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1. PRESENTACIÓ
El Consell Comarcal del Ripollès presenta el nou Pla Comarcal de Joventut (PCJ), marc de
referència per a tota la comarca que recull, ordena i planifica les polítiques de joventut que es
proposen desplegar per al període 2020 - 2023. Aquest pla està adreçat als municipis i als seus
joves, tenint en compte els dos documents que marquen el full de ruta del què han de ser i
com s'han de desplegar les polítiques de joventut. Aquests dos documents són la Llei 33/2010
de Polítiques de Joventut de Catalunya i el Pla Nacional de Catalunya 2010/2020 (PNJCat). En
aquests documents s’identifica la planificació estratègica com una eina necessària per la
transformació de la realitat de les persones joves al territori a través del desplegament de les
polítiques de joventut.
El PNJCat estableix que els encarregats de desenvolupar, dur a terme i treballar per
l’assoliment dels objectius del pla són la Generalitat de Catalunya, el món local i el conjunt del
moviment juvenil organitzat. El món local hi té un paper destacat, ja que, partint dels principis
de proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de respondre a les necessitats i als
projectes de la gent jove. I el món local està en contacte directe amb les persones joves i amb
les seves necessitats i problemàtiques, fet que permet dissenyar solucions més ajustades al
seu context immediat.
La planificació estratègica de les polítiques de joventut comarcals pren forma amb el Pla
Comarcal de Joventut (PCJ). Aquesta planificació és l'estratègia de definició de les polítiques
que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats i els recursos
disponibles. El PCJ permet conèixer la realitat sobre la qual es vol intervenir, decidir a partir del
coneixement i dirigir d'acord amb les decisions preses en aquest procés.
El PNJCAT ha de servir com horitzó de les polítiques de joventut al Ripollès. Aquesta missió es
composa de dos punts principals:
-

-

Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat
de formes i models de vida. És a dir, consolidar i fer efectius els drets bàsics de les
persones joves i garantir les condicions que permetin la seva qualitat de vida, tenint en
compte les dificultats específiques pròpies de l’etapa juvenil.
Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu
com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació,
en la presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del
món.

En aquests dos repte s'incorporen dos objectes de treball molt rellevants per al projecte
territorial: el Contracte Programa per al finançament de joventut de la Generalitat als ens
locals i comarcals, i la definició del catàleg de serveis de la Xarxa Nacional d'Emancipació
Juvenil que s'operativitza en les Oficines Joves. El desplegament de la planificació estratègica a
nivell comarcal en la darrera dècada s’ha vist condicionat pels esforços en la simplificació de la
documentació vinculada al finançament de la Generalitat de Catalunya i els reptes de la
implementació de les Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.
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Després de més de vint anys d’evolució, la planificació en matèria de joventut al Ripollès s’ha
consolidat a partir d’un gran esforç col·lectiu. Els municipis que configuren la comarca porten
invertint en polítiques de joventut d’una manera ferma i decidida. Ara, cal un acompanyament
del Consell Comarcal per donar suport, ampliar, cooperar o complementar les actuacions
realitzades a nivell local.
La manera de treballar joventut a la comarca és fruït de l’evolució, la feina realitzada i
l’experiència acumulada. Joventut del Ripollès es troba inclòs dins l’Àrea de Serveis a les
Persones del Consell Comarcal del Ripollès i té com objectiu impulsar i donar suport a la
totalitat dels municipis de la comarca en el desenvolupament de les polítiques de joventut en
l’àmbit local.
El Pla Comarcal de Joventut 2020-2023 estableix la planificació estratègica establerta per a tot
el període i vol intervenir en les desigualtats del territori facilitant als municipis més petits
recursos per afrontar els reptes actuals i futurs dels seus joves. Tal i com estableix l’article 14
de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, a escala supramunicipal els Consells Comarcals han de
facilitar l’assistència i cooperació als municipis, i han de vetllar perquè en llur àmbit territorial
es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats
complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments.
Aquest Pla Comarcal de Joventut incorpora el següent contingut: el plantejament, la diagnosi,
el marc estratègic i la metodologia. Per elaborar la diagnosi, s’ha tingut en compte tant l’anàlisi
de la realitat juvenil com de les polítiques de joventut (municipals i comarcals) que ja s’estan
duen a terme o aquelles que es preveuen.
Degut a l’actual situació ocasionada pel COVID-19, cal fer esment de les diferents
modificacions que s’han hagut de realitzar en diferents projectes i per tant, seguim subjectes a
possibles adaptacions sempre per seguir amb els objectius i línies estratègiques marcades en
aquest document.
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La comarca del Ripollès està formada per 19 municipis: 25.087 habitants (2019) i 956,62 km de
territori.

VALL DEL FRESER

VALL DEL TER

RIPOLLÈS CENTRAL

Municipis del Ripollès:

Campdevànol
Campelles
Camprodon
Gombrèn
Llanars
Llosses, les
Molló
Ogassa
Pardines
Planoles
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll
Sant Joan de les Abadesses

Homes
1566
71
1117
96
259
121
162
130
89
157
104
882
5273
1604

Dones
1657
68
1164
92
246
97
175
104
73
131
87
872
5413
1628
5

Total
3.223
139
2.281
188
505
218
337
234
162
288
191
1.754
10.686
3.232

Sant Pau de Segúries
Setcases
Toses
Vallfogona de Ripollès
Vilallonga de Ter

347
98
102
109
212

350
79
69
97
186

Ripollès
12.499
12.588
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE. (2019)

697
177
171
206
398
25.087

La comarca es centra en dos grans pols d’atracció històrica i geogràfica: dues valls situades,
cada una en un extrem de la comarca, la Vall del Freser i la Vall del Ter i un tercer pol, el
Ripollès central. Ribes de Freser i Camprodon exerceixen la capitalitat de cadascuna de les valls
i aglutinen la majoria de serveis que donen cobertura a la resta de municipis que els envolten.
Aquesta polaritat es reflexa perfectament en els municipis que les formen, amb trets
característics comuns i de vegades molt diferenciats entre ambdues valls.
El Ripollès central esta marcat indiscutiblement per l’atracció de la capital de comarca: Ripoll,
que amb 10.686 habitants, és el municipi més gran de la comarca. Dintre aquesta zona,
englobem també municipis com Vallfogona de Ripollès i Les Llosses, que no tenen massa
aspectes en comú que responguin a les singularitats de cap zona específica, però que
evidentment no podem obviar.
Dins el desplegament de les polítiques de joventut, s’ha utilitzat aquesta segregació històrica
per delimitar l’actuació. Així doncs, el Ripollès compta amb dos tècnics/es compartides que
actuen a les respectives valls, dos tècnics/es locals (un a Sant Joan de les Abadesses i l’altre a
Ripoll), un tècnic/a comarcal que dóna suport als municipis que no queden coberts amb les
professionals abans esmentats però que tenen interès en participar de les polítiques de
joventut, així com un professional per a l’Oficina Jove i un/a Referent d’Ocupació Juvenil.
A la Llei de polítiques de joventut (article 32) es recullen les funcions dels professionals de les
polítiques de joventut, necessaris per coordinar i desplegar els plans, programes o projectes en
matèria de joventut. L’existència d’estructures tècniques amb professionals de les polítiques
de joventut és la que finalment pot garantir la proximitat a la gent jove que fonamenta les
funcions dels ens locals en el marc del PNJCat.
Partint d’aquestes premisses, i un cop presentat el territori, es presenta aquest Pla Comarcal
de Joventut 2020-2023.

