que dins la comarca del Ripollès es poden cursar un número limitat
d’estudis postobligatoris, fet que provoca el desplaçament dels i les joves cap a altres
comarques per tal de trobar resposta als seus interessos formatius. Aquest desplaçament
sovint es veu condicionat a l’ús del transport públic, que no sempre respon a les necessitats
reals de desplaçament i els i les joves es veuen forçats a realitzar combinacions de transport
complicades.
Altrament, per a cursar ensenyaments oficials d’idiomes i per a la formació de persones
adultes, els i les joves santjoanines i d’altres municipis també es veuen obligats a desplaçar-se
a Ripoll o Olot.
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Si mostren interès pels ensenyaments artístics de règim especial s’han de desplaçar a
Barcelona en el cas del Teatre i la Restauració de Bens Culturals, o a Olot pels ensenyaments
superiors de Disseny.
Més endavant, els estudiants que opten per cursar uns estudis universitaris, es solen desplaçar
principalment a Barcelona, seguit de Girona i Vic.

2.1.1.3. TREBALL
Població activa i mercat de treball a Sant Joan de les Abadesses.

Si analitzem les dades d’afiliació en règim general de la Seguretat Social per sectors econòmics,
el sector que genera més llocs de treball és la indústria (57,58%), dada molt superior a la
mitjana ripollesa (28,68%) i a la catalana (16,38%). El sector serveis que és el que genera major
ocupació tant a Catalunya com al Ripollès, es troba en segona posició a Sant Joan de les
Abadesses, amb un 39,58%. Per tant, a través d’aquestes primeres dades podem observar com
el teixit industrial del municipi encara és la màxima font d’ocupació.
Taula C.1. Afiliats al RG de la Seguretat Social. 2020

Sector

Sant Joan de les Abadesses

Ripollès

Catalunya

Persones

%

Persones

%

Persones

%

0

0

19

0,24

9.831

0,37

Indústria

467

57,58

2.299

28,68

437.091

16,38

Construcció

23

2,84

288

3,59

136.814

5,13

Serveis

321

39,58

5.410

67,49

2.085.202

78,13

Total

811

100

8.016

100

2.668.938

100

Agricultura

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació

Respecte a les persones afiliades a la seguretat social en règim d’autònoms, les darreres dades
són les que es mostren en la taula C.2.
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Taula C.2. Afiliats al regim especial de treballadors autònoms per sectors

Sector

Sant Joan de les Abadesses

Ripollès

Catalunya

Persones

%

Persones

%

Persones

%

Agricultura

27

10,98

271

13,11

22.652

4,16

Indústria

21

8,54

152

7,35

38.499

7,07

Construcció

17

6,91

296

14,32

68.341

12,55

Serveis

181

73,58

1.348

65,22

414.980

76,21

Total

246

100

2.067

100

544.472

100

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.

Les persones afiliades a la seguretat en règim d’autònoms, a Sant Joan de les Abadesses,
treballen majoritàriament en el sector serveis, un 73,58%, aquest valor és 2,63 inferior al
percentatge català però 8,36 punts superior al comarcal.
El segon sector que presenta major activitat entre les persones autònomes és el de
l’agricultura, amb un 10,98%, valor que es troba 2,13 punts per sota del percentatge del
Ripollès i 6,82 punts per sobre del de Catalunya. Aquesta dada coincideix amb el fet que ens
trobem en un municipi i una comarca del Prepirineu on encara hi ha activitat agrícola i
ramadera.
Per últim trobem el sector de la construcció i el de la indústria, amb un 6,91 i un 8,54%
respectivament. Aquestes dades també difereixen de les mitjanes comarcals i catalanes, ja que
la industria ofereix major ocupació dins del municipi que la construcció, i tant al Ripollès com
a Catalunya els valors són a la inversa.
Atur de les persones joves de Sant Joan de les Abadesses
La mitjana de persones en situació d’atur de l’any passat, 2019, va ser de 109,3 persones,
essent 49,3 homes i 60,0 dones.
Si agafem aquestes dades i les segmentem per grups d’edat, el resultat és el que es pot
observar en la taula C.3. Aquí podem veure que els joves no van ser els grups més afectats per
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l’atur, sinó que els tres grups amb major índex de persones en situació d’atur són els de 60
anys i més, seguit dels de 55 a 59 anys i dels de 40 a 44 anys.
Taula C.3. Atur registrat per grup d’edats. Mitjana 2019

Edat

Mitjana 2019

Menors de 20 anys

0,6

De 20 a 24 anys

3,0

De 25 a 29 anys

8,3

De 30 a 34 anys

5,3

De 35 a 39 anys

5,2

De 40 a 44 anys

11,3

De 45 a 49 anys

7,6

De 50 a 54 anys

8,3

De 55 a 59 anys

23,4

De 60 anys i més

36,3

Total

109,3

Font: Idescat

En aquest punt és important destacar que les dades són la mitjana de l’any 2019. Durant l’any
2020 aquestes han empitjorat, ja que degut a la situació de pandèmia causada per la COVID19 sabem que han augmentat les xifres de persones aturades. Tot i que encara no es disposen
dels registres anuals, sí que tenim les dades dels darrers mesos, i tal i com es pot veure en la
gràfica següent les persones aturades, a nivell de comarca, han augmentat.
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Font: Observatori de Ripollès Desenvolupament

A nivell comarcal, i per franges d’edats, el col·lectiu juvenil és el que es veu menys afectat per
aquesta situació, tot i registrar-se un augment significatiu de persones aturades a partir del
mes de març.

Font: Observatori de Ripollès Desenvolupament
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2.1.1.4. HABITATGE
Les darreres dades oficials sobre habitatge són de l’any 2011 i, per tant, no es recullen en
aquest document ja que la realitat actual de l’habitatge ha variat en els darrers anys.
Les dades que hem pogut recollir en matèria d’habitatge són les que ens ofereixen els portals
immobiliaris, i ens poden donar una visió sobre la realitat del municipi.
Hem recollit les dades de tres portals immobiliaris online, i els resultats són els que es poden
observar en la següent taula:
Taula D.1 Dades de lloguer i compra d’habitatges al municipi de Sant Joan de les Abadesses

En venta

Per llogar

Idealista.com

37

1

Fotocasa.es

29

1

Pisos.com

6

0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de les pàgines web

Hem de tenir en compte que les dades d’aquests portals no representen la totalitat de les
dades del municipi respecte a la venta i el lloguer d’immobles. En tots els portals hi ha un
factor comú, ja que el número d’habitatges de compra és molt superior al de lloguer, i el
mercat de lloguer presenta uns números molt baixos, aspecte que pot dificultar la recerca
d’habitatge dins del municipi a les persones que opten per a aquesta opció, especialment les
persones joves que volen emancipar-se i prefereixen l’opció de lloguer d’habitatge abans de la
de compra.
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2.1.2. ANÀLISI QUALITATIU
L’obtenció de dades qualitatives per elaborar aquest document s’ha realitzat a través dels
següents canals:
→

Enquesta online a les persones joves del municipi

→

Sessió participativa dirigida a les persones joves del municipi

→

Entrevistes amb els i les regidores del consistori.

A continuació es presenten les dades obtingudes en cada una d’aquestes accions.

2.1.2.1. ENQUESTA ONLINE A LES PERSONES JOVES DEL MUNICIPI
L’enquesta online és una enquesta que va estar oberta durant 5 mesos i que ha permès recollir
l'opinió de les persones joves en els àmbits d’educació, treball, habitatge, lleure i participació,
i salut.
Aquesta enquesta ens ajuda a veure quina és la realitat juvenil i la percepció que tenen les
persones joves sobre els diferents eixos temàtics.
DADES DEL PERFIL DE LES PERSONES QUE HAN RESPOST A L’ENQUESTA
L’enquesta ha estat resposta per un total de 64 persones, un 16,37% de la població juvenil. Les
persones que han respost, un 59,4% pertanyen al grup de 12 a 15 anys, un 9,4% al grup de 16
a 19 anys, un 12,5% al de 20 a 24 anys i un 18,8% al de 25 a 30 anys.

Pla local de Joventut 2020-2023 – Sant Joan de les Abadesses

30

Gràfic 2.1. Edat de les persones que han respost l’enquesta

Font: Enquesta PLJ 2020-2023

Les persones que han respost l’enquesta pertanyen en un 57,8% al gènere femení i un 42,2%
al gènere masculí.
Gràfic 2.2. Gènere de les persones que han respost l’enquesta

Font: Enquesta PLJ 2020-2023

EDUCACIÓ
La majoria de les persones que han respost l’enquesta, un 62,5%, encara estan cursant els
estudis secundaris obligatoris (ESO). Cal destacar que un 23,4% dels enquestats no estudien,
un 3,1% està fent Batxillerat, un 3,1% un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, un 4,7 Estudis
Universitaris i 3,1% estudis superiors de màster, postgrau o doctorat.
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Gràfic 2.3. Estudis en curs

Font: Enquesta PLJ 2020-2023

El 67,2% estan estudiant al Ripollès, un 4,7% ho fa a Barcelona i un 3,1% per internet. El 25%
restant no està estudiant.
A banda d’aquestes dades, més de caire informatiu, a través de l’enquesta s’han detectat les
següents debilitats i fortaleses:
DEBILITATS
-

Un

57,8%

dels

FORTALESES
enquestats -

A l’institut és on més s’informen

consideren que no coneixen tota l’oferta sobre formació.
formativa postobligatòria de la comarca. -

El 77% creuen que l’oferta

Després de l’institut, la font formativa de la comarca del Ripollès és

d’informació que utilitzen els i les joves bona.
és Internet.
-

L’Oficina Jove i l’Univers Jove no

apareixen entre els recursos que més
utilitzen per informar-se sobre formació.
-

Falta de varietat d’estudis de

Formació Professional.
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-

El transport públic per accedir als

centres educatius és un aspecte a
millorar.
-

Falta poder compaginar estudis i

feina.
TREBALL
Només un 32,8% de les persones enquestades està treballant actualment. La resta estan
encara estudiant.
De les persones que treballen, un 17,2% ho fan a Sant Joan de les Abadesses, un 10,9% al
Ripollès, un 9,4% a Barcelona o rodalies, un 1,6% a Girona o rodalies, i un 1,6% a Osona.
Respecte a l’eix de treball, s’han detectat les següents debilitats i fortaleses:
DEBILITATS

FORTALESES

-

Manca d’ofertes de feina.

