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1.- PUNT DE PARTIDA
Introducció
Un Pla Local de Joventut és un document de treball on es recull la planificació
estratègica de les polítiques de joventut municipals per als propers 4 anys. Com
a tal, és un document obert i viu, que en funció dels canvis de la realitat juvenil
i les necessitats que puguin sorgir, es pot anar revisant i modificant.
Aquest és el IV Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de Lloret de Mar des que
es va aprovar el primer l’any 2005. Si fem un repàs històric, comprovarem com
les polítiques s’han anat adaptant als temps. Si bé en un principi es donava molt
valor a les polítiques de caire cultural i educatiu, progressivament s’han anat
transformant amb el temps, a polítiques amb programes on la cohesió social, i
la promoció dels hàbits saludables i la prevenció de les conductes de risc, han
anat guanyant pes, fruit sobretot dels canvis econòmics i socials que la població
en general, i la joventut en particular, han experimentat en els darrers anys.
El darrer pla es va executar al 100% i va aconseguir el seu propòsit en gran
mesura, tot i que els resultats, objectivament parlant, són molt difícils de
valorar, ja que en molts aspectes, la nostra funció és la de sembrar la llavor
perquè el mateix jove la faci créixer i esdevingui adult amb una bona base.
Han estat els mateixos joves, a partir de les dades objectives de les enquestes
i estadístiques públiques, i també de converses amb grups de joves de diferents
condicions, que ens han reafirmat, i en algun cas canviat, la imatge que com a
professionals teníem de la realitat juvenil. Aquesta visió de la realitat juvenil
actual ens ha permès planificar amb més concreció allò que la societat juvenil
precisa amb major concreció i menor marge d’error.
El Present PLJ pretén ser una eina de planificació estratègica i transversal per
als propers 4 anys, que s’executarà d’acord amb les necessitats i inquietuds dels
joves lloretencs/ques, fent-los partícips en diferents parts del procés. La seva
avaluació determinarà el camí a seguir, ja sigui de continuació o canviant-lo per
poder assolir els objectius.
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Marc Normatiu
La Llei 33/2010 de l’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, en el seu Art. 13.1.a
estableix que els municipis poden dur a terme les actuacions complementàries
en matèria de joventut següents:
a) Elaborar plans locals en matèria de polítiques de Joventut, amb
l’assessorament, si ho requereixen, de l’Agència Catalana de la
Joventut.

Des de 2017 el suport econòmic als serveis locals i comarcals de joventut de la
Direcció General de Joventut es vehicula a través del contracte programa amb
el Departament de Treball, Afers Socials i Família.
•

Per a la signatura de l’esmentat contracte programa, a través de la Fitxa43, cal annexar a la sol·licitud, l’acord del Ple Municipal (o òrgan
equivalent) de l’aprovació del Pla Local de Joventut.

La vila
Lloret de Mar, situada a la Comarca de La Selva, és una vila amb una superfície
de 47 km2 i una població, a data 2 de gener de 2020, de 39.569 habitants, dels
quals 20.197 són homes i 19.372 dones. Un 39% d’aquesta dada correspon a
immigració (taxa que ha minvat gairebé un 11% respecte a fa 4 anys). Els
països amb més representació i que aporten més de 1.000 ciutadans són Rússia
(2.322), la Índia (1.257), Marroc (1.221),Romania (1.098) i Argentina (1.084).
D’aquests, 7.089 són joves d’edats compreses entre els 14 i els 29 anys. Un
17.98% sobre el total de la població. La proporció entre noies i nois és
pràcticament la mateixa. (51.38% nois vers 48.62% noies).
Respecte al 2016, la vila ha guanyat al voltant de 1.000 habitants. L’any 2016
parlàvem d’una pèrdua de 2.000 persones respecte al 2012. Fruit de la recessió
econòmica molta de la immigració va anar marxant i paulatinament la població
va anar disminuint. Lentament sembla que hi ha un canvi de tendència que
provoca un creixement més natural o moderat que els viscuts amb anterioritat,
on la població creixia a un ritme inassolible en molts aspectes.
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No és cap secret que l’economia es basa gairebé en el turisme, i la seva situació
geogràfica la fa amb unes característiques i necessitats determinades i
diferenciades en gran mesura d’altres poblacions. S’han esmerçat, i encara s’hi
estan esmerçant, molts esforços i iniciatives per reformular el model de ciutat i
de turisme, i ja es comencen a veure els resultats. Desestacionalitzar el turisme,
allargar la temporada, diversificar el tipus de turista, etc., són paraules i
objectius que tenim tots els ciutadans en ment i que des de l’Administració es
treballa per aconseguir. Hi ha petits indicis que mostren una tendència al canvi
que en els propers anys podrem comprovar.
I aquests canvis suposen un treball transversal de tots els agents implicats,
públics i privats, i dels quals el jovent n’és un actor principal en tant que són el
motor de canvi del Lloret del futur.
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L’Ajuntament i la Secció de Joventut
Fruit del resultat de les darreres eleccions municipals, l’equip de govern ha
actualitzat l’organigrama municipal, adaptant-lo als nous temps i necessitats
quedant de la següent forma:
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La situació de la secció de Joventut continua estant dins l’àrea de serveis a la
persona com a secció autònoma amb les següents característiques, que són
aplicables també al Pla Local de Joventut que presentem:

Recursos Humans
La secció de Joventut disposa per a dur les seves funcions de 6 persones
distribuïdes de la següent manera:
-

Personal contractat que forma part de la plantilla de l’Ajuntament:
o Un tècnic de Joventut
o Un dinamitzador

Aquestes dues persones treballen exclusivament per a la secció de Joventut
amb un contracte de jornada completa.
-

Personal contractat a través de contractes de serveis:
o Tres monitors a El Puntet i El Puntet de Fenals.
o Un Supervisor d’Els Bucs d’El Puntet.

Aquestes quatre persones treballen exclusivament per a la secció de Joventut
amb un contracte de mitja jornada.

Recursos Financers
La Secció de Joventut gestiona directament en el pressupost de 2019, la
quantitat de 242.380,42€, que representa el 0.29% del total del pressupost
de la corporació. (-0.12% respecte al 2016, degut a la desaparició de la figura
de la Impulsora de la Garantia Juvenil).
Cal remarcar que hi ha programes destinats directament o en part a la població
juvenil que estan en partides d’altres seccions per motius ben diferents. També
hi ha serveis d’altres àrees que impliquen directament a joves que en tenir les
partides assignades a d’altres seccions o projectes, no s’inclouen en aquest
import i que de ser gestionats per Joventut engreixarien considerablement la
xifra.
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Recursos Estructurals
La secció de Joventut disposa de TRES equipaments destinats específicament a
joves i gestionats pel departament.
-

El Puntet. Inaugurat l’any 1995, amb format de Casal de Joves, consta
d’uns 272 m2, consta, a més de l’entrada amb dos despatxos, d’una gran
sala de 150 m2 destinada a espai de lleure, informació, on es pot
connectar-se a Internet, jugar a ping-pong, jocs de taula, llegir, fer
deures o simplement passar l’estona amb els amics i monitors. La Sala
Polivalent, més reduïda, on reunions, trobades, classes de formació i
d’altres activitats més reservades per a col·lectius hi tenen cabuda.

-

El Puntet de Fenals. Inaugurat l’any 2007 en el veïnat de Fenals,
d’aproximadament 200 m2. En format similar a El Puntet, consta de dos
espais modulats. Els serveis que hi poden trobar els joves és el mateix
que l’altre equipament, amb la diferència que aquest té un futbolí.

-

Els Bucs d’El Puntet. Inaugurat l’any 2013, dues sales d’uns 25 m2
cadascuna, destinades com a sales d’assaig, insonoritzades i
sonoritzades, equipades amb tot el necessari per als assajos musicals
dels grups, i amb la possibilitat d’enregistrament dels assajos i temes en
bona qualitat no professional.
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2. – AVALUACIO PLJ 2016-2020
Avaluació PLJ 2016-2020
Des de la secció de Joventut, cada cop que acabem un projecte o activitat en
fem una valoració amb els participants i/o agents implicats. Depenent de la
naturalesa del projecte, la valoració pot ser:
-

Quantitativa (dades d’inscripció, resultats quantificables, etc.) al seu torn
pot ser Relativa (creuament de dues dades, com ara inserció laboral /
demandes) o Absoluta (nombre total).

-

Qualitativa (impressió dels joves o agents implicats). També la
subdividim en Objectiva (la valoració del propi jove participant) o
Subjectiva (la valoració de l’agent tècnic responsable)

Altrament, a finals d’any, fem una memòria de tot el que s’ha fet des de la
secció amb les diferents valoracions. (annex núm. 1)
Pel que fa a la resta de projectes enumerats en el darrer PLJ 2016-20, és a
criteri de la secció que organitza l’activitat, la forma d’avaluar els resultats. Des
de Joventut se’ls ha demanat les avaluacions que han fet dels seus programes
inclosos en el PLJ 2016-20. El retorn ha estat desigual tan pel que fa referència
a la resposta com a les dades.
A continuació, seguint l’estructura de les accions del darrer pla, es mostrarà
l’avaluació general de les accions amb dades de diferents períodes (algunes dels
4 anys globals, d’altres tan sols del darrer any), fent especial menció a tot el
que fa referència a l’assoliment directe dels objectius proposats i especialment
i més extensament els projectes liderats per la nostra Secció de Joventut.
Un 100% d’accions executades, 2 que s’han deixat d’oferir, 2 a l’espera de
convocatòria i 55 que han tingut la continuïtat anual en podria ser un breu
resum.
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1r. ACONSEGUIR L’ÈXIT EN LA TRAJECTÒRIA EDUCATIVA DE LES
PERSONES JOVES
Acció 1. El Puntet en concret i l’Ajuntament en general com a lloc de
pràctiques d’estudiants.
Valoració: (2016-2019)
- El darrer alumne que va estar a la secció de Joventut fou el 2015.
- Un total de 65 estudiants han cursat pràctiques en el conjunt de
l’ajuntament.
Vigent

Acció 2. El Puntet com a lloc d’atenció a alumnes expulsats.
Índex d’avaluació
- Valoració subjectiva de cada cas en concret.
- Nombre de joves que s’acullen al programa. (entenent que un nombre
alt no significa èxit)
Valoració: (cursos 2015-16 fins 2018-19)
- 45 alumnes.
Vigent

Acció 3. Cursos de formació no reglada adreçada als joves

Índex d’avaluació
- Nombre de participants a cada curs en relació a les places ofertes.
- Grau de satisfacció de l’alumne en el qüestionari de satisfacció.
Valoració: (2016-2019)
- 27 cursos
- 290 inscrits de 491 places ofertades
- Valoració qualitativa molt positiva en tots els casos
Vigent
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Acció 4. Servei d’Intervenció Educativa (SIE)

Índex
-

d’avaluació
Proves de nivell inicials i finals de llengua i matemàtiques.
Avaluació inicial i final dels hàbits bàsics de treball, conducta i higiene.
Haver incorporat habilitats i actituds adients d’interacció i socialització.

Valoració: (cursos 2015-16 fins 2018-19)
-

Una vintena de joves de secundària per curs, derivats des dels instituts i
Serveis socials (Pro Infància)
Un 85 % acaba el curs
Vigent

Acció 5. Pla de Transició al Treball (PQPI – PTT)

Índex d’avaluació
- Grau d’èxit dels alumnes en el seu propòsit respecte el total d’inscrits.
(laboral, retorn al sistema educatiu, obtenció del GES)
Valoració: (cursos 2015-16 fins 2018-19)
-

70 alumnes han aprovat. (98%)
22 tenim constància que han continuat amb un CFGM, 10 en el
darrer any. De la resta d’alumnes no s’en té constància de la seva
progressió en d’altres centres si és que n’hi ha hagut.
Vigent

Acció 6. Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)
Índex d’avaluació
- Grau d’assistència dels alumnes i èxit acadèmic.
Valoració (cursos 2018/2019)
-

80% d’assistència
100% superació del curs.
Vigent
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Acció 7. Beques municipals per a estudiants superiors

Índex d’avaluació
- Nombre de beques sol·licitades i concedides.
Valoració: (cursos 2018/2019)
- 77 sol·licituds i 53 beques concedides (2016-17)
- 87 sol·licituds i 56 beques concedides (2017-18)
- 130 sol·licituds i 54 beques concedides (2018-19)
Vigent

Acció 8. Pla educatiu d’entorn

Índex d’avaluació
- Participants inscrits a les diferents propostes.

Valoració: (cursos 2018/2019)
-

235 alumnes inscrits al Taller de música
300 alumnes inscrits al taller de teatre

Vigent

Acció 9. Centre de formació de persones adultes
Índex d’avaluació
- Nombre d’inscrits a la diferent oferta
- Grau d’alumnes que superen el curs
Valoració: (cursos 2018/2019)
- 502 alumnes de mitjana
- Un 65% d’èxit acadèmic
Vigent
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2n. ACONSEGUIR L’ÈXIT EN LA TRAJECTÒRIA LABORAL DE LES
PERSONES JOVES.

Acció 10. Garantia Juvenil
Índex d’avaluació
- Nombre de joves inscrits a Garantia Juvenil
- Nombre de joves beneficiaris d’algun programa
- Nombre d’insercions laborals (com a treballador o autònom)
Valoració: (2016/18)
- 747 inscrits acumulats fins 31 de maig 2018.
- 143 joves beneficiaris d’algun programa fins maig 2018.
- Amb posterioritat de maig de 2018, no tenim dades, ja que la
inscripció es fa a través del SOC.
Vigent el programa sense Impulsora des de maig de 2018

Acció 11. Taula Joves i ocupació
Índex d’avaluació
- Nombre d’acords executats a la taula.
Valoració: (2016-18)
- En ser de nova creació, la taula ha esdevingut més un espai de
coordinació, d’unificació de criteris i d’informació que un espai
executiu pròpiament dit.
Suspesa amb la desaparició de la Impulsora de Garantia Juvenil el
maig de 2018
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Acció 12. Hackató en innovació i emprenedoria

Índex d’avaluació
- Grau de satisfacció dels joves assistents
- Grau de satisfacció dels negocis participants
- Nombre de propostes realitzades i amb resultat d’èxit.
Valoració:

-

13 joves i 4 comerços en l’edició de 2016.
L’edició del 2017 es va posposar amb un canvi de format adaptat a la
realitat en consens amb els tutors de batxillerat dels instituts que van
aportar els joves d’entre els que ho van sol.licitar a partir d’una
xerrada explicativa del què era un Hackató a les aules.
Els negocis amb un alt índex de satisfacció, ha fet que no costi gens
trobar-ne, o que ells mateixos es proposin per a formar-ne part.
La satisfacció dels 12 participants és molt alta. (valoració 2018)

-

3 comerços en l’edició de 2018. Satisfacció total (valoració 2018)

-

Satisfacció absoluta per part dels tutors de Batxillerat
Sense dades fiables de les propostes executades, per poc retorn en
l’enquesta després d’un any als comerços.
Vigent

-

-
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Acció 13. Servei d’ocupació Municipal (SOM) – Borsa de Treball
Índex d’avaluació: (2016- maig 2019)
- Nombre d’ofertes: 2116
- Persones usuàries : 2142
- Insercions comunicades: 35% aproximadament
- 40% dels usuaris són joves d’entre 16 i 29 anys.
Vigent
Acció 14. Antena Lloret
Índex avaluació: (2016-2017)
- Nombre de visites
- Nombre empreses creades

Valoració: Dades 2106+2107
- Nombre de visites: 10298
- Nombre d’empreses creades: 517
Reformulat
Acció 15. Aula de recerca activa de feina

Índex d’avaluació
- Persones usuàries –Insercions comunicades
Valoració:
- Sense dades. Empresa externa
A l’espera nova convocatòria

Acció 16. Aula de recerca activa de feina de Garantia Juvenil

Índex d’avaluació
- Persones usuàries. Sense dades.
- Insercions comunicades
Valoració:
- Sense dades. Empresa externa

Executat al 2016. Ja no s’ofereix
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Acció 17. Formació Ocupacional
Índex d’avaluació
- Nombre d’alumnes matriculats: 15 alumnes
- Grau d’assistència d’un 80% aprox.
Any 2016. 2017 sense convocatòria

Acció 18. Cursos de formació som (Servei Ocupació Municipal)
Índex d’avaluació
- Nombre d’alumnes matriculats
- Grau d’assistència
Valoració: (cursos 2015-16 a 2018-19)
- 1699 alumnes matriculats
- Sobre el 68% d’assistència a les formacions
Vigent
Acció 19. Programa d’orientació i acompanyament a la inserció
Índex d’avaluació
- Persones usuàries
- Insercions comunicades
Valoració: (cursos 2015-16 a 2018-19)
- 428 persones usuàries inscrites
- 106 persones que han comunicat la seva inserció
Vigent

