Pla Local de Joventut Campdevànol 2020-2023
desembre 2020

Aquest Pla s’ha realitzat gràcies a les persones joves del municipi,
a l’equip de Joventut, a les tècniques, tècnics o
altres professionals i als responsables polítics.

Pla
m. [LC] [AD] Projecte ordenat per a aconseguir un fi.

Local
adj. [LC] Relatiu o pertanyent a un municipi, a una població.

Joventut
1 1 f. [LC] Període de la vida entre la infantesa i l’edat madura.
2 f. [LC] Període d’existència d’una cosa capaç de desenvolupament, durant el
qual augmenta en força, en vigor, etc.
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2. PRESENTACIÓ
El Pla Local de Joventut de Campdevànol 2020-2023 és un document que detalla les
línies de treball del municipi de Campdevànol en matèria de joventut impulsades des
del propi Ajuntament i el Servei de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès per als
propers quatre anys. Per tant, aquest document serà una eina important per a poder
realitzar polítiques integrals de joventut de forma conscient.
Per tant, l’objectiu del document és visualitzar la realitat dels i les joves del municipi,
detectar-ne les necessitats, inquietuds i motivacions, i en funció d’aquest anàlisis,
definir els objectius a treballar amb la possibilitat d’assolir-los fins a 2023.
Aquesta realitat s’ha de dibuixar a través de diferents mirades per tal de que
contemplin totes les veus i escenaris possibles. És per això, que es dóna especial
rellevància a la tasca encomanada de recollir la veu de les persones joves en diferents
espais de participació; les persones professionals que treballen entorn al col·lectiu
juvenil: l’educadora social, la infermera de salut i escola, els centres de secundària,
referents del cos de mossos d’esquadra i policia municipal, la referent d’ocupació
juvenil, etc. I finalment, d’altres entitats, regidories del consistori i serveis que tenen
contacte amb les persones joves.
Així doncs, podem dir que hi ha una clara Fase de Diagnosi que recull totes aquestes
dades quantitatives i qualitatives esmentades que han permès obtenir una visió global
de les problemàtiques, necessitats i expectatives dels i de les joves del municipi.
L’anàlisi quantitativa d’aquesta fase s’ha fet a través de diverses fonts estadístiques,
de les quals cal destacar l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el Cens de
l’Instituto Nacional de Estadística, entre altres.
Aquesta informació ha estat complementada amb l’elaboració d’una Enquesta Jove i
dos grups de discussió amb persones joves. A més d’enquestes i entrevistes amb
cadascun dels agents que treballen en el desenvolupament de les polítiques de
joventut, fet que ha permès incorporar l’anàlisi qualitativa del document.
La Fase de Disseny és la segona part que forma el document, al llarg de la qual es
descriuen les línies estratègiques i actuacions que al llarg dels pròxims anys es
realitzaran al municipi de Campdevànol en matèria de joventut. Aquesta part del Pla ha
estat desenvolupada gràcies a la feina de les persones vinculades al Servei de
Joventut del Consell Comarcal del Ripollès i a l’àrea de joventut del consistori, a través
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de la qual s’han definit les prioritats d’actuació del Pla Local de Joventut i s’han
ordenat i dissenyat els projectes i actuacions concretes pels pròxims quatre anys.
Sempre tenint en compte les necessitats detectades durant la diagnosi.
El component participatiu destacat, ha esdevingut fonamental a l’hora de conèixer la
realitat dels i les joves de Campdevànol, així com de detectar quines són les seves
principals propostes pels pròxims anys. En aquest sentit, aquests canals de
participació i interacció entre les persones joves i l’administració s’ha de mantenir
durant les Fases d’Implementació, i posterior, Fase d’Avaluació del Pla.
Cal destacar que Campdevànol és un municipi petit pel què fa a la població ja que té
un total de 3.204 habitants i que una de les principals característiques pel què fa a la
població jove d’aquest és el seu decreixement i desarrelament per a diversos factors.
Aquest és un element que preocupa a tots els nivells ja que les persones joves són el
futur de qualsevol territori, és per aquest motiu que aquest document s’ha elaborat
amb l’objectiu de generar el màxim consens possible entre les persones joves i els
diversos agents vinculats al desenvolupament i aplicació de les polítiques de joventut.
És necessari impulsar i consolidar aquest acord social ampli per a definir unes
pautes estratègiques i uns objectius comuns que es puguin mantenir en el futur.
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3. INTRODUCCIÓ
El municipi de Campdevànol, a la comarca del Ripollès, limita al Nord amb Campelles i
Ribes de Freser, al Nord Est amb Ogassa, al Sud Est amb Ripoll i al Sud i Sud-Oest
amb Les Llosses. La part occidental limita amb Gombrèn, en la seva major part a la
dreta del Freser, i comprèn en aquest sector la vall baixa del Riu Merdàs, afluent del
Freser, entre els contraforts orientals de la serra de Montgrony i el sector muntanyós
de Sant Pere d’Aüira al Nord i els vessants Nord Est de la Serra de Sant Marc d’Estiula
al Sud; al sector de l’esquerra del Freser comprèn l’antiga demarcació de Sant Martí
d’Armàncies, fins al típic pont de la Cabreta passat l’Herand.
El poble de Campdevànol comprèn diverses colònies fabrils que han anat sorgint arran
de la industrialització del terme i que s’esglaonen al llarg del riu en direcció a Ribes de
Freser.
Tradicionalment el sector del metall havia estat el preponderant, seguit del tèxtil.
Actualment, però, es presenta molt diversificat. Destaquen el tèxtil, els metalls i els
plàstics, a més d’una fàbrica de guix, i algunes empreses constructores. En total
l’activitat industrial ocupava, durant el 2001, gairebé un 44% dels actius.
Hi ha mercat el dimarts. En l’àmbit dels serveis, es disposa d’un hospital de caire
benèfic i assistencial i d’un centre d’assistència primària (CAP). Pel que fa al turisme,
el terme disposa de residències-casa de pagès i càmpings. També hi ha estació
ferroviària de la línia Barcelona-Puigcerdà, i un heliport.
La comarca del Ripollès està situada al vessant sud del Pirineu Oriental que comprèn
la capçalera del riu Ter i el seu afluent Freser (Vall del Ter i Vall del Freser
respectivament). Està formada per diferents serres i cims que li donen relleu, tot plegat
fa que sigui un territori molt muntanyós, separat per valls llargues i profundes on no hi
ha planes extenses. Per això, cada una d’aquestes valls té personalitat pròpia.
Una realitat que des del Servei de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès també
cal tenir en compte, per valorar els trets característics de cada vall, per a donar
resposta a les necessitats que hi ha de forma més local per tal de que tothom es senti
acollit dins del territori comarcal. La següent marca és una manera de transmetre
aquest missatge ja que té en compte les diferents personalitats molt marcades per a
les dues vall esmentades, Ter i Freser.
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I és també per aquest motiu també, que dins el desplegament de les polítiques de
joventut, s’ha utilitzat aquesta segregació històrica per delimitar la nostra actuació. Així
doncs, el Ripollès compta amb dues figures de tècnic/a compatit/da que actuen a
les respectives valls, dues figures de tècnic/a locals (per a Sant Joan de les
Abadesses i Ripoll), i una figura tècnica comarcal que dóna suport als municipis
que no queden coberts amb els professionals abans esmentats però que tenen interès
en participar de les polítiques de joventut, així com una figura professional de l’Oficina
Jove i una figura de Referent d’Ocupació Juvenil.
El Ripollès està constituït per 19 municipis:
Homes

Dones

Total

1556

1648

3.204

Campelles

70

63

133

Camprodon

1111

1150

2.261

Gombrèn

94

92

186

Llanars

267

247

514

Llosses, les

122

97

219

Molló

159

169

328

Ogassa

129

97

226

Pardines

90

72

162

Planoles

170

133

303

Queralbs

103

83

186

Ribes de Freser

879

887

1.766

Ripoll

5251

5381

10.632

Sant Joan de les
Abadesses

1606

1618

3.224

Campdevànol
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Sant Pau de Segúries

349

358

707

Setcases

89

79

168

Toses

100

65

165

Vallfogona de Ripollès

115

97

212

Vilallonga de Ter

211

193

404

12.471

12.529

25.000

Ripollès

Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
La comarca es centra en dos grans pols d’atracció històrica i geogràfica: dues valls
situades, cada una, en un extrem de la comarca, la Vall del Freser i la Vall del Ter i
un tercer pol, el Baix Ripollès. 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.
El Baix Ripollès està marcat indiscutiblement per l’atracció de la capital de comarca:
Ripoll, que amb 10.632 habitants, és el municipi més gran de la comarca. Dins
d’aquesta zona, s’engloben 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.
La distribució comarcal és la següent:
VALL DEL TER: Camprodon, Sant Pau de Segúries, Molló, Setcases, Vilallonga de
Ter i Llanars.
VALL DEL FRESER: Ribes de Freser, Queralbs, Toses, Planoles, Pardines i
Campelles.
BAIX RIPOLLÈS: Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Les Llosses, Campdevànol,
Ogassa, Vallfogona de Ripollès i Gombrèn.
Les poblacions on es concentra la major part de la població són les següents:
Ripoll: 10.632 persones al 2018
Sant Joan de les Abadesses: 3.224 persones al 2018
Campdevànol: 3.204 persones al 2018
Camprodon: 2.261 persones al 2018
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Ribes de Freser: 1.766 persones al 2018
Sant Pau de Segúries: 707 persones al 2018
Llanars: 514 persones al 2018
Mapa de la densitat de la població del Ripollès 2019 per municipis:

Font: Idescat, densitat de la població.
Així doncs, es pot veure com el Baix Ripollès és la part de la comarca on es concentra
la major part de la població així com la major part de l’activitat econòmica, oferta
formativa, oci, etc. Seguidament, pel què fa a gruixos de població vindria la Vall del Ter
i en tercer lloc, trobem la Vall del Freser.
Segons les dades següents procedents de l’Idescat, l’Estimació de població i Projecció
de població, al Ripollès s’observa el creixement de població a la comarca en els
propers 10 anys.