2. LA DIAGNOSI
La diagnosi és una de les parts més importants del Pla Comarcal de Joventut (PCJ), ja que
aporta informació sobre el punt de partida i és sobre la que es fonamenta tot el treball de
propostes d’acció. El seu objectiu és conèixer la realitat juvenil de la comarca que cal donar
resposta mitjançant la intervenció del Consell Comarcal i el desplegament de les seves
polítiques de joventut. Per tal de dur a terme aquest objectiu, s’ha implementat diferents fases
en el procés d’elaboració del PCJ:
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Plantejament:
Aquesta fase consisteix en consensuar quins seran els aspectes claus a analitzar en profunditat
pel desenvolupament de l'elaboració del PCJ, focalitzant aquells àmbits de les polítiques de
joventut que es considerin determinants conjunturalment per: la priorització política,
necessitat tècnica, realitat juvenil, conjuntura social, conjuntura comarcal, etc. Aquesta fase
permet que les polítiques de joventut siguin realistes i que donin resposta de forma eficient a
les necessitats del territori en concepte de recursos disponibles.
Anàlisi de la realitat juvenil:
Aquesta fase consisteix en analitzar els principals indicadors de la realitat juvenil: dades
sociodemogràfiques, d’ocupació, de formació, etc. Permet disposar d'un coneixement més
acurat de la realitat heterogènia de la joventut a la comarca, detectar noves necessitats o
fenòmens que afecten a les persones joves i ajustar les prioritats i les polítiques, per tal
d'assolir uns resultats adequats.
Anàlisi de les polítiques de joventut:
Aquesta fase consisteix en analitzar les polítiques de joventut que es realitzen des dels 19
municipis del Ripollès i les polítiques de suport a les polítiques locals de joventut que es duen a
terme des del Consell Comarcal del Ripollès. Permet sistematitzar i avaluar les actuacions que
es duen a terme en l’actualitat.
La triangulació de les conclusions a partir de la síntesi de les dues anàlisis permet determinar
quines són les principals necessitats juvenils que serveixen per a l’elaboració de les línies
estratègiques del Pla Comarcal de Joventut.

A. Plantejament
El tret de partida per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut ha estat el plantejament de la
diagnosi. Aquesta ha servit per posar les bases i identificar els àmbits prioritaris que s’han de
treballar.
Per tal d’obtenir una visió global de la realitat de les persones joves al Ripollès i de les
polítiques impulsades per Joventut del Ripollès, hem comptat amb els coneixements i
l’experiència de tots els tècnics i tècniques de la comarca de diferents àmbit (Serveis Socials,
CISMIJ, CAS, Joventut, etc.) que treballen en els diferents municipis de la comarca.
Concretament, s’ha dut diverses sessions de treball amb cada un d’aquests grups de
professionals, per tal d’identificar els punts forts i els punts febles de les polítiques de joventut
que es duen a terme tant des de l’àmbit local com comarcal. D’aquesta manera s’ha construït
des dels consens i des del treball col·laboratiu les prioritats de les polítiques de joventut a la
comarca per aconseguir un enfocament integral.
Al mateix temps, s’ha realitzat una jornada de treball (Co.creació) amb diferents agents
implicats en les polítiques de joventut: àmbit educatiu, representants polítics, administració
pública, SOC, joves, etc., així com una enquesta comarcal amb l’equip de govern de l’ens i una
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altra dirigida als joves de tota la comarca. Tota aquesta informació és el que ha permès
detectar les necessitats dels joves de la nostra comarca.
A continuació es presenta els àmbits prioritaris identificats com a resultat d’aquesta fase de
plantejament:
REPTES DEL PNJCat

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

1

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

2
4. Promoure la vida saludable
de les persones joves

7. Avançar cap a un model de
país i de societat
cohesionada

5. Avançar cap a l’autonomia,
el desenvolupament personal
i la participació

3

4

7. Avançar cap a un model de
país i de societat
cohesionada
1. Aconseguir l’èxit en la
trajectòria educativa de les
persones jove

5

Àmbits prioritaris
Impuls acadèmic i laboral. Les altes taxes
d’abandonament escolar, sumat a unes condicions
laborals marcades per la temporalitat i la precarietat, fan
necessari disposar d’un sistema d’orientació que motivi
les persones joves vers la permanència en el sistema
educatiu i que les acompanyi en la transició entre el
sistema educatiu i el mercat laboral. Es tracta de
fomentar la seva motivació i capacitat de presa de
decisions com a pas indispensable per a una emancipació
efectiva. A més a més, els i les joves de 16 a 18 són
invisibles per a les empreses i això provoca que tinguem
un nombre important de joves al carrer, ja que
abandonen el sistema sense l'ESO, no tenen recursos
econòmics per fer Cicles Formatius que els motivin, o
comencen un CF que no els motiva i acaben abandonant.
A la comarca no hi ha un espai específic per a poder fer
una atenció integral d'aquests joves i poder realitzar un
treball d’apoderament i d'orientació efectiva.
Generar un oci sa i alternatiu per als i les joves del
Ripollès que permeti accedir als col·lectius més
vulnerables i deixar d’associar-ho a l’oci nocturn i consum
d’alcohol i drogues. Normalització de l'alcohol i de les
drogues. Mal ús de les pantalles i la falta de control que
pot comportar addiccions greus. Possibles noves
demandes degudes a la situació generada pel COVID-19.
Compromís per una cultura pública comuna, visibilitat de
la diversitat com un valor que enriqueix la societat,
formació per a la prevenció de les discriminacions, el
racisme i les ideologies de l’odi, així com informació per a
l’exercici dels drets i deures dels ciutadans.
Acceptació de la diversitat. La manca de respecte davant
la diversitat (sexual, de gènere, de raça, etc.) constitueix
un element que dinamita la cohesió social dels municipis.
Esdevé necessari disminuir les conductes inapropiades pel
que fa a l'acceptació i al respecte a la diversitat, tot
incidint en els àmbits i les manifestacions de les violències
en general i afavorint ambients de confiança que facilitin
la detecció de dinàmiques abusives, discriminatòries i
d'extremismes violents.
Manca d'una política comarcal d'habitatge que faciliti
l'emancipació dels i de les joves del Ripollès i es plantegin
el seu projecte de vida en el territori, així com formar-se
en ell.
3

5. Avançar cap a
l’autonomia, el
desenvolupament personal i
la participació
5. Avançar cap a
l’autonomia, el
desenvolupament personal i
la participació
6
8. Dimensió operativa:
Impulsar les polítiques de
joventut al territori (suport,
coordinació - xarxes, eines i
recursos)
2. Aconseguir l’èxit en la
trajectòria laboral de les
persones joves
5. Avançar cap a
l’autonomia, el
desenvolupament personal i
la participació

Cohesió territorial. El Ripollès es caracteritza per disposar
de molts nuclis de població i d’una escassa xarxa de
transport públic, la qual cosa provoca una alta
dependència del vehicle privat. Tanmateix, l'equilibri
territorial i la cohesió social passa per possibilitar l’accés,
amb igualtat d’oportunitats, als diferents serveis públics
adreçats a les persones joves. És per això que esdevé
necessari seguir fomentant la descentralització territorial
dels serveis comarcals.
Acompanyar als i les joves interessats a conèixer millor les
oportunitats que hi ha als entorns rurals per a
desenvolupar-hi un projecte professional siguin originaris
d'aquestes zones rurals o d'altres.
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B. Anàlisi de la realitat juvenil
L’anàlisi de la realitat juvenil és un instrument que permet conèixer, a partir d’indicadors
d’especial rellevància quina és la situació de les persones joves al Ripollès. El seu objectiu és,
per tant, aportar informació que ajudi a identificar les principals problemàtiques que afronten
les persones joves, així com els factors que les generen. Per això, cal analitzar dades
quantitatives del conjunt de la comarca que permetin contextualitzar la realitat juvenil des de
diferents punts de vista: la seva evolució en el temps, la diversitat dels municipis que
composen la comarca, etc.
A nivell operatiu, tal i com recull la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya, les persones
considerades joves són les situades en la forquilla d’edat compresa entre els 16 i els 29 anys
(ambdós inclosos). Malgrat aquesta acotació, més administrativa que real, aquesta es pot
matisar, ja que els canvis estructurals i l’actual context socioeconòmic i polític contribueixen a
dilatar aquesta etapa vivencial a uns extrems que anys enrere haguessin semblat
inversemblants. Així doncs, la complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques que ens
adrecem ens aconsellen ser oberts en les fronteres de l’edat. D’aquí que en molts casos,
ampliem les actuacions i per tant, també l’anàlisi de la realitat juvenil.
-