Acció 20. Joves per l’ocupació
Valoració: 2016+2017
- Nombre de participants 18+8
- Assistència a la fase teòrica. 90%
- Grau d’inserció laboral un cop acabat el període de pràctiques
65%+100% (50% contracte 6 mesos i 50% temporada estiu)
- 14 empreses participant del projecte oferint pràctiques
A l’espera de nova convocatòria
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Acció 21. Fem ocupació pels joves
Índex d’avaluació
- Nombre de contractes efectuats.
- Nombre d’empreses
- Nombre de joves interessats
Valoració: (convocatòria 2016-18 i 2017-19)
- 18 contractes de 9 empreses tancats a 18 joves
Vigent
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3. ACONSEGUIR L’ÈXIT EN TRANSICIÓ DOMICILIÀRIA DE LES
PERSONES JOVES.
Acció 22. Borsa d’habitatge
Índex d’avaluació:
- Nombre de pisos detectats i posats a la borsa
- Nombre de persones inscrites a la borsa
- Nombre de contractes de lloguer signats
- Absència de problemes en el seguiment posterior a la firma
Valoració: (2016-19)
- 131 pisos detectats i posats a la borsa (acumulats)
- 131 contractes de lloguer signats.
Vigent
Acció 23. Masoveria urbana

Índex d’avaluació
- Nombre de pisos posats a la borsa
- Nombre de contractes de lloguer signats
- Absència de problemes en el seguiment posterior a la firma
Valoració:
- 5 pisos posats a la borsa
Vigent

Acció 24. Tramitació ajuts de lloguer
Índex d’avaluació
- Nombre de sol·licituds efectuades.
- % de sol·licituds admeses a tràmit i resoltes favorablement. (Tenint
en compte que més actuacions no significa una millor situació social)
Valoració:
- 473 sol·licituds/420 concedits (2016)
- 658 sol·licituds/572 concedits. (2017)
- 753 sol·licituds/ 695 concedits (2018)
- Sense dades del 2019.
Vigent
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Acció 25. Ajuts a l’habitatge (PEUE)

Índex d’avaluació
- Nombre d’actuacions efectuades. (Tenint en compte que més
actuacions no significa una millor situació social)
Valoració:
- 17 actuacions (2016)
- 26 actuacions (2017)
- 30 actuacions (2018)
- Sense dades del 2019.
Vigent
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4. PROMOURE UNA VIDA SALUDABLE DE LES PERSONES JOVES
Acció 26. Escoles esportives
Índex d’avaluació
- Nombre d’oferta
- Nombre d’inscrits
- Grau de satisfacció
Valoració:
- Atletisme, 225 inscrits anuals. A partir de 2017, l’escola d’atletisme va
passar al Club d’Atletisme Lloret
- Escola de Natació: 230 inscrits anualment de mitjana
vigent
Acció 27. Skate park
Índex d’avaluació
- Grau diari d’ocupació.
- Grau d’implicació dels joves.
- Grau de satisfacció.
Valoració:
- Moltíssima afluència diària.
- Contacte periòdic amb els usuaris per a millores en el parc.
- Es preveu una remodelació total del parc, d’acord amb els usuaris.
vigent
Acció 28. Parc d’street work out
Índex d’avaluació
- Grau diari d’ocupació.
- Grau d’implicació dels joves
- Grau de satisfacció
Valoració:
- Gran afluència diària.
- 2016 amb més implicació per part dels joves sobretot pel disseny del
parc.
- Club esportiu de Work Out en formació.

vigent
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Acció 29. Bike Parc
Índex d’avaluació
- Grau d’ocupació
- Grau d’implicació dels joves
- Estat del parc.
- Grau de satisfacció subjectiu
Valoració:
- Afluència més o menys gran segons època de l’any
- EL parc en bones condicions. Manteniment a càrrec dels joves.
Vigent
Acció 30. Pistes poliesportives obertes
Índex d’avaluació
- Grau d’ocupació diari
- Grau de satisfacció subjectiu
Valoració:
- Molta afluència a les 7 pistes durant tot l’any per part de molts
col·lectius diferents.
Vigent

Acció 31. Pistes esportives a la platja
Índex d’avaluació
- Grau d’ocupació
- Grau de satisfacció subjectiu
Valoració:
- Molta afluència diària. Al voltant de 1200 usuaris mensuals dels quals
un 95% són joves d’entre 12 i 29 anys, i un 25 % són joves lloretencs.
- Oberts de juny a setembre.

Vigent
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Acció 32. Vies Braves
Índex d’avaluació
- Nombre d’usuaris
- Impacte en el turisme i en els mitjans per part d’usuaris i premsa
- Grau de satisfacció
Valoració:
- Sense dades. És una via oberta al mar i no hi ha control d’usuaris.
vigent
Acció 33. Lloret de Mar Outdoor Experience
Índex d’avaluació
- Nombre d’usuaris
- Impacte mediàtic dels usuaris i de la premsa
- Implicació de les Entitats participants
- Valoració de les Entitats i dels participants
Valoració:
2016-2017
- 5 activitats anuals.
- 2800 participants.
2018
- 9 activitats
- 2520 participants
Activitat reformulada el 2018 amb més activitats menys nombroses. No tenim
dades de l’impacte mediàtic. Tan sols ens han fet arribar les dades dels
participants.
Vigent
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Acció 34. Patis oberts

Índex d’avaluació
- Nombre d’usuaris
- Grau de satisfacció dels usuaris
Valoració:
- Molta afluència sobretot els caps de setmana per part de col·lectius de
diferents països i practicant diferents esports.
Vigent

Acció 35. Programa I3

Índex d’avaluació
- Evolució del jove
- Que totes les parts compleixin allò acordat
Valoració:
-

14 joves de 14 famílies (any 2018)
7 noies i 7 nois
vigent

Acció 36. Espai Jove de Salut
Índex d’avaluació
- Nombre de consultes ateses
- Satisfacció dels usuaris
- Percepció de resultats positius de les intervencions.
Valoració: 2016-2018
- 50+58+62 usuaris
- 332 +351+ 421 visites efectuades
- 52 tallers d’habilitats socials a 1r i 2n ESO.
Vigent
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Acció 37. Programa Salut i Escola
Índex d’avaluació
-

Nombre de consultes
Nombre de xerrades i tallers.
Percepció de resultats a partir del retorn dels estudiants

Valoració: (2016-2017, 2019)
- Servei suspès durant el 2018 per baixa professional al càrrec.
- 27 xerrades en tres cursos
- 12 consultes anuals de mitjana.
- Bona sensació per part de la infermera al càrrec.
Vigent

Acció 38. Xerrades als IES
Índex d’avaluació
- Nombre de xerrades/taller
- Percepció subjectiva del formador a partir dels comentaris dels
alumnes.
Valoració:
- Dades de les xerrades de Joventut: Garantia Juvenil (4rt Eso i
Batxillerat) 2016-2017
- Xerrada “M’estima?” (mites amor romàntic) 1 xerrada doble a tots
els 11 4rts de la vila cada any. (22 xerrades)
- 1 xerrada doble als 6 Batxillerats dels Instituts sobre violència de
gènere. (12 xerrades). Curs 2018/19
- Que és un hackató? 8 Xerrades als Batxillerats. Curs 2017/18
- 4 xerrades “Habilitats per la vida”. Curs 2018/19
- Sense dades de la resta d’agents que fan xerrades. (mossos, Consell
Comarcal, ONG, etc)
Vigent
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Acció 39. Projecte Igualtat

Índex d’avaluació
- Nombre de xerrades.
- Percepció dels educadors a partir de les intervencions dels joves
- Nombre de tests fets i el seu resultat
Valoració:
- Xerrades a tots els 2on, 3r i 4rt d’ESO i Batxillerat
- Xerrades a Primària
- 100 tests fets anualment.
- Percepció de que es va prenent consciència molt lentament.
- Punt Lila als concerts de Festa Major des de 2018
Vigent
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5. AVANÇAR CAP A L’AUTONOMIA, EL DESENVOLUPAMENT
PERSONAL I LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES JOVES EN ALLÒ
COL·LECTIU.
Acció 40. Suport econòmic i logístic a les Associacions Juvenils
Índex d’avaluació
- Grau de satisfacció de les Associacions
- Quantitat de subvencions donades
- Quantitat de material sol·licitat i deixat
Valoració: (2018)
- 2 Esplais + 1 Associació juvenil d’activitats variades.
- Diferents materials i suport donats en funció de la demanda en
diferents campanes i activitats.
- Subvencions anuals a 3 entitats.
Vigent
Acció 41. El Puntet i El Puntet de Fenals com a Seu d’Associacions
Índex d’avaluació
- Quantitat d’hores utilitzades per les entitats
- Grau de Satisfacció de les Associacions
Valoració: (2018)
-

1701 hores a 71 entitats/Associacions amb un total de 7275
persones (Any 2018, els anteriors, amb xifres similars)
Totes les associacions repeteixen.
Vigent
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Acció 42. El Puntet i El Puntet de Fenals coma lloc de suport logístic
per Entitats

Índex d’avaluació
- Nombre de usuaris atesos
- Grau de satisfacció de les Entitats
Valoració: (2018)
- 4.434 inscripcions/venda d’entrades anuals aproximadament, xifra
amb tendència a l’alça si comparem amb els 4 anys anteriors.
Vigent
Acció 43. El Puntet 2.0
Índex d’avaluació
- Nombre
- Nombre
- Nombre
- Grau de

de seguidors aconseguits
d’interlocucions
de consultes ateses
comunicació de la informació

Valoració:
- 4916 seguidors acumulats a les diferents àrees a 31 de desembre de
2018.
- Les consultes estan incloses com a tals conjuntament amb les
telefòniques i presencials.
- De les interlocucions i les visites no en tenim dades.
Vigent
Acció 44. Pressupostos Participats
Índex
-

d’avaluació
Nombre d’assistents a les reunions
Nombre de propostes fetes
Nombre de votants
Grau de satisfacció dels veïns
Augment any a any de la participació

Valoració:
- 2016:
- 2017:
- 2018:
- 2019:
- Sense

37 propostes i 582 vots
55 propostes i 1760 vots
95 propostes i 1948 vots.
ajornat. L’import es sumarà al 2020.
dades respecte al nombre d’assistents a les reunions.
vigent

31

6.-UNIVERSALITZAR LA CULTURA ENTRE LA POBLACIÓ JUVENIL:
TREBALLAR PERQUÈ L’OFERTA CULTURAL RESPONGUI ALS
OBJECTIUS EDUCATIUS I SOCIALMENT COHESIONADORS
Acció 45. Descompte del carnet jove per activitats municipals
Índex d’avaluació
- Nombre de joves que es beneficien de la proposta.
Valoració:
- Sense dades concretes en ser comptabilitzades conjuntament amb
d’altres descomptes similars.
Vigent
Acció 46. Els Bucs d’El Puntet
Índex d’avaluació
- Nombre d’assajos
- % d’assajos respecte a l’ocupació màxima
- Bandes musicals usuàries
- Participació a les activitats proposades
Valoració: (2018)
- 680 hores anuals d’ús repartides en 298 assajos
- Aproximadament un 53% d’ocupació
- 8 bandes de mitjana aproximadament
- 26 bandes registrades a l’aplicatiu.
- Alta participació de les bandes a les activitats.
- Les dades estan en lleuger augment any a any.
vigent

Acció 47. El Concerts d’Els Bucs d’El Puntet
Índex d’avaluació
- Satisfacció de les bandes que actuen
Valoració:
- Més que positiva, tan pels grups com pel públic.
- S’està consolidant a nivell de públic i d’entitats de les barraques el nom
“El concert dels bucs” de la festa major.
vigent
Acció 48. Concurs Musical SONABUCS
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Índex
-

d’avaluació
Nombre de
Assistència
Qualitat de
Nombre de

formacions inscrites
de públic
les actuacions
vots del públic

Valoració:
- 23 el 2016 i 6 el 2017
- Assistència de públic modesta
- Alta qualitat de les formacions (segons jurat)
- El 2017 es va treure el jurat popular per mala experiència el 2016
- El 2018 es va suspendre per manca d’inscrits
En estudi la seva continuïtat

Acció 49. Diada de l’associacionisme Lloretenc - CultuFest
Índex d’avaluació:
- Nombre d’Entitats participants
- Nombre de públic i ressò
- Satisfacció dels participants
Valoració: (2017)
- Una vintena de Entitats participants
- Sense dades de públic assistent
- 2018: suspès.
En estudi de reformulació de dates/format
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7.- AVANÇAR CAP A UN NOU MODEL DE PAÍS I DE SOCIETAT
COHESIONADA, VERTEBRADA TERRITORIALMENT, SOSTENIBLE,
INCLUSIVA I INNOVADORA EN LES FORMES D’ORGANITZACIÓ
COL·LECTIVA
Acció 50. Barraques de les dues Festes Majors i El Clon Festival
Índex
-

d’avaluació
Grau de satisfacció de les entitats
Nombre d’assistents als actes
Nombre d’Entitats sol·licitants

Valoració:
- Satisfacció plena de les entitats que tenen la possibilitat d’aconseguir
uns ingressos per al seu club/Entitat extres.
- Altíssima assistència als diferents concerts.
- Augment any a any de les entitats sol·licitants, tant en nombre com en
diversitat de la seva naturalesa.
Vigent
Acció 51. El Puntet i El Puntet de Fenals
Índex
-

d’avaluació
Nombre assistents
Nombre d’assistents a les activitats
Nombre de propostes
Satisfacció dels usuaris mitjançant una enquesta anònima
Nombre de consultes
Nombre d’usuaris dels diferents serveis
Valoració en memòria anual
Satisfacció entitats i altres departaments amb qui col·laborem

Valoració:
-

Ateses les nombroses activitats que es desenvolupen amb els
equipaments com a centre, en l’annex núm 1 adjuntem tota la memòria
d’actuació del Departament de Joventut, on també s’hi trobaran
detallades la valoració d’altres accions d’aquest Pla Local liderades per la
Secció de joventut.
Vigent
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Acció 52. Servei de cessió de tendes d’acampada
Índex d’avaluació
- Nombre de nits que s’han sol·licitat anualment
Valoració:
- 100 nits de mitjana els darrers anys.
- Aquest servei es deixarà de prestar a la que les tendes actuals quedin
inservibles. Una continua davallada de la demanda, provocada
segurament per l’abaratiment espectacular de les tendes, ha provocat
que cada cop es demani menys vegades.
Servei que es deixa de donar.
Acció 53. Servei d’internet gratuït
Índex d’avaluació
- Nombre d’usuaris
- Índex d’ocupació respecte al total potencial
Valoració:
- 8436 el 2016, 6607 el 2017 i 7118 el 2018. Servei en decadència amb la
popularització massiva dels smartphones. La compra de lectors de DNIe
ha revifat el servei amb la demanda sobretot del certificat de delictes de
naturalesa sexual, que ha fet que joves de fins a 75 km de Lloret
vinguessin expressament a El Puntet, i també amb altres gestions amb
les administracions on el DNIe és necessari. Sense voler-ho, ens hem
constituït com a referents en els tràmits d’aquesta mena, en part gràcies
a la Policia Nacional que adreça a tothom a el Puntet quan són preguntats
pel DNIe.
Vigent
Acció 54. Recollida de Joguines per Reis
Índex d’avaluació
- Nombre de famílies beneficiàries
- Percepció subjectiva de la feina feta
- Nombre de joguines noves recollides
Valoració:
- Al voltant de 40 famílies beneficiàries anualment.
Vigent
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Acció 55. Tarda jove
Índex d’avaluació
- Nombre d’intervencions
- Nombre d’activitats efectuades
- Percepció subjectiva dels educadors
- Grau de satisfacció dels joves
- Nombre de joves participants diaris
Valoració: (2018)
-

11 accions/activitats
169 joves beneficiaris. ( 92 noies i 177 nois)
Vigent

Acció 56. Servei d’atenció a les famílies (SAF)
Índex
-

d’avaluació
Nombre de famílies ateses
Nombre de conflictes paternofilials resolts
Satisfacció de les famílies usuàries del servei