Font: Idescat, Components del creixement demogràfic projectat (base 2018)
No obstant, a Campdevànol es manté el despoblament, algunes de les principals
causes d’aquest decreixement, s’atribueixen normalment a les poques oportunitats
laborals, i al fet de que les oportunitats que hi ha sovint solen tenir un perfil
professional específic amb la qual cosa vol dir que persones amb altres perfils
professionals difícilment podran accedir al món laboral. A més a més, prèviament, una
gran majoria de persones joves ja han viscut aquesta experiència a l’hora de cursar els
estudis post obligatoris fora de la comarca.
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4. FASE DE DIAGNOSI
4.1

METODOLOGIA

El Pla Local de Joventut s’elabora amb la voluntat de convertir-se en l’eina que ha de
permetre a l’Ajuntament de Campdevànol fer polítiques integrals de joventut basades
en les necessitats i interessos reals del col·lectiu de joves. Per tal de fer-ho de la
manera més acurada possible, és segueix un procés d’elaboració ajustat a les
necessitats reals del municipi, i fidels a una estructura i a unes pautes metodològiques
ben definides.
Els principis metodològics dels quals parteix el Pla Local de Joventut són el de la
investigació, acció i participació, per tant, aquest document s’ha elaborat tenint en
compte la triangulació de les tres tècniques metodològiques corresponents: la
quantitativa, la qualitativa i la participativa.
El primer pas per a desenvolupar-lo és obtenir una visió general de com són les
persones joves i en quina situació es troben. Aquesta anàlisi es divideix en:
quantitativa i qualitativa.
A continuació s’exposen les principals tècniques i eines d’anàlisi de les polítiques de
joventut utilitzades durant el procés de diagnosi:
-

Enquesta a representants dels diversos grups polítics municipals

-

Anàlisi de dades estadístiques: (dades extretes tant de l’Ajuntament com
d’altres organismes i institucions com ara la Generalitat de Catalunya i
especialment, de l’Idescat)

-

Anàlisi documental: En aquest cas s’ha analitzat documentació de la regidoria
de joventut de l’Ajuntament de Campdevànol, així com diferents programes i
serveis d’aquest i altres ens. En aquest sentit, una eina imprescindible d’anàlisi
documental han estat els Plans Locals de Joventut anteriors. A més a més,
també s’han utilitzat els referents teòrics de la Direcció General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya, especialment el Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2010-2020.

-

Enquesta a la població jove
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-

Espai de participació jove: Aquest espai es va oferir per a parlar únicament
de l’elaboració del Pla Local Joventut 2020-2023 i es va dividir en franges
d’edat, per una banda, joves d’entre 12 i 17 anys i per l’altra, joves d’entre 18 i
30 anys. L’objectiu d’aquest espai era donar a conèixer la funcionalitat d’un Pla
Local de Joventut i la importància de plasmar la veu de les persones joves a la
fase de diagnosi per tal que les polítiques de joventut donin resposta a
necessitats reals.

-

Entrevistes en profunditat: Les entrevistes que s’han realitzat han estat:
o

Entrevista amb l’educadora social de la Vall del Freser

o

Entrevista amb la llevadora de la Tarda Jove de Sexualitat

o

Entrevista amb la tècnica del SIAD del Ripollès

o

Entrevista amb les infermeres del Programa Salut i Escola

o

Entrevista amb el SOC

o

Entrevista amb la Referent d’Ocupació Juvenil

o

Entrevista amb la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès

o

Entrevista amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès

o

Entrevista amb els Mossos d’Esquadra i Policia Local

o

Entrevista amb la tècnica de l’EAP del Ripollès

És important comentar que per tal de fer l’anàlisi de la realitat juvenil s’ha considerat
com a població jove el segment d’edats compreses entre els 12 i els 29 anys, ja que a
més de les edats que contempla el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (15-29
anys), també s’inclouen els i les joves de 12 a 15 anys per qüestions de lleure i
participació. Aquest allargament de la franja d’edat és degut al fet que un gruix
important de joves de la comarca, marxen del territori per cursar estudis superiors, per
la qual cosa als 18 anys deixen de viure el dia a dia al Ripollès. És per aquest motiu
que s’intenta començar a treballar amb els i les joves de 12 anys, ja que d’aquesta
manera s’aconsegueix crear un vincle amb aquestes persones prèviament.

4.1.1

ANÀLISI QUANTITATIVA

A continuació, s’analitzen les taules i els gràfics que són de major interès per a l’estudi
de la realitat juvenil del municipi de Campdevànol. S’estructura en les següents
temàtiques: població, educació, treball, habitatge i context socioeconòmic.
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A. POBLACIÓ
Campdevànol és el tercer nucli més important de població de la comarca (2019)
compta amb una població de 3.223 habitants, dels quals 1.566 són homes i 1.657 són
dones. De la xifra total, hi ha 518 joves d’entre 12 i 29 anys, dels quals 272 són
homes i 246 són dones, segons dades de la Diputació de Girona.

A.1 Evolució del total de la població i de la comarca

S’observa que la població jove de Campdevànol representa un 16,07% del total.
Val a dir que l’edat mitjana de la població és la següent: 47,92, segons la Diputació de
Girona. Aquestes dades verifiquen que, Campdevànol és un municipi amb la població
molt envellida, com la comarca.

Cal posar atenció, que a Campdevànol, aquest envelliment de la població no només és
a causa de la diferència entre la baixa taxa de naixements (només 21 al 2018) i la altra
taxa de defuncions (48 al 2018). Sinó que s’hi afegeixen altres causes que alimenten
aquesta pèrdua de població, com per exemple, el desarrelament i el no retorn de la
població jove al territori. Aquesta dinàmica s’ha accelerat sobretot a partir del 2008, i
tot i que en aquests últims tres anys la situació s’ha estabilitzat.

Taula 1.1 Evolució de la població del municipi i comarca
30000
25000
20000
Campdevànol

15000

Ripollès

10000
5000
0
2008

2011

2013

2016
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Any

Habitants Campdevànol

Habitants Ripollès

2008

3.501 hab.

11.012 hab.

2011

3.477 hab.

10.913 hab.

2013

3.422 hab.

10.798 hab.

2016

3.314 hab.

10.583 hab.

2019

3.223 hab

10.686 hab.

A.2 Estructura de la població del municipi
Pel què fa a l’estructura de la població, el gràfic següent reflecteix la piràmide de
població per grups d’edat quinquennals.

Gràfic 1.1 Piràmide de població. Campdevànol 2019

Font: Idescat, a partir del padró continu de l’INE
L’estructura del municipi de Campdevànol té algunes similituds a la piràmide
poblacional catalana, sobretot pel què fa a la seva base, una base estreta i un sostre
més ample.

No obstant, i en contrast en la piràmide poblacional catalana i de les comarques
gironines; en les franges de població d’edat més gran i avaçada, Campdevànol
sobrepassa els percentatges. A més a més, hi ha un moviment força diferent entre el
moviment d’homes i dones ja que queda reflectida la major esperança de vida en la
població femenina.
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A.2 Població jove
El percentatge de població de 15 a 29 anys de Campdevànol es troba en un 12,78%
sobre el total de l’any 2019, val a dir que presenta un percentatge similar al de la
comarca Ripollès i al de Catalunya.

Taula 1.2 Evolució de les persones joves de 15 a 29 anys i de la seva proporció
respecte del total de població. Municipi, comarca i Catalunya. (Dades absolutes i
percentatges)
2008
Joves
Campdevànol

2011
%

Joves

2013
%

Joves

2016
%

Joves

2019
%

Joves

%

531

15,17

468

13,46

433

12,65

406

12,25

412

12,78

4.314

16,08

3.727

14,12

3.499

13,46

3.153

12,56

3.221

12,84

1.353.218

18,54

1.241.387

16,55

1.157.917

15,48

1.112.180

14,93

1.191.086

15,63

Ripollès

Catalunya

Atès que la franja d’edat que entra dins del paràmetre de joventut és molt ampla, cal
diferenciar tres subgrups dins del col·lectiu jove amb diferents interessos i necessitats:
les persones adolescents (de 15 a 19 anys), les persones joves (de 20 a 24 anys) i les
persones joves adultes (entre 25 i 29 anys). Val a dir, que a diferència del moviment
que s’observa a la comarca del Ripollès, on els percentatges varien més entre les
diferents franges d’edat; al municipi de Campdevànol el nombre de persones joves en
totes les franges d’edat està molt més igualat.
La franja d’edat més nombrosa l’any 2019 són les persones joves adultes (33,98%),
seguit de les persones adolescents (32,77%) i de les persones joves (32,53%).
Taula 1.3 Població jove per grups d’edat. Municipi i comarca 2019
De 15 a 19 anys
Joves

Campde-

%

De 20 a 24 anys
Joves

%

De 25 a 29 anys
Joves

%

135

32,53

136

32,77

141

33,98

991

30,77

1.032

32,04

1.198

37,19

vànol

Ripollès

14

Pla Local de Joventut Campdevànol 2020-2023
desembre 2020
Al municipi de Campdevànol, de la mateixa forma que succeeix a la comarca del
Ripollès, el grup més nombrós de persones joves és de 25 a 29 anys. Aquest fet pot
tenir a veure amb la bonança econòmica que es va viure al 2000 i al 2004 i el descens
de la natalitat registrat durant els anys vuitanta al municipi, un fet que actualment pot
provocar aquest buit en la franja d’edat jove.
A.3 Diversitat de joves

Al municipi de Campdevànol, hi ha una proporció molt baixa de població immigrada, és
només un 3,57% del total de la població. Les principals nacionalitats d’origen són:
Marroc, Ucraïna, Hondures, Itàlia, Romania, Colòmbia, Rússia, Algèria, Paraguai i
altres nacionalitats.
S’observa en termes generals que les nacionalitats majoritàries s’assimilen força a les
de la comarca del Ripollès. Sobretot, en referència al col·lectiu més majoritari que és el
provinent de l’Àfrica.

No obstant, les xifres són molt baixes i amb molt poca diferència entre elles. Es pot
observar a la Taula 1.5 Població segons nacionalitat Campdevànol i a la Taula 1.6
Població segons nacionalitat Ripollès.

Taula 1.5 Població segons nacionalitat
Àmbit geogràfic

Total

Espanya

3.108

Marroc

39

Ucraïna

12

Hondures

10

Itàlia

7

Romania

7

Colòmbia

5

Rússia

4

Algèria

4

Paraguai

4

Altres nacionalitats

23

Total espanyols/es

3.108

Total estrangers/es

115

Total població

3.223

Font: Xifra (Diputació de Girona)
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Taula 1.6 Població segons nacionalitat Ripollès

Comarca
del
Ripollès

Resta
de la
UE
369

Resta
d’E

Àfrica

Lloc de procedència
Amèrica Àsia
Oceania

Altres

86

996

665

50

141

0

Total
persones
immigrades
2.037

Font: Xifra (Diputació de Girona)
Aquesta última taula mostra com la majoria de la població immigrada que arriba a la
comarca prové del Nord d’Àfrica, sobretot del Marroc; i hi ha hagut un augment
significatiu de les persones provinents de Centre i Sud Amèrica, que és l’altre gruix
important de població immigrada.
Aquest apartat engloba al conjunt de la població jove de Ribes de Freser que ha
emigrat d’altres països, és a dir, que ha nascut a l’estranger. En aquest cas, el
percentatge segueix essent baix, un 0,62% del total de la població.
Segons la Taula 1.4, Campdevànol ha vist com ha anat disminuint el percentatge de la
població jove de nacionalitat estrangera en els últims anys

Taula 1.4 Evolució de la població jove (15 a 29 anys) amb nacionalitat estrangera
Joves de 15
a 19 anys
Joves de 20
a 24 anys
Joves de 24
a 29 anys
TOTAL:

2018/2019

2016

2013

2011

2008

5

4

5

6

8

5

6

10

13

16

10

11

15

13

16

20

21

30

32

40

Font: Xifra (Diputació de Girona)
Així doncs, es materialitza aquesta disminució tot i que no és tant significativa com en
anys anteriors. Actualment s’observa que la xifra s’ha estancat en comparació amb la
darrera dècada, on l’increment de la població de Campdevànol nascuda a l’estranger
tenia un creixement molt més pronunciat.