-

Poca diversitat d’àmbits laborals. laboral més conegut.

-

Dificultats en la mobilitat.

-

Falta d’informació en matèria seguits

laboral.
-

-

El SOC és el servei en matèria
El Punt Jove i les Tardes Joves,
de

la

persona

referent

d’ocupació juvenil, són espais que

Un 28,1% no coneixen cap servei identifiquen per informar-se en matèria

d’ocupació de la comarca.
-

-

de treball.

L’Agència Ripollès

Desenvolupament i la UIER no estan
entre els serveis més coneguts per
informar-se en matèria laboral.
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HABITATGE
Les persones enquestades, un 73,4% encara viu amb la família, un 23,4% està de lloguer i un
3,1% s’ha comprat un habitatge.
En matèria d’habitatge, les debilitats i fortaleses detectades són:
DEBILITATS

FORTALESES

-

Falta d’oferta d’habitatges.

-

Un

32,8%

dels

enquestats

-

Preus alts en l’habitatge.

creuen que no hi ha cap dificultat

-

Manca d’ajudes i facilitats per d’accés a l’habitatge.

accedir a l’habitatge.
-

Falta de models alternatius

d’accés i tinença d’habitatges.
Les persones enquestades destaquen la qualitat de vida que aporta el poble envers la ciutat,
però també les dificultats laborals que suposa viure a Sant Joan de les Abadesses.
Un 25% consideren que no totes les persones tenen les mateixes oportunitats d’accedir a uns
estudis, feina i/o habitatge. I destaquen que els col·lectius que pateixen major dificultat són el
jovent, persones amb un nivell socioeconòmic baix i les persones immigrants.
LLEURE I PARTICIPACIÓ
Les persones que han respost l’enquesta dediquen el seu temps lliure a estar amb amigues i
amics, internet i les xarxes socials i a activitats esportives, majoritàriament.
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DEBILITATS
-

FORTALESES
-

Un 64,1% considera que l’oferta

cultural i d’oci o lleure de Sant Joan de
les Abadesses té en compte el col·lectiu
jove.
-

La

piscina,

el

pavelló

poliesportiu, la ruta del ferro i la plaça
Barcelona són els espais més utilitzats.
Entre les propostes d’activitats de lleure i oci, han sortit les següents:
-

Un espai obert a la població juvenil. Un espai jove amb diferents activitats.

-

Excursions a la muntanya i acampades.

-

Cinema.

-

Activitats de videojocs, futbol, esdeveniments esportius, gimcanes.

-

Piscina coberta.

SALUT
En l’àmbit de salut, les debilitats i fortaleses detectades són:
DEBILITATS
-

FORTALESES

Un 34,4% de les persones joves -

Un 60,9% de les persones joves

creuen que tenen tota la informació que creuen que tenen tota la informació que
necessiten de salut però els hi agradaria necessiten en l’àmbit de salut.
que hi hagués més espais per parlar-ne.
-

-

El CAP és el servei que coneixen i

Internet és la segona font utilitzen més per informar-se sobre

d’informació en temes de salut.

temes de salut.

Els àmbits sobre els que els hi agradaria rebre més informació, ordenats de major a menor
interès són:
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-

Salut emocional.

-

Alimentació.

-

Addiccions a les pantalles.

-

Sexualitat, identitat, relacions i afectivitat.

-

Drogues.

-

Agressions sexistes.

2.1.2.2. SESSIÓ PARTICIPATIVA DIRIGIDA A LES PERSONES JOVES DEL
MUNICIPI
La sessió participativa era una sessió oberta a totes les persones joves del municipi per tal de
debatre sobre la situació de les persones joves a Sant Joan de les Abadesses i que d’aquí en
surtin propostes de cara al futur pla local de joventut. A aquesta sessió hi van participar un
total d’11 persones, 8 del gènere masculí i 3 del gènere femení, d’edats compreses entre els
17 i 32 anys.
A través de grups de discussió es debat sobre els següents eixos: educació/formació, cultura,
oci i esport, treball, participació, salut, cohesió social, comunicació i mobilitat, i habitatge.
D’aquest treball en surten les següents mancances i idees:
EDUCACIÓ / FORMACIÓ
→

Falta de sala d’estudi en condicions al municipi (wifi, silenci, espai...).

→

Millora de la biblioteca amb més sales, amb un canvi d’espai o bé obrir l’institut a les

tardes per tenir lloc d’estudi.
→

Desconeixements sobre coses que es poden fer al municipi (demanda de sales al

Palmàs, opció de reservar espais...).
→

Falta de recursos.

→

Donar a conèixer opcions del que es pot fer a la comarca i oferir estudis per a

aquestes necessitats futures. Proposar estudis concrets.
→

Donar opcions i sortida a la formació online
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→

Programació de cursos d’idiomes

→

Importància i oportunitats de Formació Professional a la comarca.

→

Plataformes per fer cursos

→

Posar facilitats per poder estudiar fora

CULTURA / OCI / ESPORTS
→

Posar pel·lícules al Centre Cívic, per exemple, fer cinema per a joves (divendres i

dissabtes).
→

Potenciar espais que ja hi ha al municipi.

→

Potenciar un esport molt minoritari per donar a conèixer el municipi.

→

Piscina coberta.

→

Millors equipaments esportius.

→

Restaurant que estigui bé.

→

Mirar que les entitats facin vincles amb l’Institut per garantir un futur relleu.

→

Actualitzar i recuperar tradicions (festes del barri, sardanes...).

TREBALL
→

Espai teletreball.

→

Informació de les empreses.

→

Crear cooperatives de treball.

→

Crear una guia d’ajuda per si vols venir al poble, poder saber la manera de buscar

feina (a la comarca i comarques properes).
→

Borsa de treball actualitzada.

PARTICIPACIÓ
→

Lluitar per la consciència de poble en relació a la xarxa d’entitats.

→

Passar de la queixa al compromís.

→

Les vies de comunicació han de canviar (plataforma, aplicació, correu electrònic,

Whatsapp...).
Pla local de Joventut 2020-2023 – Sant Joan de les Abadesses

37

→

Creació d’una aplicació municipal (no posar informació del web de l’ajuntament per

fer-la més fàcil i concreta).
→

Crear un estil de Jovenàlia per a més adults.

→

Fer una participació amb diversitat (cohesió social).

→

Crear a través d’aquest grup d’avui, una taula de grup de treball per fer un seguiment

(reunir-se un parell de cops a l’any).
SALUT
→

Fer més tallers i més xerrades.

→

Intentar ser més previsors ara que estem sans.

→

Buscar un estil d’oci alternatiu (sessions de play, jocs, veterans, botifarrades...).

COHESIÓ SOCIAL
→

Fomentar la participació (donar a conèixer les activitats actuals i fomentar-ne de

noves).
→

Repensar la Festa Major, ja que està molt estratificada: es fan coses per a joves o

coses per a grans, i manquen les activitats conjuntes.
→

Ha de ser un àmbit transversal.

COMUNICACIÓ I MOBILITAT
→

Millora del servei d’autobús Sant Joan-Olot (preus desorbitats).

→

Beques.

→

Transport compartit.

HABITATGE
→

Buscar la manera de posar en contacte els llogaters del poble amb la gent del poble

que busca pis.
→

Crear una borsa d’habitatge actualitzat i buscar compensacions pels llogaters per tal

de que apostin pel lloguer al jovent del poble i no al turisme.
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→

Hi ha molts habitatges buits i molts joves sense habitatges.

2.1.2.3. ENTREVISTES A LES REGIDORES I ELS REGIDORS
A nivell polític s’ha destacat la importància de fer un seguiment exhaustiu dels joves que
finalitzen l’ESO. És important saber què fan aquestes persones un cop acaben els seus estudis
obligatoris, saber si van estudiar i què, saber si van a a treballar, saber si no tenen cap idea del
què fer i necessiten assessorament i/o acompanyament...
Per altra banda, i seguint amb aquesta idea, també es vol potenciar de nou la sortida laboral
dels oficis, aprofitant la predisposició d’alguns dels tallers del municipi, com ara fusteries o
serralleries. Si algun jove tingués l’empenta i les ganes d’aprendre un ofici, se’l posaria en
contacte amb aquestes empreses perquè s’hi pogués incorporar com a aprenent i amb el
temps podria obtenir l’acreditació de competències professionals.
En el cas dels joves que cursen estudis post-obligatoris fora del municipi, es valora la
importància de fer un seguiment i propiciar el retorn d’aquestes persones a través de la seva
inserció laboral, afavorint l’ocupació i l’emprenedoria jove.
En aquest sentit, s’ha creat una línia de treball específica per poder treballar en aquesta
necessitat.
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2.2. VISUALITZACIÓ
2.2.1. Recursos Humans
Per a la realització del Pla Local de Joventut i el seu desenvolupament es compta amb una
tècnica municipal a temps parcial i una tècnica de joventut compartida amb la resta de
municipis de la Vall del Ter. Les seves funcions són elaborar el Pla Local de Joventut,
desenvolupar totes les accions necessàries per portar-lo a terme i dinamitzar el jovent del
municipi.