Valoració:
- El 2016 es va deixar d’oferir
Ja no s’ofereix

Acció 57. Pla d’acollida i ciutadania (PLAC)
Índex d’avaluació
- Nombre d’usuaris
- Grau d’èxit en les intervencions
Valoració: (2016-2019)
- 2388 participants repartits entre 29 projectes
Vigent
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Acció 58. Voluntaris x la llengua
Índex d’avaluació
- Nombre de parelles lingüístiques
- Enquestes de valoració posteriors
Valoració:
- 90 parelles anuals de mitjana
- Satisfacció generalitzada de les parelles que en molts casos esdevenen
amistats més enllà del voluntariat.
Vigent
Acció 59. Carnet de transport per a estudiants
Índex d’avaluació
- Nombre de carnets efectuats
- Nombre de viatges dels usuaris. Sense dades
Valoració:
- 257 carnets acumulats des de 2016.
- Sense dades de l’ús de cada carnet
- A partir del curs 2019/2020 l’empresa de transports serà l’encarregada
de la confecció i el control dels carnets.
Vigent
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3.- ANALISI DE LA REALITAT
Anàlisi de la Realitat
Per l’experiència de viure a la nostra vila de treball, per contacte directe amb
molts joves cada dia que ens fan arribar les seves inquietuds i necessitats, pel
coneixement de tot el teixit associatiu, cultural, municipal i privat de la població,
i sobretot per la continua observació del nostre voltant i les actituds i activitats
dels nostres joves, tenim un coneixement prou profund de la realitat. No obstant
això, la nostra percepció de la realitat pot estar condicionada o esbiaixada en
alguns punts.
Per poder afirmar amb rotunditat allò que passa amb el jovent de la vila, és
important aconseguir un recull de dades fiables (qualitatives i quantitatives) que
ens demostrin que el que estem fent en matèria de joventut és realment el que,
dins les nostres competències i possibilitats, “cal”, “el que els joves necessiten”
o “el més prioritari”. L’objectiu de fer l’anàlisi és conèixer la realitat juvenil del
municipi per a poder dissenyar i desenvolupar unes polítiques de joventut el
més realistes i integrals possibles.
La metodologia que s’ha utilitzat per analitzar la realitat juvenil del municipi, un
cop més ha combinat les tècniques quantitatives amb les qualitatives.
La metodologia quantitativa es basa principalment en l’explotació de fonts
secundàries públiques com són les estadístiques, resultat d’enquestes, padró,
dades observatoris, etc.
La metodologia qualitativa, a banda de la observació abans esmentada i la
nostra experiència, es basa a partir d’unes entrevistes fetes a diferents grups
de joves i agents socials, ja siguin agrupats per afinitats, o bé per edats o
col·lectius diversos. Hem extret una sèrie de dades, de propostes, d’inquietuds
i necessitats que els propis joves ens han fet arribar.
Així, hem fet petits grups de discussió amb joves i amb agents socials (amb
prioritat amb els que treballen directament amb joves des de l’ajuntament i
d’altres administracions que treballen al territori), on els participants exposaven
les seves idees i propostes en els diferents àmbits (habitatge, treball, cultura,
etc.). Val a dir que depenent de l’edat i/o necessitats del grup, aprofundíem més
en un aspecte o en altre. (Els més joves no tenen una idea formada encara de
l’accés a l’habitatge, per exemple).
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Les principals dades que es van extreure de la fase quantitativa de l’anàlisi de
la realitat són les següents:

1.- ÀMBIT SOCIODEMOGRÀFIC*

TAXA DE
JOVENTUT

18%

TAXA
IMMIGRACIÓ
JUVENIL

38.01%

DISTRIBUCIÓ
PER SEXES

53,58% Nois
46,42% Noies

* Font: Padrò d’habitants de l’Ajuntament de Lloret de Mar a data 1 de desembre de 2019.
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2.- ÀMBIT FORMATIU JUVENIL*
Dades Lloret / Dades Catalunya

No sap ni llegir ni
escriure

0,9%

Sense Estudis

21,60%/10%

ESO O Equivalent

41,66%/31,7%

Batx. FP o superior

21,60%/ 57%

Sense dades
<16 anys

14,21%

* Font: Padró d’habitants de l’Ajuntament de Lloret de Mar a data 1 de juny de 2019 i de
l’enquesta a la Joventut de Catalunya 2017
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3.- FEINA I MERCAT DE TREBALL*

ATUR

La taxa l’atur juvenil de la ciutat és del 3%
15% de total d’aturats són joves
l’atur femení representa un 56%

SECTORS
D’OCUPACIÓ

Gairebé la totalitat dels joves lloretencs ocupats (84,7%)
treballen al sector serveis. I un 11,6% en la construcció.
Dins el sector serveis, el 28% correspon a l’Hostaleria, i el 26,8
al comerç.

COM ES TROBA
FEINA?

41,4% a través de xarxes de proximitat
33,3% enviant currículums a les empreses
(en el cas dels autòctons aquest percentatge puja fins al
46,3%)

TEMPORALITAT

El 86 % dels joves assalariats de Lloret de Mar tenen un
contracte temporal.

QUALIFICACIÓ
DELS LLOCS DE
TREBALL

L’oferta de llocs de treball dels joves de 16 a 29 anys de Lloret,
es basa fonamentalment en els serveis de poc valor afegit
adreçats al sector turístic,

ATUR

EXPECTATIVES

Independentment del nivell d’estudis la temporalitat i la baixa
qualificació de les feines existents afecten a tots els joves de
manera transversal.

* Font: Observatori del Departament d’empresa i ocupació de data 31 de maig de 2019.
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4.- NTIC

ORDINADOR,
INTERNET I MÒBIL

Els percentatges de tinença d’ordinador, connexió a Internet
i telèfon mòbil es mouen entre el 90% i el 99,5%

XARXES 2.0 MÉS
USADES

Les xarxes socials més utilitzades pels joves de Lloret són
Facebook, Twitter i Instagram.
Instagram sobretot entre els joves més joves s’està
convertint en la gairebé única xarxa social que usen. Fins i
tot per sobre Whatsapp.
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Amb aquestes dades, a primer cop d’ull veiem un col·lectiu jove amb una taxa
d’immigració del 38%, amb baixa titulació, que dominen 3 llengües
majoritàriament. Amb menys atur que la mitjana de joves a Catalunya, tot i que
el treball es concentra en l’àmbit serveis, i de durada inferior a 6 mesos.
Tenim un risc de fuga que augmenta a mesura que el jove té més formació
acadèmica, propiciat per la baixa qualificació dels llocs de feina de la vila i per
la necessitat de trobar una feina estable i de tot l’any, molt difícil a la vila.
El coneixement dels serveis adreçats a joves són coneguts per la immensa
majoria, que a més fan servir les Tic d’una forma massiva.
Aquestes dades, bàsicament, són les que ja teníem, ja sigui per experiència,
per contacte amb joves i els agents que treballen en contacte amb ells. Tot i
això, és bo ratificar-les i contrastar-les amb dades més objectives.
Dues són les dades que cal remarcar.
Per una banda, el consum de Marihuana i derivats. Si bé a la darrera enquesta,
la quantitat és molt més baixa que la percepció que teníem, (amb un 5% de
joves que fumen habitualment), la percepció (no contrastada amb dades
objectives) és la d’un augment moderat del consum, propiciat sobretot per
l’augment de “fumaderos” legals.
I per l’altra banda, l’alta taxa de joves que, sense parella habitual, practiquen o
han practicat sexe sense prendre cap tipus de mesura de protecció o que ho fan
irregularment, a l’igual que en l’enquesta darrera. El fet de ser allà mateix ens
ha de fer estar alerta.
No obstant, amb les dades quantitatives que ens ofereix el padró i l’observatori
del Departament d’empresa i dades de l’enquesta a la joventut, vam decidir fer
un pas més enllà i d’alguna forma, contrastar les dades objectives amb dades
subjectives i organitzar la fase qualitativa de l’estudi sobre la realitat juvenil.
Vam organitzar diferents reunions de treball amb grups de joves afins quant a
edat i tarannà.
-

-

Monitors de Casal d’estiu. Dues sessions a dos casals d’estiu d’uns 25
participants de joves cadascuna. (D’entre 20 a 28 anys)
Joves músics que assagen als Bucs d’El Puntet. 1 trobada amb 6 joves.
Joves assistents a El Puntet de nacionalitats diverses. 3 trobades, una
amb 9 joves. (Entre 19 i 24 anys) i una altra amb 6 joves (entre 12 i 16
anys) i l’altra amb 5 joves (entre 17 i 20 anys)
Grup de joves adolescents. 1 trobada amb 9 joves. (entre 15 i 18 anys)
Entrevistes amb agents socials. 4 entrevistes. (tècnics de l’administració
que treballen amb joves des de diferents àmbits.)
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Cada grup va treballar independentment dels altres, fent més èmfasi en cada
grup als eixos d’anàlisi que més els motivava o preocupava a priori. Per
exemple, els adolescents no van tractar el tema de l’habitatge perquè és un
tema que a la seva edat encara el veuen lluny.
Es va treballar a partir de les sensacions que perceben ells del poble, creant un
espai de reflexió i anàlisi per part dels joves, que de forma conjunta debatien,
donaven la seva opinió i alhora feien propostes, sense cap mena de límits per
part del dinamitzador que detallem a continuació.
Les propostes detallades a continuació són el resultat d’aquestes trobades.
Sense filtres, hem aglutinat per temes i semblances aquelles més significatives
que es repeteixen més sovint. Som coneixedors que n’hi ha de possibles,
algunes que ja s’estan fent o a punt de fer-se, i d’altres que no es podran fer
per diferents motius. En tot cas, és el reflex del que els joves perceben i/o volen
i necessiten i així ho han expressat.
En fons groc, aquelles propostes que han generat un consens en tots i cadascuna
de les entrevistes i grups de discussió.

Monitors Casal d’Estiu

Grup adolescents

Músics dels Bucs
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PROPOSTES

HABITATGE I EMANCIPACIÓ
Accés a l’habitatge

Altres formes d’emancipació.

Posar al mercat pisos de lloguer públics
Fomentar pisos compartits entre estudiants locals que
estudien fora i viuen a Lloret, en forma de campus amb
preus segons resultat acadèmic

ESTUDIS I FORMACIÓ

Potenciar i ampliar l’oferta
educativa existent.

Sol·licitar ampliació de CFGM i CFGS amb modalitats més
enllà de les existents (Turisme i esports). (Proposta
Unànime)
Ampliar PQPI amb més varietat de modalitats.
Disposar d’una EOI al municipi.

Millorar el rendiment escolar i
lluitar contra el fracàs.

Ajuts a l’estudi

Formació complementària

Espai d’assessorament a l’estudiant com a lloc on poder
decidir el seu futur d’entre tota l’oferta
Acadèmia pública de reforç, també a l’estiu, a preus
assequibles.
Ampliació horaris Biblioteca Municipal, sobretot en
èpoques d’exàmens, en horaris nocturns, caps de
setmana i amb horari continuat. (proposta gairebé
unànime)
Beques de qualitat sense discriminació de distància ni de
procedència.
Fomentar el reciclatge de llibres de text, per fer-los més
assequibles a les famílies.
Sessions formatives (conferències, xerrades, tallers)
destinades a estudiants i postestudiants de temàtica
variada, i destinada a públic específic, encara que sigui
minoritari.
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FEINA
Potenciar i facilitar
l’emprenedoria.

Formació ocupacional
destinada a col·lectius
especialment vulnerables.

Promoció i ajuts reals i que arribin d’hora per fomentar
l’autoocupació
Establiment de micro recursos (format píndoles) i
periòdics per a joves no acostumats a cursos llargs en
hores i temps.
Un acompanyament tutoritzat els primers mesos de
feina en determinats col·lectius, per mediar entre
empresa i jove no adaptat a tenir feina i ser manat.
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CULTURA SALUT I ESPORTS COM A EINES COHESIONADORES I DE PARTICIPACIÓ
Festa major d’estiu més agosarada i completa més
enllà de l’estrictament tradicional i proper, oberta a
d’altres realitats. (Proposta unànime)
Potenciar una Festa major descentralitzada en
detriment de les Festes majors dels barris per crear
La Festa Major com a eina
sentiment de poble.
aglutinadora
Comptar amb el joves per a la programació dels
concert amb un procés participatiu.
Estudiar la creació d’un espai de trobada dels joves, on
fer la seva festa en condicions higièniques i de
seguretat.

La promoció de l’art, en totes les
seves vessants,

Creació d’un espai artístic on poder crear d’una forma
multidisciplinar. (Bucs d’Art)
Major participació dels usuaris en la presa de decisions
d’Els Bucs d’El Puntet

Salut

Campanyes d’educació sexual des de la visió femenina.
Donar a conèixer l’Espai Jove de Salut i traslladar-lo a
El Puntet.

Esports

Una veritable política de patis i camps oberts durant tot
el dia, o més pistes esportives. (Proposta unànime)
Recuperació de la pista de futbol platja durant els
mesos d’estiu.
Adequació dels vestuaris del camp de futbol d’el Molí
Gespa del camp de Futbol d’el Molí molt brut degut a
les gavines (ossos, excrements, etc)
Adequació i reforma de l’Skate Park

Altres

Visites guiades al patrimoni de Lloret
Pisos tutelats per a joves
Reforç a les escoles del coneixement de la vila i les
seves tradicions.
Retolació dels equipament municipals adaptats a
persones amb Trastorn de l’Espectre Autista.
Anàlisi exhaustiu de perquè hi ha un col·lectiu molt
gran que no es veu en l’oci normalitzat i “sa” i com
arribar-hi per crear sentiment d’arrelament.
Instal·lació de més fonts públiques.
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4. - DIAGNOSI
Diagnosi
L’anàlisi de la realitat juvenil ens proporciona una sèrie de dades quantitatives
i qualitatives immensa. El tractament d’aquestes dades, confrontades alhora
amb les polítiques de Joventut que s’estan duent a terme a la nostra vila, ens
donaran una diagnosi més exacta que ens permetrà fixar uns objectius
estratègics, que donin resposta a les necessitats dels nostres joves.
Els programes estaran dissenyats tenint en compte els principis rectors de les
polítiques de joventut, la Qualitat, la Participació, la Transformació i la
Integralitat.
Una primera conclusió extreta a partir sobretot de les dades qualitatives i les
accions proposades i un cop llegits els informes de retorn de les diferents
regidories als participants, i que s’ha de prendre com un Objectiu estratègic
comú de l’Ajuntament en general, i del Pla local en particular és la següent:
-

De totes les accions proposades en les que l’Ajuntament en té
competències per part dels participants a la fase qualitativa, moltes ja es
duien a terme en el moment de la seva demanda. Aquest fet ens porta a
visualitzar una manca de COMUNICACIÓ EFECTIVA, cronificada en el
temps i que es repeteix generació rere generació, de les polítiques i
serveis que els joves tenen al seu abast, que les valoren i creuen
necessàries, i que desconeixen la seva existència. Tenim web, xarxes
socials, apps, ràdio, etc. que tot i que donen tota la informació, aquesta
no arriba de forma efectiva al jove ciutadà. Aquesta mancança és encara
més accentuada si tenim en compte el nivell total d’accés a través del
web de totes els programes, actes i activitats que té la ciutadania en
general, i els joves en particular, més avesats amb les NNTT.
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-

Una altra conclusió que s’extreu, és la de la manca d’arrelament a la
vila i a les seves tradicions, tret d’un petit reducte de joves (sobretot
provinent de famílies lloretenques de les anomenades de “tota la vida” i
a partir dels 20-25 anys d’edat). Fins i tot en joves nascuts aquí i amb
pares de la onada immigrativa dels anys 60 amb el turisme es fa palès
un desinterès per les activitats més tradicionals i pel sentiment de
pertinença a la població, cosa que es generalitza a menys edat.

La resta de conclusions, alguns semblants a l’anterior pla, ja més concretes i
separades pels reptes dins del Pla Nacional són les següents:
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Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones
joves.
Punts febles:
Tenim uns alts índex de fracàs escolar, molt per sobre la mitjana catalana, que
cal corregir.
L’oferta d’estudis post-obligatoris (Cicles formatius), és minsa i poc variada. Cal
crear una oferta formativa potent i més diversa. (sensació gairebé unànime a
tots els grups de discussió)
L’accés a estudis superiors és clarament superior entre els joves d’origen
nacional i europeu per sobre la resta de joves immigrants.
Es percep una manca de llocs d’estudi i repàs públics que afavoreixin la
preparació dels exàmens en èpoques i horaris claus.
El nivell de la segona llengua és baix en comparació amb d’altres joves d’altres
països.

Punts Forts:
Cal tenir present com a punt fort, que els joves tenen un bon domini de més
d’una llengua, tot i no assolir-ne un nivell desitjable.
S’assumeix en la consciència col·lectiva que la formació són portes obertes
diverses al mercat de treball, encara que sigui per sota la titulació.
Una xarxa d’instituts de secundària acceptable, que millorarà amb el nou Institut
de Sant Quirze, tot i estar alguns centres infradotats, sobretot tecnològicament.
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Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones
joves.
Punts febles:
Les feines dels joves són, en general, de baixa qualificació, d’elevada
temporalitat i de curta durada anual. Aquest fet ve condicionat per la temporada
turística que marca la durada dels contractes i les necessitats de les feines.
Aquest fet afecta a tots els joves independentment de la seva procedència.
La desestacionalització del turisme és un tema pendent en el qual cal incidir de
forma ferma, sense complexos i d’una forma creativa i innovadora.
La contractació està normalment per sota el nivell de formació del jove.
El desencís dels joves, que tenen la sensació que dins la vila no tindran
oportunitat de feina estable i de qualitat i que, per tant, el seu futur és fora.
Hi ha un col·lectiu, que ha pres, a partir del consum i de l’oci nocturn, el tràfic
de drogues a baixa escala com un medi de vida fàcil, que produeix l’efecte
d’acomodació a aquest ritme de vida, fugint del “normalitzat”.