B. EDUCACIÓ
Les persones joves de Campdevànol cursen els seus estudis d’educació secundària
obligatòria majoritàriament a l’Institut Abat Oliba de Ripoll, l’Escola Vedruna de Ripoll, i
en casos més aïllats també a l’Institut Escola de Ribes de Freser o a centres de fora la
comarca.
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El fet de que la majoria de persones joves de Campdevànol vagin a cursar els seus
estudis de secundària a Ripoll és degut a la proximitat que hi ha entre un municipi amb
l’altre, ja que la distància és només de 3km.
Per acabar de completar la informació sobre l’alumnat del Ripollès, és interessant fer
un cop d’ull a la taula següent, que ens fa una descripció dels alumnes que estan
actualment cursant l’Educació Secundària Obligatòria durant el 2019-2020.

Es pot observar com la informació està dividida pels centres de la comarca on hi ha la
possibilitat de cursar la secundària i els quatre cursos que la formen:

Taula 1.6 Alumnat de secundària per cursos i municipis.
Cursos

Camprodon

1r

32

2n

Ribes de Freser

Ripoll

St. Joan de les Abadesses

28

138

24

24

19

161

35

3r

49

20

157

24

4rt

28

18

152

23

Total:

133

85

608

106

Total

932

Font: Observatori del Ripollès de l’Agència Ripollès Desenvolupament.
Aquesta taula mostra com Ripoll aglutina la major part de les persones joves
estudiants ja que entre l’Escola Vedruna i l’Institut Abat Oliba acullen les persones
residents a la capital de comarca i en la majoria dels casos, també de Campdevànol. A
més a més, en el cas de l’Escola Vedruna poden tenir alumnes provinents de
qualsevol municipi del Ripollès.
Per volum d’alumnat, els segueix Camprodon amb l’Institut Germans Vila Riera; Sant
Joan de les Abadesses amb l’Institut Escola Mestre Andreu i finalment, trobem l’Institut
Escola de Ribes de Freser.
En el cas de les persones que volen cursar Batxillerat, majoritàriament es desplacen
fins a l’Institut Abat Oliba de Ripoll o bé, a L’Escorial de Vic ja que aquesta segona
opció és la que s’ofereix a l’alumnat que ha fet secundària a l’Escola Vedruna. Per
altra banda, les persones que es decanten per a Formació Professional; les opcions es
diversifiquen i molts alumnes es veuen obligats a marxar fora de la comarca.
Aquesta, la oferta formativa que presenta actualment és la següent:
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Educació Secundària Obligatòria


De 1r a 4rt d’ESO Escola Vedruna Ripoll



De 1r a 4rt d’ESO Institut Abat Oliba Ripoll



De 1r a 4rt d’ESO Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les
Abadesses



De 1r a 4rt d’ESO Institut Escola de Freser

Batxillerat


Institut Abat Oliba de Ripoll
o

Humanitats i Ciències Socials (Llatí)

o

Humanitats i Ciències Socials (Matemàtiques aplicades a les Ciències
Socials)

o

Ciències i Tecnologia (Matemàtiques)

Cicles formatius de grau mitjà:


Institut Abat Oliba de Ripoll
o

Cuina i Gastronomia

o

Forneria, Pastisseria i Confiteria

o

Gestió Administrativa

o

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

o

Manteniment electromecànic

Cicles formatius de grau superior:


Institut Abat Oliba de Ripoll
1. Direcció en cuina
2. Administració i finances



ETR – FES
1. Robòtica, Automatització i mecatrònica FP Dual (permet obtenir Títol

oficial de Cicle Formatiu de Grau Superior en Automatització i Robòtica
Industrial

Títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Superior en

Mecatrònica Industrial
2. Disseny i programació en fabricació avançada FP Dual (permet obtenir

les

titulacions

oficials

en

Disseny

en

Fabricació

Mecànica i

de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica).
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Ensenyaments Esportius:


Institut Abat Oliba de Ripoll
o

CRE 1r i 2n nivell de Surf de neu

o

CRE 1r i 2n nivell d’Esquí alpí

o

CRE 1r nivell d’Excursionisme

o

CRE 1r i 2n nivell de Muntanya mitjana

o

CRE 1r i 2n nivell d’Escalada

o

CRE 1r i 2n nivell de Descens de barrancs

Segons Plans Locals de Joventut anteriors, s’observa com hi ha hagut algunes
modificacions en aquesta oferta formativa pel què fa als ensenyaments esportius
que han incorporat la possibilitat d’obtenir el títol de tècnic/a d’esport en Escalada i
el títol de tècnic/a d’esport en Descens de barrancs. Aquesta incorporació està ben
valorada ja que és un territori de muntanya que cada vegada té més turisme i per tant,
aquesta oferta formativa obra portes al món laboral dins el Ripollès.
No obstant, hi segueix havent necessitats reals al territori a les quals, amb aquesta
oferta formativa, no s’hi acaba donant resposta. Aquestes, es poden traduir en
formacions en l’àmbit soci-sanitari, forestal, perruqueria i estètica i d’esports de neu,
entre d’altres.
Per a realitzar aquestes formacions, les persones joves es veuen obligades a marxar
fora del Ripollès i amb combinacions de transport públic complicades. No obstant, són
formacions amb molta demanda ja que tenen sortida laboral al territori.
El cas dels esports de neu, és una opció que pot escollir la joventut de la comarca, i tot
i ésser un territori amb pistes d’esquí i per tant, tenir un reclam important per a la
pràctica d’aquest esport, es veuen obligats a anar-se’n per formar-se, per exemple a
centres del Pont de Suert.
B.2 Mobilitat educativa
La mobilitat educativa fa referència a totes aquelles persones joves que s’han de
desplaçar de Campdevànol, i fins i tot de la comarca, per cursar els seus estudis. En el
cas de Campdevànol, aquesta mobilitat és obligatòria un cop acabada l’etapa
d’educació primària, ja que el municipi no disposa d’Institut d’Educació Secundària ni
de centres educatius d’estudis post-obligatoris.
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Per tant, en el cas del municipi de Campdevànol, les persones joves que decideixen
desplaçar-se a Ripoll o a Ribes de Freser per tal de cursar l’Educació Secundària
Obligatòria, tenen el transport escolar gratuït. Val a dir que, a Catalunya, el transport
escolar és gratuït per a tot l’alumnat de Educació Infantil, Educació Primària i Educació
Secundària Obligatòria que no disposa de centre d’ensenyament al seu municipi, i que
per tant, han de desplaçar-se a un altre. En les gratuïtats no s’hi inclouen els
ensenyaments post-obligatoris. En canvi, el servei és completament gratuït per a
l’alumnat d’Educació Especial.

En el cas dels estudis post-obligatoris, les persones joves es veuen obligades,
òbviament a marxar del municipi, i fins i tot de la comarca en funció de quin sigui
l’itinerari educatiu superior escollit.
A l’Institut Abat Oliba de Ripoll poden cursar el Batxillerat, però no totes les modalitats,
per exemple en el cas de les persones que volen cursar el batxillerat artístic, han de
formar-se fora de la comarca.

Quan parlem de Cicles Formatius, el nombre de persones joves que marxen del
Ripollès és superior ja que la oferta del Ripollès és molt limitada.

Evidentment, en referència a la Universitat, les persones que volen cursar aquests
ensenyaments han de desplaçar-se a Vic, Manresa, Girona, Barcelona, Tarragona,
Lleida…

C. TREBALL
L’anàlisi de l’eix Treball comença amb una visió general de la situació laboral de la
població jove de la comarca del Ripollès i del municipi de Campdevànol, de forma més
concreta. Seguidament, es tractarà les diferents situacions: activitat, ocupació, atur i
mobilitat laboral.
La situació dels i les joves en el mercat de treball es pot resumir a través de tres
dimensions:
-

ATUR: la taxa d’atur de les persones joves depèn del cicle econòmic, però
podem constatar que l’atur juvenil és freqüent i elevat.

-

PRECARIETAT: entre les persones joves la temporalitat segueix el mateix
patró que l’atur, que és molt elevada. La precarietat, però, no es limita a la
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temporalitat: els ingressos, les condicions de treball i la protecció social també
contribueixen a configurar un marc laboral complicat.
-

SOBREQUALIFICACIÓ: bona part dels i de les joves catalanes no poden
utilitzar el cent per cent dels seus coneixements al lloc de treball que ocupen ja
que el mercat de treball no els ofereix ocupacions a l’alçada de les seves
titulacions, per la qual cosa, sovint la inversió educativa – tot i que necessària
en el context de la societat de la informació – no es tradueix en rendiments
laborals.

C.1 Situació laboral de les persones joves
En relació a l’atur de tot el Ripollès, les dades més actualitzades són del mes de
setembre del 2020 i són extretes de l’Observatori del Ripollès que treballa a l’Agència
de Ripollès Desenvolupament i són referents a la comarca per la seva borsa de treball
i la seva tasca en inserció laboral.
A la comarca al mes de setembre del 2020 estan registrades 1.156 persones a l’atur,
el major volum es troba a Ripoll, amb 593 persones aturades, desprès Campdevànol i
Sant Joan de les Abadesses amb un total de 142 persones aturades cada municipi.
També destaca Camprodon, amb 79, i Ribes de Freser amb 64.
Gràfic 1.2 Atur per municipis comarca Ripollès. Setembre 2020:

Font: Observatori del Ripollès. Agència de Desenvolupament del Ripollès.
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En el següent gràfic d’evolució mensual, s’observa com l’atur ha minvat a la comarca
durant el mes de gener i hauria calgut veure l’evolució anual per comprovar la
oscil·lació mensual. Malgrat tot, l’excepcional situació de pandèmia a partir del març,
ha agreujat la situació d’atur, sobretot el mes d’agost, amb un total de 1191 casos de
persones aturades. L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia i en
conseqüència s’ha generat menys contractació, s’han fet ERTOS, i ha augmentat
l’atur.
Gràfic 1.5 Evolució mensual aturats del Ripollès. 2016-2020

Font: Observatori del Ripollès. Agència de Desenvolupament del Ripollès.
En el següent gràfic s’observa que el mes quan normalment es registra més atur a la
comarca és al mes de gener. A partir de llavors, la tònica comença a canviar degut a la
situació de la pandèmia.
Val a dir que l’inici de l’any 2020 és marcat per una pujada d’aturats respecte el
desembre 2019. El mes de setembre hi ha 1.156 persones a l’atur, 299 més que el
setembre de l’any 2019, degut a la situació de la pandèmia.
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Taula 1.6 Evolució mensual aturats de menys de 20 i de 20 a 29 del Ripollès. 2020