Dades sociodemogràfiques.
Població jove del Ripollès (2019)

De 15 anys
De 16 anys
De 17 anys
De 18 anys
De 19 anys
De 20 anys
De 21 anys
De 22 anys
De 23 anys
De 24 anys
De 25 anys
De 26 anys
De 27 anys
De 28 anys
De 29 anys
Total

Homes
120
103
107
121
86
100
104
118
97
102
124
123
138
120
116
1.679

Dones
90
85
84
115
80
98
117
93
94
109
103
114
116
129
115
1.542

Total
210
188
191
236
166
198
221
211
191
211
227
237
254
249
231
3.221

Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Tot i que la població juvenil ha augmentat en un nombre molt petit, 76 joves compresos entre
15 i 29 anys, el Ripollès és una comarca molt envellida i com s’exposarà més endavant, cal
realitzar polítiques d’arrelament en el territori perquè siguin atractives i els joves es plategin el
seu projecte de vida en aquest.
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El territori del Ripollès va tenir una activitat industrial notable que va generar molta ocupació i
va mantenir la gent activa durant molts anys. Actualment, com s’analitza més endavant, el
protagonisme de les ofertes laborals és del sector turístic i serves que està veient un progrés.
No obstant, no el desitjable per frenar la dinàmica de desplaçament del jovent a altres
comarques on troben més ofertes laborals i amb millors condicions. Per aquest motiu, és
necessari promoure i treballar la vinculació de la població jove al territori.

Població per
municipis
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys Total
Campdevànol 23
412
22
32
33
25
22
31
29
25
29
28
29
28
31
25
Campelles
21
1
0
1
4
1
1
1
2
3
1
1
0
1
2
2
Camprodon
250
15
23
11
19
15
17
15
19
14
14
17
25
21
13
12
Gombrèn
18
2
1
2
1
1
2
3
0
0
0
0
2
1
1
2
Llanars
56
2
3
5
13
0
4
3
3
6
2
7
2
2
7
7
Llosses, les
19
1
0
1
1
2
1
1
1
0
2
1
1
2
2
3
Molló
30
2
2
2
4
0
2
1
1
1
3
1
4
2
2
3
Ogassa
25
2
3
1
1
3
0
1
6
0
1
1
1
3
1
1
Pardines
25
2
1
1
0
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
Planoles
35
6
2
1
2
3
0
4
1
0
3
1
3
5
1
3
Queralbs
24
2
0
1
1
1
1
4
2
4
1
2
2
1
1
1
Ribes de
Freser
212
19
13
18
15
10
9
10
12
10
11
13
15
20
19
18
Ripoll
99
92
79
114
71
83
99
92
99
94
110 102 116 128 113 1.491
Sant Joan de
les
Abadesses
391
27
15
22
23
24
42
26
28
18
36
23
34
30
25
18
Sant Pau de
Segúries
92
4
3
4
8
2
3
9
5
3
5
8
9
8
7
14
Setcases
16
1
0
0
0
0
1
1
1
2
1
1
2
3
2
1
Toses
34
0
3
3
1
5
2
2
3
1
2
2
2
4
3
1
Vallfogona de
Ripollès
23
1
1
1
2
0
0
0
2
1
2
5
1
3
1
3
Vilallonga de
Ter
47
1
4
6
4
1
6
8
2
2
3
4
1
2
1
2
210 188 191 236 166 198 221 211 191 211
227 237 254 249 231 3.221

Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE. (2019)

Hi ha poblacions, com es pot observar, on la presència de joves és un % baix, per aquest motiu
en aquestes poblacions el treball en xarxa i de suport per part del Consell Comarcal del Ripollès
és indispensable per acostar les polítiques de Joventut a aquests joves. Cal generar fluxos
d’informació, potenciar i fer ressò des recursos existents, així com el reforç de programes que
intenten arribar a tots els perfils de joves perquè retornin al món rural o bé decideixin
instal·lar-s’hi i tornar a poblar el territori.
6

Població estrangera al Ripollès (2019)
Homes
72
81
109
262

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

Dones
43
96
120
259

Total
115
177
229
521

Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
La població estrangera jove representa un 22% del total de la població estrangera del Ripollès,
la qual cosa representa un 10% de la població total. Si ho comparem amb Catalunya, que
representa un 15% de la població total, podem afirmar que el Ripollès és una comarca que no
té un alt índex d’immigració. Tot i així, el fet que les persones que van efectuar els atemptats
de Barcelona fossin veïns del Ripollès, ha suposat tot el treball que s’està realitzant amb el
nou Model de Convivència i els diferents grups de treball establerts.

Població resident a l'estranger. Per lloc de naixement, sexe i edat
quinquennal
Ripollès. 2019

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

Resta d'Espanya Mateix país de residència

Altres
països

Total

15

1

35

2

53

23

0

39

3

65

40
78

0
1

17
91

2
7

59
177

El Padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les
persones que viuen habitualment a l'estranger, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no
aquesta l'única nacionalitat, i l'últim municipi al qual estan inscrites és a Catalunya. L’objectiu
és l’obtenció de tabulacions del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents
fora a partir d’una explicació del Padró d’espanyols residents a l’estranger. La data de
referència és a 1 de gener de cada any.
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Població projectada segons el sexe i l'edat quinquennal. Escenari padronal (base 2018)
Ripollès. 2033

2033
De 15 a 19 anys

1.049

De 20 a 24 anys

1.263

De 25 a 29 anys

1.334

En l'escenari padronal, la piràmide de partida és la població del Padró d'habitants a 1 de gener
de 2018, amb una correcció en alguns municipis de la població de 0 anys a partir de la xifra de
naixements.
Font: Idescat.
La xifra que dóna aquesta projecció permet ser optimistes, perquè hi ha augment de la
població jove amb 425 persones en relació a la població del 2019. Tot i ser un augment petit
és esperançador.
-

Formació.

En el conjunt de la comarca del Ripollès hi ha un total de 5 instituts: l’Institut Germans Vila
Riera de Camprodon, l’Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses, l’Institut
Escola Vedruna de Ripoll, l’Institut Abat Oliba també de Ripoll i l’Institut Escola Joan Triadú de
Ribes de Freser. En la següent taula (B.1), podem observar el repartiment actual dels i les joves
de la comarca entre els centres educatius esmentats:
Alumnat de secundària del Ripollès per cursos i municipis. Curs 2019-2020
Municipis amb centres d’educació secundària
SANT JOAN
CURSOS

CAMPRODON

RIBES DE

DE LES

RIPOLL

FRESER

TOTAL

ABADESSES
1r ESO

32

24

138

28

222

2n ESO

24

35

161

19

239

3r ESO

49

24

157

20

250

4rt ESO

28

23

152

18

221

TOTAL

133

106

608

85

932

Font: Observatori del Ripollès de l’Agència Ripollès Desenvolupament.
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Alumnes matriculats per nivell
batxillerat. Total 2019 - 2020

Comarca
RIPOLLÈS

Codi
municipi
17147

Municipi
RIPOLL

Alumnes matriculats
Total
TOTAL
1r
2n
178

99

79

Font: Observatori del Ripollès de l’Agència Ripollès Desenvolupament.