Punts forts:
No existeix atur cronificat en tant que alguns mesos l’any hi ha molta feina,
dada que fa rebaixar la taxa d’atur juvenil.
Aquesta temporada, facilita el compaginar estudis i feina de temporada als
estudiants, i la recuperació de l’economia albira una temporada una mica més
llarga que en l’època de la crisi.
Es va assumint la consciència del canvi de tendència en que la persona haurà
de canviar de feina varis cops al llarg de la vida, i per tant, s’ha de preparar i
adaptar als canvis.
Percepció que, tot i que falten molts àmbits, en el de l’educació hi ha sortides
laborals variades.
El SOM com a eina valorada dels joves per a buscar feina complementaria
d’altres més eficaces. (contactes directes i entrega CV a l’empresa directament)
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Repte 3. Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones
joves.
Punts febles:
Desconeixement de les eines a l’abast en matèria d’habitatge. (borsa
d’habitatge, ajuts al lloguer i compra, servei de mediació hipotecària..).
Hi ha poca cultura d’altres formes d’emancipació. S’entén com a emancipació,
majoritàriament, el conviure fora de la llar familiar en parella i a partir de la
finalització dels estudis, època on sí que és normal compartir pis, tot i que no
s’entén com a emancipació.
L’emancipació està fortament lligada a la consecució d’uns estudis que cada cop
s’allarguen més i d’una feina estable que la permeti.
L’emancipació no és un tema que preocupi massa entre els joves per sota dels
25 anys.
El missatge de la generació (a diferència d’aquesta amb la predecessora) no és
la de promoure l’estalvi per comprar habitatge.

Punts forts:
La taxa de joves emancipats és molt superior a la catalana, sobretot gràcies als
joves estrangers.
El lloguer s’imposa sobre la compra d’habitatge tant en dades, com en visió de
futur immediat.
És el col·lectiu immigrant el que més valora i li agradaria, en general, accedir a
un habitatge en propietat.
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Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves.
Punts febles.
L’accés a l’esport federat i als gimnasos (públics i privats) és car per a moltes
famílies
Percepció de més consum de drogues (coca, pastilles i cànnabis) i a edats més
petites, alguns d’aquests associats al tràfic a petita escala. (trapicheo)
Tot i les informacions i campanyes, les relacions sexuals són cada cop més
precoces i sense prevenció en gran part.
Disposem d’una immensa varietat i quantitat d’equipaments esportius, destinats
únicament als clubs, i vetats als joves esportistes no federats, que reclamen
que se’ls obri en hores que no s’usen. (patis, camp de futbol d’El Molí, etc.)

Punts Forts
Disposem d’una molt àmplia oferta de clubs i equipaments esportius municipals
i privats.
Hi ha una gran varietat de recursos per orientar, assessorar, i intervenir si
s’escau en temes de salut.
Els fumaderos legals han aglutinat els fumadors habituals en els seus locals
traient-ne molts del carrer i evitant l’efecte crida per imitació.
La presència de noies joves a l’esport, està molt per sota de la masculina.
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Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i
la participació de les persones joves en allò col·lectiu.
Punts febles:
Els canals de participació i interlocució actuals amb l’administració no són àgils
ni atractius segons el parer dels joves.
La cultura de la participació està en decadència, tret d’activitats puntuals on els
participants són estrictament d’origen local i amb arrelament familiar de
generacions.
La gran quantitat d’entitats locals estan formades per persones adultes,
majoritàriament, tret d’algunes excepcions.
Hi ha diversitat d’opinió en el significat de Participació.

Punts forts:
Una gran diversitat en nombre i en àmbit d’entitats de tot tipus. (esportives,
solidàries, temàtiques, culturals, etc).
Servei d’assessorament a les entitats des de la Secció de Joventut i també des
de la Secció de Participació.
El Puntet i El Puntet de Fenals com a lloc d’interlocució entre el jove i
l’administració i també com a punt de trobada i reunió d’Entitats.
Xarxa de Centres Cívics amb espais per a trobades i reunions.
Línies anuals de subvencions a les Entitats sense ànim de lucre.
La participació en actes o entitats de caire puntual (Carnaval, Trastukada), o en
temes que afecten algun col·lectiu, és alt.
Els esplais com a bastió de la participació juvenil organitzada.
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Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar
perquè l’oferta cultural respongui als objectius educatius i
socialment cohesionadors.
Punts febles:
Poca afluència dels joves a les manifestacions culturals, sobretot si aquestes
són de pagament.
A banda de l’aspecte musical, manca d’un
exclusivament al foment de la creació artística.

espai

municipal

destinat

Es percep un poc reconeixement als pocs joves que s’atreveixen a crear.
Sentiment de que la Festa major d’estiu és inexistent pel que fa a actes per a
joves, i que cal que sigui única per a tot el poble en detriment de les Festes
Majors de barri, en franca decadència, que cohesionen el barri en detriment de
la vila.

Punts forts:
Oferta Cultural molt àmplia, tant pel que fa a equipaments, com a
manifestacions culturals durant tot l’any.
La Festa major d’hivern està esdevenint un punt de trobada del jovent del qual
els joves n’estan orgullosos.
Percepció que hi ha una tendència a la millora en l’oferta musical, especialment
la de la festa major de sant Romà.
Descomptes del 25% per als posseïdors del Carnet Jove, i d’altres ofertes a
d’altres col·lectius per l’accés a les activitats culturals, festives i juvenils.
Dos Bucs d’assaig per a les formacions musicals.
En activitats molt puntuals, el jove es fa seva l’activitat i s’hi bolca totalment.
L’oficina de Català, com a centre de formació i dinamització del Català.
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Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat
cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i
innovadora en les formes d’organització col·lectiva.
Punts febles:
Hi ha la percepció que falta sentiment de poble i que aquest sentiment està
desapareixent, tret de manifestacions molt puntuals en què els joves es tornen
a trobar, amb el benentès que es troben sobretot la joventut autòctona i a partir
d’una certa edat.
Xarxes Socials vistes com les dues cares d’una mateixa moneda. Alhora que
estem connectats a tot arreu i a tothora, la informació útil no arriba al jove.
(o no la considera útil)
Hi ha una imatge negativa d’El Puntet pel tipus d’usuari que hi ha, amb
desconeixement de tot el que s’hi pot trobar dins. (impressions contradictòries,
segons col·lectiu)

Punts forts:
Gran quantitat de serveis i equipaments destinats a minimitzar les desigualtats
socials i/o d’oportunitats.
Una convivència normalitzada i integradora que provoca l’absència de conflictes
culturals i racials, tot i l’alt índex d’immigració i la alta diversitat de països i
cultures diferents que s’apleguen a la nostra vila.
Coneixement gairebé total dels equipaments juvenils (El Puntet, El Puntet de
Fenals i els Bucs d’EL Puntet), i es reconeix la seva utilitat per a actes puntuals
i assidus (impressions contradictòries, segons col·lectiu)
Els esplais com a font de coneixement de la vila i les seves tradicions, tot i que
conscients que no arriben a tots els espectres.
Els Casals d’estiu (sobretot municipals) com a transmissors de les tradicions
d’estiu i coneixement de l’entorn que arriba a un gran nombre de nens de
diferent classe i procedència.
Les Escoles, sobretot de primària que a través dels seus tallers fan conèixer la
cultura i tradicions nostrades.
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5.- MISSIO
Missió
La Missió del Pla Local de Joventut de Lloret de Mar 2020 -2023, és a dir,
i a l’igual que en el darrer pla local, la finalitat última que pretén acomplir aquest
pla, és situar la Secció de Joventut de l’ajuntament com a porta d’entrada única
per a tots els joves a les polítiques de Joventut que es desenvolupin des de
l’ajuntament de Lloret de Mar. Consolidant el Departament com a coordinador i
líder de les polítiques de joventut que es fan des de les diferents àrees, i
aportant la seva visió, els coneixements tècnics i de la realitat juvenil, la visió
dels joves i les seves necessitats.
És a dir, detectar necessitats, recollir propostes i crear i consolidar serveis que
facilitin al jove el desenvolupament del seu projecte de vida i afavorir així el seu
pas de jove a adult amb igualtat d’oportunitats i autonomia apoderant al jove i
fent-lo partícip de les polítiques juvenils, amb la seva implicació total, fent
nostra la dita: Treballem pels joves , però amb els joves.
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6.- METODOLOGIA
Metodologia
Totes les actuacions del PLJ es faran d’acord amb els principis rectors de les
polítiques de joventut emmarcades dins del Pla Nacional.

Qualitat
La qualitat en el servei i les actuacions és bàsica per poder oferir allò que el jove
necessita. I quan parlem de necessitats, cal ser acurat en la detecció de
necessitats.
És per això que establim uns nivells diferents de detecció d’aquestes necessitat
per poder oferir unes polítiques adequades a la realitat dels joves.
Percepció subjectiva nostra i dels diferents professionals que treballen amb els
joves. Aquells que treballen habitualment amb joves, creen vincles amb ells i
interactuen sovint i escoltant-los, poden fer-se una idea d’allò que els cal.
Percepció objectiva a partir de les dades dels mateixos joves. Estadístiques,
consultes, entrevistes, o d’altres canals són vàlides per poder fer una radiografia
detallada de la seva situació.
I la qüestió més important, perquè som conscients que la gent NO sempre fa el
que:
- Tu penses que fa
- Els dius que facin
- Pensen que fan
- Diuen que fan
és l’observació directa dels joves en el seu ambient. Observar-los per veure si
allò que en tenim percepció i dades, s’adequa a la realitat o no.
Tota aquesta detecció i observació de les seves necessitats, no es pot fer de cap
altra forma que acostant-nos als joves i tenint sensibilitat per a tots i cadascun
dels joves i dels grups de joves com a col·lectiu. (Proximitat)
El col·lectiu jove és un grup canviant contínuament a passes cada cop més breus
en el temps, i pels que cal una capacitat de maniobra constant. És la nostra
obligació estar al dia, i no quedar enrere, i en la mesura que puguem, anticiparnos, i el que és més important, no arribar tard, ja que sovint els mecanismes
de l’administració no permeten ser tan àgils com caldria.
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En aquest sentit, la imaginació en les propostes de les nostres polítiques de
joventut ha de ser clau, amb propostes agosarades, novedoses i diferents, per
poder arribar al jove amb el seu llenguatge i forma de ser.
Aquesta capacitat d’adaptació als seus canvis ha de ser permanent, i a més,
calen noves respostes als nous reptes i canvis. (Innovació i Creativitat)
I com no pot ser d’una altra forma, cal una Avaluació de tot allò que hem fet
des del començament.
És vital aturar-nos de tant en tant per a veure des de la perspectiva si tot allò
que hem fet té un sentit i que s’adequa a allò que preteníem, i si el seu resultat
ha estat el desitjat per a repetir-ho, o bé per a corregir o canviar tot allò que no
ha estat adequat.

Participació
De sempre hem fet bandera de la frase: “El nostre objectiu és treballar pels
joves, però amb els joves”.
Trobem vital la implicació dels propis joves a les polítiques de joventut en
diferent grau depenent dels projectes.
Posem al seu abast tres eines que creiem necessàries per a que els propis joves
es puguin organitzar i decidir, si s’escau, conjuntament amb l’administració allò
que cal fer.
-

Informació. Cal tenir el màxim d’informació per a poder prendre la millor
decisió possible. El PIJ proporciona tota la informació i assessorament
necessaris que els permetrà decidir millor.

-

Equipaments. Tres equipament juvenils (dos en format de Casal de Joves
i uns locals d’assaig) a la seva disposició que permeti crear un espai de
trobada per poder desenvolupar allò que considerin, en unes bones
condicions i amb mitjans materials per a fer-les realitat i alhora esdevenir
porta única d’interlocució amb l’administració.

-

Serveis. De diferent naturalesa que permeti al jove estar en igualtat de
condicions respecte als seus iguals i que cal adaptar contínuament segons
les necessitats canviants dels joves i de la societat en sí.
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La nostra tasca es recolzar aquelles idees sorgides dels propis joves i facilitarlos al màxim la seva execució amb el suport estratègic i/o estructural que els
calgui. És vital la seva corresponsabilitat per ajudar-los a créixer i fer-los
partícips d’allò que més els toca de prop. El PLJ defuig de la idea d’una Secció
de Joventut que proposa i executa sola sense tenir en compte als destinataris.
Hi ha diferents mecanismes de participació, des dels més simples com pot ser
un full de satisfacció i millores d’un petit programa o servei, a mecanismes més
complexos, on el jove és el veritable protagonista de tot el procés d’execució
del projecte i on la Secció de Joventut n’és l’acompanyant que facilita l’acció i
coordina els diferents agents implicats.(governança democràtica)

Transformació
Aquest Pla Local està concebut per a facilitar el pas de la vida del jove a la vida
adulta, és a dir, que el jove desenvolupi el seu projecte de vida en les millors
condicions possibles. És un pas molt important en la vida dels joves que els
obliga a patir una Transformació en molts aspectes de la seva vida ja sigui a
nivell personal, familiar, laboral, social, etc.
Una de les fites és que TOTS els joves parteixin de la mateixa línia de sortida.
És el jove qui esdevindrà protagonista del seu projecte vital encaminant-lo on
ell decideixi, i correspon a l’Administració corregir tots aquells fets diferencials
que impedeixin a qualsevol jove de tenir d’entrada les mateixes oportunitats.
Cal fer incidència sobretot, en aquells aspectes de desigualtat social provocada
per la mateixa societat de forma estructural com pot ser l’origen, gènere,
diversitat funcional, la classe social, i en moltes d’altres.
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Integralitat
Un jove en tant que persona té com a mínim els mateixos inconvenients que la
pròpia societat en conjunt, si bé aquests són més accentuats en alguns aspectes
concrets.
Les polítiques juvenils d’aquest Pla Local aborden tots els aspectes de la vida
dels joves amb una metodologia de treball que es va implantar i que està donant
bons resultats.
Disposem de 4 nivells de coordinació per treballar les polítiques de joventut
d’una forma integral.

Coordinació amb altres Departaments de l’Ajuntament de Lloret de Mar
(TRANSVERSALITAT). La secció de Joventut treballa estretament amb altres
departaments de l’Ajuntament per a l’elaboració de diferents programes
d’aquest Pla Local.

-

Amb la Secció de Serveis Socials. Coordinació periòdica. Derivació
mútua de joves i establiment de projectes conjunts.
Amb la Secció d’Igualtat. Coordinació i treball conjunt en determinats
projectes. (xerrades, punt lila, etc)
Amb la Secció de Festes i Tradicions. Col·laboració en diferents
activitats i coordinació periòdica i organització conjunta d’activitats.
Amb la Secció de Medi ambient. Col·laboració en diferents exposicions
didàctiques sobre reciclatge i medi ambient.
Amb la Secció de Promoció Econòmica. Col·laboració en diferents
activitats.
Amb la Secció d’Educació. Col·laboració i coordinació en diferents
activitats.
Amb la Secció d’Esports. Col·laboració en diferents activitats i
coordinació en alguns projectes.

61
Coordinació amb d’altres administracions (GOVERN MULTINIVELL).
Alguns dels projectes precisen de coordinació amb d’altres administracions en
les quals intervenen sovint d’altres departaments de l’Ajuntament.

-

-

-

-

Entre el Consell Comarcal i la Secció de Joventut de l’Ajuntament.
Coordinació amb l’organització d’algunes activitats depenent l’any.
Coordinació periòdica.
Entre el Consell Comarcal, la Conselleria de Treball de la Generalitat i
diferents Departaments de l’Ajuntament. Coordinació per a la
implementació de programes d’ocupació, segons convocatòria.
(suma’t, formació ocupacional, etc.)
Amb la Direcció General de Joventut. Coordinació periòdica de la Xarxa
Catalana de Serveis d’Informació Juvenil i de professionals de
joventut.
Amb el Departament de Salut Mental, cessió d’espais per a teràpies a
joves locals i col·laboracions vàries depenent dels joves atesos.
Amb Justícia i Justícia Juvenil. Cessió d’espais per a visites de control
i col·laboracions i derivacions vàries.
Amb els Instituts locals. Coordinació per l’acollida dels estudiants
expulsats temporalment a El puntet.
Amb diferents Universitats i IES catalans. Acolliment en pràctiques a
totes les seccions de l’ajuntament i també per inclusió a la secció de
joventut.