Font: Observatori del Ripollès de l’Agència Ripollès Desenvolupament.
Al gràfic anterior es mostren dos grups d’edat: els menors de 20 anys i la franja de 20
a 29 anys. S’observa la tònica d’aquest any marcat per la pandèmia, on augmenta
l’atur a partit del mes de març, arribant al punt àlgid al maig, amb un total de 174
persones aturades de 20 a 29 anys. Va decreixent a partir de l’estiu, quan les mesures
preventives deixen de ser tan restrictives. A més a més, cal destacar que durant
l’època estival normalment a la comarca hi ha més demanda de l’hosteleria, el sector
serveis i també a d’altres sectors, per a fer les substitucions de les vacances d’estiu.
Taula 1.6 Evolució mensual aturats de 20 a 29 del Ripollès. 2019

Font: Observatori del Ripollès de l’Agència Ripollès Desenvolupament.
En referencia al 2019, s’observa que per a les persones joves de 16 a 29 anys, els
mesos on es va registrar més atur van ser els mesos de febrer i març, aquesta tònica
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comença a canviar al mes de maig i es manté fins a l’agost coincidint amb la
temporada de bon temps i per a fer les substitucions de les vacances d’estiu. Per altra
banda, veiem com als mesos d’octubre, novembre i desembre l’atur juvenil torna a
disminuir.
Al municipi de Campdevànol, segons les dades extretes de la Diputació de Girona, al
2019 la població activa era de 1.544 persones i, en aquest mateix període, n’hi havia
105 a l’atur; és a dir, un 6,80%. D’entre 16 a 34 anys (que representa el 26,10% del
total), amb el que el 5,71% a l’atur.
Taula 1.6 Evolució atur juvenil de Campdevànol. 2010-2020
Edat

Menors de

2010

2020

Variació

% 2010

% 2020

Gener

Gener

% Variació

Gener

Gener

2

7

5

0,91%

6,54%

250,00%

15

3

-12

6,85%

2,80%

-80,00%

17

8

-9

7,76%

7,48%

-52,94%

36

5

-31

16,44%

4,67%

-86,11%

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

Font: Xifra (Diputació de Girona)
La situació d’atur juvenil ha millorat en relació en la crisi que va iniciar al 2008. No
obstant, cal dir que la mobilitat laboral de les persones joves per la falta d’ofertes a la
comarca també pot tenir un paper important en aquesta disminució de persones
aturades. Excepcionalment, l’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia i en
conseqüència s’ha generat menys contractació, s’han portat a terme ERTOS, ha
augmentat l’atur…
C.2 Nivell formatiu de les persones aturades
El nivell de formació de les persones aturades del municipi de Campdevànol, així com
la variació en les xifres des del 2010 fins al gener del 2020. Creiem que ens pot donar
informació pel fet de que l’atur ha disminuït lleugerament però per contra ha augmentat
lleugerament amb els nivells formatius més qualificats.
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Taula 1.7 Evolució atur segons Nivell Formatiu de Campdevànol. 2010-2020
Nivell formatiu

2010

2020

Gener

Gener

Sense estudis

1

0

-1

0,46%

0,00%

-100%

Estudis primaris incomplets

10

0

-10

4,57%

0,00%

-100%

Estudis primaris complets

20

2

-18

9,13%

1,87%

-90%

Programes

16

13

-3

7,31%

12,15%

-18,75%

150

78

-72

68,49%

72,90%

-48%

9

4

-5

4,11%

3,74%

-55,56%

8

3

-5

3,65%

2,80%

-62,50%

5

7

2

2,28%

6,54%

-40%

0

0

0

0,00%

0,00%

ND

219

107

-112

100%

100%

-51,14%

de

Formació

–

Professional

Variació

% 2010

% 2020

%

Gener

Gener

Variació

Estudis

secundaris
Educació

general

–

Estudis

secundaris
Tècnics

–

superiors

professionals
–

estudis

postsecundaris
Universitaris de primer cicle –
estudis postsecundaris
Universitaris de segon i tercer
cicle – estudis postsecundaris
Altres estudis postsecundaris
TOTAL:

Font: Xifra (Diputació de Girona)
Tal i com s’observa a la taula anterior, hi ha una tendència clara en la disminució de
les persones a l’atur comparant les dades del 2010 i les del 2020; sobretot pel què fa a
les persones amb una formació més bàsica.
Però també és cert que moltes de les persones joves que estan a l’atur, normalment
disposen del Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Un títol mitjà és una
qualificació que sense dubte pot obrir les portes del mercat laboral, ja que hi ha moltes
empreses que demanen persones amb aquestes qualificacions i no en troben, sovint
acaben contractant algú a qui han de formar dins la mateixa empresa.
En els casos de tècnics/ques professionals superiors i estudis universitaris de primer
cicle, el nombre de persones a l’atur és molt més reduït que en el primer cas esmentat,
però també és més reduït que en el cas d’estudis universitaris de segon i tercer cicle.
No obstant, amb els estudis universitaris no hi ha més nombre de persones aturades ja
que la majoria es veuen obligades a viure i treballar fora de la comarca perquè al
Ripollès les seves oportunitats laborals es veuen molt reduïdes.
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A més a més, la figura Referent d’Ocupació Juvenil, detecta persones joves molt
formades i també joves amb molt poca formació (joves amb altres mancances, no
únicament formatives, sinó també en habilitats associades com ara: la responsabilitat,
el compromís, la comunicació…)
C.3 Mobilitat laboral
La situació d’atur, precarietat i sobrequalificació esmentades amb anterioritat, afecten
tant a la comarca com també al municipi de Campdevànol. Les conseqüències de la
qual provoca, en molts casos, una clara mobilitat de les persones joves del territori, ja
sigui per motius formatius o laborals, i un no retorn d’aquestes degut a una manca
d’oferta formativa i/o d’ofertes de feina que s’ajustin a les expectatives dels i les joves,
especialment d’aquelles persones que han cursat una formació més específica.
El sector de l’economia que ha generat més contractes durant el 2019 a la comarca ha
estat el Sector Serveis (72,09%), seguit de la Indústria (23,74%), la Construcció
(3,30%) i l’Agricultura (0,88%), segons les dades de l’Observatori del Ripollès. Així
doncs, l’atur registrat per sectors compleix el mateix ordre pel què fa als percentatges
esmentats.

D. HABITATGE
S’han extrapolat al municipi les darreres dades disponibles per al jovent català
realitzades per l’Observatori Català de la Joventut degut a la manca de dades
actualitzades del municipi des de 2011.
D.1 Emancipació
La taxa d’emancipació de les persones joves d’entre 16 i 29 anys a Catalunya es va
situar en un 23,8% durant el 2017. Això significa un lleuger descens del 0,1% respecte
al 2016.
Taula 1.8 Taxa d’emancipació domiciliar (Percentatge) Catalunya.

Font: Observatori Català de la Joventut (Sistema d’Indicadors Sobre la Joventut a
Catalunya)
En resum, tot i els indicis d’una certa estabilització en l’ocupació juvenil encara no es
reflecteix en una millor disposició per marxar de casa, segurament degut a l’augment
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en els preus per a tenir accés a l’habitatge. Tal i com indica l’Informe sobre el sector de
l’habitatge a Catalunya 2018, l’increment del lloguer ha estat generalitzat a tot el
territori d’una forma bastant homogènia, per exemple a Barcelona ciutat s’ha produït
un increment d’un 6%.
En general, per a tenir més facilitat d’accés a l’habitatge, la Generalitat de Catalunya
posa en disposició de les persones joves:



Com a col·lectiu específic, ajuts pel pagament de l’habitatge. Són ajuts a fons
perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que
tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en
risc d'exclusió social residencial.



Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge. Són ajudes
socials per possibilitar la permanència a l’habitatge, i prevenir l’exclusió social
que en pot suposar la pèrdua.



Subvencions per al pagament del lloguer. Són ajuts per facilitar l’accés i la
permanència en un habitatge a sectors de població en risc d’exclusió social.

No obstant, per a accedir a aquestes ajudes, has de complir uns requisits molt
específics que no donen resposta a la problemàtica d’accés a l’habitatge que hi ha
sovint entre la gent jove; que aquest acaba essent una despesa molt elevada davant
l’ingrés mitjà de salaris entre les persones joves que viuen a Catalunya.
A nivell local, s’aposta per a polítiques d’habitatge per a abordar aquest problema. No
obstant, no es disposa concretament d’ajudes o pisos amb més facilitat d’accés per a
persones joves.
A nivell comarcal, el Consell Comarcal del Ripollès ofereix assessorament i gestió de
serveis en matèria d’habitatge per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge del Ripollès. A
més a més, l’Ajuntament de Ripoll ofereix una Borsa comarcal de lloguer.
Val a dir, que el Consell Comarcal no té cap Oficina d’habitatge, seria interessant que
se’n promogués una. L’Ajuntament de Ripoll, en disposa d’una que temps enrere havia
estat comarcal, malgrat tot, ara es centra en el municipi de Ripoll.
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E. CONTEXT SOCIOECONÒMIC
Segons l’anuari econòmic comarcal del 2019 al Ripollès, elaborat pel BBVA. El 2018,
el VAB del Ripollès es va incrementar d’un modest 1,6 %, reflectint avenços del 2 % a
la indústria i els serveis i caigudes a la construcció (-2,1 %) i el primari (-1,2 %). Amb
aquests resultats, el Ripollès encara no ha superat els estralls de la recessió 2007-13
ni en termes d’activitat ni, en particular, d’ocupació, tot i que està a prop d’assolir els
registres del 2007. Així, en termes de VAB, el generat en termes constants el 2018 és
només un -0,5 % inferior al del 2007, mentre que els aproximadament 10.000 afiliats
del 2018 estan un -2,4 % per sota els de 2007.
Sectorialment, la dinàmica del terciari expressa l’alça del VAB dels serveis privats (1,8
%) i la més intensa dels col·lectius (2,9 %), on destaquen tant els oferts per les AAPP
com els sanitaris. De la seva banda, els registres del terciari privat expressen
creixements en els principals sectors (comerç, hostaleria i activitats professionals i
administratives) llevat de les immobiliàries. Amb aquests resultats del 2018, els
negatius efectes de la crisi als serveis estan ja més que superats: en VAB real, el
generat el 2018 se situa vora un 13 % per sobre del produït el 2007, mentre que, en
ocupació i comptabilitzant l’augment del 5,6 % de l’afiliació el 2018, els 7.000 afiliats
ultrapassen molt llargament (en més del 21 %) els del 2007.
El moderat increment del VAB industrial reflecteix el de les branques manufactureres i,
entre elles, el fort avenç de la més important (la metal·lúrgia i els productes metàl·lics,
amb més del 26 % del VAB sectorial), i també de l’equip electrònic i òptic, increments
compensats en part pel feble avenç de les indústries alimentàries. Amb aquests
registres del 2018, mentre el VAB industrial només està a un 1,2 % del generat el
2007, els 2.600 afiliats assolits, atesos els creixements de productivitat operats a la
recuperació, se situen molt lluny encara del 2007 (un -21,4 % per sota). La davallada
de la construcció el 2018 recull la de l’edificació i promoció immobiliària (vora el 31 %
del VAB del sector i contracció del -5,5 %) reflectint, entre altres àmbits, la dèbil pulsió
de la construcció d’habitatges: després de la caiguda 2006-14 (de més de 700 a
només 7), els iniciats el 2018 solament han estat 10. A l’edificació cal sumar-hi les
pèrdues a la demolició i preparació de terrenys i els creixements molt baixos o nuls a
instal·lació i acabat d’edificis i obra civil.
Amb aquests nous registres del 2018, la crisi continua deixant-se sentir en el sector,
amb una afiliació que encara està un - 56 % per sota de la del 2007, al temps que el
VAB del sector, mesurat en termes constants, continua un -42 % per sota. Finalment,
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el primari va davallar per la caiguda de la ramaderia (principal branca amb més del 83
% del VAB del sector), amb un descens important del boví, mentre que el VAB agrícola
es va contreure per la caiguda de plantes farratgeres.