Com es pot observar en el primer quadre, el gran gruix de població jove que cursa estudis
d’educació secundària ho fa als centres de Ripoll. Cal esmentar que aquests centres reben
joves d’altres poblacions del baix Ripollès que, per proximitat i, al no comptar amb un centre
educatiu al propi municipi – com les Llosses, Campdevànol, Vallfogona de Ripollès o Gombrèn-,
es desplacen en aquests.
En el segon quadre es pot visualitzar com poca població jove que acaba l’ESO va a batxillerat.
D’aquí la importància de seguir portant a terme actuacions comarcal com l’Univers Jove per
donar a conèixer tota l’oferta formativa de batxillerats, cicles, universitària i no reglada. Al
mateix temps, que els hi permet tenir un assessorament més individualitzat que els respongui
els seus dubtes.
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Ocupació.
ATUR JUVENIL
Evolució atur 2019

Font: Idescat.
L’atur juvenil segueix la temporalitat turística de la comarca; durant els mesos d’estiu hi ha
menys persones aturades ja que hi ha moltes més ofertes laborals del sector serveis. Una
vegada finalitzada la temporada, es torna a veure un augment.
Degut el COVID-19, hi ha hagut alguna variació sobretot en el nombre de persones aturades
augmentant significativament les xifres. Aquest augment també afecta als joves del Ripollès,
els quals tenen més dificultats per trobar llocs de treball estables. La temporalitat segueix
essent en els mesos d’estiu.
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Font: Observatori de Ripollès Desenvolupament

Font: Observatori de Ripollès Desenvolupament

11

ATUR JUVENIL ESTRANGER

•Evolució atur
Menors de 20 anys

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

De 20 a 24 anys

De 25 a 29 anys

Total

5
9
7
4
3
5
6
5
5
4
4
7

11
15
17
15
15
15
12
14
12
8
11
13

19
27
28
22
22
21
19
20
18
15
18
22

3
3
4
3
4
1
1
1
1
3
3
2

Font: Idescat

Contractació joves desembre
2019
Menors de 20
anys

De 20 a 24 anys

De 25 a 29
anys

Total

Prof. suport serveis jurídics, socials i sim.

8

21

7

36

Treballadors assalariats serveis restauració

13

11

3

27

Altres treballadors que tenen cura persones

4

10

4

18

Empleats agències viatges, recepcionistes i
sim.

5

9

3

17

Peons indústries manufactureres

2

6

9

17

Dependents botigues i magatzems
Treballadors que tenen cura persones, serv.
salut
Tècnics tecnologies informació i
comunicació (TIC)
Treballadors indústria alimentació, begudes
i tabac

3

4

4

11

6

3

2

11

0

0

6

6

3

1

2

6

Ajudants preparació aliments

1

2

2

5

Operadors instal·lacions i màquines fixes

1

2

1

4

Professionals de la salut

0

2

2

4

Treballadors serveis personals

2

1

1

4

Altre tipus de personal de neteja

1

1

1

3

Caixers i taquillers (exc. banca)
Peons transport, descarregadors i
reposadors

2

1

0

3

1

2

0

3

Administratius amb atenció al públic ncaa

2

0

0

2

Mecànics ajustadors maquinària

0

1

1

2
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Professionals ciències físiques, químiques i
enginyeries

0

2

0

2

Altres professionals ensenyament
Conductors vehicles, transport urbà o
carretera

0

0

1

1

0

1

0

1

Empleats domèstics

0

1

0

1

Peons agraris, forestals i pesquers

0

0

1

1

Peons construcció i mineria
Prof. gestió administrativa, forces i cossos
seguretat
Recollidors residus, venedors carrer i altres
sim.
Tècnics sanitaris i professionals teràpies
alternatives
Treballadors acabats construcció i
instal·lacions
Treballadors obres estructurals construcció i
sim.

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

Total

55

83

53

191

Font: Idescat, 2019.
Si analitzem aquestes dades, es pot observar com els contractes que es van realitzar més en el
mes de desembre de 2019 van estar els d’atenció a persones i la restauració. Els dos sectors
més potents que actualment té la comarca.

Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i nacionalitat. A
últim dia del mes
Ripollès. 4t 2019

Menys de 30 anys

Espanyola

Estrangera

Total

1.422

193

1.615

Font: Idescat
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i sector
d'activitat. A últim dia del mes
Ripollès. 04/2019

Menys de 30 anys
34
306
48
1.345
1.733

Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis

Nota:
Afiliats: cada persona es compta una sola vegada amb independència del número d'afiliacions
en alta.
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Afiliacions: una mateixa persona es compta tantes vegades com situacions de cotitzacions
tingui, en el mateix règim o en diferents.
En l’evolució de contractes comparativament respecte el 2018 i 2019, es pot veure com
l’impacte del COVID-19 ha afectat els mesos de març a juny i l’augment de contractes ha estat
menor que altres anys durant l’estiu sobretot en el sector serveis.

-

Altres indicadors

MERCAT DE LLOGUER

Ripollès

2018
Con
trac
Mitjan
tes
I
II
III
IV
a
438 392,62 367,24 394,29 392,92 386,71
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Var.%
18/17

Dif.€
18/17

5,8

21,11

Campdevànol
Camprodon
Ribes de Freser
Ripoll
Sant Joan de les Abadesses

Nú
m.
de
con
trac
tes
23
23
31
279
34

2018
€/mes

IT
411,67
394,75
432,5
386,15
383,75

Renta
IIT
IIIT
IVT mitjana
397,2
421,49
409,17 524,29 468,86
414,17
389,09 412,55
336,87 397,16 369,49 369,2
367,67 295,1
339,7

Font: Associació Promotors de Catalunya

Habitatge d'ús turístic

Nombre
2019 (a 31/07/2019)

318

2018

280

2017

210

2016

167

2015

119

Font: Xifra i Dpt. Empresa i Coneixement Gencat
Les dades d’habitatge tot i ser antigues, indiquen que el nombre d’habitatges a la comarca d’ús
turístic ha augmentat encarint els preus del lloguer. Aquest fet, fa que els joves que volen
llogar un pis i independitzar-se no ho puguin realitzar.
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-

Diagnosi de les situacions no desitjades de les persones joves:

