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Introducció
Presentació
El Pla Local de Joventut 2020-2023 de Riudellots de la Selva (en endavant, PLJ) és un
document que manifesta l’aposta per unes polítiques de joventut integrals i de qualitat per als
propers anys a Riudellots de la Selva. En aquest Pla es recullen els principals reptes a
desenvolupar en aquest municipi en matèria de joventut, d’acord amb els criteris establerts al
Pla Nacional de Joventut 2010 – 2020 (PNJCat) i tenint en compte les necessitats i
oportunitats del context local.
Aquest pla engloba polítiques dirigides a facilitar les transicions vitals de les persones joves
de Riudellots (educativa, laboral, residencial i ciutadana), polítiques dirigides a millorar la
qualitat de vida actual de les persones joves i al seu benestar, i també polítiques dirigides a
transformar el context social que habiten els i les joves de Riudellots, a través de l’activació
del potencial que tenen les persones joves com a agents de canvi que poden incidir en el seu
entorn. Amb aquest conjunt de polítiques es pretén facilitar la realització del projecte de vida
de cadascun dels i les joves del poble i generar oportunitats que permetin la mobilitat social
mitjançant el trencament de la reproducció de les desigualtats.
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Procés metodològic
Principis rectors del PLJ i vinculats al PNJCat 2010-2020

Aquest PLJ segueix els principis rectors i els criteris metodològics del PNJCat 2010-2020, tant
pel que fa a l’elaboració del propi Pla com pel que fa al disseny, la implementació i l’avaluació
dels programes i projectes que se’n deriven.
Un dels puntals d’aquest PLJ ha estat la participació de les persones joves de Riudellots de
la Selva en el disseny, l’execució i l’avaluació de les polítiques de joventut del municipi. La
inclusió de les persones joves com a agents actius en les polítiques de joventut respon a la
voluntat d’incorporar la perspectiva comunitària i afavorir un canvi de paradigma en
l’administració pública per acostar-la a la governança democràtica (entenent que
l’administració municipal ha de tenir un paper de facilitadora i de coordinadora dels agents
implicats en les polítiques, que han de ser molts més que els polítics) i la corresponsabilitat
(a través de la participació dels i les joves en les polítiques municipals). En aquest sentit,
aquest PLJ va un pas més enllà en l’aposta de les polítiques municipals de joventut per a la
participació, proposant formes de democràcia directa com els pressupostos participatius.
Per altra banda el PLJ té una voluntat transformadora, sobretot a través de l’apoderament
dels joves, facilitant l’accés a les polítiques de joventut i als recursos per aconseguir un
impacte real i que afavoreixi la inclusió i l’equitat de totes les persones joves i sigui un punt
d’inflexió en la reproducció de les desigualtats socials. Per això les polítiques incloses en
aquest Pla són molt diverses: perquè s’adrecen a totes les persones joves del territori, tenint
en compte la seva diversitat. Si bé Riudellots és un municipi petit, el col·lectiu de joves és
prou heterogeni com per haver de posar especial atenció a la pluralitat que el conforma.

Però per tal que les propostes incloses en el Pla siguin realment transformadores, cal que
siguin unes polítiques de joventut integrals, que actuïn sobre totes les esferes i dimensions
de la vida de les persones joves, amb el treball transversal en totes les seves fases, el
treball interdepartamental en el mateix consistori, el govern multinivell amb altres
administracions i el treball en xarxa amb altres agents del territori. En l’elaboració del Pla,
s’ha tingut en compte en l’anàlisi de la realitat juvenil la multicausalitat de les problemàtiques i,
en el disseny d’actuacions, s’ha posat especial atenció en els diferents processos que viuen
els joves de Riudellots.
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Per últim, el PLJ respon a la necessitat de treballar cap a unes polítiques de joventut
qualitatives i properes, basades en l’adaptabilitat i l’adequació a les necessitats i realitat
dels joves, incorporant la innovació i la creativitat com a valor de canvi. Un criteri que posa per
sobre de tot el “fer bé” la feina

basat en la relació directa, coherent i recíproca entre

proximitat, diagnosi, disseny, adaptabilitat i avaluació.

Criteris metodològics

La metodologia que s’ha desenvolupat per l’elaboració del PLJ de Riudellots de la Selva s’ha
dissenyat a partir dels principis rectors citats anteriorment (participació, transformació,
integralitat i qualitat).
El PLJ té dues parts diferenciades: per una banda, la diagnosi, que parteix de l’anàlisi de la
realitat juvenil de Riudellots de la Selva (on es descriu la realitat dels joves del municipi) i, per
l’altra, el disseny de la intervenció, on es recullen els objectius i les propostes d’actuació per
donar resposta a les necessitats detectades en l’anàlisi.
L’anàlisi de la realitat juvenil inclou una anàlisi quantitativa, a partir de dades estadístiques,
una visualització dels recursos i les polítiques destinades als joves del municipi (impulsades
des del propi ajuntament, des d’altres institucions, des del sector privat o des del teixit social) i
una anàlisi qualitativa, a partir de grups de discussió i entrevistes amb profunditat.

Es van realitzar, durant els mesos de setembre i novembre de 2019, diversos grups de
discussió amb joves: algun grup va ser una convocatòria específica i altres grups es van fer
aprofitant trobades de col·lectius concrets, com ara el grup de pubilles i hereus. Es va
convocar un grup de discussió amb joves fent una convocatòria oberta a totes les persones
joves de Riudellots, posant especial atenció en la difusió per tal d’assegurar que arribés a tot
el col·lectiu de joves i facilitant l’accés de tota la diversitat de perfils de joves que hi ha en el
municipi. En el grup de discussió es va utilitzar una dinàmica participativa per convidar els
joves a expressar la seva visió del municipi. Els objectius de la dinàmica eren:
- Donar l’espai als joves per a que aquests realitzin un anàlisi/radiografia de la situació del seu
municipi.

- Recollir la percepció que tenen els joves del seu municipi en relació a les polítiques de
joventut.
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- Fomentar la participació activa dels joves en els processos de consulta municipal.
- Fomentar l’esperit crític i analític en la joventut.

En total, van participar als grups 23 joves, repartits en dos grups: un grup d’11 joves que
formen part del projecte Hereus i Pubilles i un altre grup, obert i divers, de 12 joves.
A banda de la participació de les persones joves en l’anàlisi qualitatiu de la realitat juvenil del
municipi, s’ha recollit informació per a la diagnosi de diversos agents socials que treballen,
des de diferents àmbits, amb la gent jove de Riudellots de la Selva, especialment des de
l’àmbit educatiu, des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social, des de l’Àrea Bàsica de Salut i des
de la Borsa de Treball municipal.
En la visualització dels recursos i les polítiques de joventut del municipi, s’ha tingut en compte
també l’avaluació de l’anterior PLJ de Riudellots de la Selva. D’aquesta avaluació, en
destaquem que en general s’han assolit els objectius que es determinaven en el PLJ 2016-19,
segons els indicadors i criteris especificats en aquell Pla. En alguns àmbits, fins i tot s’ha anat
molt més enllà dels criteris establerts, aprofitant oportunitats que s’han generat i que no
estaven contemplades en el PLJ 2016-19.
En quant al disseny d’intervenció, s’ha realitzat en base als resultats de la diagnosi elaborada
en la primera part del Pla i seguint els criteris metodològics explicats anteriorment:
participació, qualitat, transformació i integralitat.
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ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL
L’anàlisi de la realitat juvenil de Riudellots es presenta estructurada segons els diferent
àmbits temàtics i inclou aspectes relacionats amb el context territorial, el context social,
l’educació, el treball, l’habitatge, la mobilitat, la salut, la cultura, la participació i el lleure.
Per tal d’oferir una visió global de cada tema, s’ha optat per aportar diferents tipus de
dades per tal que la suma d’aquestes permeti construir una visió genèrica de l’estat de la
qüestió en cadascun dels eixos temàtics.
En aquest sentit, s’hi podran trobar dades estadístiques i informacions obtingudes a través
de l’anàlisi sociodemogràfica de Riudellots de la Selva. Aquestes dades provenen
principalment de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), però també del padró
municipal d’habitants i de diversos Departaments de la Generalitat de Catalunya
(Observatori d’Empresa i Ocupació, Departament d’Ensenyament i Departament de
Territori i Sostenibilitat.). També s’han utilitzat dades d’altres estudis com l’Enquesta a la
Joventut de Catalunya 2017, l’Estat de la Joventut 2016 i els informes dels serveis de
l’Oficina Jove de la Selva.
També s’hi aporten dades que presenten els recursos i les polítiques municipals impulsats
per l’Ajuntament respecte cada àrea o departament en relació a cada àmbit temàtic. S’hi
inclouen equipaments, programes, serveis i actuacions adreçats a joves o bé, adreçats a la
població en general però que també incloguin els joves. Aquest conjunt de dades esdevé
de gran importància ja que permet conèixer l’estat general de les polítiques juvenils i els
recursos esmerçats dins cada àmbit temàtic per observar quines necessitats, de les
detectades en l’anàlisi de la realitat juvenil, ja s’estan cobrint.
Finalment, també s’aporta la informació extreta de la percepció que tenen els diferents
agents socials entrevistats i els joves participants en els grups de discussió explicats
anteriorment.
En cada apartat, després de l’aportació d’aquest conjunt de dades, s’hi presenta un apartat
de conclusions per tal d’oferir una visió resumida i global de cada eix temàtic. Aquesta visió
representarà el punt de partida per tal de concretar les línies d’intervenció del nou Pla
Local de Joventut de Riudellots de la Selva.
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1. CONTEXT SOCIAL I TERRITORIAL
La primera part d’aquesta diagnosi està dedicada al context territorial, que ens ha de permetre
ubicar el municipi respecte a la comarca i donar informació del seu entorn més proper.

El segon apartat el dediquem al treball de les dades demogràfiques, que reuneix informació
sobre la població del municipi, fent incís en aquelles dades que serveixin per analitzar el
sector de població jove.

1.1. Situació geogràfica de la comarca

La Selva és una comarca situada al nord-est de Catalunya i al sud de les terres gironines, que
limita amb les Comarques del Maresme, el Vallès Oriental, Osona, la Garrotxa, el Gironès, el
Baix Empordà i la Mar Mediterrània. Comprèn part de les comarques naturals de les Guilleries
i del Baix Montseny.

La Selva és una comarca amb forts contrastos a causa de la seva gran diversitat: s'estén des
del sector meridional de la Costa Brava amb Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar, fins les
muntanyes de les Guilleries, passant per una extensa plana interior amb Sils, Caldes de
Malavella i Santa Coloma de Farners. La capital comarcal és Santa Coloma de Farners,
situada al centre geogràfic, i les poblacions més grans són Blanes i Lloret de Mar, situades a
la costa.
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La Selva inclou 26 municipis i es caracteritza per la seva dispersió territorial i poblacional, i la
seva dèbil xarxa d’infraestructures viàries que connectin els municipis amb la seva capital,
Santa Coloma de Farners, i els municipis entre si. Cal destacar també el fenomen de les
urbanitzacions (hi han més de 90 urbanitzacions que concentren prop del 50% de la població
de la comarca) i de la dispersió d’habitants en municipis petits (6 municipis amb més del 70%
de dispersió. Font: PLIS 2011).

Segons la seva mida poblacional trobem la següent distribució de municipis:

Municipis grans ( més de 30.000 h): 7,69 %
Municipis mitjans (entre 3.000 i 30.000 h): 46,15 %
Municipis petits (entre 1.000 i 3.000 h): 26,92%
Municipis molt petits (menys de 1.000 h): 19,23%
A nivell territorial s’ha estructurat la comarca en 5 àrees que responen a criteris de proximitat,
necessitats, afinitats i tradició de treball:

1.- Selva Nord.

2.- Selva Interior.

3.- La Plana de la Selva

4.- Selva Sud.

5.- Selva Marítima.

1.2.

Situació geogràfica del municipi

El municipi de Riudellots de la Selva, amb una extensió de 13,38 Km2, es troba situat a la
conca mitjana de l'Onyar, al nord de la comarca de la Selva i limitant amb el Gironès.
En la major part de la seva història, Riudellots ha estat un poble rural amb especial dedicació
a l'agricultura i a la ramaderia. Malgrat que aquesta activitat es manté, des de la segona
meitat del segle XX Riudellots ha anat transformant la seva economia i ha esdevingut un
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poble majoritàriament industrialitzat. En aquest sentit cal destacar la creació del Polígon
Industrial a la dècada de 1970.
Tradicionalment, Riudellots s'ha caracteritzat per ser un poble entre rius i, actualment, això
s’ha traduït en el fet d’estar entre vies de comunicació. En l'actualitat Riudellots es troba al bell
mig d'un importantíssim nucli de comunicacions: Aeroport, Autovia A-2, Eix Transversal,
Autopista A-7 i l‘estació de tren. Aquesta situació fa que els importants problemes de mobilitat
que es donen a la Selva siguin atenuats en el cas de Riudellots, si bé és cert que la
comunicació és molt més fàcil i fluïda amb Girona que no pas amb la resta de la comarca de
la Selva.

1.3.

Visualització dels recursos i les polítiques del context territorial

L’Oficina Jove de la Selva és el recurs principal de les polítiques de joventut que treballa a
nivell comarcal. A part de donar suport i assessorament als municipis en matèria de joventut,
desenvolupa una tasca molt important en tant que permet que aquells municipis amb menys
recursos disposin d’un tècnic que els permeti desenvolupar les polítiques juvenils municipals.
Pel que fa als serveis, l’Oficina Jove actua com a Punt d’Informació Juvenil, tramita carnets
juvenils i té serveis específics de treball i de salut, a més de disposar d’una impulsora de
Garantia Juvenil. Des de l’Oficina Jove, es coordinen dos projectes que tenen una incidència
molt directe en el territori i en els quals Riudellots de la Selva participa activament:


el projecte de tècnics compartits



la Taula de regidors de joventut i la Taula de tècnics de joventut

Riudellots participa en el projecte de tècnics compartits de l’Oficina Jove de la Selva des dels
inicis d’aquest projecte, l’any 2007. Aquesta figura va suposar un punt d’inflexió en aquest
ajuntament, que fins aleshores no disposava de cap referent tècnic en joventut. Alhora,
Riudellots de la Selva és un element important dins la xarxa comarcal de tècnics i regidors de
joventut.
En l’àmbit municipal, Riudellots de la Selva compta amb un Espai Jove, que es va inaugurar
el 2010 i que és atès per un dinamitzador juvenil, amb un horari d’obertura de dilluns a
divendres de 4h a 8h de la tarda i que disposa dels següents espais:
1.- Punt d’Informació Juvenil
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2.- Sala polivalent
3.- Aula d’informàtica
4. Aula de deures
5.- Aula d’estudi
6.- Aula d’esbarjo (jocs de taula, televisor, biblioteca...)
7.- Despatx per a reunions
8.- Buc d’assaig

1.4.

Anàlisi de la realitat del context social i territorial

A continuació es presenten dades quantitatives referents a la població en general de
Riudellots de la Selva i també de la població jove, comparant-les amb les dades de La
Selva i Catalunya.
Tal i com ens mostra la gràfica següent, la població de Riudellots ha experimentat un
creixement continuat durant el període que va del 2002 al 2018. A partir del 2008,
coincidint amb l’esclat de la crisi econòmica, la població ha continuat augmentant,
però molt menys del que ho havia fet en els anys anteriors, per això la línia que
assenyala l’increment descendeix en els últims anys. El 2018 Riudellots de la Selva té
una població total de 2.059 habitants, fet que confirma l’estancament del creixement
poblacional.
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Gràfica 1.1 Evolució de la població de Riudellots de la Selva 2002-2018

Evolució de la població 2002-2018
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró continu de població. Idescat

Aquesta mateixa evolució la trobem al conjunt de la comarca de la Selva i de
Catalunya (gràfiques 1.2 i 1.3), on el creixement de la població repeteix els mateixos
patrons que la de Riudellots de la Selva, amb la lleugera variació que en el cas català
s’insinua una recuperació de l’increment poblacional en l’últim període, que en la
comarca i el municipi encara no s’han reflectit.
Gràfica 1.2 Evolució de la població de la Selva 2002-2018
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró continu de població. Idescat
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Gràfica 1.3 Evolució de la població de Catalunya 2002-2018
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró continu de població. Idescat

Gràfica 1.4 Piràmide de població de Riudellots de la Selva 2018

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró continu de població. Idescat
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A la piràmide de població de Riudellots de la Selva observem com les franges més poblades
són les de la població adulta, sent el grup de 35 a 39 anys el que té més habitants. En les
franges d’edat més avançada, hi ha més població femenina que masculina, com sol ser
habitual a Catalunya donada la major esperança de vida entre les dones. Aquesta piràmide
de població compleix en bona mesura amb l’estàndard de Catalunya, si bé és una mica més
irregular, ja que en el cas de municipis petits les oscil·lacions en la població són molt més
notòries en la gràfica, com es veu en les gràfiques següents. També observem que a nivell
comarcal i català, la població és una mica més envellida que en el municipi de Riudellots.

Gràfica 1.5 Piràmide de població de La Selva 2018

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró continu de població. Idescat
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Gràfica 1.6 Piràmide de població de Catalunya 2018

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

En tots els casos, la figura resultant és una piràmide amb forma de fus típica dels municipis
catalans, en la qual destaca un part central especialment crescuda, una part alta piramidal i
una base estreta en lleuger creixement. Aquesta forma tant particular s’explica per diversos
motius:
- La part central, molt crescuda, respon a l’històric “Baby Boom”, un fenomen comú al conjunt
de l’estat espanyol derivat de la recuperació econòmica que va viure el país passats els pitjors
anys de la dictadura franquista.
- A les franges joves s’observa una important reducció de la població derivada de la davallada
de la natalitat.