4.1.2

ANÀLISI QUALITATIVA

PARTICIPACIÓ JUVENIL
L’anàlisi de la realitat que es desenvolupa a continuació es presenta com un recull per
cada eix d’actuació de les principals percepcions que té el col·lectiu jove de
Campdevànol, de les persones joves que van participar a l’assemblea jove del passat
30 de novembre del 2019. A més a més, també es recullen les percepcions i propostes
d’altres agents socials que intervenen al municipi a través d’entrevistes personals.
1. EDUCACIÓ / FORMACIÓ

DEBILITATS


FORTALESES

Falta d’un espai on les persones
joves

del

municipi

hi



puguin

Disponibilitat d’un espai com és la
Biblioteca,

estudiar, fer deures, treballs, etc.

que

si

es

pensés

també com un espai dirigit a
persones joves, podria aprofitar-



Falta

d’oferta

formativa

no

se molt més.

reglada, aquesta es concentra
gairebé tota a Ripoll i poques



vegades es descentralitza.


Disponibilitat d’espais públics per
a

portar

terme

aquestes

formacions.
Les i els estudiants del municipi
que opten per a continuar amb



obligats a desplaçar-se fins a
Ripoll o inclús fora de la comarca.

Possibilitats de transport públic de
tren i d’autobús.

estudis post-obligatoris, es veuen


Possibilitat de trobar espais de
participació



a

amb

persones

Necessitat de més implicació de

còmplices que poden ser referents

les persones joves del poble en

en aquest sentit.

matèria d’educació.
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PROPOSTES
-

Renovar els ordinadors de la Biblioteca Municipal ja que actualment és un espai
que s’utilitza poc però es podria utilitzar més per a estudiar, fer deures i treballs,
etc. si estigués més ben equipat.

-

Començar a fer aquestes formacions pensades per a facilitar l’entrada de les
persones joves a les feines d’estiu i al món laboral.

-

Subvencionar una part del transport públic a les persones que cursin estudis postobligatoris des de l’Ajuntament. Es valora que no s’està en igualtat de condicions
que les persones que viuen a Ripoll, i per tant, es valora que només hauria de
costar 1€ el viatge.

-

Enviar un formulari on-line al jovent del municipi per a què pugui opinar sobre els
temes que interessen i així poder-ne fer formacions, cursos, xerrades, etc.

-

Fer xerrades del tipus “Espai Consciència” del Clownia (refugiats, nouvinguts,
ONG, cooperació, etc.) i potenciar activitats traduïdes en l’ús pràctic d’aquestes
xerrades.
2. CULTURA / OCI I ESPORTS

DEBILITATS




FORTALESES

Falta d’oferta per a persones



joves d’entre 12 i 16 anys durant

on podrien treballar per a pensar

la Festa Major.

la Festa Major.

Hàbits poc saludables entre les



persones joves.


Poca

sensibilització

i

falta

diverses

entitats



Existència

d’una

entitat

molt

potent com és l’Aeig Els Vàndals
que potencia alguns d’aquests

La franja d’edat 18-25 anys està
molt desvinculada de les entitats.



Existeixen

esportives potents al municipi.

d’esperit crític en alguns temes.


Existeixen espais de participació

Poca oferta pel què fa a activitats

valors i que té moltes ganes
d’involucrar-se amb tot allò que hi
tingui a veure.

d’oci nocturn.
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Necessitat de millorar la cohesió
de

les

persones

joves

Reclam d’activitats d’oci nocturn
per part de les pròpies persones

del

joves que en participarien.

municipi.


Falta de relleu generacional en



Hi ha certa consciència d’aquesta

algunes activitats i/o festivitats

falta de cohesió, i es viu com un

culturals del municipi.

problema,

cosa

que

permetrà

treballar-hi i transformar la realitat.


Desconeixement

de

les

possibilitats on invertir el temps de



i activitat el municipi.

lleure durant els estius o durant
algunes temporades si es vol

Motivació i ganes d’omplir de vida



viure una experiència fora de
casa.

Possibilitat

de

crear

d’informació

sobre

possibilitats

relacionades

les

espais
moltes
amb

mobilitat, també internacional.
PROPOSTES
-

Intentar que hi hagi més varietat musical a les Festes Majors, Carnavals, etc. Seria
bo que les persones organitzadores consultessin a la gent jove.

-

Aprofitar les instal·lacions del Pavelló i que aquestes estiguin disponibles per al
jovent.

-

Crear un equip de futbol sala.

-

Organitzar més curses i activitats esportives.

-

Seguir amb les Jornades Esportives que organitzen les entitats (encarar-ho també
a la franja d’entre 18 i 30 anys)

-

Mirar de tenir els equipaments esportius del municipi en bon estat. Per això es
proposa arreglar la pista de futbol del carrer de l’11 de setembre ja que està en mal
estat.

-

Es proposa fer una Festa Holi a Campdevànol ja que no se n’ha fet mai cap.

-

Organitzar més xerrades i tallers: de sexualitat, LGTBI, tallers d’autodefensa, etc.
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-

Des del consistori, fer xarxa amb altres entitats de participació infantil i juvenil com
l’AEIG Els Vàndals.

-

A part d’organitzar concerts per Festa Major, planificar-ne també per “Halloween”,
Carnestoltes, etc. Es vol tenir un oci nocturn més viu.

-

Apostar per un Casal Juvenil recolzant, des del consistori, a un grup de l’AEIG Els
Vàndals que està treballant en una proposta.

-

Organitzar un viatge des del consistori, almenys un cop l’any, tal i com es fa amb la
gent gran.

-

Organitzar una Esquiada Jove.

-

Recuperar la Festa dels Elois.

-

Impulsar la creació d’un grup de castellers i castelleres a més d’una batucada del
Ripollès.

-

Fomentar els camps de treball, nacionals i internacionals.

3. TREBALL

DEBILITATS


FORTALESES


Poca varietat en l’oferta laboral.

Possibilitat d’accedir a projectes
impulsats





des

del

Servei

de

Manca de difusió en paper de les

Joventut, com ara les Brigades

ofertes laborals existents.

Joves.

Necessitat de promocionar feines
temporals

durant

els



mesos

Disponibilitat

d’una

cartellera

juvenil municipal.

d’estiu.



Falta

de

reconeixement

voluntariat juvenil.

al

Durant els mesos d’estiu és quan
les persones joves retornen al
municipi i per tant, és quan se’ls
ha d’oferir oportunitats per a
potenciar l’arrelament.

32

Pla Local de Joventut Campdevànol 2020-2023
desembre 2020


Existència d’un grup de joves
voluntaris i potents al municipi.

PROPOSTES
-

Disposar de la cartellera juvenil municipal per a tenir-hi totes les ofertes de feina
actualitzades per a poder-les consultar de forma habitual.

-

Impulsar iniciatives des del consistori per a què hi hagi més varietat en les ofertes
laborals i que encaixin amb el perfil de persones joves amb ganes de treballar, i
que probablement, estan exercint la seva primera feina.

-

Promocionar feines d’estiu amb contractes de mitja jornada així com les feines amb
contractes temporals.

-

Oferir assessorament, orientació i acompanyament a nivell laboral per al jovent.

-

Reconèixer d’alguna manera al voluntariat juvenil.

4. PARTICIPACIÓ

DEBILITATS


FORTALESES

El jovent d’entre 18 i 30 anys no
mostra

gaire

interès

per



a

El municipi vol apostar per a la
participació juvenil.

participar en tot allò que té a
veure amb el dia a dia del
municipi.



Existència d’una figura de tècnica
de joventut compartida que pot
exercir



El

projecte

participatiu

que

s’anomena Consell Juvenil no

de

mediadora

en

la

coordinació entre l’Ajuntament i
les entitats que ho sol·licitin.

s’acaba de percebre com un espai
de participació obert a totes les
persones joves del municipi per
diversos motius relacionats amb el
consistori.
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Falta de coordinació entre el
consistori

i

algunes

entitats

formades també per persones
joves del municipi.

PROPOSTES
-

Rebaixar l’edat que possibilita participar al Consell Juvenil per tal de que estigui
obert a encara més joves.

-

Impulsar un Banc del Temps.

-

Sincronitzar les activitats organitzades per l’Ajuntament amb les activitats
organitzades per altres entitats, per tal de que aquestes es sentin incloses i
reconegudes.

5. SALUT

DEBILITATS


FORTALESES

Manca d’un espai físic al municipi



Disponibilitat de professionals per

que faciliti l’ús a les persones joves

tal d’abordar la temàtica (CAP i

per a fer consultes sobre dubtes de

Hospital de Campdevànol).

salut sexual.


Falta

de

prevenció

de

riscos

sexuals per part del consistori.

PROPOSTES


Disposar d’un espai de consulta sobre dubtes de salut sexual, almenys un cop
cada quinze dies, tal com hi ha al Galliner de Ripoll.



Formacions sobre sexualitat obertes a tothom (com funciona la copa menstrual,
etc.) també per al gènere masculí.



Que es facilitin preservatius de forma gratuïta al CAP.
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6. COHESIÓ SOCIAL

DEBILITATS


El

municipi

FORTALESES

presenta

unes



Campdevànol és un dels municipis

característiques força especials ja

de la comarca amb més població, i

que al estar tant proper a la capital

per tant també amb més població

de comarca, Ripoll, fa que la

juvenil.

majoria de persones hi portin a
terme gran part de les activitats.



Motiu pel que els vincles naturals

Persones joves amb esperit crític i
consciència social.

que estableix la gent entre si, no
sempre

són

amb

gent

de

Campdevànol.