Coordinació amb entitats (TREBALL EN XARXA).
Sovint es treballa plegats amb diferents entitats de diferents àmbits, formades
eminentment per joves o bé en projectes destinats a joves i infants. Són
projectes proposats per les pròpies entitats que sol·liciten del Departament de
Joventut diferents graus d’implicació. Altres vegades és a l’inrevés, és a dir, a
proposta del Departament de Joventut es duu a terme un projecte d’actuació
gestionat per la mateixa entitat amb el suport nostre. Alguns exemples són:
-

Amb el Club de Rol. Activitats conjuntes a proposta d’un i l’altre.
Entitat no formal. Suport logístic, i d’espai.
Amb diferents entitats. Col·laboració en la cessió d’espais,
infraestructura i/o lloc d’inscripció de les seves activitats.
Amb la Colla Gegantera. Cessió d’espais. Tenen El Puntet com a lloc
de trobada i de lloc on guardar els gegants i els capgrossos.
Amb els esplais. Cessió puntual d’espais. Suport econòmic i
d’infraestructures. A proposta d’ells o bé de la secció de Joventut,
activitats puntuals coordinades.
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Coordinació amb els joves (TREBALL EN XARXA)
Creada fa anys la Comissió Local de Joventut, va durar dos anys on van proposar
actuacions i van organitzar activitats, algunes de les quals encara perduren
(Recollida de joguines). La intervenció municipal la va crear, i potser va ser
aquest el motiu de la seva desaparició. Amb l’obertura del Casal de Joves, els
joves assistents El Puntet i El Puntet de Fenals (Aproximadament 150 joves al
dia entre els dos equipaments) s’han convertit en els nostres corresponsals
diaris. Fruit d’aquesta relació han sortit al llarg de 24 anys de Casal de Joves,
algunes entitats, formals i no formals, que amb el nostre suport han nascut i
crescut i algunes desaparegut, i ara formen part del teixit associatiu, i amb una
forta relació amb el Departament de Joventut i el Casal de Joves.
Falta, però, la consecució amb èxit d’un espai d’interlocució permanent i estable.
Alguna entitat s’ha creat efímerament i s’ha autoanomenat portaveu dels joves,
però d’un col·lectiu específic.
Amb la construcció dels Bucs d’Assaig com a excusa, ho hem intentat a través
dels músics locals, que s’han constituït en associació per 4rt cop en sis anys.
Degut a la idiosincràsia dels joves músics, cada cop ha fracassat pel mateix
doble motiu; per interposar els interessos particulars per davant dels col·lectius,
i per la poca avinença entre formacions de diferents estils. (Una és conseqüència
de l’altra). En l’actualitat, a partir d’activitats conjuntes amb els usuaris, estem
creant espais de consulta/dinamització/discussió dels temes que els preocupen.
Creiem que els fracassos anteriors són deguts principalment al fet que s’ha
intentat de dalt cap baix, és a dir, ha estat l’Ajuntament, a través del
Departament de Joventut que ha intentat impulsar un consell que la societat
jove civil no ha considerat necessari, o no s’ha trobat les persones disposades
a tirar-lo endavant.
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7.- OBJECTIUS
Un cop definida la Missió, que entenem com a Objectiu Central del Pla Local de
Joventut de Lloret de Mar 2020-2023 i la seva metodologia, cal detallar i afinar
més la nostra finalitat d’acord amb els següents:

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

-

Proporcionar als joves de Lloret una oferta formativa àmplia, diversa i
de qualitat adaptada a les necessitats i dinàmiques socials i del
territori, apostant per l’excel·lència i la diversificació, així com millorar
el rendiment escolar lluitant contra el fracàs i fomentant la importància
d’invertir en educació.

-

Facilitar l’accés a l’habitatge, sobretot entre els joves de 20 a 29 anys,
incidint sobre l’oferta de pisos disponibles i també sobre la demanda,
donant a conèixer l’oferta existent d’una forma ordenada.

-

Apostar per un model d’oci i de lleure alternatiu i inclusiu que sigui
saludable i que promogui la democratització de la pràctica esportiva
en un entorn de respecte i plena igualtat.

-

Continuar (i ampliar en la mesura que es pugui i calgui) amb la
prevenció i contenció de pràctiques i conductes de risc fomentant els
hàbits saludables entre els joves, oferint un suport i assessorament
que permeti al jove evitar mals majors.

-

Donar suport i facilitats a qualsevol forma d’organització juvenil que
proposi iniciatives i projectes d’interès col·lectiu.

-

Dotar el jovent d’eines de participació per tal que puguin tenir veu i
ser escoltats en aquells aspectes que els afecti i/o n’estiguin
interessats.

-

Potenciar i facilitar l’accés a tot tipus de cultura per part dels joves
adaptant l’oferta a la demanda real, i també qualsevol tipus de
producció cultural per part dels mateixos joves.

-

Augmentar el sentiment de pertinença, la cohesió social i la
interrelació entre el col·lectiu juvenil potenciant les relacions entre
entitats i joves, el coneixement de la pròpia ciutat, el domini del català
i l’ús d’equipaments juvenils.
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-

Adequar els equipaments juvenils a les noves necessitats i seguir
consolidant-los com a equipaments de referència dels joves ampliant
els seus serveis.

-

Garantir una comunicació eficaç entre joves i administració per tal de
poder dotar-los de tota la informació i coneixement dels diferents
projectes i programes en el marc de les polítiques de joventut.

-

Acompanyar el jove en la transició cap a l’administració electrònica
amb totes les conseqüències , tot i la familiarització total amb les
NNTT, encara que pugui semblar una incongruència.

D’aquests objectius estratègics exposats se’n deriven uns altres objectius
específics per als programes dins del marc dels 7 reptes del Pla Nacional i que
es detallen dins del Pla D’Acció.
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8.- PLA D’ACCIO
ACONSEGUIR L’ÈXIT EN LA TRAJECTÒRIA EDUCATIVA DE LES
PERSONES JOVES
Acció 1. EL PUNTET EN CONCRET I L’AJUNTAMENT EN GENERAL COM A
LLOC DE PRÀCTIQUES D’ESTUDIANTS.
Objectius:
-

Oferir als estudiants la possibilitat de fer les pràctiques obligatòries a
alumnes de diferents estudis a les dependències municipals.

Descripció:
En cada cas, es signa un conveni de col·laboració entre l’ajuntament i l’estament
educatiu (institut, Universitat, etc) per tal que el jove assignat pugui fer les
pràctiques laborals a la vila.
Temporalització:
De setembre a juny.

Altres agents implicats:
RRHH de l’ajuntament
El Puntet
Escoles formatives, Instituts, i/o Universitats
Recursos:
- Disposem de l’equipament juvenil El Puntet per acollir al jove i dels
educadors que hi treballen que estan en constant contacte amb els
joves.
- Per a d’altres llocs de pràctiques, cada secció municipal disposa del
seu espai i personal destinat a fer de tutor a l’alumne.
- Programa sense cost addicional
Índex d’avaluació
- Valoració subjectiva del jove i de l’ajuntament.
- Nombre de joves que ho sol·liciten i que finalment recauen aquí
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Acció 2. EL PUNTET COM A LLOC D’ATENCIÓ A ALUMNES EXPULSATS.

Objectius:
-

-

Oferir a les famílies dels alumnes expulsats un lloc alternatiu i vigilat,
on poder deixar l’alumne expulsat amb la garantia que farà deures i
aprofitarà el temps, en cas d’absència de pares a casa.
Col·laborar amb els instituts en el seguiment del treball de l’alumne
mentre està expulsat.

Descripció:
Establert un protocol amb els instituts que, d’acord amb les famílies, deriven els
alumnes expulsats a El Puntet, on venen durant els matins, i d’acord amb
l’institut, el jove fa deures amb la supervisió dels educadors. El Puntet està
diàriament en contacte amb el tutor de l’alumne.

Temporalització:
De setembre a juny.
Agent que ho lidera:
Secció de joventut
Altres agents implicats:
Instituts de la vila.
Recursos:
- Disposem de l’equipament juvenil El Puntet per acollir al jove i dels
educadors que hi treballen que estan en constant contacte amb els
joves.
- Programa sense cost addicional

Índex d’avaluació
- Valoració subjectiva de cada cas en concret.
- Nombre de joves que s’acullen al programa. (entenent que un nombre
alt no significa èxit)

67
Acció 3. CURSOS DE FORMACIÓ NO REGLADA ADREÇADA ALS JOVES
Objectius:
-

Donar resposta a la demanda de formació no reglada no present al
municipi.
Oferir una alternativa de formació destinada al lleure del jove.
Donar al jove una formació que d’una manera més lúdica el permeti
conèixer altres àmbits.
Acostar la formació en el lleure al municipi i facilitar l’accés al curs de
monitors a joves de la vila i voltants.

Descripció:
Organització de cursos i cursets de diferents àmbits que permetin al jove
conèixer i profunditzar tímidament en diferents tècniques i/o afeccions.
Organització a Lloret d’un curs de monitor en el lleure anual i un de director
d’activitats en el lleure cada cert temps.
Temporalització:
Anualment de gener a Setmana Santa i ocasionalment en d’altres èpoques de
l’any aprofitant alguna avinentesa.
Agent que ho lidera
Secció de Joventut
Altres agents implicats
Empresa concessionària del servei. Escoles d’educació en el lleure. D’altres
talleristes locals.
Recursos
- Disposem de dues sales a El Puntet i El Puntet de Fenals on es fan la
majoria de cursos i cursets. Ocasionalment si el curs ho precisa, altres
equipaments municipals i privats.
- En el cas dels cursos de monitor i director, comptem amb la
col·laboració d’escoles d’educació en el lleure.
- Acció inclosa en el pressupost anual de la secció de joventut.
Índex d’avaluació
- Nombre de participants a cada curs en relació a les places ofertes.
- Grau de satisfacció de l’alumne en el qüestionari de satisfacció.
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Acció 4. SERVEI D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA (SIE)
Objectius:
-

Oferir un suport social i educatiu complementari a l’escola.
Treballar per al desenvolupament personal dels nois i noies de
secundària, des de l’àmbit escolar, personal, familiar i social.
Treballar per a la integració escolar.

Descripció
El Servei d’Intervenció Educativa (SIE) és un servei de Càritas Diocesana de
Girona, que ofereix suport social i educatiu a infants i joves que presenten
dificultats en el seu procés escolar i que viuen en un entorn social i/o familiar
desfavorit. Es tracta d’un recurs complementari a l’escola en el que treballa els
continguts, les actituds i les habilitats necessàries per a facilitar el seu procés
d’aprenentatge i de socialització. Es compta amb la participació d’un equip de
voluntariat social i el suport d’un equip de professionals.
Temporalització
De setembre a juny. Agost “Sie Estiu”
Agent que ho lidera
Càritas Diocesana de Girona.
Altres agents implicats
Instituts públics de Lloret de Mar, equip de voluntaris, famílies, Joventut,
Benestar i Família i Tarda Jove.
Recursos
- La sala polivalent de l’Erol, locals parroquials
- Equip de voluntaris, coordinats per una tècnica de Càritas Parroquial
de Lloret de Mar.
- Amb càrrec els pressupostos de Càritas Diocesana de Girona.
Índex d’avaluació
-

Avaluació inicial i final dels hàbits bàsics de treball, conducta i higiene.
Haver incorporat habilitats i actituds adients d’interacció i socialització.
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Acció 5. PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PQPI – PTT)
Objectius:
-

Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i
la formació al llarg de la vida.
Proporcionar al jove una formació professional elemental que li faciliti
la incorporació al mercat laboral.
Motivar el jove perquè aconsegueixi el títol de l’ESO.

Descripció
Programa de garantia social adreçat a joves de 16 a 24 anys que no hagin
superat l’ESO. Consta de tres mòduls (comerç, restauració i auxiliar de cuina)
Temporalització
Curs escolar
Agent que ho lidera
Secció d’educació de l’Ajuntament i Departament Ensenyament Generalitat
Recursos
- Aules de la Casa de la Cultura. Professorat i personal administratiu.
- Sufragat mitjançant conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat.
Índex d’avaluació
- Grau d’èxit dels alumnes en el seu propòsit respecte el total d’inscrits.
(laboral, retorn al sistema educatiu, obtenció del GES)
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Acció 6. UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC)

Objectius:
- Evitar el fracàs escolar a partir del retorn del gust per l’estudi, i la
recuperació de la confiança i l’autoestima en un mateix
- Acompanyar el jove en el seu procés maduratiu, a partir de la
vinculació al recurs amb una atenció individualitzada.
- Descobrir la pròpia motivació professional.
- Motivar el jove perquè aconsegueixi el títol de l’ESO.

Descripció
Programa per tal de garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb
necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar en
els centres que imparteixen educació secundària obligatòria. De manera
excepcional alguns d’aquests alumnes segueixen part dels ensenyaments
corresponents a aquesta etapa en la unitat d’escolarització compartida (UEC),
on se’ls ofereixen activitats específiques adaptades a les seves necessitats.
Temporalització
Curs escolar
Agent que ho lidera
Secció d’educació de l’Ajuntament i Departament Ensenyament Generalitat
Altres agents implicats
Instituts de la vila
Recursos
- Local específic propi i adaptat a la seva finalitat.
- Professorat/educadors
- Programa executat a partir d’un contracte amb una entitat externa
amb càrrec al pressupost municipal.
Índex d’avaluació
- Grau d’assistència dels alumnes i èxit acadèmic.
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Acció 7. BEQUES MUNICIPALS PER A ESTUDIANTS SUPERIORS

Objectius:
- Proporcionar al jove un ajut econòmic en el seu primer any d’estudis
superiors.
- Foment de la continuïtat en l’estudi del jove.

Descripció
Beca destinada als joves lloretencs de baixa renda, sense cap altre ajut que
estiguin cursant primer curs d’estudis superiors en qualsevol centre de la
Generalitat o Universitat pública catalana.

Temporalització
Període de sol·licitud. (Juliol-Octubre)

Agent que ho lidera
Secció d’Educació.
Recursos
- El personal de la secció d’educació.
- Amb càrrec als pressupostos municipals.

Índex d’avaluació
- Nombre de beques sol·licitades i concedides.
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Acció 8. PLA EDUCATIU D’ENTORN

Objectius:
- Promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat
i l’ús de la llengua catalana.
- Incrementar l’èxit escolar i millorar el vincle entre famílies, escoles i
entorn.
- Enfortir les xarxes educatives i la participació en activitats de lleure,
reduint desigualtats entre col·lectius.
Descripció
El Pla d’entorn és una iniciativa oberta i de cooperació educativa que vol donar
una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i
joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa d’una ciutat més enllà de
l’àmbit escolar. Es configura a través de la participació i la implicació dels centres
educatius públics, la inspecció educativa, els serveis educatius, els estaments
de les administracions implicades, així com les AMPES, les entitats i associacions
de la vila.
Temporalització
Curs Escolar
Agent que ho lidera
Secció d’educació

Recursos
- Personal de la Secció d’educació
- Programa nodrit dels pressupostos municipals amb ajut de Subvenció
de la Generalitat.
Índex d’avaluació

-

Participants inscrits a les diferents propostes.
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Acció 9. CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
Objectius:
- Garantir el dret a la formació de les persones al llarg de la vida.
- Garantir l’accés a l’educació formal de les persones en qualsevol
moment.
- Formar les persones en uns mínims instrumentals que els permeti un
mínim d’autonomia.
Descripció
Escola d’adults ubicada a la Casa de la Cultura.
Temporalització
Curs escolar
Agent que ho lidera
Generalitat de Catalunya
Altres agents implicats
Ajuntament de Lloret de Mar
Recursos
- Aules de la Casa de la Cultura
- Personal i gestió a càrrec dels pressupostos de la Generalitat
Índex d’avaluació
- Nombre d’inscrits a la diferent oferta
- Grau d’alumnes que superen el curs.

74
Acció 10. SERVEI DE REFORÇ ESCOLAR

Objectius:
- Reforç escolar
Descripció
Càritas parroquial Lloret de Mar, ofereix, conjuntament amb una Entitat privada,
el servi de Reforç escolar dins del programa de ProInfancia de La Caixa. Treballa
amb famílies amb menors oferint-los diferents serveis que puguin necessitar,
entre els que hi ha el servei de reforç escolar.
Dos grups d’estudi assistits que també es poden mantenir com a individuals.

Temporalització
Curs Escolar
Reforç d’estiu d’agost a setembre
Agent que ho lidera
La Caixa Proinfància

Altres agent implicats
Càritas, Batibull (empresa contractada), alguns centres escolars locals,
voluntaris, famílies, Benestar i Família, Tarda Jove.
Recursos
-

Sala Polivalent de la Parròquia
Material informàtic i d’oficina
Material escolar
càrrec de LA Caixa Proinfància

Índex d’avaluació

-

Notes finals
Enquesta als participants.
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ACONSEGUIR L’ÈXIT EN LA TRAJECTÒRIA LABORAL DE LES
PERSONES JOVES
Acció 11. HACKATÓ EN INNOVACIÓ I EMPRENEDURIA
Objectius:
- Proporcionar al jove una experiència en innovació i creativitat en un
ambient real de treball.
- Donar al jove l’oportunitat de trobar-se en un espai on el treball en
equip i sota pressió sigui el detonant per donar una resposta a un
repte empresarial real.
- Proporcionar al jove el poder aplicar la formació rebuda a la consecució
d’un objectiu dins d’un comerç.
Descripció
Durant 12 h. un grup de joves de 2on de Batxillerat dels instituts locals dividit
per equips, rebran formació de la mà d’un expert en innovació i creativitat, i
donaran resposta a uns reptes proporcionats per empresaris locals partint del
coneixement zero del negoci, fins a la consecució d’una proposta innovadora
que s’adapti a les necessitats de l’empresari.
Temporalització
Un dia laborable a concretar amb els tutors de batxillerat dins el darrer trimestre
de l’any.
Agent que ho lidera
Secció de joventut
Altres agents implicats
Associació de comerciants de Lloret de Mar. Negocis particulars locals. Instituts
de batxillerat.
Recursos
- Formador
- Sala Polivalent d’El Puntet
- A càrrec del pressupost ordinari de la Secció de joventut.
Índex d’avaluació
- Grau de satisfacció dels joves assistents
- Grau de satisfacció dels negocis participants
- Nombre de propostes realitzades i amb resultat d’èxit.
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Acció 12. SERVEI D’OCUPACIÓ MUNICIPAL (SOM) – BORSA DE TREBALL
Objectius:
- Borsa de treball i suport a la recerca d’ocupació
- Assessorament per a la recerca activa de feina
- Cursos de formació i reciclatge
- Orientació formativa-laboral
- Conferències i seminaris.
- Desenvolupament de tècniques i habilitats personals vinculades al
món laboral
- Punt d’autoservei del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Descripció
Borsa de treball local per facilitar que les ofertes de treball i les demandes
s’adeqüin a les necessitats reals, oferint un servei de mediació entre ambdues.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de Promoció econòmica

Recursos
- Despatx i personal propi
- Conveni amb Entitats que gestionen el servei
- A càrrec pressupost municipal
Índex d’avaluació
- Persones usuàries
- Nombre d’ofertes
- Insercions comunicades
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Acció 13. ANTENA LLORET – PROGRAMA PICE

Objectius:
-

Facilitar i augmentar la inserció laboral dels joves

Descripció
El Pla de capacitació ofereix una formació troncal, competències personals,
socials i d’ocupació i una part especifica en una àrea de treball concreta.
El Pla de mobilitat ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en una empresa
de la UE.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Cambra de Comerç de Girona

Recursos
- A càrrec pressupost de la Cambra de comerç
- Espais condicionats per a la formació
Índex d’avaluació
- Nombre de visites
- Nombre d’empreses creades
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Acció 14. SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
Objectius:
- Oferir un servei de suport per a la recerca activa de feina.
- Treballar per a millorar l’ocupabilitat dels seus participants, és a dir,
que millorin en les seves competències i coneixements per facilitar la
seva inserció i manteniment al mercat laboral.