- Un lleuger creixement de les franges infantils produït pels naixements de les franges adultes
més poblades (és a dir, els fills del “Baby Boom”).
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Centrant-nos en la franja d’edat de 16 a 29 anys, veurem que la proporció de joves a
Riudellots es manté al nivell les mitjanes comarcals i nacionals. En les següents gràfiques
d’evolució de la població jove, s’observa una davallada de l’índex de població jove en els
darrers anys, fet que comporta un lent però continuat envelliment de la població. La
tendència, però, és pràcticament igual en el municipi que a la Selva i a Catalunya.
Gràfica 1.7 Evolució de l’índex de població juvenil de 16 a 29 anys. Riudellots de la Selva 2002-2018
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens i del padró continu de població. Idescat

Si ampliem la franja d’edat juvenil i ens fixem en les dades de 12 a 35 anys, veurem que la
tendència a grans trets és la mateixa: s’observa una davallada de l’índex de població jove en
els darrers anys, tant en el municipi com a la Selva i a Catalunya.
Gràfica 1.8 Evolució de l’índex de població juvenil de 12 a 35 anys. Riudellots de la Selva 2002-2018

Evolució de l'índex de població juvenil de 12-35 anys.
2002-2018
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2002

2006
Riudellots

2010
Selva

2014

2018

Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens i del padró continu de població. Idescat
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És interessant, també, veure com ha evolucionat la proporció dins del col·lectiu jove per
detectar quines franges d’edat han augmentat i quines no.
Gràfica 1.9 Evolució de la proporció de joves de 12 a 20 anys. Riudellots 2002-2018
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens i del padró continu de població. Idescat

Gràfica 1.10 Evolució de la proporció de joves de 21 a 35 anys. Riudellots 2002-2018

Evolució de la proporció de joves de 21 a 35 anys
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Les mateixes gràfiques, a nivell comarcal i català, ens permeten fer la comparativa.
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Gràfica 1.11 Evolució de la proporció de joves de 12 a 20 anys. La Selva 2002-2018
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens i del padró continu de població. Idescat

Gràfica 1.12 Evolució de la proporció de joves de 21 a 35 anys. La Selva 2002-2018
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens i del padró continu de població. Idescat

Gràfica 1.13 Evolució de la proporció de joves de 12 a 20 anys. Catalunya 2002-2018
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens i del padró continu de població. Idescat
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Gràfica 1.14 Evolució de la proporció de joves de 21 a 35 anys. Catalunya 2002-2018
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens i del padró continu de població. Idescat

Conclusions


S’ha produït una reducció en el ritme de creixement de la població a Riudellots de
la Selva, si bé el total d’habitants continua augmentant. Aquesta frenada en
l’increment poblacional es deu principalment a la disminució de l’arribada de
població immigrada i a la reducció de la natalitat.



La franja d’edat més poblada en l’actualitat és la que va dels 35 als 39 anys de
manera que no hi ha un problema destacable d’envelliment de la població.



Les dinàmiques de població de Riudellots coincideixen, a grans trets, amb les
dinàmiques que es donen a la Selva i Catalunya, de manera que Riudellots
segueix en general l’estàndard poblacional actual.
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2. JOVES I EDUCACIÓ
L’educació ocupa un paper primordial en el desenvolupament de les oportunitats presents i
futures de les persones joves. Per una part, l’elecció d’un itinerari formatiu determina, en bona
mesura, les oportunitats en el món laboral; de l’altra, l’educació integral i continuada de la
persona incorpora l’aprenentatge d’habilitats i actituds, aspectes totalment fonamentals en la
configuració de les identitats i del desenvolupament personal.

Les dades quantitatives analitzades a continuació i el treball qualitatiu fet amb els grups de
discussió i entrevistes han de permetre obtenir la informació necessària per establir quina
incidència han de tenir les polítiques educatives en el conjunt de les polítiques de joventut
d’aquest PLJ.

2.1. Visualització dels recursos i les polítiques educatives

Riudellots de la Selva no compta amb cap centre educatiu de secundària, de manera que tots
els joves del municipi han de desplaçar-se per poder assolir els estudis d’educació
secundària. El centre educatiu de referència és l’Institut de Cassà de la Selva. És un centre
d’Educació Secundària de titularitat pública dependent del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, que imparteix els quatre cursos d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i els
dos cursos de Batxillerat de les modalitats de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències
Socials. La zona d’escolarització que correspon a aquest institut comprèn els municipis de
Cassà de la Selva, Caldes de Malavella (Batxillerat), Riudellots de la Selva, Campllong,
Llambilles i Sant Andreu Salou.

A Riudellots de la Selva hi ha els següents serveis educatius:
-

Llar d’infants municipal

-

CEIP Riudellots

-

Casa de cultura: disposa de 3 aules formatives i programa cursos i tallers, de diversa
durada (anuals, trimestrals o d’un sol dia) i temàtica diversa.

-

Escola d’Art/ Aula de Música: ubicades a l’edifici de l’Espai Jove.

A banda, a Riudellots hi ha un centre privat, L’Aula, que ofereix serveis de reforç escolar,
logopèdia, atenció psicopedagògica i formació diversa (idiomes, etc.). És un centre de
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formació on s’imparteixen classes, tallers i cursos i s’assessora a pares i alumnes. Hi
assisteixen molts joves estudiants del municipi.
Com a iniciativa destacada en l’àmbit educatiu adreçada als joves de Riudellots, hi ha un
premi econòmic atorgat per l’Ajuntament a tots aquells estudiants que han acabat Batxillerat o
un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior.

2.2. Anàlisi de la realitat de joves i educació

Les dades quantitatives de nivell d’instrucció més recents disponibles a Idescat són de l’any
2011. Aquests dades poden ser una mica desfasades, però dibuixen una línia d’evolució que
pot servir per apuntar una certa tendència vigent.
Gràfic 2.1 Nivell d’estudis majors de 16 anys. Riudellots, La Selva i Catalunya 2011

Població de 16 anys i més segons nivell
d'instrucció. 2011.
40,0
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25,0
20,0
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0,0

Riudellots
Selva
Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat

La comparativa entre els nivells d’instrucció de Riudellots i els de la comarca mostra que a
Riudellots la població jove està més instruïda que la mitjana de La Selva: mentre que en els
nivells d’instrucció baixos (analfabets, sense estudis, educació primària i obligatòria),
Riudellots està per sota de la mitjana comarcal, en els nivells d’instrucció més alts (FP de
grau superior i universitat) el nivell municipal està per sobre del comarcal. De manera que
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podem afirmar que la població de Riudellots de la Selva té un nivell d’instrucció superior a la
mitjana de la comarca.

Una altre informació important, tot i que no en tenim dades municipals, és la taxa de
graduació de secundària i de batxillerat que ens mostra els següents gràfics. En aquest sentit
podem comparar el nivell de graduats d’àmbit comarcal amb el d’àmbit català.
Gràfic 2.2. Taxa de graduació d’alumnes que finalitzen ESO. La Selva - Catalunya 2013-2018

Evolució de la taxa graduació alumnes finalitzen ESO.
Catalunya i la Selva
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Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament .

Gràfic 2.3. Taxa de graduació d’alumnes que finalitzen Batxillerat. La Selva - Catalunya 2013-2018

Evolució de la taxa graduació alumnes finalitzen
Batxillerat. Catalunya i la Selva
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Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament.
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En la gràfica s’observa un creixement continuat els darrers cinc cursos del nombre de
graduats a nivell de Catalunya. En canvi, l’evolució comarcal és molt més irregular. Destaca
també que la diferència entre el nivell comarcal (històricament molt per sota de la mitjana
nacional) i el català, en el darrer curs s’ha escurçat notablement.

Pel que fa al pes del sector públic, no hi ha dades de Riudellots de la Selva perquè no
disposa de centres d’educació secundària. A nivell comarcal, com s’observa a la següent
gràfica, el percentatge d’alumnes que estudien en centres públics és molt elevat. A més
aquesta tendència ha anat en augment en els darrers cursos.
Gràfic 2.4. Evolució del pes del sector públic en l’educació secundària i post-obligatòria. La Selva 2007-2018

Evolució del pes del sector públic en l'educació
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Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament

Gràfic 2.5. Evolució del pes del sector públic en l’educació secundària i post-obligatòria. Comarques gironines
2007-2018

Evolució del pes del sector públic a l'educació
secundària i post-obligatòria. Comarques gironines
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Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament

Segons l’estudi “La diversitat espacial entre la joventut catalana. Anàlisi de les dades de
l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 segons àmbit territorial, grandària poblacional,
grau d’urbanització i segregació residencial del municipi”, la població jove dels municipis
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petits1 presenta els percentatges més alts de permanència en el sistema educatiu (un 46% de
les persones joves que hi resideixen estudien), i també cursen estudis superiors en una
proporció superior a la mitjana catalana (30,5%), cosa que hauria resultat del tot
inversemblant fa tot just poques dècades abans.

Un cop analitzades les dades quantitatives passem a veure les opinions extretes dels grups
de discussió i les entrevistes.

Tant els joves com els agents socials entrevistats coincideixen en fer una bona valoració de
l’escola de Riudellots i de la transició entre escola i institut. Des de l’escola, es vetlla per fer
una bona preparació per al pas a l’IES, tant a nivell acadèmic com en l’àmbit més humà:
s’assisteix des de l’escola a les jornades de portes obertes de l’IES Cassà, els alumnes de 1r
d’ESO que són ex-alumnes del CEIP Riudellots van a explicar la seva experiència als
alumnes de 6è de l’escola, etc. Més del 90% dels alumnes de l’escola de Riudellots van a fer
l’ESO a l’IES Cassà. En general es fa una bona valoració de l’escola. El nivell d’aprenentatge
és mitjà-alt i acadèmicament arriben ben preparats a l’IES. L’escola gaudeix de bona
reputació i hi ha alumnes de fora del municipi que s’hi desplacen per estudiar-hi. És petita,
tranquil·la, d’una sola línia (amb un curs, 5è, desdoblat), amb una ràtio d’uns 20 alumnes per
aula. Hi ha molt pocs alumnes d’origen immigrant i la majoria de nouvinguts són
catalanoparlants. Tot i amb això, hi ha dos grups de suport organitzats des de Serveis Socials
(un de conversa i un de suport acadèmic), per a infants amb menys recursos econòmics i amb
dificultats acadèmiques, però hi ha pocs casos d’aquestes necessitats, ja que en general no hi
ha grans diferències de classe social entre l’alumnat.
Els joves manifesten que acadèmicament no noten gaire diferència quan passen a l’IES, però
sí que hi ha diferència en quant a la dimensió del centre: acostumats a un centre petit, amb
pocs companys i amb un tracte molt familiar amb el professorat, es troben després en un
centre gran, amb molts alumnes de pobles diferents, molts professors, etc. Però la majoria
dels joves ho viuen positivament, com un moment de fer noves coneixences, d’ampliar el grup
1

Aquest estudi considera municipis petits aquells que tenen menys de 2.000 habitants.

Riudellots supera per molt poc aquesta xifra, però donat que la franja a la qual s’integra és
molt àmplia (de 2.000 a 10.000 habitants) i havent comparat les conclusions de l’estudi amb la
realitat de Riudellots, considerem que la realitat de Riudellots s’adequa molt més a les
descripcions i les dades corresponents als municipis petits i, en endavant, sempre que citem
informació d’aquest estudi, ens referirem a Riudellots incloent-lo en el segment dels municipis
petits.
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d’amics, d’establir noves relacions i poder escollir els amics segons l’afinitat personal. També
destaquen que, en marxar a estudiar secundària fora del poble, comencen a fer vida social i a
passar també els moments de lleure al municipi on estudien, que majoritàriament és Cassà.

Els joves participants en els grups de discussió expliquen també que utilitzen a vegades la
biblioteca per a estudiar o fer deures, però que per realitzar treballs en grup utilitzen l’Espai
Jove, ja que a la biblioteca no poden parlar. Els professionals de la biblioteca i l’Espai Jove
entrevistats coincideixen en aquesta descripció de l’ús d’aquests equipaments en relació als
estudis.
Pel que fa a l’oferta formativa, joves i agents coincideixen en la suficiència de l’oferta que els
estudiants de Riudellots tenen a l’abast, ja que a l’IES Cassà s’ofereixen, a més de l’ESO,
totes les modalitats de batxillerat excepte l’artístic i, a més, Riudellots té fàcil accés a altres
poblacions properes on s’ofereixen altres tipus d’ensenyaments reglats (cicles formatius, etc.)
i programes educatius diversos (escola d’adults, cursos de preparació de proves d’accés a
cicles formatius, graduat d’ESO, PFI...). Per als estudis universitaris, els joves de Riudellots
es desplacen sobretot a Girona i a Barcelona.

2.3. Conclusions



Pel que fa a joves i educació, les dades quantitatives de què disposem són poc
rellevants, ja que les dades municipals més recents de què disposem són del 2011
sobre el nivell d’instrucció i, de la resta d’ítems valorats, només existeixen dades
comarcals, amb l’agreujant que els joves de Riudellots es desplacen fora de la
comarca per cursar els estudis superiors. Tindran més pes, doncs, en aquest àmbit,
les dades qualitatives.



Els joves de Riudellots tenen fàcil accés a una oferta formativa suficient i diversa.



Existeixen suficients recursos municipals per cobrir la necessitat d’espais d’estudi dels
joves, a través dels equipaments de la biblioteca i l’Espai Jove.
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3. JOVES I TREBALL
L’ocupabilitat i la qualitat del treball són dimensions estratègiques en la transició laboral de les
persones joves. Hem d’entendre l’esfera laboral com un dels principals elements
estructuradors de la vida social dels individus. La professió, la categoria professional, els
ingressos econòmics, l’estructuració dels temps que deriven de l’activitat laboral són
dimensions que mostren una correlació directa amb la posició que s’ocupa dins del sistema
social i les oportunitats de desenvolupament personal de les persones joves.

Les dades quantitatives analitzades a continuació i el treball qualitatiu fet amb els grups de
discussió i entrevistes han de determinar quina realitat existeix a Riudellots de la Selva en
quant a ocupació, i en conseqüència establir quina incidència han de tenir les polítiques
laborals en el conjunt de les polítiques del PLJ.

3.1. Visualització dels recursos i les polítiques municipals
A Riudellots de la Selva existeixen els següents recursos de l’Ajuntament i d’altres
administracions:


Un servei d’orientació laboral i Borsa de Treball municipals, que ofereix als ciutadans
la consulta d’ofertes laborals, la inscripció a processos selectius, el suport en la
redacció de CV i cartes de presentació, i una oferta de cursos i tallers per millorar
l’ocupabilitat. També ofereix a les empreses la gestió d’ofertes laborals, la publicació
d’anuncis a internet i la cessió d’espais per realitzar processos selectius. Disposa d’un
conveni amb Càrites i la Fundació Tresc per a la incorporació de persones amb
discapacitats en empreses a través de la Borsa de Treball.



El projecte Brigada Jove, de formació i inserció laboral, amb el suport de l’Oficina Jove
de la Selva.



Programa de formació i ocupació de Garantia Juvenil, com el programa Joves en
Pràctiques o els programes PICE de la Cambra de Comerç.



Centre Especial de Treball Raft3, per a persones discapacitades en edat laboral.
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3.2. Anàlisi de la realitat juvenil

La primera dada quantitativa que destaquem en l’anàlisi de la realitat laboral dels joves de
Riudellots és l’atur juvenil registrat, és a dir, la quantitat de joves que s’han inscrit al servei
d’ocupació. Cal dir que aquesta dada és una idea aproximada de la dimensió del problema de
l’atur juvenil, perquè de l’atur registrat i, per tant, només comptabilitza aquelles persones que
estan a l’atur i han anat a les oficines d’ocupació a notificar-ho. Aquest indicador, per tant,
infravalora el pes real de l’atur, però és vàlid per comparar-lo amb el mateix indicador a altres
nivells territorials o veure’n l’evolució al llarg del temps.
Al juny de 2019 hi havia un total de 14 joves registrats a l’atur, cosa que suposa un 2,1% del
total de joves de Riudellots. Entrant en detall amb les dades, analitzem l’atur registrat segons
franges d’edat i també l’evolució en els darrers anys.
Gràfic 3.1 Atur juvenil registrat segons edat. Riudellots de la Selva. Juny de 2019

Atur juvenil segons edat 2019. Riudellots de la Selva
7%
14%
menors de 20 anys
de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys

57%
22%

de 30 a 34 anys

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

Com és lògic, les franges d’edat que més atur registren són les superiors: el 57% dels joves
registrats tenen entre 30 i 34 anys i el 22% en tenen entre 25 i 29. La causa principal
d’aquesta distribució per edats és que molts dels joves de menys de 25 anys estan estudiant i
no s’han registrat com a demandants d’ocupació. És interessant comparar aquesta informació
amb les dades comarcals i de Catalunya.
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Gràfic 3.2 Atur juvenil registrat segons edat. La Selva. Juny de 2019

Atur registrat segons edat a la Selva, juny 2019.
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Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació

Gràfic 3.3 Atur juvenil registrat segons edat. Catalunya. Juny de 2019

Atur registrat segons sexe i edat, juny 2019. Catalunya
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Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació

En aquests gràfics veiem que la dinàmica que es produeix a Riudellots és similar a la catalana
o la de la comarca, però en el cas de Riudellots el percentatge corresponent a la franja de 20
a 24 anys és molt inferior al de la comarca i Catalunya. Això inclou tres factors de perfils
diferenciats i difícils de quantificar:
-

els joves que allarguen la seva etapa educativa (cursant estudis universitaris, etc.)

-

els joves que estan ocupats

-

els joves que estan a l’atur però no estan registrats en un servei d’ocupació (cosa molt
comuna abans d’accedir a la primera feina o enmig de feines intermitents de curta
durada que no donen dret al cobrament d’una prestació d’atur)
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Aquests tres perfils són presents en més o menys mesura en tots els municipis. Però el fet
que a Riudellots els menors de 24 anys suposin un pes percentual inferior a la mitjana
comarcal i catalana i, en canvi, els majors de 30 suposin un percentatge tan elevat, fa pensar
que possiblement a Riudellots els joves busquin incorporar-se més tardanament al mercat
laboral, prolongant els seus estudis. De tota manera, cal recordar que en un municipi de les
dimensions de Riudellots les xifres absolutes són petites i per tant només que hi hagi una
oscil·lació d’unes poques persones les variacions percentuals són molt més exagerades que
en altres territoris amb xifres totals més grans.