Necessitat

de

fer

un

acompanyament a les persones
nouvingudes

més

enllà

de

l’estructura de serveis socials, i
amb iguals i referents de la vida
social del municipi.
PROPOSTES


Disposar d’una bossa de voluntaris de persones joves per a què quan arribin
persones nouvingudes al poble se’ls pugui fer una benvinguda amb gent de la
seva edat.

7. COMUNICACIÓ I MOBILITAT

DEBILITATS




Poca

promoció

del

FORTALESES
transport



Campdevànol disposa d’estació de

públic, pel seu mal funcionament i

tren

i

de

el seu preu.

d’autobús.

diverses

parades

Hi ha certa mala combinació entre
els horaris de tren i de bus, per

35

Pla Local de Joventut Campdevànol 2020-2023
desembre 2020
exemple, hi ha trens que només
arriben

a

d’autobús

Ripoll
per

i

l’alternativa

arribar

fins

a

Campdevànol no és fins al cap
d’una hora.


Durant el cap de setmana no hi ha
opció nocturna a tot arreu i la gent
jove es veu obligada a desplaçarse, en ocasions fins i tot, fora de la
comarca.
PROPOSTES



Creació d’un “carnet jove” per al transport entre els municipis de la comarca.
Amb descomptes per a joves d’edats compreses entre els 14 i 20 anys.



Potenciar la xarxa de transport públic més enllà de Ripoll.



Potenciar l’ús d’un BlaBlaCar del Ripollès o similar.



Potenciar un Bus de Festa setmanal amb opció de preu econòmic.

8. HABITATGE/ URBANISME

DEBILITATS


FORTALESES

Hi ha molts pisos i locals buits al



municipi.

Campdevànol disposa d’estació de
tren

i

de

diverses

parades

d’autobús.


Hi ha parts del municipi que estan
una mica descuidats i degradats.





L’aparcament no és un problema
al poble.

S’aparca a llocs on no es pot
aparcar.
PROPOSTES



Fer un espai de trobada per a persones joves on abans estava ubicada una
oficina bancària.
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Hi ha faroles en mal estat i molts punts sense visibilitat al poble. Es creu que
s’hauria de millorar l’enllumenat.



Cuidar la Sala Diagonal (les parets dels camerinos cauen i està molt brut).



Hi ha llocs on la gent aparca i no s’hi pot aparcar i es creu que s’hauria de
conscienciar a la gent.



Al costat dels bancs del passeig de la petanca, posar-hi papereres per a poderhi tirar les deixalles. És un espai de trobada de les persones joves del poble i
moltes vegades queda brut perquè no tenim papereres.



En la mateixa línia que el punt anterior, posar papereres just a les entrades de
la pista.



Gestionar els conflictes que tenim amb els veïns per la pilota, que sovint ens la
punxen, ens critiquen i ens insulten.



Conscienciar sobre la no deposició de deixalles als carrers i places. Aplicar
mesures (ex: pista estació, petanca, etc.)



Què hi ha pensat fer amb els 2 edificis de les antigues escoles? Proposem
cedir-ho a entitats (GEC, AEIG Els Vàndals, Casal Juvenil, etc.)



Fer alguna cosa amb els edificis de darrere l’hospital.

RECURSOS EXISTENTS
En l’elaboració del Pla Local de Joventut és important tenir en compte quins són els
recursos existents al municipi que responen a demandes o necessitats de la joventut
de Campdevànol.
A continuació, es presenten els recursos existents humans i funcionals a nivell
municipal i comarcal i les actuacions que es desenvolupen des dels diferents serveis
de l’Ajuntament de Campdevànol i el Consell Comarcal del Ripollès. A Campdevànol
es porten a terme alguns programes i projectes adreçats específicament a un públic
jove. A més a més, Campdevànol ofereix recursos que, tot i no ser específicament per
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a joves, estan oberts a tota la ciutadania. Aquests es contemplen també en aquest
apartat.

A) RECURSOS HUMANS
Característiques estructurals dels Serveis de Joventut
L’equip de Joventut del Ripollès està format per:


1 figura tècnica de joventut comarcal



2 figures tècniques de joventut compartides que, actualment, donen cobertura a
14 municipis de la comarca



1 figura tècnica de joventut municipal a Ripoll



1 figura tècnica de joventut municipal a Sant Joan de les Abadesses



1 figura dinamitzador/ informador/a juvenil de l’Oficina Jove del Ripollès



1 figura referent d’ocupació juvenil

Joventut del Ripollès és l’equip de professionals encarregat de desenvolupar les
polítiques de joventut adreçades a persones joves compromeses entre els 15 i els 29
anys (i en alguns casos, ampliant l’edat tal i com s’ha esmenat anteriorment). Per altra
banda, l’Oficina Jove és l’equipament comarcal que actua com a finestra única
destinada a acollir els serveis d’emancipació que vol acompanyar en tot allò que
necessitin les persones joves per a construir el seu projecte de vida.
Els serveis universals que s’ofereixen des de Joventut del Ripollès són:
-

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.
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-

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.

B) RECURSOS FUNCIONALS
A continuació s’inclouen un seguit de taules on es detallen les diferents
infraestructures, associacions i entitats municipals que les persones joves tenen a la
seva disposició.
També s’ha elaborat un quadre on es detallen les diferents accions que s’estan portant
a terme a través de l’Ajuntament i de la resta d’administracions organitzades per eixos.
Recursos funcionals: Equipaments municipals

Pavelló esportiu Mercè Guix
Camp de futbol
ESPORTIUS

ZONA ESPORTIVA

Piscina municipal – Espai Nouvandals
Pista de tenis
Pista poliesportiva
Gimnàs Municipal
Skate park Campdevànol
Torrent de la cabana (Ruta dels 7 gorgs)
Passeig del Freser

RUTES
SENYALITZADES

De Campdevànol a Ripoll pels camins rals
del Berguerdà
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Camí ral i ramader Campdevànol-Gombrèn
Àrea de lleure i pícnic de la font del Querol
Sender de natura de Sant Pere d’Aüira
Xarxa de Senders Itinerànnia

CENTRES PRIVATS

Estiula aventura
Centre Eqüestre Niubó
Club Tennis i Pàdel Campdevànol

EDUCATIUS

ESCOLA EL

Escola de P3 a 6é

PIRINEU

ESCOLA BRESSOL

Llar d’infants municipal

EL BARRUFET
BIBLIOTECA

Biblioteca municipal, oberta entre setmana,

MUNICIPAL

cada tarda de 17h a 20h i els dissabtes al
matí de 10h a 13h

EL MOLÍ GROS
CULTURALS

Visites guiades sota petició a la casa del
molí.

PINACOTECA COLL Exposició de pintures renaixentistes amb
I BARDOLET

horari divendres de 17-20h, dissabte de 1114h i de 17-20h i caps de setmana i festius
de 11-14h.

SALA DIAGONAL

A la sala diagonal s’hi fan obres de teatre,
espectacles musicals, animacions infantils,
activitats d’oci nocturn, etc.

CENTRE CÍVIC LA

Equipament municipal que té per objectiu

CONFIANÇA

oferir l’espai necessari perquè es puguin
desenvolupar activitats cíviques, socials,
culturals, esportives i de lleure, així com
afavorir la participació ciutadana en aquells
assumptes de la comunitat que fomentin la
difusió

de

valors

i

la

convivència
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associativa.
SANITARIS

CAP

Centre d’Atenció Primària del municipi.

HOSPITAL

L’Hospital de Campdevànol és l’Hospital

COMARCAL

DEL Comarcal del Ripollès.

RIPOLLÈS

TURÍSTICS

CÀMPING MOLÍ DE

Càmping per fer estades en grup, turisme

SERRADELL 3A

familiar, etc.

CÀMPING PIRINENC

Càmping per fer estades en grup, turisme

2A

familiar, etc.

CASA
COLÒNIES

DE
LES

COROMINES

Casa de colònies, un lloc ideal per a
estades de grups, turisme familiar, colònies
escolars, colònies d’estiu, etc.

Recursos funcionals: Entitats i Associacions
Tipus

Entitats i associacions
Associació esportiva escola futbol Ripollès
Club bàsquet Campdevànol

ESPORTIVES

Club petanca Campdevànol
Club tennis Campdevànol
Futbol sala
G.E.C. Curses de muntanya
G.E.C. Excursionisme
G.E.C. Secció escalada
G.E.C. Secció esquí
Moto club
Penya barcelonista de Campdevànol
Societat de caça “La Roca”
Societat de pesca “El Freser”
Unió ciclista Campdevànol
Unió esportiva Campdevànol

41

Pla Local de Joventut Campdevànol 2020-2023
desembre 2020
Agrupament Escolta els Vàndals
CULTURALS

Amics de la Processó
Amics de Sant Pere d’Aüira
Associació pintors Coll i Bardolet
Blue produccions musicals
Cercle campdevanolenc
G.E.C. Secció sardanista
Gegants i grallers de Campdevànol
Parròquia de Sant Cristòfol de Campdevànol
Unió de Botiguers de Campdevànol

AMPA Escola Pirineu
AMPA

AMPA El Barrufet

SALUT

Fundació Oncolliga Girona (delegació Campdevànol)
Associació de veïns de Sant Cristòfol

VEÏNS

Associació de veïns del barri de l’estació
Associació de veïns Sant Martí d’Armàncies

PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT
a) Interdepartamentalitat
A l’Ajuntament de Campdevànol es treballa interdepartamentalment, de manera que
tots els departaments del consistori són coneixedors de la realitat del municipi. Les
diferents àrees de l’Ajuntament es mantenen informades de les necessitats i/o
problemàtiques reals de la població jove de Campdevànol, posant de manifest la
necessitat de col·laborar entre els departaments per tal que aquestes necessitats de
les persones joves siguin cobertes de forma transversal.
El consistori campdevanolenc està constituït en la present legislatura per les següents
regidories:


Dolors Costa Martínez
Alcaldessa de l’Ajuntament de Campdevànol
Regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Empresa i Ocupació, Serveis
Generals i Salut
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Grup municipal Junts per Campdevànol
Presidenta de la Junta de Govern i de la Comissió Informativa


Lluís López Lafuente
Primer Tinent d’Alcalde
Regidor Serveis Econòmics i Recursos Humans
Grup municipal Junts per Campdevànol
Portaveu del Grup Municipal
Membre de la Junta de Govern



Blanca Sánchez González
Segona Tinent d’alcalde
Regidora d’Esports, Benestar Social, Atenció a la Gent Gran, Joventut i
Barris
Grup municipal Junts per Campdevànol
Membre de la Junta de Govern



Sílvia La Torre Conde
Tercera tinent d’alcalde
Regidora d’Ensenyament, Seguretat Ciutadana, Comerç i Fires
Grup municipal de Junts per Campdevànol
Membre de la Junta de Govern



Joan Manso Bosoms
Regidor de Territori i Festes
Grup municipal de Junts per Campdevànol
Membre de la Junta de Govern



Sergi Colomé Coromina
Regidor de Cultura, Comunicació, Medi Ambient, Món Rural i
Sostenibilitat
Grup municipal de Junts per Campdevànol
Membre de la Junta de Govern

Les accions que es duguin a terme per avançar cap els objectius plantejats a
d’observar el treball transversal de les diferents regidories implicades de l’Ajuntament
de Campdevànol.
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Aquesta metodologia quedarà concretada en:


Coordinacions amb el personal tècnic i els/les regidors/es corresponents per
desenvolupar i executar les accions del Pla que els afectin.