A finals del 2019 i al llarg del 2020, s’ha anat recollint les visions, opinions, etc. dels diferents
agents que treballen amb joves al Ripollès de les principals problemàtiques que detecten. Així
mateix, s’ha recollit la visió dels propis joves en les jornades de participació efectuades i
l’enquesta a través de la xarxa. L’objectiu ha estat identificar les situacions no desitjades, les
possibles causes que les ocasionen i el col·lectiu al que afecta.
Aquesta diagnosi, conjuntament amb tot l’anàlisi realitzar, ha de dirigit les línies estratègiques i
les propostes del present Pla Comarcal de Joventut.
DESORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL DE LES PERSONES JOVES
- Crisi econòmica i social.
- Abandonament escolar.
- Atur juvenil.
Causes conegudes
- Manca d’expectatives.
- Dificultats en la presa de decisions.
- Desmotivació de les persones joves vers l’educació i el
sistema educatiu.
- Manca de cultura de l’esforç entre les persones joves.
Persones joves en general, però especialment les persones
A qui afecta
més joves, migrades, sense estudis i col·lectiu masculí.
Possibles línies de treball
Posar en valor les formacions professionals i els oficis.
ATUR JUVENIL
- Manca d’ofertes de feina qualificades i les que hi ha
Causes conegudes
demanen experiència, per tant els joves no hi poden
accedir.
- Manca d’ofertes de poca especialització.
- Contractes temporals i condicions salarials poc
atractives.
- Precarietat laboral.
- Desajust entre el mercat de treball i el món formatiu.
Persones joves en general, però especialment aquelles que
A qui afecta
presenten una situació més vulnerable: joves amb nivell
acadèmics baixos; joves que són migrats, que no tenen papers,
que no poden seguir la formació reglada (perquè ja han passat
l’edat obligatòria) i no poden accedir a cicles formatiu, perquè
no tenen documentació i tampoc a una feina per falta de
papers; joves que han deixat els estudis als 16 anys sense
graduat i que volen treballar, ara bé les condicions laborals
pels empresaris per menors de 18 són molt estrictes i no
tenen sortida.
Possibles línies de treball
Impulsar polítiques d’ajuda a aquests joves que han
abandonat prematurament els estudis, etc. amb la figura
del/la Referent d’Ocupació Juvenil i SOAC.
DIFICULTAT D’ACCÉS A L’HABITATGE
- Preus del lloguer molt alts a causa del turisme i les
segones residències.
- Falta d’oferta de lloguer amb preus assequibles.
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Manca d’una borsa d’habitatge comarcal que el
mateix temps faciliti el compartir pis amb altres
estudiants o residents al Ripollès.
- Precarietat laboral amb sous baixos.
- Desajust entre el mercat de treball i el món formatiu.
Persones joves que es volen emancipar o bé que es plantegen
A qui afecta
formar-se a la comarca fent cicles formatius de GM i GS.
Possibles línies de treball
Treballar cap a una política comarcal d’habitatge.
DIFICULTATS EN LA PRÀCTICA DE LA PARTICIPACIÓ
- Incidència de les xarxes socials i les noves tecnologies
en la participació juvenil.
- Dificultats i manca de compromís per part de les
persones joves. El fet d’estudiar a fora de la comarca
Causes conegudes
no disposen de temps suficient per poder participar i
implicar-se.
- Dificultats de relleu en les associacions juvenils de la
comarca.
- Excessius entrebancs burocràtics per establir-se com a
entitat.
- Manca d’entitats que els i les joves se sentin atrets per
participar-hi.
Persones joves en general, i especialment a aquelles persones
A qui afecta
que no compten amb experiència en l’àmbit de la participació.
Possibles línies de treball
Suport a totes les entitats juvenils que encara fan un treball a
la comarca, i donar recolzament i assessorament a aquelles
que vulguin iniciar-se.
CONSUM DE SUBSTÀNCIES I PRÀCTIQUES SEXUALS PROBLEMÀTIQUES
- Conductes de risc en temes de sexoafectivitat.
- Manca d’hàbits saludables.
- Relacions familiars (comunicació, transmissió de
Causes conegudes
valors, etc.)
- Consum problemàtic entre persones joves.
- Manca d’un oci sa i alternatiu a l’oci nocturn.
- Altres situacions que se’n puguin derivar del COVID-19
i que afectin a la salut dels joves.
Persones joves en general, i especialment a aquelles persones
A qui afecta
més vulnerables i que consumeixen habitualment.
Continuar incidint en la prevenció i reducció de riscos associats
Possibles línies de treball
a la salut de les persones joves. Promoure i desenvolupar
noves línies de treball que puguin sorgir degut el COVID-19.
-

Causes conegudes

Causes conegudes

A qui afecta

VIOLÈNCIA MASCLISTA
- Societat patriarcal.
- Mite de l’amor romàntic predominant a la nostra
societat.
- Manca de respecte davant la diversitat sexual i de
gènere.
Al conjunt de les persones jove i adolescents.
Seguir treballant amb el Model de Convivència de Ripoll –
Ripollès i amb els diferents grups de treball i taules (Grup
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Possibles línies de treball

Operatiu, Taula LGTBIQ+, elaboració del protocol de violència
de gènere en espais d’oci nocturn, etc.). Mantenir el treball de
les dinàmiques en perspectiva de gènere en els centres
educatius de secundària. Afavorir que se segueixi realitzant els
Punts Liles en espais d’oci nocturn a la comarca o bé
actuacions semblants, així com mantenir la campanya “No
toquis la pera!” amb l’eslògan Trenquem el silenci, alcem la
veu. Implementar la perspectiva de gènere en els espais que
es treballa amb els joves en els diferents municipis de la
comarca. Potenciar la prevenció com el conjunt d’accions
encaminades a evitar, o reduir, la incidència del fenomen de
les violències masclistes mitjançant la reducció dels factors de
risc, reforçant els factors de protecció i promovent valors de
respecte i d’igualtat que ajudin a identificar situacions
abusives.
DIFICULTATS D’ACCEPTACIÓ DE LA DIVERSITAT
- Racisme, homofòbia i transfòbia.
Causes conegudes
- Ideologies d’extremismes violents molt influenciats
per les xarxes socials.
- Manca de respecte davant la diversitat sexual i de
gènere.
A qui afecta
Al conjunt de les persones jove i adolescents, i especialment a
aquelles en situació de vulnerabilitat.
Seguir treballant amb el Model de Convivència de Ripoll –
Ripollès i amb els diferents grups de treball i taules (Grup
Possibles línies de treball
Operatiu, Taula LGTBIQ+, etc.).
Fomentar el respecte a la diversitat i en la identitat personal.
Afavorir ambients de confiança que facilitin la detecció de
dinàmiques abusives, discriminatòries i d’extremismes
violents.
DESARRALAMENT DELS JOVES EN EL TERRITORI
- Poques ofertes laborals que s’ajustin a la formació dels
Causes conegudes
i les joves.
- Salaris baixos per la formació que tenen els i les joves.
- Ofertes laborals molt més bones en comarques veïnes.
A qui afecta
Al conjunt de les persones joves.
Seguir treballant amb el projecte Odisseu per incentivar i
facilitar el retorn dels i les joves en el territori rural del
Possibles línies de treball
Ripollès. Coordinacions per executar les Taules de concertació
i actuacions conjuntes.
Seguir potenciant l’Univers Jove i ampliar-ho a més joves de
les comarques veïnes.
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B.1. Anàlisi de les polítiques de Joventut