Per això és important comparar aquesta informació amb les dades dels darrers cinc anys i així
poder observar la tendència general.
Gràfic 3.4 Evolució de l’atur juvenil registrat segons edat. Riudellots de la Selva 2015-19

Evolució de l'atur juvenil 2015 - 2019. Riudellots de la Selva
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Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació

Tal i com mostra el gràfic 3.4, no hi ha un patró regular en l’evolució dels últims 5 anys sinó
que hi ha força variabilitat, per la causa que apuntàvem anteriorment, però malgrat això el
grup d’edat de 30 a 34 anys és sempre la franja d’edat lògicament més nombrosa.
Comparant amb la resta d’àmbits geogràfics, veiem que la tònica general tant a Catalunya
com a La Selva és que les variacions són molt minses i no hi ha cap franja d’edat on es notin
canvis destacables en aquests darrers cinc anys.
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Gràfic 3.5 Evolució de l’atur juvenil registrat segons edat. La Selva 2015-19
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Gràfic 3.6 Evolució de l’atur juvenil registrat segons edat. Catalunya 2016-19

Evolució de l'atur juvenil registrat juny 2016 - 2019
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Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació

Vistes les dades en funció dels diversos grups d’edats, cal analitzar les dades segons la
variable de gènere i així detectar si hi ha diferencies substancials entre homes i dones. Com
observem en el següent gràfic, el col·lectiu femení presenta un atur registrat més baix que no
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pas el masculí a la franja dels 30 als 34 anys, però cal recordar que les xifres absolutes d’atur
juvenil registrat són molt petites i per tant les variacions percentuals són molt més exagerades
que en altres territoris amb xifres totals més grans i a vegades poc significatives.

Gràfic 3.7 Atur juvenil registrat segons sexe. Riudellots de la Selva, juny 2019

Atur juvenil segons sexe, juny 2019. Riudellots de la Selva
menors de 20 anys
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Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació

Si observem les gràfiques de l’àmbit català i comarcal, veiem que la tendència general és que
el col·lectiu femení presenti un atur registrat més alt que no pas el masculí a la franja dels 30
als 34 anys,.
Gràfic 3.8 Atur juvenil registrat segons sexe. La Selva, juny 2019
Atur juvenil registrat a Catalunya segons sexe. 2015

Atur registrat segons edat i sexe a la Selva, juny 2019.
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31

Gràfic 3.9 Atur juvenil registrat segons sexe. Catalunya 2015

Atur registrat segons sexe i edat, juny 2019. Catalunya
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Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació

Segons l’estudi “La diversitat espacial entre la joventut catalana. Anàlisi de les dades de
l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 segons àmbit territorial, grandària poblacional,
grau d’urbanització i segregació residencial del municipi”, la situació en el mercat laboral dels
municipis petits ha estat menys colpida per la crisi econòmica i la consegüent precarietat
laboral.

Segons l'Informe del Mercat del Treball a la província de Girona del 2018, elaborat pel
Ministeri, Riudellots de la Selva té el triple de treballadors que d'habitants: amb una població
censada de 2.059 persones, té 6.112 treballadors afiliats a la Seguretat Social. Amb un
polígon industrial que compta amb més de 200 empreses, és la localitat on més va créixer el
nombre de treballadors: la xifra d'empleats va augmentar un 17,04% entre 2017 i 2018.

Pel que fa a les dades qualitatives, els agents socials entrevistats remarquen que a Riudellots
de la Selva hi ha actualment més de 270 empreses. Pel que fa a la dimensió d’aquestes
empreses, en dades del segon trimestre de l’any 2019, la mitjana de treballadors per empresa
era de 24 persones. Les empreses industrials tenen una mitjana de 59 treballadors, mentre
que les del sector serveis tenen una mitjana que no arriba als 12 treballadors per empresa.
Les empreses que hi ha actualment crescut progressivament els últims anys.

Pel que fa a la borsa de treball, actualment hi ha unes 280 persones inscrites, 97 dels quals
són menors de 30 anys. D’aquests joves, alguns estan desocupats i altres estan inscrits en
recerca de millora de feina. Cal remarcar que aquestes xifres són d’inscrits actius, ja que al
cap d’un any d’inscripció a la borsa els usuaris es donen de baixa, si no es que renoven el
servei. Durant els tres primers trimestres de l’any 2019, s’han gestionat 97 ofertes laborals. Si
bé hi ha la percepció que hi ha un volum indeterminat d’ofertes que no passen per la borsa,
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és cert que es fa un treball de prospecció a les empreses i que el servei té el doble objectiu de
facilitar l’accés al món laboral a les persones, però també de facilitar a les empreses la
cobertura de les necessitats de personal. Moltes d’aquestes ofertes es publiquen a internet i
prop d’un 13% acaben incorporant persones inscrites a la borsa de treball.
Hi ha la percepció que, majoritàriament, l’oferta de feines a Riudellots és poc variada: es
busquen molts perfils d’administratius i de mosso de magatzem. En el sector porcí, el perfil de
treballador és immigrant, de mitjana edat, sense estudis ni coneixement de l’idioma i que se
senten agraïts per l’ocupació i el sou malgrat que les condicions de treball siguin dolentes.
Aquests treballadors majoritàriament viuen fora de Riudellots, tot i que les empreses valoraren
cada cop més que els treballadors del municipi solen tenir més permanència a l’empresa.

També hi ha la percepció que, quan hi ha feines amb males condicions laborals, des de les
empreses es busquen persones joves (de 16 a vint-i-pocs anys) per a cobrir-les. Si no és per
a aquest tipus de feines, les empreses prefereixen contractar persones més grans, majors de
30 anys, perquè tenen una percepció negativa de la gent jove: hi ha la idea que són poc
treballadors, que es distreuen amb el mòbil, que rendeixen poc quan han sortit de festa, etc.
Algunes empreses demanen explícitament persones de 30 anys o més, o bé argumenten,
davant els candidats joves, que no estan buscant a una persona tan jove.

Els joves dels grups de discussió creuen que és fàcil trobar feina a Riudellots, però hi ha poca
diversitat de feines. Segons l’itinerari formatiu cursat, no hi ha possibilitat de treballar a
Riudellots per a desenvolupar la carrera professional. Però donada la bona comunicació de
Riudellots amb altres poblacions més grans, creuen que és possible treballar fora de
Riudellots i viure al poble. Els joves valoren molt positivament el projecte de la Brigada Jove,
especialment aquells que hi ha participat algun any.

3.3 Conclusions



Riudellots de la Selva té un important polígon industrial que facilita la

incorporació dels joves al mercat laboral però només en uns tipus de feines limitades
(administratiu, operari industrial o mosso de magatzem).


Hi ha una Borsa de Treball que fa molt bona feina en aquest àmbit.



Es valora molt positivament el projecte Brigada Jove.
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4. JOVES I HABITATGE
El procés de transició domiciliària, o sigui abandonar la casa de la família d’origen i establir-se
en una nova llar, esdevé i es percep com el punt de culminació en el procés d’emancipació de
les persones joves en la seva transició cap a la vida adulta. Tot i això, malgrat representar un
important punt d’inflexió en les vides juvenils, la dificultat d’accés a l’habitatge d’aquestes
dues darreres dècades, resultat de les normes que marcava el mercat privat de l’habitatge, fa
que actualment s’hagi trencat la linealitat de la transicions juvenils que es donaven
majoritàriament abans d’aquest fenomen.
Les dades quantitatives analitzades a continuació, i el treball qualitatiu fet amb els grups de
discussió i entrevistes, han de permetre determinar quina necessitat existeix al nostre
municipi referent a habitatge, i en conseqüència establir quina incidència han de tenir les
polítiques d’habitatge en el conjunt de les polítiques de joventut del present Pla Local.

4.1 Visualització dels recursos i polítiques municipals



Programa de lloguer jove: oferta de 4 pisos de lloguer bonificats, destinada a joves
d’entre 18 i 35 anys empadronats a Riudellots de la Selva.

4.2 Anàlisi de la realitat juvenil

Les dades quantitatives respecte l’emancipació del col·lectiu jove són molt minses i en alguns
casos, la inexistència de dades municipals, fa que només puguem obtenir una visió d‘àmbit
comarcal o nacional i que per tant, prengui especial rellevància el treball qualitatiu que s’ha
fet. Per exemple, en relació al preu mig del lloguer d’habitatges, a nivell municipal disposem
de dades a partir del 2015 i per tant s’ha pogut fer la comparativa dels darrers tres anys.
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Gràfic 4.1 Evolució del preu mitjà de lloguer. Riudellots, La Selva i Catalunya 2012-2018

Evolució anual del preu mitjà de lloguer a Riudellots, La Selva i
Catalunya. 2012-2018 (mitjana anual €/mes)
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Font: Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL.

Com s’observa, fins al 2014-2015 hi havia una tendència a la baixa del cost del lloguer però a
partir de 2015 els preus han remuntat, superant tant en el cas de la Selva com de Catalunya
el preu mitjà del 2012.
Seguint amb la tipologia d’habitatges, una altre dada obtinguda, ens permet veure la taxa de
pisos de lloguer i valorar les potencialitats del mercat d’habitatge respecte aquest àmbit.
Aquestes dades però, s’obtenen mitjançant el cens i per tant les darreres dades són del 2011,
i només es disposa de dades comarcals i nacionals.
Com mostren els gràfics, el percentatge d’habitatges de lloguer continua sent molt baix, tant a
la comarca com a Catalunya.
Gràfic 4.2 Evolució de la taxa d’habitatge de lloguer. La Selva 1991-2011

Evolució de la taxa d'habitatge de lloguer de la Selva. 1991 2011
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Idescat (Cens de població i habitatges de l'INE).
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Gràfic 4.3 Evolució de la taxa d’habitatge de lloguer. Catalunya 1991-2011

Evolució de la taxa d'habitatge de lloguer a Catalunya. 19912011
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Idescat (Cens de població i habitatges de l'INE).

Destaca, però, que a la comarca, entre el 2001 i el 2011 el nombre d’habitatges de lloguer
s’ha gairebé triplicat, passant de gairebé 5.700 habitatges a prop de 14.800. Això suposa
passa d’un 13 a un 22% respecte el total d’habitatges censats. Aquest fet, en canvi no s’ha
produït a la resta de Catalunya on l’increment del nombre d’habitatges de lloguer és només
d’un 3% (del 16 al 19%).
Com dèiem, aquestes dades no ens permet valorar aspectes directes sobre l’emancipació
real dels joves i només obtenim una visió molt genèrica de quina és la situació del mercat
immobiliari a la qual ha d’enfrontar-se el col·lectiu jove.
Segons l’estudi “La diversitat espacial entre la joventut catalana. Anàlisi de les dades de
l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 segons àmbit territorial, grandària poblacional,
grau d’urbanització i segregació residencial del municipi”, en els municipis petits , com que els
costos de vida i del mercat immobiliari són més baixos, els i les joves poden emancipar-se i
tenir descendència abans que en localitats més poblades (amb un 51,7% de població entre 15
i 34 anys emancipada, 7 punts per sobre de la mitjana de Catalunya).

En les opinions recollides entre joves i agents socials, hi ha la percepció que no hi ha un
problema d’accés a l’habitatge entre els joves del municipi, ja que la majoria d’ells provenen
de famílies del municipi i tenen molta xarxa social local, amb la qual cosa tenen informació
directament dels propietaris de l’oferta d’habitatges de lloguer. Els joves participants al grup
de discussió valoren positivament la promoció de pisos de lloguer bonificat per a joves
existent a Riudellots.
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4.3 Conclusions


No hi ha un problema d’accés a l’habitatge entre els joves del municipi.



Es valora positivament el “Programa de lloguer jove” a Riudellots de la Selva.
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5. JOVES I SALUT
Quan parlem de salut ens referim a l’estat de benestar físic, mental i social dels joves. Per
tant, engloba un gran nombre d’aspectes de la vida dels joves, com ara la sexualitat, la salut
emocional, l’alimentació saludable, les conductes de risc en relació amb l’alcohol i les
drogues, l’activitat física, els estils de vida, etc.

La joventut és una etapa en què es defineixen bona part dels processos que determinaran les
condicions de vida futures. Per tant, quan parlem de joves i salut no hauríem de limitar-nos al
tractament de les condicions de salut presents, o sigui a un enfocament purament biomèdic,
sinó als hàbits i comportaments que tindran uns o altres efectes en les condicions de salut
futures. Les polítiques de salut, per tant, tenen una doble vessant: la prevenció de conductes
de risc i la promoció d’hàbits saludables.
En aquests àmbit de l’anàlisi de la realitat, com que no es disposa de dades estadístiques a
nivell municipal, s’ha treballat fent més incidència en el treball qualitatiu fet a través dels grups
de discussió i entrevistes i a partir dels darrers informes publicats a nivell català que marquen
la tendència genèrica de la nostra societat i poden servir de referència a l’hora d’analitzar la
salut dels i les joves a nivell local.

5.1 Visualització dels recursos i polítiques municipals
Riudellots de la Selva disposa d’un consultori mèdic que obre 2 dies a la setmana de 8h a 20h
i 3 dies a la setmana de 8 a 15h, cosa que suposa una ampliació horària considerable
respecte les dades recollides en l’anterior PLJ. En aquest consultori, hi ha servei de pediatria
5 hores a la setmana, un matí (que ha estat també ampliat respecte les dades recollides en
l’anterior PLJ). Fora d’aquest horari, els joves han de ser atesos per un altre professional
(infermer o metge de capçalera) o bé desplaçar-se al CAP de Cassà de la Selva.

Pel que fa als equipaments esportius (públics i privats), Riudellots disposa de:
-

pavelló esportiu

-

camp de futbol

-

piscina

-

pista oberta de futbol i bàsquet

-

pista de petanca

-

parc urbà de salut
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-

via verda

-

pistes de pàdel (interiors i exteriors)

-

skatepark

El pavelló és municipal però està gestionat per una empresa privada. S’hi poden dur a terme
els següents esports: futbol, bàsquet, voleibol, handbol i bàdminton. A més, s’hi ofereixen les
següents activitats dirigides: zumba, step, pilates, aerobox, bodypump, espining, mix training,
balls llatins, G.A.C., ioga, estiraments i condicionament físic.
També s’organitzen activitats esportives puntuals, com ara la cursa dins el Circuit Gironí de
Cros (organitzada pel Consell esportiu de la Selva), la Cursa de Sant Silvestre (organitzada
per ACE) i la Run4Cancer (organitzada per Oncolliga), i caminades populars diverses.

També hi ha els següents serveis de promoció de la salut adreçats a joves:


Suport municipal a les entitats i clubs esportius com a aglutinadors d’activitats que
promouen uns hàbits saludables mitjançant la pràctica esportiva.



Subvenció econòmica a esportistes destacats.



Organització d’actes i esdeveniments pels dies mundials amb suport o co-organització
amb altres entitats, com per exemple: Dia Internacional de les Dones, Dia Contra la
Violència envers les Dones, etc.



Servei de salut de l’Oficina Jove de la Selva destinat a la informació, assessorament i
promoció dels hàbits saludables.



Projecte “Juntes farem nostra la nit” de prevenció de relacions abusives i violències de
gènere.



Dinamització del parc urbà de salut.



Tallers i activitats a l’Espai Jove sobre alimentació, alcohol, sexualitat, salut emocional,
prevenció de relacions abusives, activitats físiques i esportives com jocs d’equip,
caminades de marxa nòrdica, etc.



Tallers de sexualitat al CEIP Riudellots, per als alumnes de 6è de primària.

5.2 Anàlisi de la realitat juvenil
En l’àmbit de salut és difícil obtenir dades directes de l’estat de salut del col·lectiu jove del
municipi. Per aquest motiu, s’han utilitzat dades referides als joves a nivell de tot la Catalunya.
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Són molts els aspectes que influeixen en la salut de les persones, entesa aquesta més enllà
de l’absència de malaltia, és a dir, des d’una visió integral i proactiva. En aquesta línia, les
condicions i els estils de vida, com la situació laboral, la manca d’ingressos, les situacions
d’estrès, entre d’altres, són factors determinants.
Segons l’informe de l’Estat de la Joventut 2016 de l’Observatori Català de la Joventut, les
persones joves han aconseguit nivells més alts de benestar en els darrers deu anys, tant pel
que fa a la mortalitat, els hàbits i els consums, la salut sexual i la reproductiva, com la salut
laboral. Una de les dades més destacades, tot i les diferències de gènere, és el descens de la
mortalitat per accidentalitat viària entre les persones joves (els nois tenen més del doble de
possibilitats de morir per accident que les noies), que s’ha reduït un 85% des de l’any 2000 (el
2014 va marcar un nou mínim amb 3,5 defuncions per cada 100.000 persones joves).
En general, la població jove es mostra satisfeta amb la vida (una mitjana de 7 sobre 10)2, tot i
que les comarques gironines tenen un percentatge inferior respecte de la mitjana catalana.
Aquests resultats poden estar relacionats sobretot amb la situació laboral, molt caracteritzada
per la precarietat i la temporalitat.
En relació als hàbits i conductes de risc, malgrat la lleugera tendència positiva, les dades
segueixen essent preocupants.
Com exposa l’Encuesta Domicialiaria sobre Consumo de Drogas (dades 2011)3, els hàbits de
consum de drogues han canviat: el consum d’alcohol ha sofert una important transformació al
nostre país, i en bona part la població juvenil ha protagonitzat aquest canvi. Si entre el conjunt
de la població l’hàbit de beure s’associa a la quotidianitat i als àpats, entre les noves
generacions el consum d’alcohol per acompanyar àpats ha disminuït però, en canvi, ha
crescut el consum associat a contextos de festa i oci. La iniciació al beure, que
tradicionalment s’havia produït des de la pròpia família, avui en dia es dóna en una major
proporció a través del grup d’iguals: beure ha passat a formar part de l’imaginari juvenil
associat a la festa i a la nit, ja sigui amb moderació o amb desmesura. Igual que passa amb
l’hàbit de fumar, en relació al consum d’alcohol també podem apreciar una equiparació de les
pràctiques segons el gènere: si tradicionalment beure era una pràctica fortament
masculinitzada, actualment s’està equiparant i fins i tot invertint aquesta situació.
El consum de drogues ha passat d’estar associat a la marginalitat i l’exclusió social a ser una
pràctica àmpliament estesa dins del col·lectiu juvenil, fins al punt que en alguns ambients pot
2
3

Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017.
Encuesta Domicialiaria sobre Consumo de Drogas. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre

Drogas. Ministerio del Interior. Departament de Salut. Dades 2011.
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considerar-se com a normativa, en el sentit que forma part de les pràctiques normalitzades (i
que, per tant, funcionen com a mecanisme d’integració i cohesió grupal en contextos d’oci).
Amb dades del 2011, un 24,4% de la població juvenil d’entre 15 i 29 anys ha consumit
substàncies tòxiques no legals.