Participació de les persones professionals tècniques i els/les regidors/es
corresponents per desenvolupar i executar les accions del Pla que els afectin.



Participació de les persones professionals tècniques i els/les regidors/es en el
seguiment i avaluació del Pla Local de Joventut i les accions i programes que
se’n derivin.



Oferiment dels recursos i la col·laboració de Joventut del Ripollès a totes les
àrees i regidories que vulguin desenvolupar accions específiques en matèria de
joventut.

b) Interinstitucionalitat
El treball col·laboratiu amb altres administracions i institucions és imprescindible en la
majoria dels casos per poder aprofitar tots els recursos de disponibles. Cal ser
conscients que algun dels objectius que es plantegen no es podran assolir sense la
participació d’institucions externes a l’ens local.
La interinstitucionalitat de les diferents accions i polítiques de la Regidoria de Joventut
es donen principalment a nivell de:


Consell Comarcal i Oficina Jove del Ripollès, coordinació amb les diferents
figures tècniques compartides de joventut, la figura de tècnica comarcal, la
figura informadora juvenil de l’Oficina Jove i la figura referent d’ocupació juvenil
per la definició d’estratègies i accions conjuntes. Diàleg amb altres àrees del
Consell Comarcal com Habitatge, Consell Esportiu Comarcal, Cap d’Àrea de
Serveis a les Persones, Intervenció i Secretaria.



Direcció General de Joventut, mitjançant suport metodològic, reunions
informatives, formació i assessoraments puntuals.



Agència de Desenvolupament del Ripollès, aquesta està composada pel
Consell Comarcal, Ajuntaments de Camprodon, Ripoll i Ribes de Freser,
sindicats i la Unió de Botiguers. L’ADR ofereix formació ocupacional, informació
i suport en la tramitació d’ajuts a nous projectes empresarials, cessió d’espais
en el viver d’empreses i programa de naus de transició.



Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, col·laboració entre l’Ajuntament
i la UIER per al desenvolupament de cursos formatius al municipi.
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Centres Educatius, col·laboració amb els instituts del Ripollès per la
programació del Punt Jove a l’hora del pati i les dinàmiques a les aules.



Taula de Regidors/es de Joventut Comarcal, un cop l’any es reuneixen totes
les regidories de Joventut a nivell comarcal per tractar i parlar de les diferents
problemàtiques i inquietuds que els afecten i intercanviar experiències.



Consorci de Benestar Social del Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès
delega les funcions de l’àrea de Benestar social al Consorci de Benestar Social
del Ripollès que treballa per la millora del benestar i la qualitat de vida de la
ciutadania.

5. DISSENY
5.1

MISSIÓ

L’anàlisi de la realitat juvenil ha permès identificar les necessitats i demandes de la
joventut del municipi. S’ha portat ha terme amb l’anàlisi quantitatiu, un anàlisi de dades
i gràfics del municipi de Campdevànol i de la comarca del Ripollès referents a àmbits
tals com la població juvenil, l’educació, el treball, l’habitatge i el context socioeconòmic.
A més a més, d’un anàlisi qualitatiu, que compta amb els resultats de l’assemblea jove,
gràcies a la participació juvenil, i les entrevistes de diferents agents implicats.
A través de la figura de tècnica compartida de joventut, un agent de canvi social,
Joventut del Ripollès té la missió de desplegar les polítiques de joventut al municipi de
Campdevànol, coordinar tots els agents implicats (regidoria, Institut, entitats del
municipi, entre altres), promoure polítiques d’educació, d’ocupació, d’habitatge, de
mobilitat… per tal d’acompanyar i apoderar a la joventut durant el seu projecte de vida.
Per tant, els destinataris finals són la joventut de Campdevànol, algunes vegades de
forma directa i d’altres de forma indirecte, per exemple a través de polítiques a
l’Ajuntament, a entitats juvenils, entre altres.

5.2

OBJECTIUS

A partir de la diagnosi s’estableixen els objectius generals del Pla Local de Joventut,
que persegueixen la finalitat d’impulsar les polítiques de Joventut al municipi de
Campdevànol, sempre tenint en compte el criteri d’objectivitat, sostenibilitat i eficàcia.
A l’hora d’elaborar els objectius estratègics es tenen en compte les propostes de la
joventut i es parteix dels set grans reptes del Pla Nacional de Joventut de Catalunya
2010-2020, que són els següents:
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 REPTE 1: aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la població jove..
 REPTE 2: aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut.
 REPTE 3: aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves.
 REPTE 4: promoure una vida saludable de la joventut.
 REPTE 5: avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la
participació en allò col·lectiu del jovent.
 REPTE 6: universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè
l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment de cohesió.
 REPTE 7: avançar cap a un nou model de país i societat cohesionada,
vertebrada territorialment, sostenible, innovadora i inclusiva en les formes
d’organització col·lectiva.
Objectius generals
1. Impulsar les polítiques locals de joventut i vetllar perquè estiguin d’acord amb
les d’àmbit supramunicipal i en general amb Direcció General de Joventut.
2. Promoure que les persones joves siguin partícips i tinguin un paper
protagonista en el desenvolupament del seu entorn més proper, el seu
municipi.
Objectius específics
1. Garantir l’èxit en la trajectòria educativa, vetllant per aconseguir més formacions
complementaries al municipi i acomodar-les a diferents espais disponibles.
2. Aconseguir l’èxit laboral de la joventut a través d’una bona orientació i potenciar
l’Univers Jove. Així com impulsant l’apropament als diferents agents: referent
d’ocupació, el SOC, entre altres.
3. Fomentat l’experiència de mobilitat nacional i internacional dels joves del
municipi.
4. Treballar per impulsar polítiques d’habitatge per aconseguir l’arrelament dels
joves al municipi .
5. Educar, promoure i formar en l’àmbit de salut per una vida saludable i plena dels
joves.
6. Treballar per la sincronia entre les diferents entitats de participació existents al
poble i vetllar per la participació de la joventut.
7. Treballar per la oferta de cultura i oci al municipi i vetllar pel manteniment dels
espais.
8. Oferir a les persones joves la possibilitat de col·laborar amb el municipi i que
siguin reconegudes les seves tasques.
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5.3

CRITERIS METODOLÒGICS

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 aporta uns criteris metodològics i
eines concretes pel desplegament de les polítiques de joventut, es fonamenta amb el
treball en xarxa: la Interdepartamentalitat de l’Ajuntament, la interinstitucionalitat
(la col·laboració de diferents agents, com: Consell Comarcal del Ripollès, Oficina Jove
del Ripollès, Direcció General de Joventut, Agència de Desenvolupament del Ripollès,
Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès, Centres Educatius, Taula de Regidors de
Joventut Comarcal, Consorci de Benestar Social del Ripollès) i la participació jove de
la joventut de Campdevànol.
Pel que fa els principis rectors del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020
són quatre: participació, transformació, integritat i qualitat. Aquests principis s’han
tingut en compte per tal de dissenyar unes polítiques de joventut orientades a
l’acompanyament en el projecte de vida de la joventut de Campdevànol.


En quant al primer principi rector, la participació, el present Pla Local de
Joventut ha estat elaborat seguint una intervenció elaborada amb el conjunt
d’agents implicats, institucionals i socials, que participen amb coresponsabilitat.



Pel que fa el segon principi rector, la transformació, el Pla Local s’ha elaborat
des d’una perspectiva inclusiva de caràcter universalista, és a dir, es dirigeix a
tot el grup de joves, tant de forma directa com indirecta. Les polítiques de
joventut, igual que tota política pública, han de transformar la realitat per
garantir principis tals com la igualtat a tota la ciutadania, en concret a la
joventut, en l’espai econòmic, social i comunitari.



Pel que fa el principi rector d’integritat, cal donar resposta a les
problemàtiques o necessitats, ja que solen ser multicausals i estar
interrelacionades (per exemple: educació i treball), s’afegeix el concepte de
transversalitat

en

quant

a

treball

en

xarxa

(Interdepartamentalitat

i

interinstitucionalitat), que permet garantir la integritat de les polítiques, sobretot,
pel que fa a la inclusió.


En quant al quart principi rector, la qualitat, es garanteix si s’està fent bé,
l’eficàcia i l’eficiència. Un principi clau és el de proximitat, per ajustar les
necessitats específiques del territori i del col·lectiu. El Pla Nacional de Joventut
de Catalunya 2010-2020, proposa des dels inicis del disseny incorporar
l’avaluació per conèixer la realitat juvenil, com ara l’anàlisi de realitat de la
diagnosi.
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5.4

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Partint dels set gran reptes del Pla Nacional de Catalunya 2010-2020, s’estableixen set
blocs per articular les línies estratègiques a seguir en els propers anys.

a) EDUCACIÓ
Garantir l’èxit en la trajectòria educativa, vetllant per aconseguir més formacions
complementaries al municipi i acomodar-les a diferents espais disponibles.
Causes conegudes:


Manca un espai per la joventut



Poca oferta formativa no reglada al municipi



Desplaçament obligatori per cursar la ESO

A qui afecta
A joves des dels 12 anys.
Criteris metodològics
Participació: estan implicats agents com la joventut, la figura de tècnica compartida
de joventut, els referents dels centres educatius, entre altres.
Transformació: es busca la igualtat en l’àmbit econòmic, social i comunitari. Vetllar
pel canvi transformador de la joventut i per la seva trajectòria acadèmica, així com
l’acompanyament en el seu projecte de vida.
Integritat: l’educació és transversal, doncs hi ha correlacions educació-treball,
educació-habitatge… és el resultat de la interacció entre diferents agents i d’un treball
en xarxa.
Qualitat: l’eficàcia i l’eficiència es poden avaluar any rere any, segons l’itinerari que
segueix la joventut. Per avaluar la realitat juvenil, es pot seguir el model d’avaluació
dels següents apartats.
Possibles línies de treball
 Fer servir espais ja existents al poble, com ara treballar per una millora de
la biblioteca.
 Treballar per impartir formacions amb ús pràctic en el món laboral
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 Treballar per subvencionar el transport públic com a mètode de transport
per accedir a la ESO a Ripoll o altres centres del Ripollès.

b) TREBALL
-

Aconseguir l’èxit laboral de la joventut a través d’una bona orientació i
potenciar l’Univers Jove. Així com impulsant l’apropament als diferents
agents: referent d’ocupació, el SOC, entre altres.