Joventut del Ripollès és l’equip de professionals encarregat de desenvolupar les polítiques de
joventut adreçades a joves compresos entre els 15 i els 29 anys (i en alguns casos ampliant
l’edat, tal i com s’ha esmentat anteriorment). Per altre banda, l’Oficina Jove és l’equipament
comarcal que actua com a finestra única destinada a acollir els serveis d’emancipació que
permet a les persones joves construir el seu projecte de vida. Inclou el Servei d’Informació,
Orientació i Assessorament Juvenil (SIOAJ), el Servei de treball i el Servei de Salut. De forma
descentralitzada i per donar aquest mateix serveis als municipis, es desenvolupa el projecte
Punt Jove als centres educatius de secundària (punts d’informació a les hores del patí i catàleg
de dinàmiques en perspectiva de gènere per a tots els cursos de secundària i cicles formatius).
D’aquesta manera es vetlla per la qualitat en l’atenció als joves i per la transformació social per
la inclusió.
Pel que fa al Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil (SIOAJ), el seu objectiu és
oferir informació genèrica sobre temes d’interès per els i les persones joves, impulsar el
Sistema de Garantia Juvenil amb la figura de/la Referent de Garantia Juvenil, i portar a terme
tallers i xerrades d’interès juvenil.
Pel que fa al Servei de Salut dins de l’Oficina jove, cada dimarts hi ha la llavadora que fa la
consulta in situ per a tots els i les joves (actualment adaptant-se a la realitat de la pandèmia
del Covid-19). Aquests serveis fan que l’Oficina jove del Ripollès sigui un equipament de
referència, de qualitat, inclusiu i gratuït.
Finalment, també cal fer esment que a Sant Joan de les Abadesses hi ha un Punt d’Informació
Juvenil augmentant el conjunt de serveis de titularitat pública que faciliten l’accés a la
informació, l’orientació i l’assessorament en diversos àmbits al jovent del Ripollès.
La finalitat d’aquests serveis és donar un servei integral d’informació, orientació,
assessorament i acompanyament que permeti implementar projectes i activitats que tinguin
en compte les transicions —educatives, laborals, residencials, familiars i ciutadanes—. De la
mateixa manera, també tenen com a objectiu facilitar la tramitació i la gestió dels ajuts per
afavorir la seva emancipació. La fórmula proposada és la coresponsabilitat amb l’entorn
institucional, cultural, social i ciutadà, apostant pel treball interdepartamental, en xarxa i
comunitari, ja que considerem que, a més a més del jovent, les persones usuàries poden ser
també altres professionals que d’una manera o una altra vinculin la seva feina amb la joventut.
Recursos humans
Joventut del Ripollès està format per:
-

1 tècnica comarcal de Joventut.
2 tècniques compartides que donen cobertura a 14 municipis de la comarca.
1 informafor de l’Oficina Jove del Ripollès.
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-

1 Referent d’Ocupació Juvenil.
2 tècniques de Joventut municipals a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses.

Un dels objectius del Consell Comarcal del Ripollès és fomentar la cooperació entre tots els
ajuntaments de la comarca en matèria de joventut per optimitzar els recursos i aconseguir uns
millors resultats globals. Per això, el Pla Comarcal de Joventut contempla com a projecte a
desenvolupar seguir promovent i ampliant la col·laboració, coordinació i treball conjunt amb
tots els ajuntaments de la comarca en matèria de joventut. Això passa per seguir signant
convenis amb els ajuntaments en el marc del Catàleg de Serveis i afavorir el treball
mancomunat.
Per altra banda, anualment es duen a terme diverses taules de treball que tenen com a
objectiu fomentar la coordinació i el treball en xarxa amb dels agents implicats en matèria de
joventut: la Taula de Regidors/es de Joventut, la Taula tècnics/es de Joventut, Taula de Salut
Jove del Ripollès, Taules de Concertació del projecte Odisseu, Taula LGTBI i Grup Operatiu.

Treball Transversal
La transversalitat constitueix un element clau en les polítiques de joventut, tenint en compte la
naturalesa i les característiques de les seves actuacions. Aquestes s’emmarquen sovint en
matèries que també afecten a altres serveis de la comarca: Consorci de Benestar Social del
Ripollès, Agència de Desenvolupament del Ripollès, Àrea de territori i sostenibilitat, etc., amb
la qual cosa esdevé essencial la seva coordinació i cooperació.
Paral·lelament, participem dins el Projecte Odisseu, programa per al retorn i la inserció laboral
de joves al medi rural i les taules de Concertació que es fan dins del marc de l’actuació.
En el següent quadre es pot observar tot el treball transversal que es porta a terme:
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PROGRAMES

ASSOCIACIONS I ENTITATS QUE ES TREBALLA CONJUNTAMENT AMB EL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL
ASSOCIACIÓ
OFICINA
CONSORCI
AGÈNCIA
LEADER
INFERMERES
DE
ÀGENCIA DE
ÀREA DE
DE
MOSSOS
DE
RIPOLLÈS
DE SALUT I CSMIJ CAS TREBALL DESENVOLUPAMENT
EAP
TERRITORI I
BENESTAR
D'ESQUADRA SALUT
GES
ESCOLA
DEL
DEL RIPOLLÈS
SOSTENIBILITAT
SOCIAL
PÚBLICA
BISAURA
RIPOLLÈS

TAULA DE
SALUT JOVE
DEL RIPOLLÈS
ODISSEU,
PROGRAMA
DEL RETORN I
LA INSERCIÓ
LABORAL DE
JOVES AL
MEDI RURAL
PROGRAMA
DE GARANTIA
JUVENIL
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B.2. Situació actual de les polítiques de Joventut
El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut que dóna
suport als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels projectes i
programes adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina
Jove del Ripollès. Aquestes actuacions són una eina per afavorir l’apoderament de les persones
joves del Ripollès i els seus processos de mobilitat social. Per aquest motiu, es té en compte la
diversitat de formes i models de vida de les persones joves i incidint en els aspectes
estructurals i contextuals que dificulten les oportunitats per evitar la reproducció de les
desigualtats.
Els serveis universals que s’ofereixen des de Joventut del Ripollès són els següents:
-

-

Punt Jove i oferta de dinàmiques i tallers pels diversos centres educatius de
secundària de la comarca (dinàmiques a l’hora de tutoria, exposicions pròpies
creades pel servei, punt jove a l’hora del pati, tallers, etc.)
Servei del Referent d’Ocupació Juvenil.
Odisseu: Univers Jove, Taules de concertació i altres accions que s’engloben
dins aquest projecte.
Visites de comprovació de les activitats de lleure (campaments, casals d’estiu,
rutes i colònies).
Inspeccions a les instal·lacions juvenils de la comarca del Ripollès.
Premis Literaris Joan Triadú.
Anem de Festa amb bus.
Taula de Salut Jove del Ripollès: Projecte de gènere i altres accions que se’n
derivin a partir de les necessitats detectades.
Cursos de monitors de lleure.
Projecte Erasmus + (Intercanvis juvenils).
Tallers de mobilitat internacional.
Sortida cultural comarcal.
Grup Operatiu – Nou Model de convivència Ripoll – Ripollès.

Entre els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès hi figura el servei de disseny,
redacció, execució i justificació dels Plans Locals de Joventut dels municipis, els projectes
d’activitats anuals i el Pla Comarcal de Joventut. Els objectius d’aquests projectes són:
-

-

Potenciar el desenvolupament de les polítiques de joventut als municipis del
Ripollès, incorporant la visió de gènere i atenent la diversitat interna del
col·lectiu jove (origen, classe, capacitats funcionals, orientació sexual,
expressió i identitat de gènere, territori, ...).
Dinamitzar les accions ja existents en matèria de joventut, per tal que
esdevinguin veritables polítiques de referència.
Facilitar que els ajuntaments facin ús d’una forma òptima els serveis adreçats
als joves que s’ofereixen des del Consell Comarcal.
Millorar l’accessibilitat dels recursos del Ripollès al jovent.
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El projecte de tècnics/es compartits ha anat evolucionant des del seu inici per adaptar-se a la
realitat del moment actual. El servei inclou el treball coordinat i conjunt amb els altres tècnics
de joventut de la comarca i els de l’Oficina Jove. Aquesta dinàmica ha propiciat que es puguin
tractar les polítiques de joventut amb una visió comarcal, sense oblidar les singularitats de
cada municipi i vall. Joventut del Ripollès és la tasca de tot un equip de professionals i no
únicament la d’un tècnic/a aïllat.
Els objectius marcats per aquest equip són:
-

Optimitzar esforços i recursos en l’organització dels serveis i activitats per a
joves dels diferents municipi de la comarca
Coordinar les actuacions, per tal que responguin als criteris que s’estableixen
en el principis rectors del PNJCat i segons s’acorda amb els responsables
polítics de joventut de cada ens.