Pel que fa al consum de tabac4, destaca l’evolució a la baixa, sobretot entre el col·lectiu
juvenil, on un 28,4% declarava fumar de forma diària o ocasional l’any 2015. D’altra banda, és
interessant seguir l’evolució d’aquesta pràctica segons el gènere: si tradicionalment eren els
homes els qui més fumaven, els canvis en els rols de gènere estan provocant una inversió en
relació a l’hàbit de fumar entre nois i noies.
A les addicions a substàncies tòxiques, cal afegir l’addicció als videojocs videojocs, les xarxes
socials i el mòbil intel·ligent, que té la mateixa base neurobiològica que l’abús de les drogues
entre els joves: segons l’equip de psicòlegs experts de l’entitat Amalgama7, les bases
neurobiològiques de les addiccions a les noves tecnologies són les mateixes que intervenen
en les addiccions a les substàncies psicoactives de les drogues.
Segons reconeix el director de l’àrea medicopsiquiàtrica d’Amalgama7, Ramon Martí, “les
addiccions a substàncies, i també a comportaments associats freqüentment als trastorns de
conducta, representen un gran impacte en la salut general i psicològica, i en la funcionalitat
social dels adolescents i joves”. A més, matisa, són un dels grups de població -especialment
entre els 14 i 16 anys- “més vulnerables, perquè estan en un període de desenvolupament
físic i emocional”.
Jordi Royo, que ha dirigit l’estudi ‘Adolescents i joves adoptats i no adoptats amb
comportaments de risc, trastorns de conducta o patologia dual: un estudi diagnòstic
comparatiu. Ús i abús de noves tecnologies’, en el qual van participar 261 nois i 160 noies
d’entre 14 i 16 anys, tots atesos per Amalgama7, entre el 2014 i el 2018, adverteix dels perills
del pantallisme i l’alta dependència que genera. L’informe revela que el 82,75% dels
enquestats utilitzen WhatsApp quan estudien i fan servir l’ordinador. Només un 10,3% no fan
servir res més que l’ordinador. Un 73,31% tenen un ordinador a l’habitació, un 47,20% dels
joves hi tenen una videoconsola i un 34,48% hi tenen un televisor. A l’estudi també es
constata que un 72,1% dels pares gairebé mai pregunten als fills quant de temps utilitzen el
televisor i un 55,8% gairebé mai pregunten quant de temps juguen amb videojocs. Els
enquestats no perceben el perill de l’abús o la dependència del mòbil, internet o les xarxes
4

Estat de la Joventut 2016. Observatori Català de la Joventut.
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socials. Finalment, un 29,80% dels enquestats reconeixen una “situació d’abús del mòbil” i un
15,41% de dependència, xifres que gairebé sumen la meitat del comportament juvenil.
Segons l’informe de l’Estat de la Joventut 2016 de l’Observatori Català de la Joventut, també
ha millorat moderadament la pràctica esportiva entre la joventut. Un 79,7% de la població jove
feia activitat física intensa o moderada el 2015, que contrasta amb un 72,2% de la població
adulta. En les diferències entre grups d’edat, es pot comprovar que és a partir dels 25 anys
quan una part de les persones joves abandona la pràctica esportiva.

Per altra banda, actualment la discriminació de gènere és un dels temes prioritaris de
l’agenda pública i és una qüestió per la qual tant els nois com les noies expressen la seva
preocupació, especialment en temes com l’assetjament, els límits, el consentiment o l’ús de
les xarxes social. Observant les relacions sexoafectives que s’estableixen entre el jovent,
veiem que encara prevalen les relacions heterosexuals, emmirallades en els mites de l’amor
romàntic i on es detecten nombroses situacions de discriminació i violència per raó de gènere.

En els grups de treball amb joves de Riudellots de la Selva que es van fer en el procés
vinculat al projecte “Juntes farem nostra la nit”, un dels fets que cridaven l’atenció era la
sensació d’inseguretat que manifestaven les noies en determinades situacions. El fet que
aquesta sensació estigui més o menys fonamentada o tingui una relació o no amb el nombre
de casos reals de violències que afecten aquesta població és secundari, perquè sigui com
sigui aquesta sensació és viscuda per les persones joves. Alba Alfageme, coordinadora de la
Unitat de Suport a l’Atenció a les Víctimes (USAV - Direcció General d’Administració de
Seguretat,

Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya) afirma que “és molt

esgotador viure amb la sensació de la por, sentir el risc al cos pel sol fet d’haver nascut dona.
Tot plegat porta injustament a laminar de manera diària la nostra llibertat, davant un entorn
que ens és hostil”.

Si com deia la cantant Nina Simone en unes paraules que ens recordava el manifest del Dia
Internacional contra la Violència envers les Dones del 25 de novembre de 2016, “la llibertat
per a mi és no tenir por”, entre les dones, i especialment les joves, hi ha una pèrdua important
de llibertat a causa de la por. Això s’accentua en contextos nocturns.
Les dones fan front a infinitat de situacions diàries d’assetjament masclista en l’espai públic.
Tal com escriu la mateixa Alba Alfageme en un article, “aquesta realitat genera una sensació
d’inseguretat femenina que les porta a modificar el seu dia a dia, cosa que acaba limitant la
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llibertat de moviment i de gaudi de l’espai compartit. Tant és així que l’enquesta europea FRA5
va determinar que més del 50% de les dones europees evitaven certes situacions o llocs per
por a l’assetjament masclista”. La sensació d’inseguretat que provoca aquest model de por
feminitzat, sovint amb uns temors difusos i a vegades mal orientats, situa les noies en una
actitud passiva: afavoreix conductes limitadores, poc proactives, i sovint desemboquen en la
recerca de protecció.

A partir de les dades recollides durant el Punt Lila que es va realitzar en el marc de la Festa
Major de Riudellots durant dues nits (en el qual es van atendre 150 persones, de les quals el
34% tenia entre 14 i 18 anys, i un altre 34% tenia entre 19 i 25 anys), dins el projecte “Juntes
farem nostra la nit”, s’ha detectat un elevat nombre d’adolescents i joves de Riudellots,
especialment nois, que rebutgen l’ús de preservatius en les relacions sexuals.
Segons l’estudi “La diversitat espacial entre la joventut catalana. Anàlisi de les dades de
l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 segons àmbit territorial, grandària poblacional,
grau d’urbanització i segregació residencial del municipi”, els i les joves dels municipis petits
es perfilen com els que, en molts aspectes, gaudeixen de millors condicions de vida:
gaudeixen d’alguns dels avantatges tradicionals dels àmbits més rurals, alhora que les
darreres dècades han pogut accedir a facilitats i condicions de vida que abans eren només
pròpies del món urbà. Se situen per damunt de la mitjana pel que fa a l’absència de risc de
pobresa, a la salut percebuda i la satisfacció amb la vida.

Pel que fa a les opinions recollides entre els agents socials entrevistats i els joves participants
en els grups de discussió, hi ha la impressió que les persones joves que practiquen algun
esport tenen hàbits de vida més saludables en general que altres persones de la seva edat,
pel que fa a alimentació, descans, activitat física, consum de substàncies tòxiques, etc. Són
persones que tenen més consciència sobre el seu benestar i sobre la importància de tenir
bons hàbits per mantenir la bona condició física que els requereix la pràctica esportiva.
En general, es valora com a suficient l’oferta de diversitat d’esports que es poden practicar en
el municipi. Pel que fa a les instal·lacions esportives, hi ha la percepció entre alguns joves que
el camp de futbol està infrautilitzat (actualment, l’utilitza algun equip de fora del municipi). En
5

L’Agència de la Unió Europea per la defensa dels Drets Fundamentals (FRA) va publicar la macroenquesta
Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE (2014). L’estudi de la FRA, a escala de la
UE, respon a una petició de dades sobre la violència contra les dones feta pel Parlament Europeu, i s’ha realizat
en base a 42.000 entrevistes directes amb una mostra aleatòria de dones en els 28 Estats membres de la UE con
edats compreses entre els 15 i els 75 anys.
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aquest sentit, hi ha la demanda d’obrir el camp de futbol durant els caps de setmana perquè
el jovent hi pugui jugar de manera informal. Les persones joves participants al grup de
discussió troben a faltar un parc de cal·listènia, que podria ubicar-se prop del pavelló, i també
més estructures per ampliar l’skatepark. També es formula una proposta de crear un parc de
motocròs, però es tracta d’una demanda molt minoritària.

Les persones joves entrevistades o participants en els grups de discussió no detecten cap
problema destacat relacionat amb la salut. Alguns agents socials indiquen que els principals
problemes de salut entre els joves de Riudellots tenen a veure amb la seva salut emocional:
manca d’autoestima, dificultats en la gestió d’emocions, dificultats en les relacions personals,
angoixa relacionada amb els estudis, casos de trastorns alimentaris (anorèxia i bulímia),
manca de motivació, depressió, etc.

Els professionals valoren positivament les iniciatives de prevenció i de promoció de la salut
realitzades fins ara a Riudellots, com per exemple els tallers de sexualitats impartits per una
professional als alumnes de 6è de primària de l’escola.

5.3 Conclusions



Es valoren positivament els recursos i equipaments de promoció de la salut a

Riudellots.


Es valora la pràctica esportiva com un element potenciador dels hàbits de vida

saludables més enllà de l’activitat física en si (alimentació, descans, consum de
substàncies tòxiques, etc.).


L’oferta esportiva del municipi és adequada pel volum de població.



Els principals problemes de salut entre els joves de Riudellots tenen a veure

amb la seva salut emocional: manca d’autoestima, dificultats en la gestió d’emocions,
dificultats en les relacions personals, sentit de coherència (SOC) feble, etc.


Hi ha preocupació per les violències de gènere entre les persones joves, amb

efectes concrets sobre la joventut de Riudellots, com ara sensació d’inseguretat en
determinats contextos per part de les noies.


Es detecten mancances en educació sexual de les persones joves, que es

manifesta en expressions com el rebuig del preservatiu en les relacions sexuals.
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6. JOVES, INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Les polítiques de foment de la participació de les persones joves i de suport i promoció de
l’associacionisme tenen ja un cert recorregut en les polítiques de joventut a Catalunya. De fet,
el PNJCat 2000-2010 va ser pioner en una altra manera d’incorporar la participació en les
polítiques de joventut: entenent que la participació no era només un eix substantiu pel qual cal
fixar objectius com la construcció d’una ciutadania més activa i implicada, sinó que havia de
ser una manera de fer (una metodologia) que afectés tots els altres reptes substantius de les
polítiques de joventut.

Aquest apartat ens ha de permetre veure quines formes de participació utilitzen els joves, com
s’impliquen en la vida social, cultural i pública del seu poble i quines eines i facilitats tenen els
joves per participar.

6.1 Visualització dels recursos i polítiques municipals

Riudellots de la Selva té un elevat nombre d’entitats en relació al volum de població. Hi ha
una entitat juvenil (formada exclusivament per joves), que és l’Esplai La Petjada. A més, hi ha
altres entitats formades per joves i adults que no necessàriament s’identifiquen com a entitat
juvenil, però que tenen una representació important de persones joves. Les entitats actives a
Riudellots de la Selva són:
-

ACER (Agrupació Cultural i Esportiva de Riudellots)

-

AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer)

-

Agrupació Sardanista

-

AMPA Escola de Riudellots

-

AMPA Llar d'Infants

-

Associació de Comerciants

-

Associació de Vehicles Clàssics i Esportius Riudellots

-

APRS (Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva)

-

Ateneu de la Dona

-

Casal de Jubilats i Pensionistes
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-

Club d'Handbol

-

Club de Petanca

-

Colla Gegantera

-

Consell Parroquial

-

Coral Les Veus del Cric

-

Donants de Sang

-

Esplai La petjada

-

Fundació Mona

-

Penya Barcelonista

-

Riu d'Art

-

Riudellots Decideix

-

Riude&Clicks

A més de la participació en entitats, els joves participen en activitats puntuals que s’organitzen
al llarg de l’any, com pot ser el Gran Recapte d’Aliments, la Marató de TV3, la celebració de
festivitats (Festa Major, cavalcada de Reis, carnaval...), etc. Riudellots celebra des de fa 15
anys una Fira d’Entitats anual.

Pel que fa a equipaments sobre informació i participació, a Riudellots hi ha:
-

Local d’entitats

-

Sala polivalent

-

Espai Jove

Alguns dels mecanismes de participació ciutadana en relació amb l’administració local són:
-

Comissió Mixta Ajuntament de Riudellots de la Selva i APRS (Associació de
Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva): des de finals de l’any 2012
es produeix de manera trimestral una reunió entre l'Ajuntament de Riudellots i
l'Associació de Propietaris del Polígon Industrial del municipi, tot i que també es poden
reunir de manera extraordinària quan calgui. L’objectiu d’aquesta Comissió és establir
un canal de comunicació bidireccional, formal i directe entre l’Ajuntament i les
empreses situades al polígon industrial del municipi.

-

Comissió de Festes: comissió encarregada de l’organització de diferents festes locals
al llarg de l’any.
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-

“Participa Mobile”: aplicació mòbil des d'on es poden realitzar denúncies ciutadanes
sobre incidències a la via pública, enllumenat, deixalles, etc., de forma ràpida i
instantània.

-

“Fem el toc amb l’alcaldessa”: programa de participació i proximitat ciutadana per
donar l’oportunitat als veïns de Riudellots de la Selva de conversar de forma distesa
amb l’alcaldessa, un cop al mes en un bar cafeteria del municipi.

-

Processos de participació puntuals per a temes concrets, com per exemple per la
reforma del carrer Major o per decidir la conveniència d’instal·lar o no un skatepark.

-

L'Aplicació (YOPP): aquesta app permet fer consultes a la població de forma anònima
sobre qualsevol temàtica d'interès pel consistori des del mòbil. Tant l’Ajuntament com
els usuaris poden proposar preguntes i obtenir respostes a aquestes consultes de
manera completament anònima, ràpida i senzilla. S’utilitza per establir debats i
processos de deliberació i obrir consultes populars per conèixer l'opinió de la
ciutadania.

A més, el 2019 l’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha creat el Consell de Poble. El Consell
de Poble de Riudellots de la Selva és l’espai de coordinació de tots els actors socials i
econòmics del municipi i s’ha constituït amb la finalitat de facilitar, fomentar i permetre la
participació estable de tots els sectors socials. Amb la creació del Consell de Poble, es
fomenta la participació i la implicació de la ciutadania en les polítiques públiques escoltant i
avaluant el major nombre de punts de vista diferents que ajudin a prendre decisions
encertades i de màxim consens.

Entre els objectius del Consell de Poble hi figura fomentar processos de democràcia
participativa. En aquest sentit, el 2019 s’ha iniciat un procés de participació ciutadana amb
l’objectiu d’elaborar un pressupost municipal en el qual els veïns puguin decidir el destí de
280.000 euros del capítol d’inversions. S’ha dut a terme un procés de participació ciutadana
que ha constat de tres grans fases: recollida de propostes, priorització i validació, i una fase
final de votació.
En la fase de recollida de propostes, qualsevol persona sense límit d’edat va poder presentar
propostes telemàticament des del web o bé presencialment omplint una butlleta i dipositant-la
als punt de recollida situats a l’Ajuntament, la Casa de Cultura i a l’Espai Jove. En aquest
sentit, el fet que no hi hagués límit d’edat mínima per fer propostes i que hi hagués una urna a
l’Espai Jove va facilitar molt la participació de les persones joves en aquest procés propositiu.
En l’anterior PLJ, s’apostava per un enfortiment de la participació juvenil que permetés
desenvolupar les condicions òptimes per acabar plantejant uns pressupostos participatius per
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a l’Àrea de Joventut. Aquest procés ha estat, finalment, un procés més generalista i ambiciós,
però s’ha vetllat perquè la joventut hi tingués un paper fonamental, a través de potenciar i
facilitar la participació de les persones joves, posant com dèiem una bústia a l’Espai Jove i no
limitant l’edat mínima per a fer propostes. Es va fer també una presentació del procés
participatiu a l’Espai Jove, per tal d’explicar el funcionament del procés a les persones joves i
animar-les a participar.

A banda de tots aquests mecanismes de participació, Riudellots de la Selva ostenta el Segell
Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local6.
Al marge d’això, es realitzen reunions, consultes, jornades informatives, etc. sobre aspectes
que previsiblement tindran un impacte important en el municipi i en els seus veïns. Moltes de
les iniciatives de participació ciutadana es realitzen d’una manera informal o mitjançant
convocatòries directes als afectats, realitzant debats i reunions. Malgrat això, les aportacions
que es deriven d’aquestes iniciatives de participació, són considerades pel consistori en la
presa de decisions.
Per altra banda, el 2019 s’ha firmat un conveni entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament
de Riudellots per tal que l’alumnat de Riudellots que cursa 3r d’ESO a l’Institut de Cassà
pugui dur a terme accions de voluntariat a Riudellots dins el projecte de Servei Comunitari. El
Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques
marcades pel currículum de secundària: la competència social i ciutadana. Té com a objectiu
garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la
ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. És, per
tant, una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat
en un sol projecte on l’alumnat posa el seu coneixement i competències al servei dels altres,
aprenent a ser un/a ciutadà/na des de la pràctica. Durant el curs 2019-2020, deu alumnes
faran el Servei Comunitari en diverses accions a Riudellots.

6

El Segell Infoparticipa és un distintiu creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per

a la Ciutadania Plural de la UAB que es basa en els resultats d’avaluar els webs municipals a
partir de 41 indicadors sobre qui son els representants polítics, com gestionen els recursos
col·lectius, com informen de la gestió i quines eines proporcionen per a la participació
ciutadana.
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Pel que fa a la informació, les noves tecnologies esdevenen un element bàsic per tal de fer
arribar la informació als ciutadans. L’Ajuntament de Riudellots de la Selva compta amb una
pàgina web municipal i comptes a diverses xarxes socials:
- FACEBOOK:
Ajuntament de Riudellots de la Selva
Espai Jove de Riudellots
Comissió de Festes de Riudellots de la Selva
Borsa de Treball de l’Ajuntament de Riudellots
- TWITTER
Ajuntament de Riudellots de la Selva
Comissió de Festes de Riudellots de la Selva
- INSTAGRAM:
Ajuntament de Riudellots de la Selva
Espai Jove de Riudellots
Comissió de Festes de Riudellots de la Selva
- YOUTUBE:
Canal Ajuntament de Riudellots de la Selva
- GOOGLE+:
Ajuntament de Riudellots de la Selva
- WHATSAPP (Notificacions Municipals):
Llista de difusió de l’Ajuntament de Riudellots
- YOPP (APP de Participació Ciutadana):
Vilatans de Riudellots de la Selva
Ajuntament de Riudellots de la Selva
Però no només es fa ús de la tecnologia 2.0 sinó que els formats més tradicionals com les
cartelleres, les publicacions locals (com la revista “El Cric”) i l’agenda municipal també formen
part de l’estratègia informativa del poble.