-

Fomentat l’experiència de mobilitat nacional i internacional dels joves del
municipi.

Causes conegudes:
-

Poca varietat en ofertes de feina

-

Poca difusió d’ofertes de feina

-

Necessitat de promocionar les ofertes de feina, sobretot en període estival.

-

Bon funcionament dels programes de mobilitat internacional anteriors.

A qui afecta
En quant a orientació acadèmica, a partir dels 12 anys. En referència del món laboral,
a joves a partir dels 16 anys (edat legalment establerta per treballar)
Criteris metodològics
Participació: estan implicats agents com la joventut, la figura de tècnica compartida
de joventut, la figura de referent d’ocupació juvenil, el SOC, entre altres.
Transformació: es busca la igualtat en l’àmbit econòmic, social i comunitari. Vetllar
pel canvi transformador de la joventut i per la seva transició a l’etapa adulta, així com
l’acompanyament en el seu projecte de vida.
Integritat: una bona orientació és clau per les diferents vies a escollir que tenen els
joves (seguir estudiant o incorporar-se al món laboral), és un treball transversal que
serveix abordar diferents problemàtiques (per exemple: educació i treball)
Qualitat: l’eficàcia i l’eficiència es poden avaluar any rere any, segons l’itinerari que
segueix la joventut. Per avaluar la realitat juvenil, es pot seguir el model d’avaluació
dels següents apartats.
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Possibles línies de treball
 Treballar per la creació d’una cartellera d’ofertes de feina orientades al
públic jove.
 Vetllar per impulsar iniciatives des del consistori
 Cooperar amb agents del territori de l’àmbit de l’ocupació per oferir
assessorament i acompanyament laboral a la joventut.
 Impulsar el reconeixement del voluntariat juvenil amb un document
acreditatiu.

c) HABITATGE
Treballar per impulsar polítiques d’habitatge per aconseguir l’arrelament dels
joves al municipi .
Causes conegudes:


Descens de l’emancipació juvenil respecte anys anteriors



Poques ofertes d’habitatge

A qui afecta
A joves a partir dels 18 anys.
Criteris metodològics
Participació: hi ha molts agents implicats, tant la joventut, la figura de tècnica
compartida de joventut, la Generalitat de Catalunya, entre altres.
Transformació: en moment de canvis, cal que s’actuï amb esperit transformador. La
transició domiciliaria del domicili familiar al propi domicili és un pas clau que fan els
joves en el seu projecte de vida. Es busca la igualtat d’oportunitats per les persones
joves en l’àmbit de l’habitatge.
Integritat: es treballen diferents focus d’interès d’una forma integral i inclusiva, com
ara treball-mobilitat, treball-habitatge, cohesió social-habitatge…
Qualitat: l’eficàcia i l’eficiència es poden avaluar any rere any, segons l’itinerari que
segueix la joventut. Per avaluar la realitat juvenil, es pot seguir el model d’avaluació
dels següents apartats.
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Possibles línies de treball
 Promoure l’assessorament per part dels diferents agents del territori i
simplificar la tramitació administrativa per accedir a ajuts, prestacions o
subvencions en l’àmbit d’habitatge.

d) SALUT
Educar, promoure i formar en l’àmbit de salut per una vida saludable i plena dels
joves.
Causes conegudes:


Manca d’espai físic per resoldre dubtes de salut sexual



Poca prevenció de riscos sexuals



Necessitat de promocionar la vida saludable

A qui afecta
A joves des dels 12 anys.
Criteris metodològics
Participació: estan implicats diferents agents, des dels referents de salut, els centres
educatius, la figura de la tècnica compartida, els representants polítics de
Campdevànol, entre altres agents.
Transformació: promoure canvis transformadors com ara la vida saludable, fomentant
l’esport i l’educació de maneres de fer i com a valors, els aporta als joves una
transformació del seu context social i comunitari.
Integritat: s’inclouen diferents aspectes, com ara educació-salut, cohesió social-salut,
entre altres. Treballant la salut s’aconsegueix incidir en temàtiques multicausals, d’una
manera transversal.
Qualitat: per avaluar la realitat juvenil, es pot seguir el model d’avaluació dels
següents apartats.
Possibles línies de treball
 Treballar en l’habilitació d’un espai de consulta de dubtes de sexualitat
 Fomentar la protecció sexual, per exemple oferint preservatius gratuïts
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 Promoure formacions per la joventut des dels instituts per exemple amb
les dinàmiques que ofereix Joventut del Ripollès, així com formacions
fora de l’horari lectiu.

e) PARTICIPACIÓ
Treballar per la sincronia entre les diferents entitats de participació existents al
poble i vetllar per la participació de la joventut.
Causes conegudes:


Manca d’interès



Marge reduït d’edat al Consell Juvenil Municipal



Falta de coordinació amb el consistori i algunes entitats

A qui afecta
A joves des dels 12 anys.
Criteris metodològics
Participació: participen diferents agents, com ara els representants polítics de
Campdevànol, la figura de la tècnica compartida, entitats municipals, comissions de
festes, entre altres.
Transformació: es busca la igualtat en l’àmbit econòmic, social i comunitari. Vetllar
per l’acompanyament en el projecte de vida de la joventut i que siguin partícips per
aconseguir un canvi en l’espai econòmic, social i comunitari..
Integritat: la participació és fonamental en l’arrelament de la joventut, és un focus
d’interès multicausal on també incideixen l’educació, el treball, la cultura i oci, la
cohesió social…
Qualitat: l’eficàcia i l’eficiència es poden avaluar any rere any, per avaluar la realitat
juvenil, es pot seguir el model d’avaluació dels següents apartats.
Possibles línies de treball
 Ampliar l’edat al Consell Juvenil Municipal, la figura de la tècnica
compartida pot actuar com a mediadora.
 Treballar per impulsar el banc del temps
 Sincronitzar les activitats de les entitats
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f) CULTURA I OCI
Treballar per la oferta de cultura i oci al municipi i vetllar pel manteniment dels
espais.
Causes conegudes:


Falta d’oferta de cultura i oci juvenil



Casos d’hàbits poc saludables



Hi ha poca sensibilització cap a entitats ja existents com l’AEIG Els Vàndals,
entitats esportives potents…



A partir dels 18 anys es desvinculen pel que fa l’oci nocturn



Necessitat de trobar relleu generacional



Possibilitats de portar a terme una experiència de mobilitat internacional

A qui afecta
A joves des dels 12 anys.
Criteris metodològics
Participació: participen diferents agents, com ara els representants polítics de
Campdevànol, la figura de la tècnica compartida, entitats municipals, comissions de
festes, entre altres.
Transformació: es busca la igualtat en l’àmbit econòmic, social i comunitari. Vetllar
pel canvi transformador de la joventut i per la seva transició a l’etapa adulta.
Integritat: la participació en la cultura i l’oci i l’arrelament dels joves és un focus
d’interès multicausal on també incideixen l’educació, el treball, la participació, la
cohesió social…
Qualitat: l’eficàcia i l’eficiència es poden avaluar any rere any, per avaluar la realitat
juvenil, es pot seguir el model d’avaluació dels següents apartats.
Possibles línies de treball
 Treballar per oferir cultura i oci nocturn en dates senyalades, com ara la
Festa Major del poble, festes de barris…
 Sincronitzar i treballar amb xarxa amb les entitats del poble per tal que
cap col·lectiu quedi exclòs de l’oferta de cultura i oci al municipi.
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 Treballar per crear un equip de futbol sala.
 Fomentar les curses, jornades i activitats esportives per a un públic jove.
 Treballar per arreglar les pistes del poble.
 Treballar per seguir amb els programes de mobilitat.

g) COHESIÓ SOCIAL
Oferir a les persones joves la possibilitat de col·laborar amb el municipi i que
siguin reconegudes les seves tasques.
Causes conegudes:


Desvinculació del municipi



Necessitat de fer un acompanyament a nouvinguts

A qui afecta
A joves des dels 12 anys.
Criteris metodològics
Participació: participen diferents agents, com ara els representants polítics de
Campdevànol, la figura de la tècnica compartida, entitats municipals, comissions de
festes, entre altres.
Transformació: la cohesió social és universal, el que es pretén és aconseguir un
canvi en l’espai econòmic, social i comunitari de la joventut.
Integritat: arrelar els joves és un focus d’interès multicausal on també incideixen
l’educació, el treball…
Qualitat: l’eficàcia i l’eficiència es poden avaluar any rere any, per avaluar la realitat
juvenil es pot seguir el model d’avaluació dels següents apartats.
Possibles línies de treball
 Fomentar la borsa de voluntariat arreu del municipi
 Treballar en tots els àmbits (educació, ocupació, habitatge…) de forma
transversal per promoure l’arrelament del joves al municipi
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6. FASE D’AVALUACIÓ
L’avaluació del Pla Local de Joventut de Campdevànol ha de permetre determinar en
quina mesura els projectes i les accions assoleixen els objectius establerts, és a dir,
l’avaluació actua com a indicador d’efectivitat del Pla Local de Joventut a la pràctica.

A més a més, adaptar els aspectes del Pla Local de Joventut a les noves necessitats
de la realitat, per tant, a més de tenir un paper d’anàlisi, servirà per actualitzar el Pla
Local de Joventut durant el transcurs dels propers anys.
Es defineixen dos criteris a l’hora d’avaluar el Pla Local de Joventut:
1. Objectivitat: s’avaluarà si els programes responen a una necessitat i/o
demanda real dels ajuntaments i/o de la joventut del municipi.
2. Sostenible i efectiu: que sigui eficaç i que s’ajusti al pressupost.
Per tal de portar a terme l’avaluació, en el present Pla Local de Joventut es fa un
plantejament d’una proposta de model d’avaluació: una avaluació de les actuacions,
una avaluació operativa, una avaluació estratègica i una avaluació general.

Regularment, tindrà lloc una avaluació de les actuacions, aquesta és recomanable que
sigui de manera continuada a mode de recull de dades qualitatives i quantitatives de
les accions i activitats que es van portant a terme.
Una avaluació operativa amb una periodicitat anual, aquesta tindrà el format d’una
memòria del Servei de Joventut. Seria molt interessant fer una comparativa amb
memòries d’anys anteriors per tal de fer evident l’evolució al llarg del temps. Per altra
banda, una avaluació estratègica, per tal de determinar el grau d’assoliment dels
objectius marcats i adaptar-ho o ajustar-ho a les possibles necessitats de la realitat
juvenil que han anat sorgint. Seria interessant que hi participessin tots els agents
implicats tècnics/ques, representació política i la població juvenil.
Un cop finalitzi el període de vigència del Pla Local de Joventut, tindrà lloc l’avaluació
final o general, aquesta es caracteritza per ser fruit de les conclusions de les
avaluacions anuals i un resum de les dades quantitatives i qualitatives, amb la finalitat
de determinar el grau d’assoliment dels objectius establerts, buscar noves propostes
estratègiques de millora pel proper Pla Local de Joventut.
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