2.2.2. Recursos Financers
Tot i que la previsió de despeses i ingressos s’ha fet amb deteniment per tal que aquest sigui
el més ajustat possible a la realitat, cal especificar que pot estar sotmès en algun moment
donat a modificacions, fruit de l’avaluació i adequació dels projectes a la realitat, de manera
que no deixa de ser un pressupost orientatiu. Qualsevol canvi que hi hagi s’intentarà mantenir
informada la Direcció General de Joventut.

PLA LOCAL DE JOVENTUT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 2020-2023
PREVISIÓ DE DESPESES
80.000 €
PREVISIÓ D’INGRESSOS
80.000 €
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Direcció General de Joventut

20.000€
60.000€

2.2.3. Recursos Funcionals
A continuació s’inclouen un seguit de taules on es detallen les diferents infraestructures,
associacions i entitats municipals que els joves tenen a la seva disposició.
També s’ha elaborat un quadre on es detallen les diferents accions i activitats que s’estan
portant a terme a través de l’Ajuntament i de la resta d’administracions organitzades per eixos.

Pla local de Joventut 2020-2023 – Sant Joan de les Abadesses

40

Equipaments municipals
CATEGORIA

EQUIPAMENT
ZONA ESPORTIVA

ESPORTIUS

CLUB PISCINES I ESPORTS ABADESSENC
GIMNÀS

RUTES SENYALITZADES

EDUCATIUS

IE MESTRE ANDREU
LLAR D'INFANTS EL MOLÍ PETIT
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSEP PICOLA
PALAU DE L’ABADIA

CULTURALS

CASAL JAUME NUNÓ – EL PALMÀS

TEATRE CENTRE
ECOMUSEU MOLÍ PETIT
SANITARIS
TURÍSTICS

CAP
ALBERG

OBSERVACIONS
Un pavelló poliesportiu, un camp de futbol de gespa artificial, una pista de
bàsquet i una pista d’skate
Una piscina municipal, una pista de tennis i dues pistes de pàdel
Un gimnàs privat
La situació i orografia del municipi permeten la creació de diferents rutes de
senderisme i BTT. Existeixen diferents GR, PR (del qual destaca la Ruta de les 4
Ermites), rutes de BTT senyalitzades i vies d'escalada. A més també hi ha una gran
quantitat de gorgs i torrents per visitar, com ara el Gorg de Malatosca o els
torrents de Santa Llúcia
Institut-Escola, amb funcionament conjunt tot i estar en dos edificis separats.
Educació obligatòria, de P3 a 4t d’ESO
Una llar d’infants municipal
Biblioteca municipal, oberta cada tarda entre setmana i els dissabtes al matí
És el centre cultural més important de la vila. Acull el Centre d’Interpretació del
Mite del Comte Arnau, l’Espai Art Abadia i 4 espais polivalents.
Casa natal de Jaume Nunó i Roca, compositor de l’himne nacional de Mèxic.
Actualment hi ha el Centre Cívic (PIJ, Punt Tic, sales de reunions, aules de
formació...) i el Casal de Jubilats i Pensionistes de la vila. A l’Auditori Jaume Nunó
s’hi fan diverses activitats culturals, com ara xerrades i conferències.
L’edifici és propietat de l’Associació Catòlica de Pares de Família. S’hi fan obres de
teatre, espectacles musicals, animacions infantils...
L’Ecomuseu acull un centre d’interpretació dels molins, i la fauna i la flora de la
vila.
Centre d’Atenció Primària de la vila
El municipi compta amb un Alberg Juvenil
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Entitats i associacions

CATEGORIA
VOLUNTARIAT

NOM DE L’ENTITAT
Associació Càrites
Agrupació Sardanista
Amics del bonsai de Sant Joan
de les Abadesses
Associació Catòlica de Pares de
Família
Associació de Dones
Associació de Jubilats i
Pensionistes

CULTURALS i
LLEURE

Associació d’Homes
Carbassaires de Sant Joan
La Barra Jove
Comissió de Festes
Diabladesses de Sant Joan
Geganters de Sant Joan
Grup Fotogràfic Abadesses
JAS (Jovent Actiu Santjoaní)
SAT Teatre Centre
Unió de Botiguers
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OBSERVACIONS I ACTIVITATS QUE ORGANITZEN O COL·LABOREN
Delegació local

Promoció de la sardana i la tradició catalana. Audicions de sardanes
periòdiques
Promoció del cultiu i la cura dels bonsais
Gestiona l’edifici del Teatre i el seu ús. Vinculada a la Parròquia
Fomentar la participació de les dones en la vida del municipi
Activitats lúdiques per a la gent gran: tallers i cursets, balls, festes i
celebracions populars...
Agrupació d’homes de diverses edats per fer activitats puntuals
Agrupació per organitzar la Fira de la Carbassa
Promoció de l’esport i afició del Club Esportiu Abadessenc
Organització de festes populars: Carnestoltes, Revetlla de Sant Joan, Festa
Major, Cap d’any...
Grup de diables
Colla gegantera de la vila
Agrupació de persones aficionades a la fotografia. Organitzen cursos,
sortides, concursos...
Associació juvenil. Organització de sopars joves, concerts, festivals de
música...
Grup teatral amateur de la vila
Associació de botiguers. Promoció del comerç de la vila
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Club Ciclista Bike Abadesses
Club Esportiu Abadessenc
Club Piscines i Esports
Abadessenc

ESPORTIVES

AMPA
SALUT

Moto Club Abadesses
Penya Blau-Grana
Penya Gorritxoak
Penya Athletic Betikoak
Societat de Caça “El Pirineu”
Societat de Pesca “El Pirineu”
Unió Excursionista

AMPA IE Mestre Andreu
AMPA Molí Petit
Agrupació de donants de Sang
Fundació Oncolliga Girona
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Club per promocionar la pràctica de totes les modalitats de ciclisme
Club de futbol
Entitat que gestiona les instal·lacions esportives de la piscina, pista de
tennis i pàdel
Pràctica, promoció i organització de competicions de trial
Agrupació d’aficionats i socis del Barça de la vila
Agrupació d’aficionats i socis de l’Osasuna
Agrupació d’aficionats i socis de l’Athletic de Bilbap
Associació per a la promoció i la pràctica de la caça
Associació per a la promoció i la pràctica de la pesca
Promoció de l’excursionisme i organització de diverses proves esportives:
caminades i curses populars, Ultra Trail de l’Emmona, Taga EVO 2040, BTT
Cavallera...
Associació de Mares i Pares de l’Institut Escola Mestre Andreu
Associació de Mares i Pares de la Llar d’Infants el Molí Petit
Delegació local
Delegació local
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Actuacions dirigides a les persones joves
POLÍTIQUES EDUCATIVES, CULTURALS I D’OCI
Ajuntament i altres ens municipals
1.
Institut Escola Mestre Andreu
Actualment, la població disposa de dues escoles, una de Primària i una de Secundària que
pertanyen al mateix centre, l’IE Mestre Andreu, tot i trobar-se en edificis diferents. L’ESO es va
implantar a la vila l’any 2005, la qual cosa va suposar una gran millora per als i les joves de Sant
Joan, que fins llavors havien de marxar del poble als 12 anys per seguir cursant els estudis
obligatoris. Aquest fet afavoreix que aquests estudiants facin més vida al poble i participin més
en les activitats que es programen. A més, és més fàcil que des de la Regidoria de Joventut s’hi
pugui mantenir un contacte, ja que són a prop i es pot intervenir directament a l’Institut i a les
aules. El curs 2018-2019 es va inaugurar el nou edifici de Secundària, i s’està a l’espera que es
pugui fer l’ampliació per traslladar al mateix lloc la Primària, i així poder tenir tot l’alumnat en
un sol edifici. El curs 2020-2021 hi ha 119 alumnes cursant ESO a la vila.
2.
Cursos i formació no reglada
Durant tot l’any es programen cursos i tallers des del Centre Cívic oberts a tota la població.
Cada any se’n fan d’idiomes (català bàsic per a no catalanoparlants, anglès i francès per a
estudiants i adults), informàtica a tots nivells, creativitat sobre la roba, dibuix i pintura,
fotografia...
3.
Tardes Joves
El projecte Tarda Jove és un projecte comarcal on es realitzen activitats de lleure amb els joves
una tarda al mes, per part de la tècnica referent de joventut. Les activitats que es realitzen
responen als diferents interessos dels joves, com ara tarda de fotografia, tarda de teatre, tarda
d’art, tarda de cuina, tarda de gimcana, tarda d’esport, tarda de crispetes...
En aquesta activitat hi poden participar totes les persones joves del municipi d’entre 12 i 17
anys. És un espai on donar a conèixer el servei de joventut i detectar necessitats que puguin
tenir les persones joves, alhora que es crea un vincle amb la tècnica referent que permetrà
seguir treballant amb les i els joves en altres espais.
4.
Activitats d’oci organitzades per les entitats
JAS
El JAS (Jovent Actiu Santjoaní) és l’entitat juvenil de la vila. Organitza concerts, sopars/dinars
populars, i participa en altres activitats de la resta d’entitats o del propi consistori. Bàsicament
el seu objectiu és oferir un oci alternatiu a la població perquè els i les joves no s’hagin de
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desplaçar. La gran activitat que programa el JAS és l’Entrevoltes (concert jove el divendres de
Festa Major que es fa des de l’any 2001, al qual han actuat grups com La Pegatina, Strombers,
Betagarri, Obrint Pas o Gertrudis). A més, també organitza altres activitats puntuals com
concerts de petit format, el Carnestoltes d’Estiu, actes per la diada de Sant Jordi i col·labora
amb altres entitats de la vila.
Recursos compartits amb altres administracions
1.
Consell Comarcal del Ripollès
Escola Comarcal de Música del Ripollès: seu a la vila.
Agenda comarcal d’activitats: s’hi inclouen les activitats de Sant Joan.
2.
-

Oficina Jove del Ripollès
Cursos de formació de directors/es i monitors/es en el lleure.
Tallers diversos

POLÍTIQUES ESPORTIVES
Ajuntament i altres ens municipals
1.
Suport a les entitats esportives
Subvencions municipals per a la pràctica de l’esport, cessió de material i espais.
2.
-

Senyalització de rutes i circuits
Senyalització i difusió d’itineraris BTT i senderisme.