Treball en Xarxa – Taula de tècnics/es de Joventut del Ripollès
Els 19 municipis que integren la comarca tenen unes necessitats i demandes força semblants,
així com també unes especificitats. Per la qual cosa, cal seguir realitzant un treball en xarxa per
cobrir les necessitats de tots els i les joves, el mateix temps que facilitar que aquestes
especificitats es puguin respondre de forma local.
L’equip de joventut té una mirada holística de la intervenció juvenil i va més enllà de la
coordinació i el traspàs d’informació. El punt de partida és la mirada compartida: coneixem
quina és la realitat juvenil (condicions de vida de les persones joves, necessitats i interessos,
xarxes de relacions, ...), com perceben aquesta realitat els diferents agents i, a partir d’aquí,
consensuar les necessitats compatides i projectes.
Els objectius són comuns, coherents amb els objectius particulars de cada agent social i
institucional: aquest procés és transparent i en el seu desenvolupament totes les parts
disposin de la informació necessària per al debat, la presa de decisions, l’acció, el seguiment i
l’avaluació. Per això la comunicació és recíproca i hi ha un diàleg permanent com a forma
bàsica de treball.
L’espai de treball garanteix la igualtat de condicions, el respecte a la diversitat i l’horitzontalitat
en les relacions, independentment del rol de cadascun. Hi ha una estructura organitzativa i una
estructura tècnica per sustentar la xarxa, i un lideratge per facilitar la participació de tothom.
Per aquest motiu, el treball en xarxa és el que permet donar resposta efectiva i eficient a la
complexitat de bona part de les problemàtiques socials sobre les quals es pretén intervenir, i
les polítiques de joventut a nivell local estan farcides d’exemples en les que això s’evidencia.
Univers jove i cultura
Aquesta iniciativa es va iniciar el febrer del 2015 a partir de l’equip de Joventut del Ripollès
amb la col·laboració de l’Associació Leader Ripollès, Ges – Bisaura dins el programa Odisseu i
l’ajuntament de Ripoll.
El projecte Odisseu pretén incentivar i facilitar el retorn de joves cap el medi rural a través de
la creació d’un programa que facilita la seva inserció laboral i promou el compromís social dels
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i les joves amb el seu territori rural d’origen. El seu procediment és actuar de forma transversal
sobre els agents que incideixen en aquesta transició (centres de formació, teixit empresarial i
administracions) i portar a terme accions de divulgació i sensibilització sobre els impactes de
les migracions juvenils en el medi rural en general i en els centres de formació.
Els objectius principals de l’Univers Jove són; descentralitzar la informació, donar a conèixer
l’oferta formativa de la comarca i de comarques properes així com la universitària, i oferir un
assessorament més proper i de qualitat. A més a més, aquesta iniciativa és una forma de donar
visibilitat a la comarca del Ripollès i potenciar-ne els seus punts forts, generant un espai físic
per a què l’alumnat coneguin quines oportunitats hi tenen.
D’aquesta manera es pretén que la despoblació jove de les comarques rurals no sigui tant
accentuada i el jovent tinguin la informació per decidir si poden o volen continuar amb el seu
projecte de vida al Ripollès.
Seguint aquests objectius, es va decidir i segueix com a prioritat desenvolupar aquesta fira
d’ensenyament essent actualment la tercera més important de Catalunya.

Suport econòmic de la Direcció General de Joventut a la Comarca del Ripollès i als municipis
a l’anualitat 2020
CONSELL COMARCAL I AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL
RIPOLLÈS

TOTAL: 145.835,11 €

C. Conclusions i orientacions
Una vegada analitzada tota la informació exposada, es plantegen els objectius a treballar pels
propers 4 anys així com la metodologia que es portarà a terme. Es tindrà en compte qualsevol
possible alteració que calgui reforçar alguns dels objectius i/o metodologia per causes
externes.
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3. MISSIÓ I OBJECTIUS ESTRATÈGICS
A partir de la diagnosi s’estableixen els objectius generals del Pla Comarcal, els quals es guien
pels criteris de realisme, cobertura i economia.
Joventut del Ripollès té la missió de desplegar les polítiques de la comarca en matèria de
joventut, de donar suport als municipis en el foment de l’emancipació juvenil, de garantir
l’equitat territorial, de coordinar i promoure el treball conjunt dels diferents agents del
territori implicats en el seu disseny, execució i avaluació (ajuntaments, persones joves, entitats
juvenils, centres educatius de secundària, etc.), i d’acompanyar les persones joves per tal de
facilitar la realització del seu projecte de vida i apoderar-los com a agents de canvi social.
Els joves de la comarca, per tant, són els destinataris finals de qualsevol programa que es
plantegi des d’aquest servei. La diferència rau en el beneficiari directe: en alguns casos als
mateixos joves i en d’altres per mitjà dels ajuntaments o entitats.
Cada actuació que forma part del Pla Comarcal compta amb els propis objectius específics i
operatius que prenen com a marc general el PNJCat, però adaptats a la realitat, circumstàncies
i particularitats de la comarca.
El Pla Comarcal és el marc per donar impuls a les polítiques de joventut del Ripollès, recollint
l’experiència i coneixement de la feina desenvolupada durant els darrers anys, atenent a les
necessitats actuals i planificant les accions per atendre als reptes de futur de la comarca.
La voluntat és impulsar les polítiques de joventut del Ripollès amb el suport dels ajuntaments i
Direcció General de Joventut i la implicació dels professionals de la comarca que treballen amb
els joves i per als joves.

OBJECTIUS GENERALS:

1. Proporcionar les eines necessàries perquè els ajuntaments de la comarca desenvolupin
polítiques municipals adequades a la seva realitat i a les seves possibilitats.
2. Impulsar polítiques juvenils comarcals que donin suport, ampliació i recolzament a les
polítiques locals de la comarca.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS:
1. Oferir recursos i serveis adreçats a la població juvenil que els ajuntaments de la
comarca no poden oferir.
2. Donar el suport i l’assessorament tècnic necessari pel desenvolupament i l’execució de
les polítiques de Joventut municipals i/o supramunicipals.
3. Potenciar la coordinació entre els agents de joventut de la comarca per a desenvolupar
iniciatives conjuntes i optimitzar recursos.
4. Sensibilitzar i promoure accions per a crear un nou model de convivència al Ripollès.
5. Prevenir la normalització de qualsevol tipus de violència i evitar, o reduir, la incidència
del fenomen de les violències masclistes mitjançant la reducció de factors de risc.
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6. Millorar la identitat digital i el posicionament de Joventut del Ripollès per establir els
canals d’interacció més adequats a l’hora de relacionar-se amb la gent jove. (parlar-ho
amb totes)
7. Donar compliment a la delegació de competències de la Generalitat de Catalunya en
matèria de lleure juvenil i instal·lacions.
8. Promoure actuacions i/o serveis per cobrir les demandes i/o problemàtiques derivades
del COVID-19.

4. CRITERIS METODOLÒGICS
Si partim de la idea que cada municipi té unes dinàmiques que li són pròpies i que el mateix
temps, ha de donar resposta a problemàtiques i necessitats juvenils, la metodologia comuna
que s’aplica permet incorporar aquesta doble mirada.
El PNJCat proposa uns principis rectors que conceptualitzen una manera d’entendre i de
desenvolupar les polítiques de joventut. Cadascun d’aquests principis rectors conté uns valors
associats que impregnen totes les actuacions que s’ubiquen en el marc de les polítiques de
joventut del Ripollès.
El Pla Comarcal de Joventut assumeix, per tant els quatre grans principis proposats i n’afegeix
el gènere, que és d’especial rellevància tenint en compte la realitat social i juvenil actual.