6.2 Anàlisi de la realitat juvenil

Si amb les dades de salut veiem com la informació que tenim al nostre abast és d’àmbit molt
genèric, amb el tema de participació les dades que podem obtenir encara són més
genèriques i escasses.
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Segons l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017, es constata que la participació
comunitària i la implicació política de la població jove guarden una relació força estreta amb
les característiques del territori de residència. És sabut que la baixa participació va molt
relacionada amb l’origen social i la categoria professional, així com amb el nivell d’estudis.

La participació de la població jove en entitats i associacions ens indica en certa mesura la
riquesa del teixit associatiu de cada territori. A les Comarques Gironines un terç de la població
jove participa en alguna entitat, un percentatge més elevat a la mitjana catalana (el 30,3% de
la població jove participa en alguna entitat, sense tenir en compte les esportives).
Gràfic 6.1 Participació en entitats o grups informals segons diferents àmbits d'actuació de l'entitat. Joves de 15 a
34 anys. Catalunya, 2017. Percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017.

La participació (entesa com la capacitat d’intervenció i de decisió de les persones sobre tot
allò que les afecta) és un element bàsic per millorar la cohesió social i l’assoliment de la plena
ciutadania.
Segons l’estudi “La diversitat espacial entre la joventut catalana. Anàlisi de les dades de
l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 segons àmbit territorial, grandària poblacional,
grau d’urbanització i segregació residencial del municipi”, la població jove dels municipis petits
se situa per damunt de la mitjana pel que fa a la participació, tant associativa com electoral.
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Destaquen per tenir les taxes d’associacionisme (34%) i de participació electoral més altes,
ambdues sis punts per sobre de la mitjana de Catalunya.

Pel que fa a les opinions d’agents socials i joves recollides durant l’elaboració del PLJ, tant els
joves associats com els que no són membres de cap entitat valoren la proximitat amb
l’administració pública, especialment els més grans: senten que si tenen una proposta fer,
poden adreçar-se a l’equip de govern i que possiblement rebran suport per realitzar-la. Els
joves majors d’edat valoren molt positivament el projecte d’Hereus i Pubilles com a element
important de cohesió social i com a experiència d’aprenentatge en participació ciutadana. Els
joves de menys edat valoren molt positivament l’existència de l’Espai Jove com a espai de
participació on poden adreçar-se per fer propostes.
Es detecta la necessita d’un local propi nou per a l’entitat de l’Esplai La Petjada, ja que el que
utilitzaven amb anterioritat (l’antic edifici de la ràdio) té problemes de seguretat i no està en
condicions d’acollir activitats. Temporalment, fan ús de la sala polivalent de l’ajuntament i/o de
la rectoria de l’església, però cap dels dos espais no reuneix les condicions òptimes per a la
seva activitat i/o no en poden fer un ús exclusiu i propi. L’entitat presentarà una proposta als
pressupostos participatius i caldrà veure si aquesta és una via viable per resoldre aquesta
mancança o bé s’ha de trobar un altre canal per satisfer aquesta necessitat. L’entitat de
l’Esplai La Petjada compta amb 40 anys d’història i presta un servei molt valorat i necessari a
la població, educant els infants en el lleure a través d’activitats d’esplai els dissabtes a la tarda
i de les colònies.

6.3 Conclusions



La participació juvenil a Riudellots gaudeix de bona salut, amb un ric teixit

associatiu i mecanismes de participació activa en les polítiques municipals.


Amb l’aposta pels pressupostos participatius, s’obre un nou camí per a la

participació real de les persones joves en les polítiques municipals.
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7. JOVES, CULTURA I OCI
En el procés de formació de la identitat dels joves, la cultura i les activitats del temps lliure són
un element fonamental. Les relacions i les vivències que els joves tenen en el seu temps lliure
configuren els trets d’una cultura pròpia i la cultura contribueix a estructurar les seves
identitats subjectives.

Per altra banda, és a través de la cultura que posem en pràctica una de els facultats que ens
defineixen com a espècia: la capacitat creativa i simbòlica. És importat, doncs, promoure la
cultura des d’aquestes dues dimensions de les persones joves: com a consumidores i com a
creadores de cultura.

7.1 Visualització dels recursos i polítiques

Riudellots compta amb els següents equipaments culturals:
-

Biblioteca Anna Nadal i Serra

-

Casa de Cultura

-

Sala d’actes

-

Escola d’Art / Aula musical / Bucs d’assaig

La Biblioteca és un equipament que, si bé disposa d’un espai petit, és molt dinàmic: organitza
activitats diverses, algunes d’elles adreçades més o menys específicament als joves, com ara
els tallers d’escriptura creativa, les jornades d’il·lustració, el concurs Atrapallibres, el Club de
Lectura, les visites escolars, les maletes viatgeres, el concurs literari...
La Casa de Cultura disposa d’una Sala d'Exposicions, la Sala del Cric i tres aules de
formació, i comparteix edifici amb la Biblioteca Anna Nadal i Serra. Pel que fa a la sala
d'exposicions, cada mes, de setembre fins a juny, es presenta una exposició nova, col·lectiva
o individual, de diferents tècniques pictòriques, fotografia, col·leccions...
La Sala d’Actes està ubicada a l’edifici de l’Ajuntament i ofereix una programació estable de
diverses activitats culturals com concerts, representacions teatrals, espectacles infantils, entre
d'altres.
En quant a polítiques culturals i d’oci, destaquen les actuacions i serveis següents:
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Difusió d’actes en l’agenda municipal i altres canals de comunicació locals.



Suport en l’organització d’actes culturals organitzats per les entitats.



Programació d’activitats culturals a Riudellots (exposicions, teatre, música...).



Facilitació d’accés a la cultura a través de l’organització o bé de sortides organitzades
per a assistir a activitats culturals de fora del municipi.

7.2 Anàlisi de la realitat juvenil

Mitjançant les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 podrem obtenir unes
pinzellades molt genèriques de les tendències actuals pel que fa al consum d’activitats
culturals i quina tipologia d’oci tenen els joves. Malgrat que són dades de tot Catalunya,
podrem detectar si les tendències que ens mostra l’enquesta es reprodueixen al municipi de
Riudellots.
Principalment, una informació rellevant i a tenir en compte és el canvi d’usos i costums
culturals que han propiciat les noves tecnologies, que estan completament integrades en la
vida cultural de tota la població i especialment de les persones joves. En aquest sentit, és obvi
que la irrupció de les formes de comunicació digital ha sacsejat l’ecologia de l’oci i les
maneres d’accedir, compartir i produir cultura, o de combinar les activitats i les pràctiques
presencials amb les fetes des de la llar, o d’entendre la privacitat i les xarxes relacionals.

El professor titular de tecnologia educativa a la Universitat Blanquerna - Ramon Llull, Miquel
Àngel Prats, destaca que les aplicacions més de moda són sobretot aquelles que tenen a
veure amb la imatge i la missatgeria, ja que “als adolescents el que els agrada sobretot és
comunicar i compartir”.
Per al professor d’estudis de psicologia i ciències de l’educació de la UOC José R. Ubieto, la
gran connexió entre els adolescents i les aplicacions mòbils es deu al fet que “són gratuïtes,
permeten molt de contacte -veure i ser vist- i són de fàcil accés i amb certa privacitat respecte
a pares i adults”. L’altra cara de la moneda és el pànic dels adolescents a passar
desapercebuts i quedar-se fora de joc, que ningú es fixi en ells, un fet que s’ha popularitzat
com a FOMO (fear of missing out). “Els agrada mirar, però sobretot volen ser vistos i
reconeguts i aconseguir una inscripció social”, afirma Ubieto.
A partir de la comparació de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (ECJ17) i l’Enquesta
a la joventut de Catalunya 2012 (ECJ12), s’observen tendències interessants en tres
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direccions: la privatització de l’oci, l’auge de l’oci digital i la lleugera disminució de les activitats
lligades a la cultura “legítima” (tot i que la comparació s’ha de fer amb la precaució de saber
que l’any 2012 les activitats d’oci general i les que es fan estrictament a internet es van
agrupar en una mateixa pregunta, i a la del 2017 apareixen en dues preguntes diferenciades).
En primer lloc, en relació amb la tendència a la privatització en l’oci dels adolescents, si es
comparen les dades de 2012 i 2017 s’observa una tendència en aquesta direcció: la
disminució considerable de les activitats més bàsiques de socialització juvenil fora de casa,
tant les que no impliquen necessàriament consum com les que sí. Entre les que no impliquen
necessàriament consum hi ha les àmpliament majoritàries, com quedar amb els amics i
amigues (els i les joves que ho fan força o sovint passen del 81,8% al 70,7%) i passejar (que
baixa del 76,8% al 71,5%), i les menys habituals, com estar amb els amics i amigues al carrer
o a la plaça (que baixa del 55,6% al 46,1%, i entre els més joves del 81,3% al 63,3%). Entre
les que sí que impliquen consum, també disminueixen les activitats associades al que
normalment s’entén com “sortir”: sortir de nit passa del 35,7% al 29,5% (i entre el grup d’edat
que més ho feia, el de 20 a 24 anys, del 59,4% al 41,1%); anar a la discoteca, del 17,7% al
15,7%, i anar a concerts, del 21,1% al 16,5%. Finalment, també baixa una activitat que sovint
és social, anar a comprar (que passa del 47,2% al 34,8%). Es recupera lleugerament, en
canvi, una activitat que havia disminuït molt durant la dècada dels 2000, anar al cinema (que
passa del 27,7% al 30,7%, augment que es produeix sobretot entre els que tenen més de 25
anys). La disminució de totes aquestes activitats és en general més accentuada entre la franja
més jove, la dels i les joves que tenen entre 15 i 19 anys, però és bastant generalitzada a tots
els grups d’edat.
En segon lloc, hi ha una transformació de les activitats d’oci i consum lligades als mitjans de
comunicació, com és natural per la consolidació progressiva d’internet i dels telèfons
intel·ligents durant aquests anys. Les activitats a internet per motius d’oci mostren un
augment generalitzat: augmenten molt els que xategen molt o força sovint (passen del 52,7%
al 85,2% en el conjunt, la qual cosa té molt a veure amb l’auge de Whatsapp; entre els més
joves, això no obstant, l’augment més accentuat ja s’havia produït l’any 2012, ja que abans
del Whatsapp ja havien incorporat massivament el xat a través de Messenger, i per això a
l’anterior enquesta ja xatejava sovint el 86,3% de joves, no gaire menys de l’actual 91,7% el
2017). En canvi, sembla que es podria estar arribant a un punt de saturació en l’ús de les
xarxes socials (tot i que en el conjunt de joves els que ho fan molt o força encara augmenta,
del 65,7% al 73,7%, entre els més joves baixa del 89,7% al 85,4%) i s’estabilitza la xifra dels
que juguen molt o força a jocs d’ordinador (al voltant del 23%, tot i que els que juguen a jocs
en línia pugen del 17,3% al 21,4%). Cal tenir en compte la diferència entre uns usos
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majoritaris d’internet, que són xatejar (Whatsapp i similars), utilitzar les xares socials i veure
vídeos, que fan “molt” o “força” més del 80% dels que tenen entre 15 i 24 anys, i usos menys
estesos com llegir blocs o pàgines web, escoltar la ràdio o veure la televisió, llegir el diari,
comprar o vendre productes, jugar a jocs en línia o descarregar programari.

En tercer lloc, les activitats tradicionalment associades a la cultura legítima mantenen la seva
habitual estabilitat amb una lleugera tendència a la baixa, tot i que no generalitzada: baixa la
lectura de llibres (passa del 43% al 38,4%) i anar a exposicions o museus (de l’11,2% al
9,7%) i al teatre (del 7,6% al 7,1%). En canvi, pugen les persones joves que diuen que van
força o sovint a espectacles de dansa, òpera o música clàssica (del 4,7% al 6,1%). Les
variacions són poc clares: anar a espectacles de dansa, òpera i música clàssica només
disminueix entre els més joves, i en canvi augmenta en la resta de grups d’edat; anar al teatre
disminueix entre els més joves i entre els de 30 anys i més, però augmenta en els dos grups
d’edat intermedis; la lectura de llibres, exclosos els d’estudi, disminueix en tots els grups
d’edat menys entre els més joves; anar a exposicions o museus, excloent les visites per
estudi, disminueix entre els menors de 25 anys però augmenta o es manté estable entre els
més grans d’aquesta edat.

En resum, no només internet i la tecnologia digital, sinó també les noves formes de socialitat,
estan modificant l’ecologia de les pràctiques d’oci i culturals. L’anàlisi comparativa amb l’EJC
de 2012 indica que hi ha hagut una disminució significativa de les pràctiques de socialitat
juvenil clàssiques associades al fet de sortir, i no només les que poden anar associades al
poder adquisitiu, com sortir de nit, anar a la discoteca i anar a concerts, o també anar a
comprar, sinó també les que tradicionalment no han anat (necessàriament) associades a cap
tipus de consum, com quedar amb els amics, passejar i estar amb els amics al carrer o a la
plaça.

En els grups de discussió amb joves i les entrevistes a agents socials, es considera que el
poble està ben equipat en quant a recursos i serveis, sempre tenint en compte les dimensions
del municipi, i que hi ha força oferta cultural i d’oci al municipi. L’Espai Jove ofereix moltes
activitats a fer i un espai de trobada i d’oci.
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7.3 Conclusions



Hi ha hagut una disminució significativa de les pràctiques de sociabilitat juvenil
clàssiques associades al fet de sortir, en favor de la privatització de l’oci i l’auge de
l’oci digital.



Es valoren positivament els recursos i serveis existents en l’àmbit de la cultura i l’oci.



Els joves disposen d’un espai de trobada i d’oci i d’una programació d’activitats
específicament adreçada a ells a través de l’Espai Jove.
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8. JOVES, MOBILITAT I COHESIÓ SOCIAL
L’entorn i el context social resulten cabdals en la configuració de les oportunitats de les
persones joves per desenvolupar les seves trajectòries de vida. Així, tot i que al llarg dels
reptes del PNJCat es desenvolupen estratègies i objectius encaminats a diluir els efectes de
l’estructura social i l’entorn en relació amb cadascun dels àmbits i esferes de la vida de les
persones joves, cal que les polítiques de joventut vagin més enllà i abordin aquells factors
que, vinculats amb el model de societat i territori, són potencialment generadors de
desigualtats socials i que generen un tipus de dinàmiques socials amb uns efectes concrets
en la vida dels i les joves que viuen a Catalunya i en les relacions que mantenen amb el seu
entorn.

8.1 Visualització dels recursos i polítiques

Pel que fa a la mobilitat, Riudellots de la Selva és un poble que compta amb diversos serveis
de transport públic:


Tren: Rodalies de Catalunya (servei operat per Renfe)



Autobusos: Diverses empreses ofereixen el servei d'autobús que connecta Riudellots
de la Selva amb d'altres municipis d'arreu de la província de Girona. Hi ha diverses
parades d'autobús, situades tant dins del nucli de la població (C. Estació i Av. Països
Catalans) com a les afores (estació de tren, polígon industrial, N-156 i Ctra. N-II). Les
poblacions on arriba l’autobús són:
- Línia Girona - Santa Coloma: amb parada a Vilobí d'Onyar.
- Línia Girona – Caldes: amb parades a Salt, Fornells de la Selva, Campllong i
Cassà de la Selva.
- Línia Salt - Palafrugell (bus nocturn): amb parades a Girona, Aeroport, Campllong,
Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, S'Agaró,
Platja d'Aro, Calonge, Sant Antoni de Calonge, Palamós i Vall-llobrega.
- Línia Blanes – Figueres: amb parades a Lloret de Mar, Vidreres, Sils, Riudarenes,
Caldes de Malavella, Fornells de la Selva i Girona.

Per al transport privat, la situació de Riudellots al costat de l’Autovia A2, l’Eix Transversal i
l’Autopista A7 fa que el municipi estigui molt ben connectat per carretera.
Podem afirmar, en resum, que Riudellots és un poble ben comunicat.
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Pel que fa a la cohesió social, Riudellots de la Selva disposa dels següents recursos:


Serveis Bàsics d’Atenció Social: hi ha una treballadora social i una educadora social
que atenen la població de Riudellots.



Projecte d’horts municipals: és una iniciativa conjunta de les regidories de Promoció
Econòmica, Medi Ambient i Benestar Social de l’Ajuntament de Riudellots. Es tracta
d'un espai municipal dedicat a horts ecològics amb vocació de formació en agricultura
ecològica, defensa del medi natural i ajut a les famílies en risc d'exclusió.



Organització de les Jornades Interculturals.

8.2 Anàlisi de la realitat juvenil
Sobre l’àmbit de cohesió social, utilitzarem majoritàriament dades sobre els processos
migratoris que hi ha a Riudellots de la Selva, comparant-los amb d’altres àmbits territorials.
Així podrem analitzar quin pes té el col·lectiu immigrat al municipi i sobretot quin pes té dins el
propi col·lectiu jove. En aquest sentit, les dades utilitzades són actuals i concretes del
municipi i per tant ens permeten un anàlisi més detallat. En canvi, per les dades de mobilitat
cal tornar a l’àmbit territorial global ja que només disposem de dades molt genèriques.

El primer gràfic que presentem mostra la distribució de la població (genèrica i jove) segons el
lloc de naixement durant 2018. Es veu clarament les diferències del total de la població
respecte els joves.

Gràfic 8.1 Població del municipi segons lloc de naixement. Riudellots de la Selva 2018.

Població del municipi segons lloc de naixement. Riudellots 2018
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat

Si bé és cert que el percentatge de nascuts a Catalunya no presenta diferències substancials,
les variacions les trobem en els altres dos àmbits. Els joves nascuts fora de Catalunya,
provenen més de l’estranger que no pas de la resta de l’estat, en canvi en el total de la
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població, la proporció és menys diferenciada. Això es deu a les migracions de ciutadans de
l’Estat espanyol als anys 50.