Descripció
El Servei d’Orientació Laboral (SOL) és un servei de càritas, enfocat a fer suport
a la recerca de feina a persones amb dificultat d’accés al mercat de treball.
S’ofereixen entrevistes individuals, accions grupals, treball de competències i
autoconeixement i assessorament d’eines i tècniques per a la millora en la
recerca de feina.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Càritas Diocesana de Girona

Recursos
- Locals Parroquials.
- A càrrec Càritas Diocesana de Girona, amb convenis amb l’Ajuntament
de Lloret.
Índex d’avaluació
- Eina informàtica SICCE
- Diagnòstic incial.
- Valoració competencial Emplea+
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Acció 15. FORMACIÓ CONTINUA

Objectius:
- Millorar la qualificació professional de persones majoritàriament en
actiu.
- Millorar la competitivitat de les empreses
- Reciclatge laboral de diferents col·lectius
- Donar resposta a les necessitats laborals de les empreses.
Descripció
Organització de cursos de formació continua de diferents àmbits amb demanda
real del mercat laboral, destinat prioritàriament a treballadors/es en actiu, però
també es poden inscriure persones en situació d'atur.
Temporalització
Segons convocatòria
Agent que ho lidera
Secció de Promoció Econòmica i gestionats a través d'IDFO Institut per al
desenvolupament de la formació i l'ocupació i promoguts pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya.
Recursos
- Espai per a la formació
- A càrrec d’IDFO mitjançant subvenció del Consorci Formació Contínua
Índex d’avaluació
- Nombre de cursos
- Nombre d’alumnes matriculats
- Grau d’assistència
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Acció 16. CURSOS DE FORMACIÓ SOM

Objectius:
- Millorar les competències professionals de persones residents a la vila
- Formar a la persona en diversos àmbits que demana el mercat laboral
local i habilitats laborals

Descripció
Organització de cursos de formació en diferents àmbits i habilitats amb que
ofereixin un plus de capacitació a la persona en el seu lloc de treball o en la
recerca de feina.
Temporalització
Semestral
Agent que ho lidera
Secció de Promoció Econòmica
Recursos
- Espai per a la formació
- Professorat
- A càrrec del pressupost municipal
Índex d’avaluació
- Nombre de cursos
- Nombre d’alumnes matriculats
- Grau d’assistència
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Acció 17. PROGRAMA D’ESPAIS DE CERCA DE FEINA

Objectius:
- Promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de
preparar a la persona demandant d’ocupació per a un rellançament a
la vida activa
- orientació i informació per a l'ocupació i l'autoocupació i millora de
les competències personals
Descripció
Espai per preparar a la persona demandant d’ocupació per a la seva
reincorporació al mercat laboral, mitjançant la posada en contacte de les
persones participants en l’espai amb les ofertes de feina que els permetin trobar
un lloc de treball adient al seu objectiu professional
Temporalització
Segons convocatòria
Agent que ho lidera
Secció de Promoció Econòmica
Altres agents implicats
Institut per al desenvolupament de la formació i l'ocupació
Recursos
- Espai
- A càrrec pressupost d’IDFO mitjançant subvenció del SOC
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Acció 18.
INSERCIÓ

PROGRAMA

D’ORIENTACIÓ

I

ACOMPANYAMENT

A

LA

Objectius:
- Millorar les competències personals de les persones en el mercat de
treball.
- Facilitar la inserció laboral de les persones aturades.
Descripció
Espai d’orientació i de seguiment individualitzat destinat a la millora de
competències i a la inserció laboral de les persones.
Temporalització
Segons convocatòria
Agent que ho lidera
Secció de Promoció Econòmica
Altres agents implicats
SOC
Recursos
- Espai
- Personal del servei
- A càrrec de l’ajuntament mitjançant subvenció del SOC.
Índex d’avaluació
- Persones usuàries
- Insercions comunicades
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ACCIÓ 19. ASSESSORAMENT EMPRENEDORS – CONSELL COMARCAL DE
LA SELVA
Objectius:
- Assessorar i acompanyar a totes les persones que vulguin tirar
endavant projectes d’autoocupació
- Formar a les persones emprenedores en diversos àmbits
empresarials.
Descripció
Per a totes aquelles persones que tenen una idea de negoci o necessiten
assessorament per poder establir-se empresarialment, s’ofereix els serveis
d'informació, assessorament i formació a totes les persones que vulguin tirar
endavant projectes d’autoocupació, així com el suport i l’acompanyament a les
persones que han obert un negoci recentment.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de promoció econòmica
Altres agents implicats
Aquest serveis és vehiculen a través de la xarxa comarcal de suport a les
empreses Emprèn-empresa la selva, del consell comarcal de la selva
Recursos
- Espai
- A càrrec pressupost del consell comarcal de la selva
- A càrrec pressupost municipal segons conveni
Índex d’avaluació
- Nombre
- Nombre
- Nombre
- Nombre

de persones assessorades
de creació d’empreses
de formacions i seminaris realitzats
d’assistents als seminaris
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ACONSEGUIR L’ÈXIT EN TRANSICIÓ DOMICILIÀRIA DE LES PERSONES
JOVES
Acció 20. BORSA D’HABITATGE
Objectius:
- Oferir un habitatge de lloguer digne a preus socials
- Fomentar entre els propietaris el lloguer dels pisos buits garantint el
lloguer i la bona conservació del pis mitjançant un seguiment.
- Potenciar el lloguer d’habitatges a un preu just.
- Oferir un habitatge adequat a les necessitats socials, personals i
econòmiques dels sol·licitants.
Descripció
Borsa d’habitatge amb dos fronts. Per una banda, la detecció de pisos buits
buscant entre propietaris, entitats bancàries per animar-los a que el posin a la
borsa i per l’altra, recollida de sol·licituds de persones que busquen pis de
lloguer i amb un estudi personalitzat, adequar l’oferta a les persones
demandants.
Temporalització
Tot l’any
Agent que ho lidera
Secció de benestar i família
Altres agents implicats
Fundació Ser.Gi. Generalitat de Catalunya. Propietaris
Recursos
- Despatx i personal propi de l’oficina d’habitatge
- A càrrec del pressupost de l’ajuntament amb un contracte de serveis
a una Entitat.
- Subvenció de la Generalitat per contracte de lloguer signat.
Índex d’avaluació
- Nombre de pisos detectats i posats a la borsa
- Nombre de persones inscrites a la borsa
- Nombre de contractes de lloguer signats
- Absència de problemes en el seguiment posterior a la firma
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Acció 21. TRAMITACIÓ AJUTS DE LLOGUER
Objectius:
- Facilitar la sol·licitud de l’ajut a les famílies acostant el servei al
ciutadà.

Descripció
Durant l’època de sol·licitud i tramitació dels ajuts al lloguer, l’oficina d’habitatge
és l’encarregada de recollir i tramitar totes les sol·licituds al Departament
corresponent de la Generalitat que és qui atorga els ajuts.

Temporalització
Depenent de la convocatòria.
Agent que ho lidera
Secció de Benestar i família
Altres agents implicats
Generalitat de Catalunya. Fundació Ser.gi
Recursos
- Despatx i personal de l’oficina d’habitatge
- Aplicatiu de la Generalitat
- A càrrec del pressupost de l’ajuntament amb un contracte de serveis
a una Entitat.
Índex d’avaluació
- Nombre de sol·licituds efectuades.
- % de sol·licituds admeses a tràmit i resoltes favorablement. (Tenint
en compte que més actuacions no significa una millor situació social)
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Acció 22. AJUTS A L’HABITATGE (PEUE)
Objectius:
- Evitar les execucions hipotecàries i els desnonaments en famílies amb
pocs recursos econòmics.
- Evitar els impagats en les quotes de lloguer.
- Actuar en casos d’emergència social i evitar conseqüències socials
derivades dels desnonaments
Descripció
Línia d’ajuts destinada a casos extrems d’emergència per evitar impagats de
lloguer, així com també el deute hipotecari i els desnonaments que
empitjorarien la qualitat de vida de tots els integrants de les famílies afectades.
Temporalització
Tot l’any
Agent que ho lidera
Secció de Benestar i Família.
Altres agents implicats
Fundació Ser.Gi
Recursos
- Despatx i personal de l’oficina d’habitatge.
- A càrrec del pressupost de l’ajuntament amb un contracte de serveis
a una Entitat.
Índex d’avaluació
- Nombre d’actuacions efectuades. (Tenint en compte que més
actuacions no significa una millor situació social)
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Acció 23. INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA I ASSESSORAMENT JURÍDIC
EN HABITATGE

Objectius:
- Mediació entre entitats bancàries i deutors hipotecaris en execucions
hipotecàries.
- Evitar les execucions hipotecàries i els desnonaments en famílies amb
pocs recursos econòmics.
- Assessorament jurídic en matèria d’habitatge.
Descripció
Servei destinat en matèria d’habitatge per realitzar mediacions hipotecàries
entre bancs i deutors, així també assessorament jurídic en habitatge en casos
de desnonaments per usuaris en risc d’exclusió social.

Temporalització
Tot l’any
Agent que ho lidera
Secció de Benestar i Família.
Altres agents implicats
Fundació Ser.Gi
Recursos
- Despatx i personal de l’oficina d’habitatge.
- A càrrec del pressupost de l’ajuntament amb un contracte de serveis
a una Entitat.

Índex d’avaluació
- Nombre d’intermediacions efectuades
- Nombre de usuaris amb desnonament
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PROMOURE UNA VIDA SALUDABLE DE LES PERSONES JOVES
Promoció de conductes saludables a partir de l’esport
Acció 24. ESCOLES ESPORTIVES
Objectius:
- Foment de la pràctica esportiva no federada, i dirigida per
professionals.
- Proporcionar a la persona l’hàbit de la pràctica esportiva.
Descripció
Oferta variada de possibilitats esportives de diferents esports per a diferents
col·lectius, entre ells els joves, en diferents horaris possibles al llarg de la
temporada destinats, a la iniciació, pràctica o perfeccionament de l’esport
escollit.
Temporalització
Curs escolar
Agent que ho lidera
Secció d’esports

Recursos
- La instal·lació esportiva, si s’escau.
- El monitor responsable
- A càrrec del pressupost de la Secció d’esports.
Índex d’avaluació
- Nombre d’oferta
- Nombre d’inscrits
- Grau de satisfacció
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Acció 25. SKATE PARK
Objectius:
- Foment de la pràctica esportiva alternativa no federada ni dirigida.
- Implicar els joves en el disseny i conservació de l’equipament
Descripció
A petició d’una colla de joves, es va dissenyar i construir el parc seguint les
seves indicacions. Un skateparc situat al costat de les pistes d’atletisme, del
qual en tenen cura una colla de joves que són els encarregats d’informar a la
Secció d’esports del seu estat.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció d’esports
Altres agents implicats
Colla de Joves no formal
Recursos
- Skate parc
- Manteniment a càrrec del pressupost municipal.
Índex d’avaluació
- Grau diari d’ocupació.
- Grau d’implicació dels joves
- Grau de satisfacció
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Acció 26. PARC D’STREET WORK OUT
Objectius:
- Foment de la pràctica de nous esports.
- Foment de la pràctica esportiva no dirigida i no federada
- Implicar els joves en el disseny i conservació de l’equipament

Descripció
A partir d’una demanda d’una colla de joves, es va construir un parc per a la
pràctica de l’street Work Out. Aquests joves es van associar i van arribar a ser
els campions mundials de l’especialitat. L’Associació, conjuntament amb
l’ajuntament, va triar el lloc i en va fer el disseny, amb el compromís de tenirne cura i ser-ne l’interlocutor vàlid amb l’ajuntament.
Temporalització
Inici disseny: 1r trimestre 2016
Inici obres: 2on Trimestre 2016
Agent que ho lidera
Secció d’esports
Altres agents implicats
Secció de Platges / Associació WorkOut/ Secció de parcs i jardins
Recursos
- El parc d’street work out
- A càrrec de pressupost municipal
Índex d’avaluació
- Grau diari d’ocupació.
- Grau d’implicació dels joves
- Grau de satisfacció
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Acció 27. BIKE PARC
Objectius:
- Foment de la pràctica esportiva voluntària no federada ni dirigida
- Implicar els joves en el disseny i conservació de l’equipament
- Foment de la pràctica de nous esports

Descripció
Parc de salts de bicicleta en mig d’un petit bosquet, autogestionat pel mateix
grup de joves ciclistes que n’han fet el disseny i n’estan fent el manteniment
periòdic.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció d’esports
Altres agents implicats
Associació Ciclista
Recursos
- L’espai on hi ha el parc
- Manteniment a càrrec dels mateixos joves
Índex d’avaluació
- Grau d’ocupació
- Grau d’implicació dels joves
- Estat del parc.
- Grau de satisfacció subjectiu
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Acció 28. PISTES POLIESPORTIVES OBERTES
Objectius:
- Foment de la pràctica esportiva no federada
Descripció
4 pistes poliesportives situades en diferents veïnats equipades amb cistelles i
porteries, amb tanques protectores, per a la pràctica lliure de l’esport.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de participació
Recursos
- Les pròpies pistes
- Manteniment a càrrec del pressupost de manteniment
Índex d’avaluació
- Grau d’ocupació diari
- Grau de satisfacció subjectiu
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Acció 29. PATIS OBERTS

Objectius:
- Afavorir la convivència barri
- Oferir un espai lúdic i esportiu en zones sense equipaments
- Fomentar la pràctica de l’esport no federat

Descripció
Durant algunes hores del cap de setmana, s’obren els patis d’algunes escoles i
instituts per a que joves i nens puguin jugar a la pista poliesportiva.
Temporalització
Curs escolar
Agent que ho lidera
Secció d’educació
Recursos
- El pati pròpiament dit.
- El personal encarregat d’obrir i tancar
- A càrrec del pressupost de la Secció d’educació.
Índex d’avaluació
- Nombre d’usuaris
- Grau de satisfacció dels usuaris
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Acció 30. PISTES ESPORTIVES A LA PLATJA
Objectius:
- Foment de la pràctica esportiva no federada
Descripció
Espais delimitats i tancats a diferents punts de la platja on practicar esports.
Volei-platja, ultimate, futbol-platja, etc.
Temporalització
Temporada turística
Agent que ho lidera
Lloret Turisme
Altres agents implicats
Secció d’esports/Secció de platges
Recursos
- Material per delimitar l’espai
- Personal encarregat de muntar i desmuntar les pistes
- A càrrec pressupost de Lloret Turisme
Índex d’avaluació
- Grau d’ocupació
- Grau de satisfacció subjectiu
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Acció 31. VIES BRAVES
Objectius:
- Foment de la pràctica de la natació en mar obert
Descripció
Xarxa pública d’itineraris marins a la Costa Brava destinada a la pràctica
d’activitats esportives, lúdiques i pedagògiques. Aquests itineraris, que
transcorren paral·lels als camins de ronda de la Costa Brava, estan senyalitzats
i abalisats, i permeten que tothom pugui gaudir i explorar el litoral des del mar
de forma segura des de la platja Gran de Lloret de Mar, fins la platja de Fenals,
i d’aquesta fins la Cala de Santa Cristina. Aproximadament 2,3 km de vies
braves dins del terme municipal
Temporalització
Març - Octubre
Agent que ho lidera
Ajuntament de Lloret de Mar / Patronat de Turisme Costa Brava/Diputació de
Girona
Altres agents implicats
Secció de Medi ambient, Secció de platges, Secció d’esports, Lloret Turisme,
Policia Local
Recursos
- Les Boies
- Personal encarregat de la seva instal·lació i retirada, així com del seu
manteniment
- Web i material promocional
- A càrrec pressupost municipal
Índex d’avaluació
- Nombre d’usuaris
- Impacte en el turisme i en els mitjans per part d’usuaris i premsa
- Grau de satisfacció