3.
-

Organització i suport a esdeveniments esportius
Suport en curses de muntanya, campionats futbol, 3 Dies Trial Santigosa...

Altres administracions
1.
Consell Esportiu del Ripollès
Organització i coordinació de lligues Comarcals de diferents esports, activitats
extraescolars, esdeveniments esportius, cessió de material esportiu, tramitació
d’assegurances i d’altes d’entitats esportives...
POLÍTIQUES D’EMANCIPACIÓ
Ajuntament i altres ens municipals
1.
Vila Icària
Aquest és el gran projecte d’emancipació de la vila, que es va engegar l’any 2008 a través de la
Fundació Eduard Soler i que uneix habitatge i ocupació per a joves. Es tracta d’un conveni que
es va fer entre l’Ajuntament de Sant Joan i la Fundació Eduard Soler, pel qual el consistori cedia
el terreny i la Fundació assumia el 100% de la inversió, aproximadament un milió d’euros.
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Vila Icària va néixer amb la voluntat d’esdevenir un focus d’atracció per a emprenedors d’arreu
de Catalunya, que volen viure i treballar en un espai dissenyat per desenvolupar aquesta
funció. L’edifici està situat a l’indret anomenat La Coromina del Bac i compta amb 14 habitatges
especialment dissenyats per a acollir professionals i emprenedors. A més d’aquestes vivendes,
Vila Icària disposa de 250 m2 distribuïts en 6 boxes de treball per desenvolupar la tasca
professional dels emprenedors. A banda, també hi ha zones comunes com una sala de
reunions, una sala de conferències, serveis de reprografia... A la planta baixa de l’edifici també
hi ha la Llar d’Infants Municipal “El Molí Petit”, cosa que encara facilita més la conciliació de la
vida laboral i familiar dels inquilins que tinguin fills/es.
La Fundació Eduard Soler, a través del Centre d’Iniciatives Empresarials del Metall (CIEM), fa la
tutela, formació i suport al desenvolupament de les iniciatives dels emprenedors, a més de
vetllar pel bon funcionament de l’edifici, tant dels habitatges com dels boxes.
Aquest equipament, absolutament singular en la seva concepció, suposa viure i treballar en
un entorn que afavoreix la creativitat i la innovació, i representa per a Sant Joan i per a la
comarca del Ripollès un fort impuls de la generació d’activitats innovadores.
2.
Servei d’orientació laboral
Des del PIJ es promou l’ajuda i atenció als i les joves en matèria laboral, orientant-los a l’hora
de fer un currículum, una carta de presentació, preparar-los per a fer una entrevista laboral i
oferint-los eines per a la recerca de feina. Els i les joves poden fer ús del Punt Tic (espai amb
tres ordinadors) per fer consultes laborals.

Altres administracions
1.
Oficina d’Habitatge
Borsa Comarcal de Lloguer, que té com a objectiu impulsar el lloguer als municipis de la
comarca del Ripollès, posar al mercat habitatges actualment desocupats, facilitar l'accés a un
habitatge digne a qualsevol persona de la comarca del Ripollès i optimitzar les relacions entre
propietaris i llogaters.
2.
UIER (Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès)
Borsa de treball de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, que compta amb diferents
plafons informatius a diverses poblacions de la comarca, entre elles Sant Joan, que té un panell
al Centre Cívic on es poden consultar les ofertes de feina i els cursos que s’ofereixen.
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3.
Coordinació amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès
Assessorament laboral i seguiment del procés de recerca de feina per a persones aturades,
amb les quals se’ls fa una atenció personalitzada setmanalment a les dependències de
l’Ajuntament.
4.
Referent d’ocupació juvenil
Al 2014 va iniciar-se el projecte de Garantia Juvenil, però no va ser fins el maig del 2015 que
es va incorporar a les Oficines Joves la figura tècnica de Impulsor/a de Garantia juvenil.
Actualment, aquesta figura ha derivat en la persona Referent d’Ocupació Juvenil de la comarca,
que treballa a l’Oficina Jove i forma part de l’equip de Joventut del Ripollès.
En aquest sentit, coordina i uneix agents educatius de la comarca i és el referent de treball i
formació per als joves. Fins al mes de novembre s’han fet 155 atencions, tan presencials com
en línia.
POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ
Ajuntament i altres ens municipals
1.
Suport a les entitats
Des del Centre Cívic es dona suport a les entitats en diversos aspectes: burocràcia i tràmits,
enviament de documentació, inscripció d’entitats al Registre...
A banda d’això, l’Ajuntament disposa d’una partida de l’àrea de Joventut per a ajudar
econòmicament les entitats juvenils que ho requereixin per tal d’organitzar les seves activitats
amb el màxim de qualitat possible.
Des de l’Ajuntament també se’ls faciliten espais, material i tot el suport organitzatiu que
necessitin.
Altres administracions
1.
Coordinació amb l’Oficina Jove del Ripollès
Treball coordinat amb l’Oficina Jove del Ripollès: treball conjunt amb la tècnica de Joventut
compartida de la Vall del Ter, organització d’activitats juvenils al llarg de l’any, Tarda Jove, Punt
Jove i dinàmiques a l’IE, Taula de Regidors de Joventut…
POLÍTIQUES DE SALUT
Ajuntament i altres ens municipals
1.
Activitats de promoció de la salut
Des del consistori es promou l’ús dels Parcs de Salut del municipi, gestionats per
Dipsalut.
Desplegament de diversos programes de Dipsalut, com ara el Sigues Tu.
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Altres administracions
1.
Consell Comarcal del Ripollès
Adhesió a diferents campanyes de salut. Des de l’Ajuntament es realitzen diverses actuacions
i col·laboracions amb altres ens municipals, comarcals o provincials en campanyes de salut,
com ara contra el tabac, sexualitat, drogodependències...
2.
Oficina Jove del Ripollès
Taula de Salut Jove i de Gènere del Ripollès.
La Taula de Salut Jove i de Gènere del Ripollès és una taula comarcal que esdevé un punt de
trobada entre tot els agents socials (entitats, professionals, administració, centres educatius...)
que tenen incidència en la salut juvenil. La missió principal de la Taula és la coordinació i
planificació dels diversos agents educatius i sanitaris de la comarca que permeti tenir una visió
global dels recursos de què es disposa i així poder treballar de forma coordinada. Això permet
ser molt més efectius amb els recursos existents al territori, tenir una millor diagnosi de la
comarca i també poder donar una resposta més ràpida davant possibles problemàtiques.
Tarda Jove de sexualitat.
Espai de consulta, revisions i dubtes amb la llevadora del CAP de manera totalment anònima i
confidencial. Es porta a terme cada dimarts de 16 a 19 h a l’Oficina Jove del Ripollès.

POLÍTIQUES D’EQUILIBRI TERRITORIAL I MOBILITAT
Ajuntament i altres ens municipals
1.
Serveis a les persones
Un dels serveis que ofereix l’Ajuntament és el Punt Tic, un espai del Centre Cívic on hi
ha 3 ordinadors per a connectar-se a internet o fer altres tasques de manera gratuïta. A banda,
el Centre Cívic també disposa de diverses aules de formació on els i les joves poden anar a
estudiar, fer deures i treballs en grup.
El PIJ és un espai de trobada i d’informació per a tothom que ho necessiti. S’ofereix
informació i assessorament en tot tipus de matèries, però sobretot en les que afecten la
joventut.
2.
Mobilitat internacional
Projecte d’intercanvi juvenil. Es tracta d’un projecte destinat a joves de 18 a 30 anys per a
realitzar una estada de voluntariat de mínim 15 dies de durada a la xarxa d’albergs de diversos
països del món, com ara Regne Unit, Alemanya, Holanda, Estats Units, Israel, Islàndia, Portugal
o Noruega. El projecte també es nodreix de l’intercanvi amb joves voluntaris provinents dels
països d’acollida. El voluntariat també consta d’un període de pràctiques a l’alberg del
municipi, per tal de que els joves adquireixin les competències necessàries que els ajudin a
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enfrontar-se amb garanties al voluntariat a l’estranger. El jove, en la seva estada a l’estranger
disposarà d’allotjament i manutenció gratuïts.
Altres administracions
1.
Oficina Jove del Ripollès / Consell Comarcal del Ripollès
Bus de la Festa, que proporciona transport públic gratuït a la majoria de Festes Majors de la
comarca.
2.
Consorci de Benestar Social del Ripollès
Serveis socials bàsics: informació general, ajuts a l'exclusió social i targeta
d'aparcament.
Dependència: ajut a domicili, teleassistència, transport adaptat, tallers de memòria,
llei de dependència i promoció de l'autonomia.
Família, infància i adolescència: acolliment i adopcions, Centres Oberts i UEC.
Dones: atenció a les dones, violència masclista, participació, bones pràctiques, pla de
polítiques de gènere i ajuts i subvencions.
Comunitat: associacionisme, participació i voluntariat.
Ciutadania i immigració: benvinguda, documents, llengua i dones.
3.
Diverses administracions i entitats
Pla Educatiu d’Entorn de Sant Joan de les Abadesses
El PEE compta amb la intervenció de diversos agents vinculats a la infància i la joventut. La idea
és que sigui un projecte comú de municipi per recuperar i organitzar allò que ja s’està fent a la
vila per enfortir el treball en xarxa de tots els agents socioeducatius. Hi participen:
●
Serveis Educatius: Centres Educatius del municipi i EAP
●
Serveis Socials: SBAS i Espais Lúdics
●
Entitats i representants del teixit associatiu: Càrites
●
Entitats Locals: Regidoria de Serveis Socials, Regidoria d’Ensenyament, Serveis Policials
i Joventut.
Actualment, i des de fa tres cursos escolars, s’està treballant en la inclusió de tots aquells
infants i joves que no tenen prou recursos a diferents activitats extraescolars, ja sigui becats
directament per l’entitat organitzadora o a través de l’Ajuntament, Càritas o Serveis Socials.
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2.2.4. Principis de funcionament
2.2.4.1. Interdepartamentalitat
A l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es treballa interdepartamentalment, de manera
que tot i que l’Àrea de Joventut és la que vertebra la major part de les accions adreçades al
col·lectiu jove, la resta de departaments del consistori són coneixedors de la realitat juvenil del
municipi i en són partícips. Les diferents àrees de l’ajuntament es mantenen informades de les
necessitats i/o problemàtiques reals dels joves de Sant Joan, posant de manifest la necessitat
de col·laborar entre els departaments per tal que aquestes mancances juvenils siguin cobertes.
L’Ajuntament de Sant Joan s’organitza en les següents regidories i àrees de gestió:
Regidoria d’hisenda, promoció econòmica, empresa, treball, urbanisme, habitatge,
obres públiques i noves tecnologies
-