Podem fer la comparació a nivell comarcal i nacional. Veiem que el percentatge de població
nascuda fora de Catalunya a la Selva i a Catalunya és sensiblement superior que en el cas de
Riudellots.
Gràfic 8.2 Població del municipi segons lloc de naixement. La Selva 2018.

Població del municipi segons lloc de naixement. La Selva 2018.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat

Gràfic 8.3 Població del municipi segons lloc de naixement. Catalunya 2018.

Població del municipi segons lloc de naixement. Catalunya 2018.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat

Amb la següent taula podem valorar els percentatges de població jove de nacionalitat
estrangera i comparar-ho en un àmbit territorial.
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Taula 8.1

Dades generals sobre població i joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera.
Municipi, comarca i Catalunya.

Nacionalitat
Resta UE
Resta d'Europa
Àfrica
Amèrica del Nord i
Central
Amèrica del Sud
Asia i Oceania
Total

Riudellots
La Selva
Catalunya

2018

(dades absolutes i percentatges)

Total.
Valors
105
66
20

Total.
Respect
e pobl
Total
5,10%
3,21%
0,97%

Total.
Respecte pbl
Estrangera
35,23%
22,15%
6,71%

70
15
22
298

3,40%
0,73%
1,07%
14,47%

23,49%
5,03%
7,38%
100,00%

Joves 15Joves
29-.
15-29.
Respecte
Joves 15- Respect
pbl
29.
e pbl
Estranger
Valors
total
a
20
0,97%
27,78%
14
0,68%
19,44%
5
0,24%
6,94%
24
2
7
72

1,17%
0,10%
0,34%
3,50%

33,33%
2,78%
9,72%
100,00%

%
respecte
%
pbl
respecte nacional
% respecte
pbl
estranger
pbl total
juvenil
a
PNE/Total
P
JNE/J
JNE/PNE
14,47%
22,02%
24,16%

PNE
298

JNE*
72

JNE (-rUE i
REU)**
127

31612
108209
9

6291

3828

18,70%

23,98%

19,90%

245340

173411

14,24%

21,10%

22,67%

*Joves de 15 a 29 anys
** Població de nacionalitat estrangera excepte resta de la UE i d'Europa
PNE

Població nacionalitat estrangera

JNE

Població jove de 15 a 29 anys nacionalitat estrangera

JNE (-rUE)

Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera excepte la resta de la UE

%PNE/total P

Proporció de població de nacionalitat estrangera respecte el conjunt de la població

%JNE/J

Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total dels joves

%JNE/PNE

Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total de població de nacionalitat estrangera
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.

Els joves de nacionalitat estrangera representen un 22% dels joves de Riudellots, mentre que
el total de població estrangera és un 14% del total de població. Aquests percentatges estan
per sota de la mitjana comarca i són similars a les dades nacionals.
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Pel que fa a la distribució geogràfica de la procedència d’aquest col·lectiu, principalment a
Riudellots trobem joves d’Amèrica del Nord i Central i, en segon lloc, de la resta de la UE. A la
Selva i a Catalunya, en canvi, els continents de procedència més nombrosos són la resta de
la UE i Àfrica. Els principals països d’origen dels joves immigrants a Riudellots són Romania,
Hondures i Ucraïna.
Gràfic 8.4 Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d’origen. Riudellots de la Selva, La
Selva i Catalunya 2018.

Joves 15-29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d'origen
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat

Totes aquestes dades comentades anteriorment fan referència a les migracions exteriors.
Però per completar l’anàlisi de les migracions, cal analitzar les dades de les migracions
internes i veure com ha evolucionat al llarg dels anys.

El primer gràfic ens mostra com, des del 2002, a Riudellots evolucionen les migracions
internes, però s’ha de tenir en compte que els nombres absoluts són tan petites que no es
poden extreure tendències generals de les línies
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Gràfic 8.5 Evolució de les migracions internes dels joves de 15 a 34 anys de Riudellots de la Selva 2002-2018

Evolució de les migracions internes dels joves de 15-29 anys
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat

Gràfic 8.6 Evolució de les migracions internes del conjunt de població de Riudellots de la Selva 2002-2018
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat

Comparant-ho amb els següents gràfics, veurem que la tendència és totalment oposada a la
de la Selva.
Gràfic 8.7 Evolució de les migracions internes dels joves de 15 a 34 anys de la Selva 2005-2017
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat
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Gràfic 8.8 Evolució de les migracions internes del conjunt de població de la Selva 2005-2017
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat

Pel que fa a la mobilitat, segons l’estudi “La diversitat espacial entre la joventut catalana.
Anàlisi de les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 segons àmbit territorial,
grandària poblacional, grau d’urbanització i segregació residencial del municipi”, els municipis
petits mostren una gran dependència dels mitjans de transport privats i els seus
desplaçaments tenen l’autocontenció municipal molt baixa. Tanmateix, l’ús del transport privat
els permet reduir els costos temporals dels desplaçaments, que són els més baixos d’entre
totes les grandàries poblacionals. També tenen una propensió més baixa a desplaçar-se fora
de l’àmbit territorial respecte dels municipis situats en franges intermèdies de població.

Sobre la mobilitat, els joves manifesten que troben a faltar més freqüència de busos
interurbans en les línies que connecten Riudellots amb altres municipis i ciutats properes.
Per últim, es recull la necessitat que els disseminats del municipi gaudeixin d’accés a les
noves tecnologies que actualment arriben al nucli urbà però no a alguns disseminats, com la
fibra òptica o la connexió a internet per satèl·lit.

8.3 Conclusions


Riudellots té poca immigració estrangera. Els joves immigrants a Riudellots són
majoritàriament persones europees i dones hondurenyes.



La ubicació geogràfica de Riudellots facilita la mobilitat de la seva població, tot i que
les persones joves (que depenen molt del transport públic per a la seva mobilitat)
reclamen més freqüència de busos interurbans.
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LÍNIES D’ACTUACIÓ
Per acabar la diagnosi, recollim les principals conclusions de l’anàlisi de la realitat i de les
polítiques de joventut per determinar les línies d’actuació prioritàries i fer un disseny
d’intervenció coherent amb la realitat de les persones joves de Riudellots de la Selva.
En l’àmbit educatiu, la línia estratègica primordial serà abordar la problemàtica de gestió de
les emocions i l’estrés entre els i les joves estudiants. Aquesta línia estratègica, entesa com
a treball personal de gestió emocional i de les tensions, és, de fet, un treball transversal que
reverteix en tots els àmbits vitals de la persona jove, especialment a l’àmbit de la salut, a més
del de l’educació.
En l’àmbit laboral, es treballarà per facilitar l’ús de la borsa de treball municipal entre les
persones joves de Riudellots de la Selva i mantenir el projecte de la Brigada Jove.
En l’àmbit de l’habitatge, la línia estratègica principal serà mantenir el programa de lloguer
jove de Riudellots de la Selva.
En l’àmbit de la salut, una de les prioritats haurà de ser l’atenció a la salut integral de les
persones joves de Riudellots de la Selva, posant especial èmfasi en les dimensions
emocional i espiritual de la salut, a través, entre d’altres, del treball amb les habilitats per a la
vida com a eina de provenció en salut. Una altra prioritat serà la salut sexual i l’actuació
contra les violències de gènere.
En l’àmbit informatiu i participatiu, la principal línia estratègica serà facilitar un augment de la
participació juvenil a Riudellots de la Selva i de la seva incidència en la realitat local,
promovent les iniciatives com els pressupostos participatius entre la població jove i
facilitant la tasca i la continuïtat d’entitats juvenils cabdals en el municipi, com l’Esplai La
Petjada.
En l’àmbit cultural i d’oci, la línia estratègica prioritària serà mantenir els espais i la
programació d’activitats d’oci i cultura de què disposen els i les joves de Riudellots.
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DISSENY D’INTERVENCIÓ

Un cop realitzada la diagnosi, cal establir els objectius que definiran les actuacions a realitzar
dins el marc del Pla Local de Joventut de Riudellots de la Selva.
Distingim dos nivells d’objectius:
-

els objectius genèrics, que tenen a veure amb els efectes genèrics que vol provocar la
política dins d’un àmbit concret.

-

els objectius específics, que tenen a veure amb els efectes que es refereixen a
situacions concretes de la problemàtica.

Els objectius genèrics i específics són:

1. Donar eines als i les joves per a la gestió de les tensions i de les emocions
1.1.

Facilitar formacions en temes com: organització del temps, gestió de tensions i
estrés, gestió d’emocions i sentiments, habilitats psicosocials per a la vida, etc.

1.2.

Oferir un espai d’acompanyament professional a joves que viuen una situació
d’estrés o de dificultat de gestió de les emocions

2. Coordinar els diversos espais d’estudi de les persones joves
2.1.

Utilitzar els canals de comunicació ja existents per a una coordinació estable
entre la Biblioteca i l’Espai Jove

2.2.

Facilitar informació de les iniciatives dirigides a joves que impulsa la biblioteca
a través dels canals propis de l’Espai Jove

2.3.

Comunicar-se mútuament les incidències produïdes en cada un d’aquests dos
equipaments en les quals intervinguin persones joves

2.4.

Establir iniciatives comunes: Club de Lectura Juvenil, recomanacions dels
joves a la biblioteca per a l’adquisició de fons juvenil, suport bibliogràfic temàtic
a l’Espai Jove d’acord amb els projectes i dinamitzacions de l’Espai, cessió de
documents per a l’ús a l’Espai (diccionaris per l’aula d’estudi, llibres temàtics
per a tallers...), etc.

3. Donar a conèixer el servei de borsa de treball entre les persones joves de Riudellots de la
Selva
3.1.

Buscar canals de comunicació específics per arribar a la població jove

3.2.

Facilitar a les persones joves l’accés a aquest servei
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3.3.

Realitzar accions específiques per a joves des de la Borsa de Treball a l’Espai
Jove

4. Mantenir el projecte Brigada Jove
4.1.

Facilitar que més joves puguin accedir al projecte Brigada Jove

4.2.

Cuidar la diversitat de perfils professionals dins del projecte Brigada Jove

4.3.

Mantenir la formació a joves inclosa dins el projecte Brigada Jove

5. Mantenir el programa de lloguer jove
5.1.

Assegurar la dotació pressupostària que garanteixi la continuïtat del programa
de lloguer jove

5.2.

Vetllar pel correcte manteniment dels pisos destinats a lloguer jove

6. Atendre la salut de les persones joves de Riudellots des d’una perspectiva integral, tenint
en compte totes les dimensions de la salut (física, psíquica, emocional, espiritual i social).
6.1.

Oferir espais d’entrenament de les habilitats per a la vida com a eina de
provenció en salut

6.2.

Crear oportunitats de treballar les habilitats en el marc de tallers, accions i
projectes concrets adreçats a joves

6.3.

Formar als/les professionals que estan en contacte amb joves a Riudellots en
habilitats per a la vida

6.4.

Integrar el treball sobre les habilitats de manera permanent i transversal en
l’activitat diària a l’Espai Jove

6.5.

Acompanyar les persones joves en el seu creixement i el seu desenvolupament
personal, especialment en els moments de canvi, presa de decisions o
conflicte.

7. Contribuir a la reducció de les violències de gènere
7.1.

Educar les persones joves per a la provenció en violències de gènere

7.2.

Potenciar l’acció social i apoderar la joventut com a agent de canvi actiu

7.3.

Treballar perquè els contextos d’oci nocturn de Riudellots siguin entorns lliures
de violències de gènere

8. Millorar la salut sexual de les persones joves
8.1.

Facilitar que les persones joves tinguin una vivència positiva de la seva
sexualitat
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8.2.

Oferir coneixements sobre els canvis en l’adolescència i la sexualitat a les
persones joves

8.3.

Crear contextos respectuosos i segurs on poder atendre els dubtes i inquietuds
en matèria de sexualitat

8.4.

Millorar l’ús dels mètodes anticonceptius i la consciència sobre la protecció en
les relacions sexuals

9. Fomentar la participació juvenil a través de les entitats
9.1.

Donar suport econòmic a les associacions, a través de les línies de subvenció

9.2.

Donar suport logístic a les entitats, facilitant recursos per poder dur a terme la
seva activitat

9.3.

Facilitar que la població juvenil conegui i s’apropi a les entitats

10. Fomentar la participació juvenil en les decisions de govern municipal
10.1.

Establir mecanismes de participació juvenil per a les activitats que s’organitzen
des de l’Ajuntament de Riudellots

10.2.

Involucrar les persones joves en la presa de decisions referents als
esdeveniments del municipi: Jornades Interculturals, Fira d’entitats, Fiporc,
Festa Major, etc.

10.3.

Facilitar processos d’aprenentatge al voltant de la participació

10.4.

Potenciar els pressupostos participatius entre la població juvenil

11. Fer de l’Espai jove un espai obert, dinàmic i participatiu
11.1.

Continuar programant accions i dinamitzacions a l’Espai Jove

11.2.

Cuidar els canals de comunicació i de participació per tal que les persones
joves tinguin veu i vot en les decisions que afecten l’Espai Jove

11.3.

Vetllar perquè l’Espai jove sigui un espai inclusiu i obert a tots/es els/les joves
de Riudellots a la Selva
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DESCRIPCIÓ DELS PROGRAMES I PROJECTES

Els programes i projectes han de servir per materialitzar els objectius plantejats en aquest Pla
Local de Joventut, concretant les línies estratègiques determinades.

PROGRAMA D’EMANCIPACIÓ

Aquest programa dóna resposta als objectius 3, 4 i 5 dels enumerats en el PLJ, corresponents
a l’àmbit laboral i domiciliar. L’àmbit de l’ocupació és una de les prioritats bàsiques de les
polítiques de joventut, ja que és decisiu en els processos de transició i d’emancipació dels i
les joves i en la construcció dels seus itineraris vitals. Les oportunitats que ofereix el context
actual no afavoreixen aquests processos i es fa necessari oferir suport a les persones joves
en aquest àmbit, com a eina per ajudar-los en la definició i la realització del seu projecte de
vida. A banda de la transició educativa-laboral, l’àmbit de l’habitatge és un altre gran
determinant en l’emancipació juvenil, per això agrupem aquests dos àmbits (treball i
habitatge) en el programa d’emancipació.

ACTUACIÓ – Brigada Jove
Breu descripció
Projecte de formació i inserció laborals, consistent en l’oferta de 6 places tutoritzades de treball per a
joves per donar suport en diverses tasques municipals durant els mesos d’estiu, i una formació.

Objectiu genèric
Mantenir el projecte Brigada Jove

Objectius específics


Facilitar que més joves puguin accedir al projecte Brigada Jove, donant
oportunitats d’accés al treball.



Mantenir la formació a joves inclosa dins el projecte Brigada Jove, treballant per
l’assoliment de competències bàsiques en l’àmbit laboral i social.



Cuidar la diversitat de perfils professionals dins del projecte Brigada Jove.

Públic objectiu
Joves de 16 a 20 anys desocupats de Riudellots de la Selva

Recursos humans
Tècnica de joventut
Caps de les àrees on treballaran els joves
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Recursos econòmics
Salari dels joves participants en el projecte
Material fungible per a les formacions

Àrees implicades
Joventut
Cultura
Governació
Brigada municipal

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves participants al projecte
Valoració qualitativa dels participants
Valoració dels responsables dels llocs de treball oferts

ACTUACIÓ – Borsa de treball
Breu descripció
Projecte d’acostament als joves dels serveis oferts per la borsa de treball municipal.

Objectiu genèric
Donar a conèixer el servei de borsa de treball entre les persones joves de Riudellots de la Selva.

Objectius específics


Buscar canals de comunicació específics per arribar a la població jove



Facilitar a les persones joves l’accés a aquest servei



Fer tallers a l’Espai Jove d’orientació laboral per a joves que incloguin la inscripció a la Borsa

Públic objectiu
Joves de Riudellots de la Selva que busquen ocupació o millora de l’ocupació, a partir de 16 anys

Recursos humans
Tècnica de joventut
Dinamitzador juvenil
Agent de Promoció i Desenvolupament Local

Recursos econòmics
Material fungible per a difusió i tallers formatius
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Àrees implicades
Joventut
Promoció econòmica

Indicadors d’avaluació
Nombre de nous joves usuaris de la Borsa de Treball
Nombre de joves participants als tallers

ACTUACIÓ – Lloguer jove
Breu descripció
Projecte que ofereix 4 habitatges de lloguer jove subvencionat

Objectiu genèric
Mantenir el programa de lloguer jove

Objectius específics


Assegurar la dotació pressupostària que garanteixi la continuïtat del programa de lloguer jove



Vetllar pel correcte manteniment dels pisos destinats a lloguer jove

Públic objectiu
Joves d'entre 18 i 35 anys empadronats a Riudellots de la Selva que vulguin emancipar-se

Recursos humans
Tècnica de joventut
Agent de Promoció i Desenvolupament Local

Recursos econòmics
Subvenció del lloguer a joves

Àrees implicades
Joventut
Hisenda

Indicadors d’avaluació
Nombre de pisos subvencionats en el programa de lloguer jove
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PROGRAMA DE SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

Aquest és un programa transversal, ja que incideix en tots els àmbits, però especialment en
l’àmbit educatiu i de salut. Respon als objectius 1, 6, 7 i 8 dels enumerats en el PLJ. Es tracta
d’un programa de provenció, que pretén proveir els joves de les aptituds necessàries per
afrontar un problema. La provenció es diferencia de la prevenció en què el seu objectiu no és
evitar el conflicte sinó aprendre a afrontar-lo: es tracta doncs d’oferir recursos als joves per
poder afrontar situacions de vulnerabilitat o de risc per a la salut. I més enllà d’això, és un
programa que genera oportunitats per al creixement personal de la joventut a Riudellots i que
acompanya les persones joves en el seu desenvolupament vital.

ACTUACIÓ – Eines
Breu descripció
Projecte que ofereix recursos a les persones joves per a la millora de la gestió emocional i de les
tensions, dissenyat per abordar la problemàtica d’estrés i gestió d’emocions d’alumnes d’estudis
secundaris i post-obligatoris.