96
Acció 32. LLORET DE MAR OUTDOOR EXPERIENCE

Objectius:
- Foment de la pràctica esportiva popular en entorn urbà
Descripció
Lloret de Mar outdoor experience, un seguit de propostes esportives, amb
diferent format (purament esportives, lúdiques i/o culturals) que durant la
temporada turística es duran a terme dins la vila. L’oferta inclou marxes, curses,
marxes cicloturistes, etc. que neixen amb la voluntat de ser una activitat de
referència anual.
Temporalització
1r semestre. Preparació i determinació activitats i dates
Juny – setembre. Promoció i realització activitats.
Agent que ho lidera
Secció d’esports / Lloret Turisme
Altres agents implicats
Entitats i associacions locals.
Recursos
- Personal organització
- A càrrec pressupost municipal
Índex d’avaluació
- Nombre d’usuaris
- Impacte mediàtic dels usuaris i de la premsa
- Implicació de les Entitats participants
- Valoració de les Entitats i dels participants

97
Acció 33. PROGRAMA I3
Objectius:
- Afavorir la inclusió social a través d’una activitat esportiva
- Promoure habilitats personals i socials entre els joves
- Treballar pel seu apoderament
- Promoure la salut emocional i integral del infant o jove
Descripció
A partir de la detecció de joves interessats en fer esport amb necessitats
econòmiques, s’estableix un conveni entre la família, l’ajuntament i una entitat
esportiva, per que el jove pugui practicar l’esport que desitja, pagant un terç
del cost la família, un terç el Club i un terç l’ajuntament.
Temporalització
Curs escolar
Agent que ho lidera
Secció de Benestar i família
Altres agents implicats
Clubs esportius, la Família, la Tarda Jove.
Recursos
-

Educadors de la tarda jove que detecten.
Els clubs esportius que participen
El jove
A càrrec de la Secció de Benestar i família. (el 1/3 que li correspon).
La família del jove (un 1/3) i el club esportiu (la resta)

Índex d’avaluació
- Evolució del jove
- Que totes les parts compleixin allò acordat
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Prevenció conductes de risc
Acció 34. ESPAI JOVE DE SALUT
Objectius:
- Vetllar pel benestar integral especialitzat en l’atenció psicosocial dels
joves de Lloret de Mar.
- Atendre, orientar, informar i tractar joves en tots aquells temes que
tinguin a veure amb la salut emocional.
- Atendre a les famílies des d’una vessant psicoeducativa i terapèutica.
- Orientar els professionals de la xarxa per tal de contribuir en una
mirada optimista i sana vers el propi jove i el seu futur, garantir la
derivació a la xarxa assistencial quan es requereixi i vetllar per la
coherència, l’ordre i la no duplicitat de les accions.
- Oferir espais de xerrades i tallers de salut emocional als instituts que
donin suport als joves, mares i pares.
- .
Descripció
Servei d’intervenció psicoeducativa i terapèutica adreçat a joves fins els 20
anys.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de Benestar i família.
Recursos
- El despatx d’atenció.
- La psicòloga encarregada del servei
- A càrrec del pressupost de BiF mitjançant contracte de serveis.
Índex d’avaluació
- Nombre de consultes ateses
- Satisfacció dels usuaris
- Percepció de resultats positius de les intervencions.
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Acció 35. XERRADES ALS IES
Objectius:
- Conscienciar als joves sobre diferents temes que els afecten
directament.
- Informar dels riscos d’algunes conductes nocives.
Descripció
Al llarg de l’any, des de diferents seccions i Administracions s’ofereixen als joves
dels Instituts un seguit de xerrades i/o tallers de diferent mena i temàtica.
(drogues, educació viària, com buscar feina, què fer a l’estiu, addiccions vàries,
assetjament, etc)
Temporalització
Curs escolar
Agents implicats
Secció de Joventut, Mossos d’esquadra, Consell Comarcal, Policia local, Secció
d’educació , Secció d’Igualtat
Recursos
- Personal encarregat de fer el taller/xerrada.
- Cada xerrada a càrrec de l’organitzador.

Índex d’avaluació
- Nombre de xerrades/taller
- Percepció subjectiva del formador a partir dels comentaris dels
alumnes.
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Acció 36. PROJECTE IGUALTAT
Objectius:
- Educar en igualtat
- Conèixer la perspectiva de gènere des de la igualtat
- Trencar amb els rols de gènere imposats per la societat
- Identificar i prevenir les conductes i relacions violentes
- Analitzar les relacions actuals de la societat
- Aprendre a respectar els propis drets i els dels altres
- Treballar amb les expressions negatives
- Practicar l’assertivitat
Descripció
Projecte que abasta des de primària fins a 4rt d’ESO, que amb xerrades i tallers
pretén educar en la igualtat i prevenir les conductes de risc en les relacions. En
l’apartat de joves, està dividit en tres programes, Publicitat sexista (2n ESO),
teatre social (3r ESO), el programa “M’Estima?” (4rt d’ESO) i “violència de
gènere” (Batxillerat). Complementat amb el test de l’amor, un qüestionari
desenfadat per a veure quina percepció té el jove de les relacions.
Temporalització
Curs Escolar
Agent que ho lidera
Secció d’Igualtat i Secció de Joventut
Altres agents implicats
Instituts de secundària.
Recursos
- Els educadors encarregats dels tallers
- Material elaborat per als tallers
- A càrrec del pressupost de la Secció d’Igualtat a través d’un contracte
de serveis i del pressupost de la Secció de Joventut.
- LoveTest creat des de la Secció de TIC’s de l’Ajuntament
Índex d’avaluació
- Nombre de xerrades.
- Percepció dels educadors a partir de les intervencions dels joves
- Nombre de tests fets i el seu resultat
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Acció 37. ASSESSORAMENT GRATUÏT A DONES

Objectius:
- Assessorament jurídic i psicològic a dones des dels 16 anys.
Descripció
Servei d’informació i assessorament a les dones del nostre municipi en tots
aquells aspectes relacionats amb la seva vida, àmbit laboral, social, personal i
familiar, fent atenció especial a la detecció de la violència masclista.
Temporalització
Anual a hores convingudes
Agent que ho lidera
Secció d’ Igualtat
Recursos
- A càrrec del pressupost de la regidoria de Igualtat, hi ha una advocada
i una psicòloga amb anys d’ experiència.

Índex d’avaluació
- Nombre de persones ateses
- Percepció de les professionals a partir de les demandes de les dones
joves.
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Acció 38. Servei d’ atenció al col·lectiu LGTBI
Objectius:
- Donar resposta a les necessitats del col·lectiu LGTBIi defensar els
drets de totes les persones a estimar i viure la seva sexualitat,
expressió i identitat de gènere amb igualtat d’ oportunitats.

Descripció
Espai per garantir els drets dels col·lectius LGTBI donant suport als processos
personals d’ identitat sexual i de gènere. També es proporciona informació
especialitzada a l’ hora que fen sensibilització i prevenció contra la homofòbia,
bifòbia i transfòbia.

Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció d’ Igualtat
Recursos
- A càrrec del pressupost de la regidoria de Igualtat, hi ha una advocada
i una psicòloga .
- Activitats de sensibilització ciutadana , comunitària i social.

Índex d’avaluació
- Nombre de persones ateses
- Nombre de persones que venen als actes de sensibilització.
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Acció 39. PUNT LILA
Objectius:
- Dotar el municipi d'un instrument compartit i consensuat que permeti
actuar davant d'assetjaments i violències sexuals a l'espai públic i en
contextos d'oci.
Facilitar la intervenció coordinada i el treball en xarxa des de la
proximitat i el coneixement.
- Establir mecanismes de coordinació i cooperació que permetin
desplegar actuacions conjuntes i eficaces per part dels diversos
organismes i agents socials implicats.
- Consensuar circuits d'atenció clars en relació amb les violències
masclistes a l'espai públic i contextos d'oci.
Descripció

Punt Lila, amb l’etiqueta #NomésSíÉsSí. Els objectius de són aconseguir
una ciutat lliure de sexisme, d'agressions sexistes i sexuals, en la qual
tothom pugui gaudir de la festa i de l'espai públic en llibertat. Aquest punt
és un espai segur per a totes les persones que ho necessitin en
esdeveniments d'oci nocturn. S'ofereix informació sobre la violència
sexual, s'ajuda les víctimes o testimonis d'aquestes situacions.
Temporalització
Festes Majors d’ estiu i hivern, carnaval etc...
Agent que ho lidera
Secció d’Igualtat
Altres agents implicats
Policia Local, Protecció Civil, Departament de Joventut, Departament de
Participació Ciutadana, Secció de Benestar i Família, Departament de Festes,
Centre d’ Atenció Primària de Lloret de Mar, Espai Jove de Salut i l’associació de
dones L’Aurora.
Recursos
- Material elaborat per al PUNT LILA
- A càrrec del pressupost de la Regidoria d’ Igualtat
Índex d’avaluació
- Nombre de persones joves que venen al Punt lila
- Percepció de les professionals a partir de les intervencions dels joves
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AVANÇAR CAP A L’AUTONOMIA, EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I
LA PARTICIPACIO DE LES PERSONES JOVES EN ALLÒ COL.LECTIU
Acció 40. SUPORT ECONÒMIC I LOGÍSTIC A LES ASSOCIACIONS
JUVENILS
Objectius:
- Facilitar els materials i infraestructures a les associacions per tal que
puguin desenvolupar la seva feina.
- Subvencionar part de les seves activitats socials.

Descripció
Anualment es convoquen les Bases de subvenció a Entitats on totes les Entitats
degudament registrades poden fer la sol·licitud. Paral·lelament, per a les seves
activitats, es posa a la seva disposició el material i la infraestructura necessària
per a la majoria de les seves activitats. (llum, aigua, taules, cadires, barbacoa,
etc)
Temporalització
Subvencions: Segons convocatòria
Material: Anual
Agent que ho lidera
Secció de Joventut
Altres agents implicats
Brigada Municipal, Secció de participació Ciutadana
Recursos
- A càrrec del pressupost de la Secció de Joventut
- Material vari propietat de l’Ajuntament.
Índex d’avaluació
- Grau de satisfacció de les Associacions
- Quantitat de subvencions donades
- Quantitat de material sol·licitat i deixat
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Acció 41. EL PUNTET
D’ASSOCIACIONS

I

EL

PUNTET

DE

FENALS

COM

A

SEU

Objectius:
- Facilitar a les Associacions, Entitats i Grups no formals un espai de
trobada o reunió.
- Facilitar una adreça a les Entitats per a la seva legalització
Descripció
Els equipaments Municipals, El Puntet i El Puntet de Fenals, es posen a disposició
de les Entitats, Grups no formals i/o joves mínimament organitzats per a poder
fer reunions, trobades, o assemblees per al bon funcionament de les seves
activitats.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de Joventut
Altres agents implicats
Les Entitats sol·licitants
Recursos
- Els mateixos equipaments.
Índex d’avaluació
- Quantitat d’hores utilitzades per les entitats
- Grau de Satisfacció de les Associacions
- Nombre total de persones que hi passin.
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Acció 42. EL PUNTET I EL PUNTET DE FENALS COMA LLOC DE SUPORT
LOGÍSTIC PER ENTITATS
Objectius:
- Posar a disposició de les Entitats un lloc on les Entitats puguin
interactuar amb els seus associats o usuaris.
- Facilitar l’organització de les activitats de les Associacions.
Descripció
Els dos equipaments estan a disposició de les Entitats com a lloc de venda
d’entrades, inscripcions, recollida, etc. que precisin per a dur a terme les seves
activitats.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de Joventut
Altres agents implicats
Les pròpies entitats que ho sol·licitin
Recursos
- El Personal adscrit a la Secció de joventut
Índex d’avaluació
- Nombre de usuaris atesos
- Grau de satisfacció de les Entitats
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Acció 43. EL PUNTET 2.0
Objectius:
- Establir canals de comunicació àgils i operatius entre els Joves i
l’administració
- Proporcionar al jove la facilitat d’interlocució amb la Secció de Joventut
- Promoure el debat públic de temes que interessin
Descripció
A partir de les Xarxes socials, establim mecanismes d’interlocució i comunicació
amb totes les persones que ho desitgin. En la mesura del possible, tenim
presència en aquelles xarxes més utilitzades pel nostre jovent a fi i efecte
d’arribar a quanta més població jove, millor, i dotant-los de veu sense més
restricció que la del respecte i legalitat.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de Joventut
Altres agents implicats
Els propis joves
Recursos
- El personal de la Secció de Joventut
Índex d’avaluació
- Nombre
- Nombre
- Nombre
- Grau de

de seguidors aconseguits
d’interlocucions
de consultes ateses
comunicació de la informació
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Acció 44. PRESSUPOSTOS PARTICIPATS
Objectius:
- Acostar la presa de decisió respecte el capítol d’ inversions del pressupost
municipal
- Propiciar l’interès per l’entorn més proper
- Potenciar corresponsabilitat i civisme

Descripció
Proposta de corresponsabilitzar els veïns, que agrupats per veïnats, fan les
seves propostes d’inversió al barri, i posteriorment els majors de 16 anys del
barri mitjançant unes eleccions escullen quina és la proposta a realitzar de les
proposades que fossin viables dins del pressupost establert

Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de participació Ciutadana
Altres agents implicats
Diferents Àrees de l’Ajuntament
Recursos
- Personal de la Secció de participació ciutadana
- Personal tècnic per a la valoració de les propostes
- Campanya publicitària
- Actuacions incloses en el pressupost d’inversions de l’Ajuntament
Índex
-

d’avaluació
Nombre d’assistents a les reunions
Nombre de propostes fetes
Nombre de votants
Grau de satisfacció dels veïns
Augment any a any de la participació
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Acció 45. REGISTRE DE GRUPS NO FORMALS
Objectius:
- Reconèixer i donar suport als grups no formals
- Establir una normativa i registre per a grups no formals
- Promoure l’interès i la participació dels ciutadans i les ciutadanes
Descripció
Elaboració d’una normativa i registre per a grups no formals, és a dir, grups de
persones amb una iniciativa o que volen realitzar una activitat, de naturalesa
temporal o com a pas previ a la constitució d’una associació amb personalitat
jurídica. Es proposa poder reconèixer i donar suport a aquest tipus
d’agrupacions per tal de poder afavorir el seu creixement grupal i les activitats
que desenvolupin.
Temporalització
Any 2020 segons pla normatiu 2020.
Agent que ho lidera
- Secció de participació ciutadana
- Secció de joventut
Recursos
- Personal de la secció de participació ciutadana
- Personal de la secció de joventut
Índex d’avaluació
- Tramitació i validació del text normatiu
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Acció 46. TROBADA COMARCAL DE DELEGATS/DES
Objectius:
- Dotar d’eines als delegats/des per al desenvolupament de les seves
funcions.
- Sensibilitzar els tutors de la importància de la figura del delegat
- Establir espais d’intercanvi
Descripció
Espai de trobada i intercanvi entre els diferents alumnes on es treballa
l’aprenentatge de diverses competències socials i comunicatives, així com
algunes habilitats per a la vida
Temporalització
Anual.
Agent que ho lidera
- Consell Comarcal de la Selva
- Secció de joventut
Recursos
- Personal del Consell Comarcal de la Selva
- Personal de la secció de joventut
- Transport a càrrec pressupost Joventut
Índex d’avaluació
- Nombre d’instituts participants
- Valoració subjectiva dels participants.
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Acció 47. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ JUVENIL- FES-HO!
Objectius:
- Responsabilitzar els joves en la gestió dels diners públics
- Posar en valor les propostes i iniciatives dels joves i per als joves
- Fer de la vivència, un aprenentatge de lideratge i organització d’allò
que al jove li és proper i l’interessa.
Descripció
Projecte de pressupostos participats dins de la Secció de Joventut, on els i les
joves hauran de proposar, validar, votar i executar algun programa proposat
per ells mateixos.
Temporalització
Anual. Projecte d’execució a partir de 2020
Agent que ho lidera
- Secció de joventut
Recursos
- Personal de la secció de joventut
- Pressupost a càrrec de la secció de joventut
Índex d’avaluació
- Nombre de propostes presentades
- Nombre de propostes executades
- Valoració de les activitats executades
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UNIVERSALITZAR LA CULTURA ENTRE LA POBLACIÓ JUVENIL:
TREBALLAR PERQUÈ L’OFERTA CULTURAL RESPONGUI ALS
OBJECTIUS EDUCATIUS I SOCIALMENT CONHESIONADORS
Acció 48. DESCOMPTE DEL CARNET JOVE PER ACTIVITATS MUNICIPALS
Objectius:
- Afavorir l’accés a la cultura i lleure dels joves
Descripció
Fruit d’un conveni, les seccions de Joventut, Cultura, Festes, Patrimoni cultural,
Teatre, i el Cinema, als joves posseïdors del carnet Jove se’ls aplica un
descompte que va del 25% al 50% en les activitats/entrades organitzades des
d’aquests departaments.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de joventut
Altres agents implicats
Joventut (Generalitat), diferents seccions de l’Ajuntament.
Recursos
- Les despeses que ocasiona el descompte són
pressupostos de les diferents seccions municipals.
Índex d’avaluació
- Nombre de joves que es beneficien de la proposta.