Regidoria d'ensenyament, biblioteca, medi ambient, sostenibilitat i comunicació

-

Regidoria de joventut, alberg de joventut, esports, entitats esportives i festes

-

Regidoria de comerç i turisme

-

Regidoria de serveis socials, entitats socials i salut

-

Regidoria de cultura, entitats culturals i arxiu

Les accions que es duguin a terme per avançar cap els objectius plantejats han de contemplar
el treball transversal de les diferents regidories implicades de l’Ajuntament. Aquesta
metodologia quedarà concretada en:
- Coordinacions amb el personal tècnic i els/les regidors/es corresponents per desenvolupar i
executar
les
accions
del
Pla
que
els
afectin.
- Participació de les tècniques i els/les regidors/es en el seguiment i avaluació del Pla Local de
Joventut i les accions i programes que se’n derivin.
- Oferiment dels recursos i la col·laboració a totes les àrees i regidories que vulguin
desenvolupar accions específiques en matèria de joventut.

2.2.4.2. Interinstitucionalitat
El treball col·laboratiu amb altres administracions i institucions és imprescindible en molts
casos per poder aprofitar tots els recursos de què es disposa. Cal ser conscients que alguns
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dels reptes que es plantegen no es podran assolir sense la participació d’institucions externes
a l’ens local.
La interinstitucionalitat de les diferents accions i polítiques de la Regidoria de Joventut es
regeixen principalment a través de les col·laboracions que es descriuen a continuació.
Joventut del Ripollès: l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Joan forma part de l’equip
de Joventut del Ripollès, de manera que les accions que porta a terme són en coordinació amb
les diferents tècniques de joventut, la tècnica comarcal, l’informador de l’Oficina Jove i el
referent d’ocupació juvenil. D’aquesta manera es participa en la definició d’estratègies i treball
conjunt per desenvolupar les diferents actuacions als centres d’educació secundària, com ara
xerrades o Punts Joves, i d’altres activitats mancomunades (Bus de la Festa, Taula de Salut Jove
i Gènere del Ripollès, Tarda Jove, Univers Jove...).
Direcció General de Joventut: suport metodològic, reunions informatives, formació i
assessoraments puntuals.
Agència de Desenvolupament del Ripollès: ofereix formació ocupacional, informació i suport
en la tramitació d'ajuts a nous projectes empresarials, cessió d'espais en el viver d'empreses i
programa de naus de transició.
Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER): col·laboració entre l’Ajuntament i la UIER
per al desenvolupament de cursos formatius i servei d’assessorament laboral al municipi,
gestió de les ofertes de feina i atenció als usuaris.
Centres educatius: col·laboració amb l’IE Mestre Andreu per a la programació del Punt Jove,
les dinàmiques a les aules i per a poder fer diferents activitats programades per l’àrea de
Joventut durant les hores de tutoria, que requereixen treballar amb la totalitat dels alumnes.
Taula de Regidors de Joventut comarcal: un cop l’any es reuneixen totes les regidories de
Joventut a nivell comarcal per tractar les diferents problemàtiques i inquietuds que afecten
aquesta àrea i intercanviar experiències.
Consorci Benestar Social del Ripollès: coordinació amb l’educadora social per a valorar les
diferents accions previstes des de Joventut i treballar des d’una perspectiva inclusiva, tenint
en compte tots aquells elements que generen desigualtats socials entre els joves del municipi.
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2.2.4.3. Participació Jove
Des de l'Ajuntament de Sant Joan s’entén la participació ciutadana com un instrument o mitjà
de dret que permet impulsar la democràcia participativa per incorporar la veu de la ciutadania
i entitats en allò públic i en la presa de decisions, per arribar a un model de gestió propi d'un
govern de qualitat. Per això, qualsevol procés participatiu que es posi en marxa des de
l'Ajuntament tindrà com a objectius essencials aconseguir majors cotes d'igualtat, enfortir la
ciutadania, donar una major legitimitat i confiança en els poders públics i potenciar l'eficàcia
en la gestió pública.
La participació dels joves és una de les principals eines que s’han utilitzat i que s’han de
continuar utilitzant per portar a terme polítiques de Joventut realistes al municipi. És per això
que s’ha fet una ferma aposta per treballar la participació jove des de l’anterior Pla Local de
Joventut de la vila. En aquest cas, la participació jove esdevé un repte en sí mateix. Quan es
parla de participació jove no es fa referència exclusivament a participar en les activitats
programades, sinó que el concepte de participació va més enllà i hi entra la presa de decisions
dels joves en referència a allò que necessiten o els preocupa.
Per tal de fomentar i garantir la participació dels joves es treballa en les següents accions:
. Potenciar el Consell Municipal de Joventut, una taula de joves creada a partir de l’anterior
PLJ, que pretén promoure la participació de la gent jove en allò col·lectiu i fomentar la
integració i cohesió social del jovent del municipi.
· L’any 2019 es va crear el Consistori Juvenil, per afavorir també la participació dels joves de
menor edat. El formen 5 alumnes de 5è de Primària i 6 alumnes de 1r d’ESO.
· Continuar les coordinacions periòdiques amb les entitats juvenils per fer un seguiment de les
activitats i accions que es desenvolupen al municipi, i seguir-los oferint recursos i la
col·laboració necessària per tal que puguin desenvolupar la seva tasca.
· Ampliar els canals de difusió i comunicació amb els joves.
· Crear les dinàmiques necessàries perquè els joves puguin participar en el disseny, l’execució
i l’avaluació de les actuacions que es desprenen del Pla Local de Joventut.
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3. DISSENY
3. 1. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS
A partir de la diagnosi, es poden definir els objectius general i específics, com també les línies
estratègiques que regiran el PLJ 2020-2023.
El Pla Local de Joventut és l’instrument que ha de guiar les diferents polítiques de joventut a
desplegar dins del municipi de Sant Joan de les Abadesses. Aquest, s’ha d’adaptar a la realitat
i circumstàncies particulars del municipi. L’elaboració d’aquest pla es fa tenint en compte el
PNJCat, com a pla de referència però adaptant-lo a la realitat municipal.
Els joves del municipi de Sant Joan de les Abadesses són les persones destinatàries d’aquest
pla i, per tant, totes les accions que es dissenyin partiran de la realitat i les necessitats
detectades d’aquests.
El pla actua com a punt de partida de les actuacions que durà a terme el municipi al llarg dels
propers quatre anys, sabent però, que la realitat municipal és canviant i poden sorgir situacions
imprevistes que poden condicionar l’excussió d’algunes accions programades o crear la
necessitat de programar noves accions per poder donar resposta a les necessitats reals del dia
a dia de les i els joves.
El pla local del municipi de Sant Joan de les Abadesses es du a terme a través del propi
Ajuntament i la tècnica de joventut de referència, però amb l’estreta col·laboració i coordinació
de les tècniques de joventut compartides del Consell Comarcal del Ripollès, ja que la majoria
de les accions contemplades en aquest pla requereix aquest treball conjunt i coordinat.
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OBJECTIUS GENERALS
-

Impulsar polítiques locals en matèria de joventut tenint en compte les principals línies

d’intervenció d’educació, treball, habitatge, salut i participació.
-

Oferir un espai de diàleg entre els joves del municipi i l’Ajuntament per tal de poder

realitzar un treball conjunt en matèria de joventut.
-

Seguir treballant de forma coordinada amb els diferents agents de la comarca del

Ripollès per tal d’establir línies d’intervenció clares i realistes.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Oferir recursos i serveis a la població juvenil de forma coordinada amb el Consell

Comarcal.
-

Dinamitzar els i les joves de Sant Joan de les Abadesses i fer-los partícips en els

processos de decisió de les diferents activitats dirigides a aquest col·lectiu.
-

Seguir oferint espais de participació activa als joves, com el Consell Municipal de

Joventut i el Consistori Juvenil.
-

Vetllar per la diversitat d’activitats d’oci ofertes al públic juvenil, responent així a la

varietat d’interessos d’aquests.
-

Participar o promoure accions dirigides a la divulgació i la millora dels hàbits

saludables.
-

Treballar de forma coordinada amb els diferents agents per fer el seguiment de les

persones joves un cop han acabat els estudis obligatoris, per una banda, i afavorir el seu retorn
després de finalitzar els estudis superiors, per l’altra.
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3.2. LÍNIES DE TREBALL
Línia de treball 1
Justificació