Objectiu genèric
Donar eines als i les joves per a la gestió de les tensions i de les emocions

Objectius específics
- Facilitar formacions en temes com: organització del temps, gestió de tensions i estrés, gestió
d’emocions i sentiments, habilitats psicosocials per a la vida, tècniques sonores per millorar la
concentració, etc.
- Oferir un espai d’acompanyament professional a joves que viuen una situació d’estrés o de
dificultat de gestió de les emocions

Públic objectiu
Alumnes d’estudis secundaris i post-obligatoris de Riudellots de la Selva

Recursos humans
Tècnica de joventut
Dinamitzador juvenil
Professionals especialitzats

Recursos econòmics
Cost dels tallers impartits per professionals especialitzats
Material fungible per als tallers i formacions
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Àrees implicades
Joventut

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves participants en els tallers
Grau de satisfacció dels joves participants

ACTUACIÓ – Equipats per a la vida
Breu descripció
Projecte d’entrenament en habilitats per a la vida consistent en tallers formatius per a joves i en la
integració de les habilitats de manera permanent i transversal en l’activitat habitual a l’Espai Jove

Objectiu genèric
Oferir espais d’entrenament de les habilitats per a la vida com a eina de provenció en salut

Objectius específics
- Oferir oportunitats de treballar les habilitats en el marc de tallers, accions i projectes concrets
adreçats a joves
- Formar als/les professionals que estan en contacte amb joves a Riudellots en habilitats per a la
vida
- Integrar el treball sobre les habilitats de manera permanent i transversal en l’activitat diària a
l’Espai Jove

Públic objectiu
Joves d'entre 12 i 29 anys de Riudellots de la Selva

Recursos humans
Tècnica de joventut
Dinamitzador juvenil

Recursos econòmics
Material fungible per a tallers

Àrees implicades
Joventut

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves participants en els tallers
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Grau de satisfacció dels joves participants

ACTUACIÓ – T’acompanyo
Breu descripció
Projecte d’acompanyament les persones joves en el seu creixement i el seu desenvolupament personal,
especialment en els moments de canvi, presa de decisions o conflicte.

Objectiu genèric
Oferir acompanyament professional a les persones joves en el seu creixement personal.

Objectius específics
- Establir vincles de confiança que permetin l’acompanyament a joves
- Facilitar les preses de decisió, les resolucions de conflictes i els processos de canvi de les
persones joves
- Contribuir a una vivència positiva i saludable dels canvis i conflictes en les persones joves
- Programar tallers d’educació emocional a l’Espai Jove
- Oferir coaching per a joves

Públic objectiu
Joves d'entre 12 i 29 anys de Riudellots de la Selva

Recursos humans
Tècnica de joventut
Dinamitzador juvenil
Professionals especialitzats

Recursos econòmics
Material fungible per a les intervencions
Cost dels professionals especialitzats

Àrees implicades
Joventut

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves que han rebut acompanyament
Grau de satisfacció dels joves participants
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ACTUACIÓ – Taula de Benestar i Comunitat
Breu descripció
La Taula de Benestar i Comunitat de Riudellots està integrada per les àrees de Joventut i Serveis Socials
de l’Ajuntament de Riudellots, per l’Institut d'Assistència Sanitària a través de l’A.B.S Cassà de la Selva i
del programa Salut i Escola a l’Institut de Cassà, per entitats socials (Càrites) i pels coordinadors del
programa de Benestar i Comunitat a nivell comarcal.

Objectiu genèric
Coordinar els diversos agents que incideixen en salut comunitària a Riudellots.

Objectius específics
- Compartir la mirada sobre la joventut a Riudellots des les diferents perspectives dels diversos
agents socials que intervenen en salut comunitària.
- Fer diagnosis compartides sobre la realitat local i detectar necessitats de manera polièdrica.
- Establir i prioritzar línies d’intervenció.
- Programar intervencions en benefici de la salut comunitària al municipi i avaluar-les.
- Establir canals de comunicació estables entre els diversos agents que formen la taula i utilitzarlos per compartir informació d’interès.

Públic objectiu
Joves d'entre 12 i 29 anys de Riudellots de la Selva

Recursos humans
Tècnica de joventut
Educadora social de Riudellots
Treballadora social de Riudellots
Infermera comunitària de l’A.B.S Cassà de la Selva
Infermeradel programa Salut i Escola a l’Institut de Cassà
Representant de Càrites
Coordinadors del programa de Benestar i Comunitat a la comarca de la Selva
Dinamitzador juvenil
Professionals especialitzats

Recursos econòmics
Material fungible per a les intervencions
Cost dels professionals especialitzats

Àrees implicades
Joventut
Serveis Socials
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A.B.S Cassà de la Selva
Salut i Escola a l’Institut de Cassà
Càrites

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves que han rebut acompanyament
Grau de satisfacció dels joves participants

ACTUACIÓ – Entre iguals
Breu descripció
Projecte de sensibilització de gènere i prevenció de relacions abusives, que posa èmfasi en desvetllar en
els joves el pensament crític.

Objectiu genèric
Generar sensibilitat a l’entorn de la igualtat de gènere entre les persones joves en clau preventiva

Objectius específics
1

Posar a l’abast dels joves espais de reflexió i anàlisi de la desigualtat estructural

2

Facilitar moments de revisió de les pròpies accions en relació a la desigualtat que generem en el dia
a dia

3

Facilitar moments de generació de noves accions que puguin reformular en positiu les desigualtats
que detectem

Públic objectiu
Joves d'entre 12 i 20 anys de Riudellots de la Selva

Recursos humans
Tècnica de joventut
Dinamitzador juvenil

Recursos econòmics
Material fungible per a tallers i per a la creació d’un producte artístic sobre el tema generat pel joves

Àrees implicades
Joventut
Atenció a les persones

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves participants en els tallers
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Realització d’una intervenció comunitària sobre el tema per part dels joves

ACTUACIÓ – Juntes farem nostra la nit
Breu descripció
Projecte per a la igualtat de gènere, centrat en treballar perquè els contextos d’oci nocturn de Riudellots
siguin entorns lliures de violències de gènere.

Objectiu genèric
Apoderar les persones joves com a agents de canvi de les desigualtats socials que es donen en els
contextos d’oci nocturn i, per extensió, en la societat en general i en la vida dels i les joves en particular.

Objectius específics


Fomentar la solidaritat femenina i la persecució col·lectiva d’objectius comuns



Potenciar l’acció social i apoderar les joves com a agents de canvi actiu



Enfortir el sentiment de pertinença a un col·lectiu i, des d’aquesta col·lectivitat, prendre
possessió



Reivindicar els valors femenins en contextos d’oci nocturn

Públic objectiu
Joves d'entre 16 i 29 anys de Riudellots de la Selva

Recursos humans
Tècnica de joventut
Dinamitzador juvenil
Psicòlogues especialistes en violències de gènere

Recursos econòmics
Material fungible per a tallers
Material de difusió
Material per al Punt lila de la festa major
Sou de les psicòlogues especialistes en violències de gènere

Àrees implicades
Joventut
Atenció a les persones
Festes

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves voluntaris
Nombre d’intervencions realitzades en el Punt lila
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ACTUACIÓ – Salut sexual
Breu descripció
Projecte que inclou tallers adreçats a joves adolescents sobre els canvis en l’adolescència en sexualitat i
afectivitat, adreçats a l’alumnat de 6è de l’escola, i tallers adreçats a joves a partir de 12 anys a l’Espai
Jove.

Objectiu genèric
Millorar la salut sexual de les persones jove

Objectius específics


Facilitar que les persones joves tinguin una vivència positiva de la seva sexualitat



Oferir coneixements sobre els canvis en l’adolescència i la sexualitat a les persones
joves



Crear contextos respectuosos i segurs on poder atendre els dubtes i inquietuds en
matèria de sexualitat



Millorar l’ús dels mètodes anticonceptius i la consciència sobre la protecció en les
relacions sexuals

Públic objectiu
Joves d'entre 11 i 24 anys de Riudellots de la Selva

Recursos humans
Tècnica de joventut
Dinamitzador juvenil
Psicòlogues especialista en salut sexual

Recursos econòmics
Material fungible per a tallers
Material de difusió
Cost de la professional que imparteix els tallers especialitzats

Àrees implicades
Joventut

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves participants als tallers
Grau de satisfacció de les persones participants als tallers
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PROGRAMA D’EDUCACIÓ, PARTICIPACIÓ I CULTURA
És un programa que respon als objectius 2, 9, 10 i 11 dels enumerats en aquest PLJ i que
s’emmarca dins els àmbits de l’educació, la participació, la cultura i l’oci.

ACTUACIÓ – Autoconeixement i creativitat
Breu descripció
“Autoconeixement i creativitat” és un projecte de foment i desenvolupament del talent i de les habilitats a
Riudellots que inclou la programació de tallers per al foment de la capacitat artística, creativa i crítica dels
infants i per a la millora de la cohesió social i la convivencia, amb el total de l’alumnat de 5è i 6è de
l’Escola de Riudellots. En aquests tallers es treballa amb cada grup-classe de manera integral, ajudant a
reforçar l’autoestima de cada alumne des de la consciència corporal, la gestió emocional i la creativitat
com a expressió de la pròpia intel·ligència, considerant els processos individuals però també enfortint la
consciència de grup creant vincle i cohesió des de la comprensió i el respecte a les diferències.
S’ha treballat l’autoconeixement (essència de qui sóc, com em presento en el món i com m’hi relaciono)
mitjançant el cos com a vehicle de manifestació i expressió del jo (consciència corporal), les emocions
com a motor d’accions i de relacions (consciència emocional i comunicativa) i la creativitat com a funció
capaç de crear discurs, de narrar qui sóc, i de transformar les creences limitadores per afavorir el propi
potencial i el del grup.

Objectiu genèric
Fomentar i desenvolupar el talent i les habilitats de l’alumnat de 5è i 6è de l’Escola de Riudellots.

Objectius específics


millorar la capacitat d’atenció, concentració i d’observació l’alumnat adquirir més consciència
d’un/a mateix/a i reforçar l’autoestima



connectar amb la motivació personal i el propi benestar



millorar l’aprenentatge de la gestió de les emocions i les relacions personals



facilitar la cohesió de grup



facilitar espais de creixement personal i professional



fomentar la capacitat artística, creativa i crítica de l'alumnat



contribuir al desenvolupament del pensament crític i la creativitat de l'alumnat



contribuir al desenvolupament de les capacitats i personalitat de l'alumnat



potenciar la cultura com a element de vehiculació de la cohesió social i la convivència

Públic objectiu
Alumnat de 5è i 6è de l’Escola de Riudellots

Recursos humans
Tècnica de Joventut
Professionals especialitzats que imparteixen els tallers
Equip docent i directiu de l’escola
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Recursos econòmics
Material fungible
Cost dels tallers

Àrees implicades
Joventut
Educació

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves participants
Grau de satisfacció dels participants i del professorat

ACTUACIÓ – Coordinació d’espais d’estudi
Breu descripció
Projecte de coordinació amb altres equipaments municipals que disposen d’espais d’estudi per a joves.

Objectiu genèric
Coordinar els diversos espais d’estudi de les persones joves

Objectius específics


Utilitzar els canals de comunicació ja existents per a una coordinació estable entre la
Biblioteca i l’Espai Jove



Facilitar informació de les iniciatives dirigides a joves que impulsa la biblioteca a través
dels canals propis de l’Espai Jove



Comunicar-se mútuament les incidències produïdes en cada un d’aquests dos
equipaments en les quals intervinguin persones joves



Establir iniciatives comunes: Club de Lectura Juvenil, recomanacions dels joves a la
biblioteca per a l’adquisició de fons juvenil, suport bibliogràfic temàtic a l’Espai Jove
d’acord amb els projectes i dinamitzacions de l’Espai, cessió de documents per a l’ús a
l’Espai (diccionaris per l’aula d’estudi, llibres temàtics per a tallers...), etc.

Públic objectiu
Joves estudiants de secundària i d’estudis post-obligatoris de Riudellots de la Selva i d’altres joves
usuaris/es de l’Espai Jove

Recursos humans
Tècnica de Joventut
Dinamitzador juvenil
Bibliotecari
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Recursos econòmics
Material fungible

Àrees implicades
Joventut
Cultura

Indicadors d’avaluació
Nombre d’interaccions amb la biblioteca
Nombre i qualitat d’iniciatives conjuntes executades

ACTUACIÓ – Petits implicats
Breu descripció
Projecte de promoció de la participació per als joves més joves del municipi. Aquest projecte convida
l’escola municipal a treballar la participació en relació al municipi, buscant accions significatives a
realitzar per part de l’alumnat de 6è. Proporcionar aquest marc d’experiència als nois i noies que el curs
següent continuaran els seus estudis fora del municipi, facilita que iniciïn un camí cap a la construcció
d’una identitat vinculada a Riudellots de la Selva. Entenent la participació des d’un punt de vista
comunitari i creatiu, aquest projecte ofereix als i les joves un marc vivencial excepcional per a
l’aprenentatge i l’exercici de les seves habilitats. La participació és un mètode per construir persones
amb capacitat crítica i creativa i és en el procés que viuen els i les joves on hi ha el guany educatiu i no
tant en els resultats o productes generats.

Objectiu genèric
Educar els joves en la participació dins el marc comunitari, afavorint-ne el seu arrelament i la seva
identitat com a col·lectiu.

Objectius específics
1

Oferir als nois i noies de 6è del municipi la possibilitat de viure experiències participatives i de
voluntariat en el marc de la comunitat.

2

Educar competències en els i les joves de 6è que els puguin ser útils per afrontar el pas cap a
l’institut.

3

Desenvolupar una experiència que eduqui els i les joves en la responsabilitat i en la participació i
posi èmfasi en l’ús de les habilitats per a la vida.

4

Realitzar accions participatives a través de les quals col·laborar a crear vincle i arrelament de la
joventut al municipi de Riudellots.

5

Promoure una imatge positiva de les persones joves en la comunitat.

Públic objectiu
Joves que cursen 6è a l’Escola de Riudellots de la Selva
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Recursos humans
Tècnica de joventut
Dinamitzador juvenil
Personal docent i equip directiu de l’escola

Recursos econòmics
Material fungible per a tallers i les activitats que es realitzen en la comunitat

Àrees implicades
Joventut
Festes i promoció local
Escola de Riudellots de la Selva

Indicadors d’avaluació
Nombre d’alumnes que participen en les activitats comunitàries

ACTUACIÓ – Suport a les entitats juvenils
Breu descripció
Projecte de suport a les associacions juvenils de Riudellots de la Selva, a través de subvencions, de
suport logístic i de difusió de la seva activitat.

Objectiu genèric
Fomentar la participació juvenil a través de les entitats.

Objectius específics
1

Donar suport econòmic a les associacions, a través de línies de subvenció

2

Donar suport logístic a les entitats, facilitant recursos per poder dur a terme la seva activitat

3

Facilitar que la població juvenil conegui i s’apropi a les entitats, mitjançant la fira d’entitats i altres
activitats divulgatives

Públic objectiu
Joves de 14 a 30 anys de Riudellots de la Selva

Recursos humans
Tècnica de joventut
Dinamitzador juvenil

Recursos econòmics
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Subvenció a entitats
Material fungible per a tallers i activitats
Difusió, material i organització de la Fira d’entitats

Àrees implicades
Joventut
Participació

Indicadors d’avaluació
Nombre de subvencions atorgades
Nombre d’activitats organitzades per entitats a les quals s’ha donat suport
Nombre d’iniciatives per al coneixement i l’acostament a les entitats realitzades

ACTUACIÓ – Jo també decideixo
Breu descripció
Projecte d’implicació de les persones joves en algunes decisions que pren el consistori, referents, per
exemple, a l’organització d’esdeveniments comunitaris, festes i celebracions, etc.

Objectiu genèric
Fomentar la participació juvenil en les decisions de govern municipal

Objectius específics
1

Establir mecanismes de participació juvenil per a les activitats que s’organitzen des de l’Ajuntament
de Riudellots

2

Involucrar les persones joves en la presa de decisions referents als esdeveniments del municipi,
com ara les Jornades Interculturals, la Fira d’entitats, Fiporc, Festa Major, Dia de les Dones...

3

Facilitar un procés d’aprenentatge al voltant de la participació

Públic objectiu
Joves de 14 a 30 anys de Riudellots de la Selva

Recursos humans
Tècnica de joventut
Dinamitzador juvenil

Recursos econòmics
Difusió dels mecanismes i processos participatius
Material per a les activitats d’aprenentatge en participació
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Àrees implicades
Joventut
Participació

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves participants
Nombre d’esdeveniments comunitaris en els quals les persones joves tenen capacitat de decisió
Percentatge de pressupost sobre el qual els joves poden decidir
Nombre d’accions d’educació per a la participació realitzades
Nombre de joves que han participat en les accions formatives

ACTUACIÓ – Hereus i pubilles
Breu descripció
Projecte de participació juvenil a partir de la tradició de l’elecció d’un hereu i una pubilla d’entre els joves
que fan 18 anys l’any en curs, en el marc de la Festa Major. Aquesta tradició s’ha transformat en un
procés participatiu mitjançant el qual tot el grup generacional que compleix 18 anys durant l’any
s’organitza a través d’una taula de joves per tal de decidir un projecte conjunt.

Objectiu genèric
Facilitar la cohesió de les persones que compleixen 18 anys i educar-los en la participació ciutadana.

Objectius específics
1

Oferir vivències col·lectives a les persones que compleixen 18 anys com a marc generador d’un
sentiment de grup i d’un arrelament al municipi.

2

Facilitar un aprenentatge i una pràctica a les persones joves de 18 anys en temes de participació
ciutadana.

3

Actualitzar una tradició festiva local, dotant-la de sentit i valor educatiu.

Públic objectiu
Joves que compleixen 18 anys durant l’any en curs

Recursos humans
Tècnica de joventut
Dinamitzador juvenil

Recursos econòmics
Subvenció a una activitat col·lectiva, decidida per la taula de joves creada en el marc d’aquest projecte
Material fungible per a tallers i activitats
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Àrees implicades
Joventut
Participació
Festes

Indicadors d’avaluació
Percentatge de joves destinataris que participen activament en el projecte
Nombre d’activitats realitzades conjuntament pel grup d’hereus i pubilles
Grau de satisfacció dels participants

ACTUACIÓ – Servei comunitari
Breu descripció
Des del 2019, hi ha un conveni entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Riudellots per tal que
l’alumnat de Riudellots que cursa 3r d’ESO a l’Institut de Cassà pugui dur a terme accions de voluntariat
a Riudellots dins el projecte de Servei Comunitari. El Servei Comunitari és un instrument per
desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària: la competència
social i ciutadana. És, per tant, una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de
servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumnat posa el seu coneixement i competències al servei
dels altres, aprenent a ser un/a ciutadà/na des de la pràctica. Durant el curs 2019-2020, deu alumnes
faran el Servei Comunitari en diverses accions a Riudellots.