INTEGRALITAT: LA INTERDEPARTAMENTALITAT I LA INTERISTITUCIONALITAT.
La visió que suposa la mirada comarcal permet treballar amb tots els agents dels municipis i
comarca, i incloure les diverses perspectives. És fonamental el treball coordinat, la gestió
compartida dels programes i l’acció cooperativa entre les institucions i els altres departaments
comarcals que incideixen en les polítiques de joventut.
LA PARTICIPACIÓ
La participació i la implicació de les persones joves, així com d’altres agents que poden
intervenir és el punt de partida per la planificació dels diversos programes. El treball en xarxa
és un tret característic de tots els programes desenvolupats per Joventut del Ripollès. L’ús
d’espais de treball conjunt d’informació, consulta, decisió, avaluació i execució fomenta la
participació efectiva en totes les actuacions i la coresponsabilitat.
LA TRANSFORMACIÓ
Les actuacions que es generen estan orientades a incidir en el desenvolupament i l’autonomia
dels i les joves, oferint suport i atenent a la diversitat de necessitats. En aquest sentit, cal tenir
en compte que per tal que les persones joves puguin construir amb garanties el seu propi
projecte de vida, cal donar resposta les implicacions derivades de determinades trajectòries
vitals. La càrrega o bagatge que cada persona acumula durant el seu procés de creixement,
condiciona les oportunitats i possibilitats de definir amb condicions d’igualtat del seu propi
projecte de vida.
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Així doncs, la no igualtat d’oportunitats, les implicacions vinculades a la cohesió social, o
simplement, les especificitats territorials condicionen aquestes trajectòries futures. Dit d’una
altra manera, el context social, econòmic i cultural de partida condicionarà les oportunitats
d’accés a la plena ciutadania del/la jove. Per aquest motiu, les polítiques de joventut de la
comarca garanteixen que les persones joves no pateixin discriminació per raó d’edat, classe,
sexe, capacitats funcionals, orientació sexual, expressió, identitat de gènere, territori o altres
factors, a l’hora d’exercir la ciutadania, que és el que els ha de permetre definir i construir un
projecte de vida propi.
LA QUALITAT
Constantment s’avaluen i analitzen el desenvolupament dels programes i de les actuacions per
poder-los anar re formulant i per millorar-ne l’encaix amb les expectatives i necessitats dels i
les joves del Ripollès. El Pla vetllà per tal que els programes i serveis s’adeqüin a la realitat i
proximitat del col·lectiu en què es vol treballar des de la innovació i la creativitat.
Les polítiques de proximitat que s’han anat realitzant els darrers anys han portat a
desenvolupar actuacions de qualitat, eficients i eficaces a partir del coneixement del context
real. Això, ha permès i permet abordar de manera més directa les diferents inquietuds,
necessitats i problemàtiques, evidenciant la conveniència d’abordar les polítiques de joventut
des d’una òptica global i transversal.
LA PERPECTIVA INCLUSIVA
El Pla Comarcal de Joventut promou la inclusió social de forma transversal en el disseny, la
implementació, l’avaluació dels serveis, les actuacions, l’atenció a les persones joves, així com
els equipaments on es desenvolupen les polítiques de joventut.
La inclusió social garanteix l’accés en igualtat de condicions i d’oportunitats als serveis,
recursos i espais que s’ofereixen a tots els joves de la comarca. La transició a la vida adulta es
pot considerar una etapa de risc en termes d’exclusió social, però també pot ser una font
d’oportunitats per a la mobilitat social.
És important reconèixer i visibilitzar la diversitat en totes les seves dimensions: diversitat de
maneres de ser, d’unitats familiars, de desitjos sexuals i maneres d’estimar, d’orígens i de
cultures, de religions i maneres de pensar, d’edats, de capacitats i de tots aquests trets
diferencials que puguem considerar al nostre entorn com a eixos de discriminació. Aquesta
perspectiva potenciarà un creixement més obert dels i les joves i, alhora, facilitarà l’escolta i
ampliarà la cerca d’estratègies per trencar amb els models normatius.
Nota: Durant aquests 4 anys, les polítiques de Joventut s’adaptaran a la realitat del moment i a
les necessitats dels joves de la comarca derivades de causes externes.
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5. AVALUACIÓ
L’avaluació del Pla Comarcal del Ripollès ens ha de permetre tenir un coneixement rigorós per
prendre decisions respecte als canvis, les millores i les reorientacions de la intervenció. Ha de
facilitar, també, la millora en el coneixement de la realitat, l’eficiència en l’assignació de
recursos, i en definitiva, el contrast entre els plantejaments inicials i l’aplicació pràctica. És per
aquest motiu que es marquem uns criteris quantitatius i qualitatius i uns indicadors
d’avaluació, també quantitatius i qualitatius.
Aquest sistema d’avaluació permetrà determinar en quina mesura s’estan assolint els objectius
tant del Pla Comarcal de Joventut com dels programes, i si realment s’estan donant solucions a
les necessitats dels joves.
Criteris del Pla d’avaluació:
-

-

Criteri de realisme: s’avaluarà si els programes responen a una necessitat i/o
demanda dels ajuntaments i/o dels joves de la comarca del Ripollès. Així com
si aquests programes són prioritaris.
Criteri d’eficàcia: es comprovarà que els programes donen resposta a les
mancances dels i les joves de la comarca.
Criteri d’eficiència i sostenibilitat: s’avaluarà la relació entre l’eficàcia
aconseguida i la despesa ocasionada.

Aquests criteris d’avaluació han de servir per a revisar i millorar tant la implementació dels
programes com els resultats dels mateixos en quant a les línies d’actuació que s’han formulat.
Els objectius a l’hora d’avaluar per part del Servei de Joventut del Consell Comarcal de Ripollès
són les següents:



L’avaluació és part de l’activitat de seguiment dels programes en el desenvolupament,
implementació i disseny per saber si aquests són eficaços o no, i si no ho són introduir
modificacions.
L’avaluació té com objectiu identificar les pegues i els problemes que els programes en
acció tenen, a fi que la informació que es reculli valgui per fer-la servir en altres
programes.

L’avaluació s’estructurarà en dos àmbits:
-

Avaluació operativa o de procés: Analitzar el desenvolupament dels
programes (què s’ha fet, com, amb qui, etc.)
Avaluació estratègica o de resultats: Analitzar els resultats per tal de
reorientar o planificar les polítiques de joventut.
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Avaluació operativa o de procés
Què s’ha fet?
Els programes s’han portat a terme segons el disseny? Cal recollir dades que proporcionin una
panoràmica àmplia del que passa en tots els llocs on els programes s’estan implementant. El
mateix temps, conèixer els principals errors i/o èxits dels programes en el seu
desenvolupament per saber com modificar posteriors programes.
Informe d’avaluació
Serà un document dirigit a les audiències interessades, per la qual cosa serà necessari un
llenguatge sense tecnicismes, però precís i rigorós, que permeti formar-se una idea molt
precisa i detallada de com ha anat tot el procés i els resultats finals. Inclourà una descripció
dels diversos programes i el seu context, justificació dels criteris que s’han seleccionat per
establir els judicis emesos, mostrar les dades, descripció de la metodologia amb què
l’avaluació s’ha portat a terme i prestar-nos a obtenir conclusions o recomanacions que
permetin la presa de decisions en tots els nivells.
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Ripoll, signat i desat electrònicament.
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6. ANNEXOS
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