Destinataris
Accions, serveis o
materials en els
que es concreta

SUPORT AL MOVIMENT ASSOCIATIU
Les associacions del municipi són un dels principals actius socials i culturals
de Sant Joan de les Abadesses, moltes d’elles, principalment estan formades
per joves. L’agenda anual d’activitats culturals i festives del poble inclou
nombrosos actes i activitats organitzats directament per les entitats del
poble i que gaudeixen d’una gran acceptació i participació. Les opcions de
finançament cada dia són més escasses i per això s’aposta per a oferir un
ampli suport a aquestes i facilitar el màxim possible que puguin
desenvolupar les activitats que proposen i així les puguin oferir gratuïtament
o a preus assequibles per al jovent.
Associacions de joves del municipi
Suport econòmic: Cada any des de la regidoria de joventut es fa una
aportació econòmica a les entitats del municipi formades per joves. Aquesta
aportació es fa en funció del calendari d’activitats que l’associació ha
programat per aquell any i la revisió i valoració de les activitats organitzades
l’any anterior. Si s’escau, també es poden oferir ajuts puntuals a activitats no
presentades al calendari prèviament.
Suport metodològic: les tècniques de joventut es troben en contacte
constant amb les associacions i els ofereixen suport a l’hora de buscar
finançament, redacció de subvencions, contractació d’espectacles... i
qualsevol altre dubte que els pugui sorgir respecte a l’organització
d’activitats com per temes referents a la pròpia entitat, com ara renovacions
de junta, estatuts...
Suport estructural: Des de l’ajuntament es tracta de facilitar tot aquell
material (taules, cavallets, escenari, equip de so...) i equipaments que des
del consistori es pugui cedir a les entitats com ara l'antic escorxador o el
pavelló.
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Línia de treball 2
Descripció

Justificació

Destinataris
Accions, serveis o
materials en els
que es concreta

Línia de treball 3
Descripció

Justificació
Destinataris
Accions, serveis o
materials en els
que es concreta

CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT
Es tracta d’una taula de participació per als i les joves de la vila on hi tenen
cabuda tant els representants de les entitats juvenils com els joves a títol
individual. Les funcions d’aquest Consell són incrementar la participació del
jovent en les activitats de la vila i oferir suport i ajuda a les propostes de les
entitats o dels i les joves a través de la Regidoria de Joventut.
Tot i que la relació entre la Regidoria de Joventut i les entitats i el jovent del
poble és fluïda, és un espai de trobada i diàleg on conflueixen totes les
parts implicades, que permet sumar esforços i debatre les diferents
propostes.
Joves de 15 a 29 anys
Trobades semestrals del Consell Municipal de Joventut: El Consell es
reuneix més o menys dues vegades l’any per fer propostes, donar idees i
suggeriments en tots els àmbits que com a joves els afecten, fer un
seguiment del desenvolupament del PLJ, a més de ser un punt de trobada
per millorar la xarxa juvenil i el calendari anual d’activitats. A més, també
es fan trobades temàtiques sobre temes que afecten els joves (coworking,
formació, recerca de feina, participació...) a través de xerrades d’experts i
dinàmiques.

CONSISTORI JUVENIL
El Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses és un òrgan de
participació de l’alumnat de 5è de primària i 1r d’ESO de l’Institut Escola
Mestre Andreu. És un espai on poden exercir el seu dret a reflexionar,
expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari
Municipal de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses les seves
propostes, a fi de contribuir a millorar la vila.
La finalitat d’aquest espai de trobada és aconseguir que els infants visquin
en el seu municipi sent-ne part activa, desenvolupant la seva capacitat
crítica, fent sentir la seva veu i coneixent el funcionament de l'Ajuntament.
Alumnes de 5è de Primària i 1r d’ESO
- Es convoquen sessions de treball cada 15 dies per treballar en les
propostes de cada regidoria.
- Es celebren 4 sessions plenàries ordinàries al llarg de l'any per aprovar les
propostes consensuades prèviament. Sempre que calgui es pot convocar
un ple extraordinari.
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Línia de treball 4
Descripció
Justificació

Destinataris
Accions, serveis o
materials en els
que es concreta el
projecte

ACTIVITATS JUVENILS
Programació d’activitats culturals, d’oci i lleure dirigides a un públic jove. Es
tracta tant d’activitats puntuals al llarg de l’any com programació
d’activitats en períodes festius (Nadal, Setmana Santa, estiu, Festa Major...)
En un primer lloc, l’oferta d’activitats per a joves que programa l’ajuntament
neix de la necessitat de pal·liar la manca d’ofertes lúdiques privades al
municipi.
Una altra finalitat de les activitats és promocionar un model alternatiu a
l’oci habitual i evitar els desplaçaments nocturns fora del municipi i els
riscos que això comporta.
Cal adequar l’oferta als interessos dels joves, és per això que les
programacions s’establiran amb la col·laboració dels joves mitjançant el
Consell Municipal de Joventut.
Joves de 15 a 29 anys; algunes de els activitats es dirigeixen a un públic
més jove a partir dels 11-12 anys.
- Activitats juvenils: programació anual d’activitats culturals, d’oci i lleure,
dirigides a un públic jove i pensades en col·laboració amb el CMJ,
organitzades directament per l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses,
la Comissió de Festes o co-organitzades conjuntament amb entitats del
municipi.
Es farà un calendari trimestral de les activitats previstes per poder-ne fer una
difusió conjunta.
- Festa Major: programa d’activitats de Festa Major pensades per a joves
organitzades directament per l’Ajuntament de Sant Joan o co-organitzades
conjuntament amb entitats del municipi.
- Clownia Festival: es tracta d’un festival multidisciplinar de música, circ,
teatre amb un vessant solidari a través de l’Espai Consciència. Una iniciativa
del grup Txarango, format per joves del municipi de Sant Joan i de la comarca
del Ripollès. En aquest esdeveniment l’Ajuntament hi aporta recursos
econòmics i humans. Hi assisteixen unes 5.000 persones, un públic
majoritàriament juvenil.
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Línia de treball 5
Descripció

Justificació

Destinataris
Accions, serveis o
materials en els
que es concreta el
projecte

RELACIONS INTERINSTITUCIONALS PER A L’EMANCIPACIÓ JOVE
Aquest projecte pretén mantenir contactes i col·laboració entre les
diferents institucions comarcals que treballin per l’emancipació
Es fa un seguiment dels diferents programes que desenvolupin i sempre
que es pugui es col·laborarà en el seu desenvolupament i aplicació al
municipi.
Institucions amb les que ja es col·labora:
Unió Intersectorial del Ripollès (UIER)
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Referent d’ocupació juvenil
Borsa comarcal d’habitatge
El Ripollès és una comarca petita, i en molts casos, el municipi no disposa de
recursos per a desenvolupar certs programes o projectes, però sí que
existeixen entitats i organismes comarcals que vetllen per aconseguir
determinats objectius relacionats amb el món del treball i el
desenvolupament econòmic que en molts casos són els mateixos que es
marquen a nivell municipal.
Joves de 16 a 29 anys
Col·laboració i descentralització d’alguns dels serveis que ofereixen a Ripoll
els següents organismes:
Unió Intersectorial del Ripollès:
Borsa de Treball
Formació: realització de cursos subvencionats al municipi per a
adults en situació d’atur, comerciants, emprenedors...
Agència de Desenvolupament del Ripollès:
Servei d’orientació laboral: servei d’assessorament i seguiment a
l’hora de buscar feina (redacció de currículum, recerca d’ofertes,
formació...)
Rerefent d’ocupació juvenil:
Servei adreçat a joves que necessitin orientació formativa, laboral,
de pràctiques... per a la seva inserció laboral o educativa. En aquest cas,
rep les derivacions dels diversos agents i informa les tècniques, mentre fa
un seguiment dels joves.
Borsa comarcal d’habitatge:
Servei d’informació inicial: informació i difusió dels serveis de la
Borsa d’Habitatge Comarcal al municipi, tant a joves com a propietaris.
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Línia de treball 6
Descripció

Justificació

Destinataris
Accions, serveis o
materials en els
que es concreta el
projecte

SEGUIMENT I ACOMPANYAMENT A JOVES DE CURSOS FINALISTES
I AMB ESTUDIS POST-OBLIGATORIS
Aquest projecte pretén fer un seguiment i acompanyament a les persones
que acabin els seus estudis obligatoris, sobretot aquells que no tenen clar
el seu futur i necessiten un assessorament més individualitzat. Per altra
banda, també es prestarà especial atenció a les persones joves que hagin
cursat els seus estudis post-obligatoris fora del municipi per afavorir el seu
retorn un cop hagin finalitzat aquests estudis. En aquest sentit, es fa
indispensable el treball en coordinació amb la persona referent d’ocupació
juvenil. Aquesta línia de treball es portarà a terme amb una estreta
col·laboració amb aquest professional.
S’ha detectat que hi ha joves que finalitzen l’ESO i se’ls perd la pista. Alguns
d’aquests joves no estudien ni treballen, a vegades per manca de recursos i
xarxa social, o potser per desconeixement de les possibilitats que tenen un
cop acaben l’educació obligatòria.
A banda, també hi ha moltes persones que es queden a viure al lloc on
cursen els estudis post-obligatoris, cosa que afecta la creixent despoblació i
taxa d’envelliment del municipi. És important poder recuperar aquests
talents i que s’estableixin al municipi.
Joves de 16 a 29 anys
- Seguiment dels joves que finalitzen 4t d’ESO. Aquesta acció serà
coordinada amb l’IE Mestre Andreu. També es treballarà en la idea de
potenciar els oficis a través de les empreses del municipi que s’hi dediquen
(fusteria, serralleria, torneria...).
- Retorn dels joves un cop han finalitzat els seus estudis post-obligatoris
fora del municipi.
- En tots els casos es treballarà en coordinació amb el referent d’ocupació
juvenil, que és qui farà la orientació formativa, laboral, de pràctiques que
es requereixi en cada cas. A banda es continuarà treballant amb el projecte
Odisseu de retorn de joves cap al medi rural.
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Línia de treball 7
Descripció