Objectiu genèric
Facilitar als joves l'aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors, donant resposta, a
través del servei comunitari que realitzen els joves, a necessitats reals del municipi.

Objectius específics
- Garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la
ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat
- Incidir en l'aprenentatge de continguts intel·lectuals, afectius i de comportament
- Desenvolupar competències aplicables a diversos àmbits vitals
- Fomentar el pensament crític i la responsabilitat cívica
- Transmetre valors i virtuts que fomenten el desenvolupament personal i la ciutadania
- Contribuir a millorar l'entorn social
- Afavorir el coneixement per part dels joves del treball comunitari que realitzen les entitats i
institucions al seu municipi

- Incidir en la capacitat participativa dels i les joves
Públic objectiu
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Joves de Riudellots de la Selva que cursen 3r d’ESO a l’Institut de Cassà

Recursos humans
Tècnica de joventut
Professora de l’Institut de Cassà responsable del Servei Comunitari
Responsables tècnics o polítics de diverses àrees de l’Ajuntament (festes, cultura, promoció
econòmica...)

Recursos econòmics
Sense cost

Àrees implicades
Joventut
Diverses àrees de l’Ajuntament (festes, cultura, promoció econòmica...)

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves que participen en el projecte
Nombre d’activitats realitzades pel grup de joves
Grau de satisfacció dels participants i de les institucions i entitats col·laboradores

ACTUACIÓ – Pressupostos participatius
Breu descripció
El 2019 es va iniciar un procés de participació ciutadana amb l’objectiu d’elaborar un pressupost
municipal en el qual els veïns podien decidir el destí de 280.000 euros del capítol d’inversions. S’ha dut a
terme un procés de participació ciutadana que ha constat de tres grans fases: recollida de propostes,
priorització i validació, i una fase final de votació. En la fase de recollida de propostes, qualsevol persona
sense límit d’edat va poder presentar propostes telemàticament des del web o bé presencialment
omplint una butlleta i dipositant-la als punt de recollida situats a l’Ajuntament, la Casa de Cultura i a
l’Espai Jove.

Objectiu genèric
Potenciar i facilitar la participació de les persones joves en els pressupostos participatius

Objectius específics


Posar una urna a l’Espai Jove per facilitar la participació de les persones joves en el
procés propositiu



Vetllar perquè la joventut tingui un paper fonamental en els pressupostos participatius



Fer una presentació del procés participatiu a l’Espai Jove, per tal d’explicar el
funcionament del procés a les persones joves i animar-les a participar
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Públic objectiu
Joves de Riudellots de la Selva

Recursos humans
Tècnica de joventut
Dinamitzador juvenil
Regidor de participació

Recursos econòmics
Difusió dels mecanismes i processos participatius
Partida destinada als pressupostos participatius

Àrees implicades
Joventut
Participació

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves que han presentat propostes

ACTUACIÓ – Dinamització de l’Espai Jove
Breu descripció
Projecte de dinamització de l’Espai Jove. Es tracta d’un projecte totalment transversal, que treballa en
els àmbits d’educació, salut, ocupació, informació i participació, cultura i lleure, cohesió social, etc. És un
projecte fonamental en les polítiques juvenils de Riudellots de la Selva ja que, més enllà de la
dinamització en si mateixa, proporciona l’oportunitat de crear i mantenir el vincle amb les persones joves
del municipi i d’aquesta manera facilita la participació i l’avaluació constant del jovent en les polítiques
de joventut. Inclou, entre altres, les dinamitzacions amb motiu dels dies mundials de temàtica
relacionada amb la salut que serveixen per sensibilitzar el col·lectiu juvenil sobre temes concrets.

Objectiu genèric
Fer de l’Espai Jove un espai obert, dinàmic i participatiu.

Objectius específics

- Continuar programant accions i dinamitzacions a l’Espai Jove
- Cuidar els canals de comunicació i de participació per tal que les persones joves tinguin veu i
vot en les decisions que afecten l’Espai Jove

- Vetllar perquè l’Espai Jove sigui un espai inclusiu i obert a tots/es els/les joves de Riudellots de
la Selva

Públic objectiu
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Joves de 12 a 29 anys de Riudellots de la Selva

Recursos humans
Tècnica de joventut
Dinamitzador juvenil

Recursos econòmics
Material fungible per a tallers i activitats

Àrees implicades
Joventut

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves que participen en les dinamitzacions
Nombre d’activitats realitzades a l’Espai Jove
Grau de satisfacció dels participants

ACTUACIÓ – Vitamina J
Breu descripció
Projecte de dinamització per al mes de juliol, amb la intenció d’intensificar el nombre i la qualitat de les
propostes per atraure l’interès dels i les joves en període de vacances i prevenir-ne conductes de risc
relacionades amb l’apatia i la desmotivació. A més, es proposa realitzar dinamitzacions també fora de
l’Espai Jove, ocupant espais públics i altres equipaments municipals freqüentats pel jovent durant l’estiu,
com pot ser la piscina.

Objectiu genèric
Oferir una proposta d’activitats d’estiu en clau d’educació, participació i promoció de la salut.

Objectius específics
- Oferir espais on construir les pròpies accions a través de la metodologia participativa
- Oferir un marc vivencial d’experiències educatives des d’on generar consciència de grup
- Oferir un espai de lleure alternatiu en època de vacances
- Impulsar dinàmiques de motivació i activitat entre els i les joves durant l’estiu

Públic objectiu
Joves de 12 a 24 anys de Riudellots de la Selva

Recursos humans
Tècnica de joventut
Dinamitzador juvenil
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Recursos econòmics
Material fungible per a tallers i activitats

Àrees implicades
Joventut

Indicadors d’avaluació
Nombre de joves que participen en les dinamitzacions
Nombre d’activitats realitzades durant el juliol
Grau de satisfacció dels participants

88

Calendari de treball del PLJ
2020

2021

1r trim.
G

Elaboració PLJ
Elaboració de la diagnosi
Redacció del disseny
Avaluació
Avaluació continuada
Avaluació final

Implementació PLJ
Programa Emancipació
Brigada Jove
Borsa de treball
Lloguer Jove

Programa
Salut
creixement personal

i

Eines
Equipats per a la vida
Entre iguals
T’acompanyo
Taula Benestar i Comunitat
Juntes farem nostra la nit
Salut sexual

Programa Participa
Petits implicats
Suport a les entitats juvenils
Coordinació espais estudi
Jo també decideixo
Hereus i pubilles
Autoconeixement i creativitat
Dinamització de l’Espai Jove
Vitamina J
Servei comunitari
Pressupostos participatius

F

2n trim.
M

A

M

J

3r. trim
4t trim.
1r trim.
2n trim.
J A S O N D G F M A M J

2022
3r. trim
4t trim.
1r trim.
2n trim.
J A S O N D G F M A M J

2023
3r. trim
4t trim.
1r trim.
2n trim.
J A S O N D G F M A M J

3r. trim
4t trim.
J A S O N D

RECURSOS
A continuació detallem els recursos amb què es compta per desenvolupar les diferents
actuacions incloses en aquest PLJ. Distingim entre recursos humans (que fan
referència a tot el personal que treballarà per al desenvolupament de les actuacions),
els recursos econòmics (el pressupost destinat a l’execució del PLJ) i finalment els
recursos d’infraestructura (els equipaments necessaris per a l’execució del PLJ).



Recursos humans

Aquest pla compta per a la seva execució amb el següents recursos humans:


tècnica de joventut de l’Oficina Jove de la Selva, amb dedicació de mitja
jornada laboral al municipi de Riudellots de la Selva



dinamitzador juvenil de l’Espai Jove



Recursos econòmics

Els recursos econòmics destinats a joventut provenen de fons municipals propis i de la
subvenció de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya al
Contracte Programa, a banda d’aportacions puntuals que es puguin concedir a través
de subvencions de la Diputació de Girona, Dipsalut o altres organismes.

PRESSUPOST ANUAL:
- Sou de la tècnica de joventut: 10.750€
- Cost del servei de dinamització de l’Espai Jove: 16.153,56€
- Projectes d’activitats: 7.500€
- Mobiliari i material fungible: 500€
- Subvencions a entitats juvenils: 2.000 €
- Manteniment de l’Espai Jove (subministrament elèctric, assegurança, manteniment
de l’ascensor, etc.): 13.550 €
Total: 50.453,56€
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Recursos d’infraestructura

Riudellots de la Selva compta amb un equipament exclusiu destinat als/les joves:
l’Espai Jove, que disposa d’aula d’informàtica, aula polivalent, aula d’estudi individual,
aula d’estudi col·lectiu, buc d’assaig i espai de tallers i dinamitzacions. Aquest és
l’espai per a les persones joves i el lloc on es desenvolupen la majoria d’actuacions
dirigides a ells/es. Per a algunes actuacions concretes, però, es comptarà amb altres
espais municipals, com ara la sala polivalent de l’Ajuntament.

91

AVALUACIÓ
Per fer l’avaluació d’aquest PLJ partim d’un concepte actual i profund de l’avaluació,
entenent-la com a procés continuat i planificat que té lloc al llarg de totes les etapes de
desenvolupament d’un servei o programa i no únicament en la seva etapa final.
L’avaluació ha de ser una eina activa i transformadora: des d’una perspectiva de teoria
del canvi o theory-based evaluation, l’avaluació ens permet conèixer, més enllà de
quins seran els resultats, com aquests es generen i quina és la teoria del canvi per a
què succeeixin.
Una definició molt exhaustiva i que ens pot acostar a aquesta idea àmplia d’avaluació
és (Gómez,2000:87)7:
“L’avaluació de serveis i programes socials és una forma d’investigació social aplicada,
de caràcter sistemàtic, que vol obtenir informació significativa sobre la planificació, el
desenvolupament i els resultats d’un determinat servei o programa, per tal de valorarne el grau d’adequació a les previsions inicials, amb la finalitat d’establir uns judicis de
valor (basats en l’anàlisi comparativa d’allò que s’ha produït amb allò que s’havia
previst) que han de facilitar els processos de presa de decisions que afecten el servei
o programa avaluat, tenint sempre present la seva utilitat social, en el sentit que les
seves conclusions permetin millorar i optimitzar l’esmentat servei o programa”
En aquesta l’avaluació incorporarem tots els mètodes d’investigació que siguin útils i
idonis. El principal repte en un projecte és aconseguir els objectius fixats respectant les
limitacions establertes. En aquest sentit, doncs, hem considerat molt important ser en
tot moment conscients de les limitacions de recursos que tenim per ajustar al màxim el
model avaluatiu a la realitat. Les informacions es recolliran amb bona part
sistemàticament durant l’execució de programes, activitats o intervencions directes i
també es recolliran opinions i valoracions d’una forma àgil i eficient.
Per explicar com farem l’avaluació, es defineixen quatre preguntes:
1.Quan?
Tenint en compte la dimensió temporal creiem important fer dos tipus d’avaluació:

7

Gómez Serra, M. (2000). Els serveis socials i la seva avaluació. Barcelona: Edicions
Universitat de Barcelona. Monografies, núm. 42.
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1.1. Avaluació formativa (també de “procés” o de “seguiment”): durant el procés,
contínua i de seguiment. Servirà per fer el seguiment dels projectes anuals i també, en
segon lloc, de l’ajustament al pla local. L’objectiu d’aquesta avaluació és ajudar en
l’execució del programa, en el bon desenvolupament i, si és necessària, en la seva
modificació o replantejament. Consisteix en obtenir dades durant el procés, tenir
coneixements precisos de les actuacions (freqüència, afluència, acceptació...) i tenir en
ment des del principi la perspectiva avaluativa de seguiment. Els actors seran el tècnic
amb ajuda dels agents executors (dinamitzadors, monitors o altres agents) i la recollida
també d’opinions dels usuaris. És de caràcter intern, per a un auto-coneixement
necessari per fer canvis o correccions.
1.2. Avaluació sumativa (també conclusiva, de “resultats o “impacte”): es farà una
avaluació sumativa després de cada projecte inclòs en el PLJ i una després de
finalitzar la vigència del PLJ. Per tant en aquest cas és una avaluació final i puntual i
que podríem denominar de producte. L’objectiu és jutjar si un programa té èxit i en
última instància si cal fer-lo desaparèixer, canviar-lo o mantenir-lo. Consisteix en
obtenir dades de les activitats fetes i processos acabats, amb informació precisa de les
realitzacions que les faci valorables. En aquest cas la valoració s’ha de fer amb més
agents: ha d’intervenir-hi el polític i també poden intervenir agents externs vinculats en
temes de joventut.
2. Qui?
Per determinar qui farà l’avaluació, ens basem en el concepte de relació: quina relació
existeix entre l’avaluador, l’organitzador i el subjecte.
Primerament i de forma lògica, podem dir que la valoració serà interna en el sentit que
els avaluadors són també els organitzadors, liderats pel tècnic i abastant també
polítics, dinamitzadors, monitors, altres tècnics i altres possibles actors i parts
implicades. Per tant, podem dir que farem una autoavaluació del nostre pla o
projecte. Tenint en compte els recursos disponibles i l’entorn ens sembla la millor
manera d’avaluar, ja que som qui tenim la informació i el coneixement del que estem
fent.

En segon lloc, pel que fa a les persones joves destinatàries dels projectes del PLJ, la
relació en l’avaluació dependrà del tipus d’activitat. En alguns casos serà
participativa, en el sentit que es recollirà la seva opinió i valoració, en d’altres pot ser
simplement una acció externa d’observació per part dels tècnics, i, en el millor dels
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casos i quan l’activitat i la característica dels subjectes ho permeti, es pot fer un tipus
d’avaluació d’apoderament on el subjecte és la part activa i és ell mateix el que avalua
la realització, el tècnic només acompanya i facilita. Sabem que aquesta última és la
millor forma i la que s’ajusta més al nostre ideari d’intervenció amb els joves, on
busquem apoderar-los i fer-los més autònoms, però també és cert que només és
realitzable en determinats projectes.
3. Què?
Aquesta qüestió determina què és el que volem avaluar i, en conseqüència, quina
modalitat d’avaluació farem.
Hi ha una primera modalitat d’avaluació que ja s’ha realitzat en el procés d’elaboració
del PLJ:
L’avaluació de necessitat: el mateix pla local respon a aquest exercici de valorar
quines són les necessitats i establir prioritats i fer la presa de decisions sobre
l’aplicació de recursos i establiment de fites i objectius.
Posteriorment, caldrà realitzar altres modalitats d’avaluació:
L’avaluació d’execució o de procés: correspon a l’avaluació formativa que hem
esmentat a l’apartat anterior, per tant es farà en el seguiment continuat. Anirà molt
relacionada al projecte anual i els objectius plantejats. Cal destacar que el procés per
la confecció d’aquest mateix PLJ serà avaluat en aquesta modalitat d’avaluació.
Sobretot analitzarem i seguirem les realitzacions o outputs (objectius operatius).
Avaluació de producte: aquesta és l’avaluació amb l’objectiu de mesurar els
resultats, impactes, eficàcia, eficiència i efectivitat... Sobretot analitzarem les resultats
o outcomes (objectius específics) i els impactes (objectius generals).

Avaluació de disseny: és on pot entrar més la perspectiva de la teoria del canvi i on
podem fer una anàlisi més global i adonar-nos si el model funciona o no, si s’estan
produint els canvis esperats i què els provoca. Aquesta teoria també s’anomena caixa
negra i centra l’avaluació en la teoria.
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4. Com?
Com farem l’avaluació dependrà de tots els apartats anteriors: el quan, el qui i el què.
Com ja hem dit a l’inici partirem d’una obertura de mires on tot element que ens sigui
útil l’utilitzarem per avaluar. De fet l’objectiu és la pluralitat metodològica, quantitativa,
qualitativa i mixta, i també diversitat tècnica.

En alguns casos es tractarà de fer una recollida a partir de valoracions escrites,
d’omplir qüestionaris, on poden haver variables tan qualitatives com quantitatives; i
d’altres mètodes més purament qualitatius com poden ser reunió de valoració amb tots
els participants, o focus grup, en cas de una intervenció de caràcter més gran. Cal
remarcar que també hi haurà molt informació generada en el procés i que haurem anat
recollint (nombre de participants, nombre d’intervencions, periodicitat...)
L’avaluació es farà tenint en compte els següents criteris:
• Pertinència. S’adequa el pla local a les necessitats i/o problemes de la joventut?
• Suficiència. Consisteix a establir si els recursos i els mitjans disponibles són
suficients (coherència).
• Progrés. Consisteix en valorar si el pla o el projecte s’està desenvolupant i
implementant tal com estava previst i, per tant, si s’estan aconseguint els microefectes
esperats.
• Eficàcia. En quin grau aconseguim els objectius inicialment previstos.
• Efectivitat. És quan el programa aconsegueix uns efectes positius, independentment
de si aquests estaven o no estaven inicialment previstos.
• Eficiència. Consisteix en la relació entre els mitjans i els recursos utilitzats i els
efectes aconseguits.
• Resultats i impacte. Els tres darrers criteris valoratius comentats (eficàcia, efectivitat i
eficiència) han de relacionar-se amb l’obtenció de resultats i amb l’impacte.
• Avaluabilitat. Verificar si el pla és o no és avaluable significa valorar si la seva
formulació, el seu disseny i la seva implementació fan possible que sigui avaluat.
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TANCAMENT

El Pla Local de Joventut 2020-2023 que es presenta en aquest document és un pas
més en el desenvolupament de les polítiques de joventut a Riudellots de la Selva.
La diagnosi ha posat sobre la taula la realitat del col·lectiu jove i el PLJ vol donar
resposta a les necessitats detectades, donant prioritat a la participació i implicació del
col·lectiu jove vers les polítiques de joventut, alhora que oferint-los experiència
d’entrenament de les habilitats psicosocials de les persones joves.
Un cop validat el PLJ, a través de la seva aprovació en el Ple Municipal de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, es farà un retorn a totes les persones
implicades en el procés d’elaboració del PLJ i es presentarà a la ciutadania,
especialment a les persones joves, a través d’actuacions de divulgació i mitjançant la
difusió en mitjans de comunicació locals, webs i xarxes socials.
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