Justificació

Destinataris
Accions, serveis o
materials en els
que es concreta el
projecte

VOLUNTARIAT JUVENIL A L’ESTRANGER
Projecte destinat a joves de 18 a 30 anys per a realitzar una estada de
voluntariat de mínim 15 dies de durada a albergs de diferents països del
món, amb el suport de Hostelling International. Pel que fa a Catalunya, hi
participen els Albergs Costa Brava Pirineu de Girona (Llançà, Banyoles i La
Vall d’en Bas). El projecte també es nodreix de l’intercanvi amb joves
voluntaris de la resta de països participants. El projecte incorpora un
període de pràctiques a l’alberg del municipi de referència, per tal de que
els joves adquireixin les competències necessàries que els ajudin a
enfrontar-se amb garanties amb el voluntariat a l’estranger. El jove, en la
seva estada a l’estranger disposarà d’allotjament i manutenció gratuïts.
Actualment per als joves és complicat trobar una feina, i cada vegada més,
els llocs de treball requereixen d’experiència laboral prèvia i de
coneixement d’idiomes. Aquest projecte vol donar una oportunitat als
joves per a millorar el seu currículum, ja que podran adquirir experiència
professional i practicar l’anglès mitjançant la immersió lingüística
desenvolupant el voluntariat. A més el projecte pretén que els joves
adquireixin i millorin les seves competències personals, coneguin una nova
cultura i una nova experiència que els ajudi en el seu procés maduratiu.
Joves empadronats a la comarca del Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany
i l'Alt Empordà d’entre 18 i 30 anys
El projecte està format de 4 parts.
1.
Fase de selecció: a principis d’any s’informa del projecte a tots els
joves mitjançant cartells, xarxes socials i mitjans de comunicació i se’ls
convoca a una reunió informativa, on a part d’exposar el projecte, els joves
que han participat en edicions anteriors expliquen la seva experiència i els
interessats poden resoldre tots els dubtes que es plantegin. A inicis del
mes de març, s’obre la convocatòria de recepció de sol·licituds i, si cal, es
selecciona als candidats segons el nivell d’anglès, experiència
professional... Un cop seleccionats els joves cal iniciar la coordinació amb la
xarxa de països per a escollir els llocs d’acollida i les dates de l’estada.
2.
Mòdul formatiu: en aquest mòdul l’objectiu és que els joves puguin
conèixer el funcionament d’un alberg i aprendre les diferents tasques que
hi hauran de desenvolupar. Aquest mòdul consta d’un total de 40 hores de
pràctiques, que el jove s’haurà organitzar segons els horaris programats
per adquirir les diferents competències i aprendre el funcionament real
d'un alberg.
3.
Voluntariat: aquest mòdul és el més llarg i la columna vertebral del
projecte. Es tracta d’una estada de voluntariat de mínim 15 dies de durada
a l’alberg seleccionat. El jove hi realitzarà una jornada laboral completa, 5
dels 7 dies de la setmana, i desenvoluparà les seves tasques segons els
horaris i les feines que els hagin estat programats sota la supervisió del
responsable de l’alberg d’acollida. Aquesta fase també consta de

Pla local de Joventut 2020-2023 – Sant Joan de les Abadesses

60

l’acolliment dels voluntaris de la resta de països a l’alberg municipal de
Sant Joan de les Abadesses i la seva supervisió per part del responsable
d’aquest.
Les principals tasques a desenvolupar són:
•
Atenció al client i coordinació de reserves
•
Neteja i condicionament de les instal·lacions
•
Càtering i servei de menjador
Competències adquirides:
•
Millora de l’anglès
•
Coneixement d’una altra manera de fer i sistemes de treballar
•
Organització, planificació i treball en equip
4.
Mòdul avaluació: qüestionari i entrevista posterior per reflexionar
amb les persones joves sobre el que han après durant la seva participació
al projecte a través de les tasques que han desenvolupat, i de l’altra,
aconseguir, mitjançant diferents indicadors, elements que permetin
millorar el projecte a partir de les opinions dels participants.
Línia de treball 8
Descripció

Justificació

Destinataris
Accions, serveis o
materials en els
que es concreta el
projecte

BORSA DE TREBALL D’ESTIU
Panell d’ofertes laborals en períodes de vacances per a joves de 16 a 25
anys que estiguin estudiant. El panell ha de servir per a que els comerços,
bars, empreses... puguin difondre i centralitzar les seves ofertes laborals i
també, per que els joves interessats del municipi es puguin inscriure al
servei per a rebre aquestes ofertes.
Molts dels joves del municipi que estan estudiant, ja sigui batxillerat, CFGS
o estudis universitaris estan interessats i necessiten treballar al llarg del seu
període de vacances. Aquests joves, es troben que moltes vegades no hi ha
prou difusió d’aquestes ofertes de temporada i a més molts d’ells encara no
disposen de vehicle propi per a desplaçar-se a d’altres municipis veïns, fet
que els dificulta encara més trobar aquestes feines temporals. És per això
es vol crear la borsa de treball juvenil, per a posar en contacte ambdues
parts i així fomentar la contractació de joves del municipi per a aquests
llocs de treball.
Joves de 16 a 25 anys que estiguin estudiant
Campanya de difusió del servei: campanya de difusió del servei entre els
comerços i empreses de la vila i també entre els joves. La difusió es farà
mitjançant cartes, xarxes socials i el web de l’ajuntament.
Borsa de treball d’estiu: la borsa consistirà en un panell on es podran
penjar les ofertes de treball i també d’una base de dades de joves que
rebran aquestes ofertes per correu electrònic.
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Línia de treball 9
Descripció
Justificació

Destinataris
Accions, serveis o
materials en els
que es concreta el
projecte

CURSOS PER A JOVES
Es tracta d’una programació formativa dirigida principalment a un públic
jove. Aquesta formació s’adequa any a any a les demandes i necessitats
dels joves del poble.
Sant Joan de les Abadesses és un municipi petit i amb una oferta formativa
limitada, és per això que s’aposta per mantenir una oferta formativa
estable i variada en funció de les demandes i les necessitats del col·lectiu
jove. Alguns d’aquests cursos s’organitzen en conveni amb altres
institucions i d’altres directament des de l’ajuntament.
Aquests cursos ja fa alguns anys que s’estan portant a terme amb èxit i
s’han organitzat cursos d’idiomes, de manipulació d’aliments, monitors de
lleure,...
Joves de 15 a 29 anys
Cursos formatius al Palmàs: en funció de les demandes i necessitats
detectades s’organitzaran els cursos que vegin necessaris, per tal de
garantir l’èxit dels cursos, es realitzaran si s’arriba a un nombre mínim
d’inscrits que s’establirà en funció de les necessitats i cost del curs.
Per altra banda, també es procurarà renovar la imatge de la biblioteca
municipal (posar-hi més endolls, bona connexió a internet...). Es proposarà
ampliar els horaris en època d’exàmens, com ara per vacances de Nadal, al
juny o durant la Selectivitat perquè la gent jove hi pugui anar estudiar.
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Línia de treball 10
Descripció

Justificació

Destinataris
Accions, serveis o
materials en els
que es concreta el
projecte

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL
Punt d’informació Juvenil (PIJ) permanent al centre cívic El Palmàs, on els
joves hi trobaran informació, orientació i assessorament sobre tot allò que
els pugui interessar: estudis, treball, vida social, cultura, lleure, esports,
turisme... a més disposaran de punt de connexió a internet gratuït.
El projecte també inclou la realització del punt d’informació en el centre
educatiu de secundària de la vila (PUNT JOVE), amb una periodicitat
quinzenal i a la que es suma un conjunt d’ofertes de dinàmiques a les aules
per que el centre esculli les que més interessen.
El PIJ sorgeix de la necessitat de crear un canal directe de comunicació
entre joves i administració, una finestra única on el jove es pugui dirigir i
obtenir informació i ajut en tot allò que el preocupi o el pugui interessar.
La necessitat de crear el PUNT JOVE va sorgir al comprovar que molts dels
joves no s’apropaven al PIJ i hi havia cert desconeixement dels serveis i
activitats per a joves que s’oferien des de joventut i altres entitats. A més
de potenciar la relació i coneixença entre joves i tècniques de joventut.
PIJ: Joves de 12 a 34 anys
PUNT JOVE: Joves de 12 a 17 anys
1. Punt d’informació Juvenil
A continuació fem una breu descripció d'alguns dels tipus d'assessoria que
s’ofereixen:
− Assessoria laboral: informació específica sobre temes relacionats amb el
món del treball i derivacions.
− Assessoria en estudis i orientació professional: informació sobre els
diferents itineraris acadèmics i les seves sortides professionals, informació
sobre l’oferta formativa comarcal, beques i ajuts...
− Assessoria en la gestió d’entitats sense ànim de lucre: assessorament a
les entitats presents a Sant Joan de les Abadesses i motivar la creació de
noves entitats i/o associacions, ajut a la tramitació de subvencions,
cessions de material, tramitació de documentació...
- Cultura i oci: agendes culturals, equipaments, esports, premis i
concursos…
- Vacances i estades: informació sobre activitats d’estiu, turisme,
equipaments i instal·lacions juvenils, allotjament, transport, gestió terreny
d'acampada municipal…
- Totes les informacions relacionades amb les activitats que s'organitzen
amb Joventut del Ripollès (activitats, sortides, bus de la festa, Univers Jove,
derivacions al referent d’ocupació juvenil, Tardes Joves...)
2. Punt d’informació al centre educatiu (PUNT JOVE): desplaçament del PIJ
al centre educatiu que es porta a terme amb una periodicitat mensual i es
realitza a l’hora del pati. La informació del PUNT JOVE es centra sobretot en
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temes de participació, oci i estades, tot i que puntualment també s’ofereix
informació sobre estudis. El PUNT JOVE inclou també diferents
“passaclasses” en hores de tutoria en funció de la necessitat de difusió de
diverses activitats que interessa que arribi a tots els joves del centre
(activitats d’estiu, sortides puntuals, bus de la festa...). També es fan
xerrades a les hores de tutoria, actualment centrades totes en el tema del
gènere, sempre adaptades a les necessitats i inquietuds de cada edat.

Línia de treball 11
Descripció

Justificació

Destinataris
Accions, serveis o
materials en els
que es concreta el
projecte

SALUT JOVE
El projecte engloba totes les accions que es realitzen des de joventut per a
la promoció de la salut entre el col·lectiu jove. El projecte engloba accions
diverses, sobretot en conjunt amb Joventut del Ripollès com ara la
participació a la Taula de Salut i Gènere, l’oferiment d’informació i recursos
sobre sexualitat segura al PIJ i la promoció de l’esport entre els joves.
Actualment ens trobem que els joves tenen a la seva disposició molta
informació sobre salut (sexualitat, drogues...) però a vegades aquesta
informació no és de prou qualitat, o fins i tot pot no ser certa i plena de
mites, de manera que cal fer veure als joves quins són els recursos i
informacions correctes. És per això que ens plantegem: realitzar estudis i
informes per a millorar el coneixement de certs temes al territori, oferir
informació de qualitat i orientar cap als millors recursos de salut al PIJ i
promoure l’esport entre els joves per a fomentar hàbits saludables.
Joves de 15 a 29 anys
Informació sobre sexualitat dins projecte PIJ: dins del PIJ es manté un
espai reservat en oferir informació sobre salut i s’informarà de tots aquells
recursos que els joves disposen en temes de salut, per això es manté un
registre actualitzat de serveis i contactes per a poder oferir als joves
informació veraç.
Promoció de l’esport: tasques de promoció de l’esport entre el col·lectiu
jove i tenir cura del manteniment de les instal·lacions esportives d’ús
juvenil.
Coordinació amb la Taula de Salut i Gènere del Ripollès
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Línia de treball 12
Descripció

Justificació

Destinataris
Accions, serveis o
materials en els
que es concreta el
projecte

APLICATIU D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
Creació d’una aplicació mòbil o una plataforma municipal amb les
informacions útils per a tota la població (agenda, notícies, directori de
comerços, bústia de suggeriments o queixes...).
Hi hauria un apartat concret per a joves (activitats destinades a aquest
col·lectiu, assessorament o acompanyament en línia en temes laborals o
formatius, consultes...)
Sant Joan de les Abadesses disposa d’un portal web permanentment
actualitzat, intuïtiu i amb informació de qualitat. La idea és poder disposar
d’aquesta informació (no tota, tan sols la més essencial) en una aplicació
mòbil o plataforma que també permeti interactuar a la ciutadania de
manera ràpida i eficaç.
Població en general, joves de 12 a 29 anys en particular
Crear l’aplicació mòbil adaptada a tots els dispositius. Tenir en compte que
no es tracta de traspassar tota la informació del web a l’aplicació, sinó
destriar quina informació concreta cal que hi hagi.
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Línia de treball 13
Descripció

Justificació

Destinataris
Accions, serveis o
materials en els
que es concreta el
projecte

TÈCNIQUES DE JOVENTUT
El projecte es basa en l’aposta de l’Ajuntament per disposar d’una tècnica
municipal de joventut, dedicant-t’hi el ¼ de la seva jornada, equivalent a un
total de 10h setmanals. El projecte també contempla l’adhesió a l’equip de
Joventut del Ripollès i al requeriment d’alguns serveis de la tècnica
compartida de joventut, per a poder oferir suport i coordinar-se amb la
tècnica de joventut municipal per a la redacció del Pla Local de Joventut
2020-2023 i el seu desenvolupament.
La necessitat de disposar professionals experts i formats en temes de
joventut és clau per a poder desenvolupar polítiques de joventut efectives i
realistes. És per això que l’Ajuntament va apostar ja fa temps, per la
contractació d’una tècnica que dediqués part de la seva jornada a tasques
de joventut. El fet de disposar d’una persona jove i del municipi
desenvolupant aquestes tasques facilita la relació amb els joves i entitats, no
obstant, la dedicació que pot aportar-hi, es insuficient per a poder
desenvolupar totes les accions que l’actual Pla Local de Joventut contempla
i és per això que també s’ha optat per l’adhesió a l’equip de Joventut del
Ripollès i així poder optar a una tècnica de joventut (compartida amb d’altres
municipis) finançada per la Direcció General de Joventut i que faciliti el
desenvolupament del PLJ.
Joves de 12 a 35 anys
Tècnica municipal de joventut: contractació de la tècnica de joventut
municipal per al període 2020-2023.
Adhesió a l’equip de Joventut del Ripollès: l’Ajuntament s’adhereix a les
polítiques de joventut comarcals i també en sol·licita el seus serveis de
suport mitjançant la disposició d’una tècnica de joventut compartida.
Coordinacions polítiques: coordinacions segons la necessitat entre la
regidora de joventut i les tècniques de joventut per al seguiment del
desenvolupament del PLJ.
Coordinacions tècniques: coordinacions setmanals o segons la necessitat
entre les tècniques de joventut per al seguiment del desenvolupament del
PLJ i de les accions dels diferents projectes programades.
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4. AVALUACIÓ
Quan parlem de l’avaluació del Pla Local de Joventut, ens estem referint a l’eina que ens
permetrà recollir dades de forma sistemàtica i analitzar-les per tal de conèixer si els projectes
que s’estan realitzant i com s’estan realitzant permeten assolir els objectius generals i
específics que s’han descrit per a cada un d’ells.

És a dir, gràcies a l’avaluació podrem conèixer de cada programa o acció: el seu grau d’utilitat,
la seva eficàcia, la seva eficiència, la seva cobertura... Per conèixer correctament totes
aquestes dades, s’establiran uns indicadors i es dissenyaran els instruments de recollida de
dades quantitatives i qualitatives per cada línia de treball del Pla Local de Joventut, que
permetran fer l’avaluació i conèixer el grau d’assoliment dels objectius inicials.
Entenem l’avaluació com un procés continu, és a dir, un procés que es du a terme durant l’acció,
no únicament en el moment de la seva finalització. Per cada acció concreta s’establiran els
mecanismes que permetin fer aquesta avaluació contínua, que permetrà detectar a temps
aspectes de millora i poder implementar-los durant el mateix procés.
En l’avaluació, hi identifiquem les següents fases:
-

Avaluació de necessitats: detecció de les necessitats de la població juvenil.

-

Avaluació de la implementació: avaluació de procés, de seguiment o formativa. És a

dir, l’anàlisi del desenvolupament de cada línia de treball i si s’està realitzant tal i com s’havia
dissenyat.
-

Avaluació de resultats: en aquest punt s’analitza el grau amb què el Pla ha aconseguit

els resultats buscats (eficàcia), i també per a analitzar els resultats no buscats amb les
intervencions (efectivitat), ja siguin positius o negatius.
-

Avaluació de cobertura: aquí s’analitza si s’ha pogut arribar a la població destinatària

amb les diferents intervencions dissenyades en el pla.
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El conjunt de les diferents fases és el pla d’avaluació, que compren les diferents accions a dur
a terme i els mecanismes, i es guia pels següents criteris:
-

Criteris de realisme: les accions i els programes han de respondre a les necessitats i/o

demandes dels joves i de l’Ajuntament, i també identificar si es tracta d’accions prioritàries.
-

Criteris d’eficàcia: les accions proposades han de donar resposta a les necessitats

detectades del municipi.
-

Criteris d’eficiència i sostenibilitat: hi ha d’haver una relació entre l’eficàcia

aconseguida i la despesa ocasionada.
Per tal de que el procés d’avaluació tingui sentit, creiem que és important que totes les
persones implicades puguin avaluar cada servei:
-

Persones destinatàries del servei, és a dir, les i els joves a qui va dirigida l’acció en

concret i hi han participat.
-

Persona tècnica responsable de conduir l’activitat, és la o les persones que seran

encarregades de dinamitzar o dur a terme el servei/activitat.
-

Agents municipals, entenent-los com a regidores, regidors, personal tècnic del

municipi, centres educatius... Tots aquells agents que coneixen el servei, hi han participat i
poden emetre un judici de valor sobre aquest.
-

Altres agents del territori, és a dir, personal de serveis socials o d’altres serveis

comarcals que s’han implicat en el projecte i/o hi han participat.
L’avaluació per part de diferents agents ens ha de permetre tenir una visió de conjunt, una
visió global sobre cada acció i els seus resultats.
Per últim, els resultats d’avaluació es recolliran en l’informe d’avaluació on, a partir de totes
les dades quantitatives i qualitatives obtingudes, s’analitzarà el grau d’assoliment dels
diferents indicadors per a cada una de les activitats. Aquest informe, a banda de tenir un caire
informatiu, té sobretot una finalitat d’anàlisi i ha de ser l’eina d’ajuda per a la presa de decisions
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i per a la planificació de les futures accions que es duran a terme en matèria de joventut a
nivell municipal.
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5. ANNEXOS
Espai de discussió amb joves de 18 a 30 anys
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