assumides

pels
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Acció 49. ELS BUCS D’EL PUNTET
Objectius:
- Facilitar les formes d’expressió musicals juvenils
- Promocionar la formació de bandes
- Proporcionar a les bandes emergents, un lloc d’assaig en condicions
Descripció
Dues sales d’assaig, degudament insonoritzades i sonoritzades interiorment per
a la pràctica musical en unes condicions òptimes. Les sales estan equipades
amb un backline mínim per a que els músics usuaris no hagin de portar més
que els seus instruments. Servei de lloguer d’instruments i servei de guàrdia i
custodia d’instruments.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de Joventut
Recursos
- L’equipament
- El personal encarregat del servei mitjançant contracte de serveis a càrrec
pressupost de la Secció de Joventut
Índex
-

d’avaluació
Nombre d’assajos
% d’assajos respecte a l’ocupació màxima
Bandes musicals usuàries
Participació a les activitats proposades
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Acció 50. EL CONCERTS D’ELS BUCS D’EL PUNTET
Objectius:
- Donar l’oportunitat als usuaris dels Bucs d’actuar en un escenari amb
públic a la festa major
- Donar a conèixer els grups locals a la població
- Motivar les bandes de cares a un concert.
- Donar suport econòmic en forma de material o hores d’assaig als
participants al concert.
Descripció
Dins dels actes de festa major, el concert aplega les 3 o 4 bandes que més han
assajat als Bucs en un escenari degudament equipat, i a canvi, reben una
quantitat de diners bescanviables en material o hores d’assaig.
Temporalització
Gener – Juny: Procés d’inscripció
Setmana de la festa major (juliol) El concert
Agent que ho lidera
Secció de joventut
Altres agents implicats
Secció de Festes
Recursos
- El personal de la secció de joventut i festes
- Equip de so i subvencions a càrrec del pressupost de la Secció de joventut
Índex d’avaluació
- Satisfacció de les bandes que actuen
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Acció 51. TROBADA COMARCAL CUL INQUIET
Objectius:
- Fomentar la creació cultural entre els i les joves
- Oferir un tastet de diverses disciplines artístiques als participants
- Afavorir la relació entre joves de la comarca

Descripció
Trobada comarcal de joves, on la cultura és el centre d’interès. Tastets i tallers
de diferents modalitats artístiques, es combinen per donar pas a una mostra
d’allò après durant el mati, després d’un dinar tots plegats i fet pels mateixos
joves.
Temporalització
Anual. Mes de juny.
Agent que ho lidera
- Consell comarcal de la Selva
- Secció de Joventut

Recursos
- Personal del Consell comarcal
- Personal de la secció de Joventut
- Voluntaris
Índex
-

d’avaluació
Nombre de joves locals inscrits
Nombre total de participants
Valoració dels mateixos joves
Valoració de l’organització
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Acció 52. DIADA DE L’ASSOCIACIONISME LLORETENC - CULTUFEST
Objectius:
- Donar a conèixer les Associacions i entitats de la vila a la població
- Celebrar el dia de l’Associacionisme
- Afavorir la interrelació entre Entitats en un espai lúdic
Descripció
Durant un dia, entitats i grups es donen a conèixer en un stand, alhora que ho
compaginen amb actuacions i activitats que donin a conèixer la seva naturalesa.
Una festa de celebració del dia de l’associacionisme que acaba amb un fi de
festa musical.
Temporalització
Un dissabte de juny
Agent que ho lidera
Secció de festes i tradicions
Altres agents implicats
Diferents Entitats de la Vila
Recursos
- L’espai de la plaça del Teatre i l’interior del teatre
- Taules, escenari i cadires
- Les actuacions a càrrec de les Entitats
Índex
-

d’avaluació
Nombre d’Entitats participants
Nombre de públic i ressò
Satisfacció dels participants
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Acció 53. BARRAQUES DE CARNAVAL, LES DUES FESTES MAJORS I EL
CLON FESTIVAL
Objectius:
- Proporcionar a les Entitats un espai festiu on poder donar-se a conèixer
alhora que tenen la possibilitat d’aconseguir uns ingressos per finançar
les seves activitats.
- Fomentar la coordinació i relació entre les entitats que tenen barraca
- Fer dels concerts de Festa Major i clon Festival, una activitat més
participativa, i amb un valor afegit.
Descripció
Durant els concerts de la festa major d’estiu, la d’hivern, i el Clon Festival,
s’instal·len 6 barraques que mitjançant un concurs-sorteig que afavoreix la
rotació, s’atorguen a 12 entitats la gestió de la barraca durant el concert.
Temporalització
Carnaval, Estiu (Clon Festival i Festa Major) i mes de novembre (festa major de
Sant Romà)
Agent que ho lidera
Secció de Festes
Altres agents implicats
Secció de participació, Entitats municipals
Recursos
- Les barraques condicionades amb llum
- A càrrec del pressupost de la Secció de Festes
- Punt d’aigua

Índex
-

d’avaluació
Grau de satisfacció de les entitats
Nombre d’assistents als actes
Nombre d’Entitats sol·licitants
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AVANÇAR CAP A UN NOU MODEL DE PAÍS I DE SOCIETAT
COHESIONADA, VERTEBRADA TERRITORIALMENT, SOSTENIBLE,
INCLUSIVA I INNOVADORA EN LES FORMES D’ORGANITZACIÓ
COL·LECTIVA
Acció 54. EL PUNTET I EL PUNTET DE FENALS
Objectius:
- Proporcionar al jove un espai de trobada i interrelació
- Oferir una alternativa d’oci als joves
- Educar al jovent en la diversitat cultural i en la igualtat
- Formar la vessant humana de la persona
- Fer al jove còmplice fent que participi de forma activa en el disseny i
organització de les activitats
- Ser el referent de l’administració pels joves lloretencs
- Informar bé per que el jove pugui triar millor
Descripció
Dos equipaments juvenils amb format de Casal de Joves, oberts de dilluns a
diumenge, on el jove hi pot trobar un ambient agradable, informació, premsa,
jocs, activitats, servei d’Internet, i tot, sota l’acompanyament d’educadors.
Els equipaments porten inclòs el servei de Punt d’Informació Juvenil
Temporalització
Tot l’any
Agent que ho lidera
Secció de Joventut
Recursos
- Els Equipaments
- Personal municipal
- Monitoratge a càrrec d’una empresa en contracte de serveis
- A càrrec del pressupost de la Secció de Joventut
Índex
-

d’avaluació
Nombre assistents
Nombre d’assistents a les activitats
Nombre de propostes
Satisfacció dels usuaris mitjançant una enquesta anònima
Nombre de consultes
Nombre d’usuaris dels diferents serveis
Valoració en memòria anual
Satisfacció entitats i altres departaments amb qui col·laborem
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Acció 55. SERVEI D’INTERNET GRATUÏT
Objectius:
- Garantir que tots els joves tinguin accés a la xarxa i a la seva informació
i possibilitats
- Evitar la fractura tecnològica entre els joves en risc de patir-la.
- Mantenir la igualtat d’oportunitats d’accés dels joves a la informació i a
estar presents a la xarxa per la seva comunicació.
Descripció
Disposem entre els dos equipaments, de 12 ordinadors connectats a la xarxa
amb lectors de DNIe, dos escàners, que permeten als usuaris connectar-se a la
xarxa 30 minuts cada dia d’una forma gratuïta.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de Joventut
Secció de participació (Centres Cívics)
Biblioteca
Recursos
- Els ordinadors connectats
- A càrrec del pressupost de la Secció de Joventut i dels diferents
departaments que també ofereixen aquest servei.
Índex
-

d’avaluació
Nombre d’usuaris
Índex d’ocupació respecte al total potencial
Valoració dels usuaris
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Acció 56. SERVEI TRÀMITS AMB EL DNIe
Objectius:
- Oferir la possibilitat d’accés a l’administració digital d’una forma àgil i
gratuïta
- Evitar desplaçaments innecessaris dels joves a la capital a fer determinats
tràmits.
Descripció
Disposem de lectors de DNIe a tots els ordinadors per tal de facilitar l’accés als
tràmits on sigui necessari.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de joventut
Recursos
- Els lectors integrats en el teclat
- A càrrec del pressupost de la Secció de Joventut
Índex d’avaluació
- Nombre de tràmits efectuats
- Valoració subjectiva dels usuaris
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Acció 57. RECOLLIDA DE JOGUINES PER REIS
Objectius:
- Cap nen sense joguines
- Suport a Creu Roja Joventut en la seva campanya
- Sensibilitzar a la població de les necessitats que hi ha a la vila
Descripció
Campanya sorgida d’una Comissió local de Joventut que va passar el testimoni
a Creu Roja Joventut. Recollida de joguines i entrega a les famílies que Benestar
i família indica.
Temporalització
Desembre i fins el 4 de gener
Agent que ho lidera
Creu Roja Joventut
Altres agents implicats
Secció de Joventut . Secció de Benestar i família
Recursos
- L’espai per guardar i preparar les joguines
- El llistat de famílies
- Personal voluntari de Creu Roja Joventut
Índex
-

d’avaluació
Nombre de famílies beneficiàries
Percepció subjectiva de la feina feta
Nombre de joguines noves recollides
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Acció 58. TARDA JOVE
Objectius:
- Prevenir, detectar i disminuir les possibles conductes de
- Establir vincles amb els joves
- Canalitzar les seves demandes que responguin a les seves necessitats
- Esdevenir referents positius adults pels joves
Descripció
Espai d’intervenció en medi obert, adreçat a joves entre 12 i 18 anys,
especialment en la zona dels barris de Can Carbó, Mas Baell, Can Ballell, El Molí
i Mas Vilà, zones molt poblades i amb alt índex de risc potencial.
Temporalització
Tot l’any
Agent que ho lidera
Secció de benestar i família / Fundació Ser.gi
Altres agents implicats
Secció de Joventut
Recursos
- Personal de la fundació Ser.gi, contractada a partir d’un contracte de
serveis, i a càrrec pressupost de la secció de Benestar i família.
Índex
-

d’avaluació
Nombre d’intervencions
Nombre d’activitats efectuades
Percepció subjectiva dels educadors
Grau de satisfacció dels joves
Nombre de joves participants diaris
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Acció 59. CREIXEM COMUNITÀRIAMENT
Objectius:
- Oferir un espai/temps educatiu a barris i places de Lloret que impliqui i
apoderi infants i adolescents en la realització d’accions del seu interès.
- Detectar i intervenir sobre les necessitats i motivacions d’infants,
adolescents i en les seves famílies dins d’activitats de lleure sanes i
positives en el propi territori.
- Treballar amb infants i adolescents habilitats per la vida
- Implicar a les famílies, veïns/es i entitats de territori en el
desenvolupament d’accions.
Descripció:
És una iniciativa de treball comunitari amb infants i joves de Lloret de Mar. Es
pretén fer una tasca educativa de carrer amb vessant comunitària,
desenvolupant les accions als barris de Can Carbó i El Molí preferentment. Es
pretén fer una tasca de participació i apoderament de les famílies, treballant
habilitats per la vida per transformar els barris i millorar la seva qualitat de vida.
Temporalització:
Tot l’any. Depenent de la renovació de la subvenció de DIPSALUT
Agent que ho lidera
Secció de Benestar i Família / Fundació Ser.Gi
Recursos
- Personal de la fundació Ser.gi, contractada a partir d’un contracte de
serveis, i a càrrec pressupost de la secció de Benestar i família ( un
educador social 20h/set).
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Acció 60. PLA D’ACOLLIDA I CIUTADANIA (PLAC)
Objectius:
- Acollir a joves immigrants de recent arribada
- Promoure la formació i la inclusió com una forma de contribuir a la
ciutadania
Descripció
Espai on el jove immigrant pot tenir el primer contacte amb la població. A través
d’uns educadors i uns mediadors comunitaris que els orienten en els primers
passos a seguir en arribar.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de Benestar i família
Recursos
- Personal encarregat del servei a través d’un contracte de serveis
- A càrrec del pressupost de la secció de Benestar i família
Índex d’avaluació
- Nombre d’usuaris
- Grau d’èxit en les intervencions
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Acció 61. JOVES EN ACCIÓ

Objectius:
- Fomentar la igualtat d’oportunitats trencant barreres per assolir una
ciutadania plena de drets.
- Millorar les possibilitats d’èxit educatiu i posterior emancipació dels
joves.
- Prevenir i detectar conductes d’odi i discriminació dins dels centres
educatius i fora.
- Donar eines pels pares i mares per treballar amb els joves i generar
apropament als centres educatius.
- Donar eines al professorat per treballar des d’una perspectiva
intercultural.
Descripció:
Servei adreçat a joves de 13 a 18 anys, les famílies d’aquests joves i
professionals dels centres educatius.
Temporalització :
15 sessions dins horari lectiu, un cop a la setmana, d’Octubre a Juny.
Agent que ho lidera
Secció de Benestar i família.
Recursos
Dos tècniques del PLAC i materials per poder realitzar els tallers.

Índex d’avaluació
- Resultats de les sessions al centre.
- Avaluació dels joves participants.
- Avaluació per part del centre educatiu.
- Entrevistes amb les famílies dels joves participants.
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Acció 62. VOLUNTARIS X LA LLENGUA
Objectius:
- Cohesionar la societat a partir de la llengua catalana
- Contribuir a l’ús del català en situacions comunicatives quotidianes
- Sensibilitzar la població autòctona dels inconvenients dels nouvinguts
amb l’ús de la llengua
- Responsabilitzar la població autòctona de l’ensenyament del català en el
dia a dia.
- Afavorir, a partir del coneixement mutu, la integració
Descripció
Un equip de voluntaris als quals se’ls assigna una persona estudiant de català
perquè durant unes setmanes, pactin unes hores setmanals per a la pràctica
oral de la llengua catalana.
Temporalització
2 campanyes l’any
Agent que ho lidera
El Consorci per a la Normalització Lingüística
Altres agents implicats
Ajuntament de Lloret de Mar
Recursos
- Els Voluntaris
- Els alumnes nouvinguts
- El personal del CPNL
- A càrrec del pressupost ordinari del CPNL
Índex d’avaluació
- Nombre de parelles lingüístiques
- Enquestes de valoració posteriors
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Acció 63. CARNET DE TRANSPORT PER A ESTUDIANTS
Objectius:
- Promoure l’ús del transport públic dels estudiants
- Afavorir la mobilitat dels joves en una vila especialment farcida
d’urbanitzacions
- Que el fet de viure en un determinat lloc no sigui impediment per al jove
en les seves activitats diàries
Descripció
Carnet personal per a estudiants lloretencs que els permet, amb una quota
anual simbòlica, disposar de totes les línies de transport urbà.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de mobilitat
Altres agents implicats
OIAC
Recursos
- A càrrec dels pressupostos de la secció de mobilitat
Índex d’avaluació
- Nombre de carnets efectuats
- Nombre de viatges dels usuaris
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Acció 64. CONFECCIO CARNETS JUVENILS

Objectius:
- Afavorir l’ús dels carnets anomenats juvenils
- Acostar al jove la possibilitat d’obtenir-los sense desplaçament
Descripció
Confecció dels diferents carnets; Carnet d’estudiant, de mestre, Carnet Fyto, i
carnets d’alberguista en totes les seves modalitats.
Temporalització
Anual
Agent que ho lidera
Secció de joventut
Altres agents implicats
Secretaria General de joventut
Recursos
- Personal de Joventut
Índex d’avaluació
- Nombre de carnets efectuats, amb el benentès que són carnets que es
demanen quan es necessiten, i que més carnets no significa més èxit.
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9.- AVALUACIO
Tota actuació o intervenció ha de tenir l’avaluació, fonamental per a comprovar
el grau d’assoliment d’allò planificat, i que ens permetrà en un futur, redefinir,
reorientar o continuar amb les polítiques i accions executades.
Per tant, cal entendre l’avaluació com un procés metodològic al servei de la
millora contínua de les polítiques i eixos d’intervenció que es plantegen en
aquest Pla Local.
Hem establert diferents formes d’avaluació en funció de qui o què s’avalua de
les accions que inclou aquest pla local de joventut:
Cada secció de l’ajuntament és la responsable de l’avaluació dels programes
que lidera en acabar i fer els documents que cregui oportú, així com de fer-los
extensius a la Secció de Joventut a petició d’aquesta.
Dels programes de la Secció de Joventut, un cop acabada la intervenció, en fem
una primera valoració en funció dels indicadors avaluatius esmentats en el pla
d’acció, i en l’expedient es defineixen les possibles orientacions o redefinicions
que l’acció ha de tenir en futures edicions, així com la seva conveniència de
repetir-la. Aquesta valoració és clau en l’elaboració de la memòria anual de la
Secció de Joventut (annex núm. 1).
Com a norma general, i tenint en compte que l’acció ho permeti, fins a quatre
indicadors:
-

-

Quantitatius/absoluts. El nombre absolut de participants o usuaris de
l’acció sense tenir en compte res més. (Inscrits en alguna activitat,
usuaris del servei d’internet, etc.)
Quantitatius/relatius. Hi ha accions en les que cal relativitzar la
quantitat d’usuaris de l’acció. Ja sigui perquè hi ha límit de places, perquè
el programa s’adreça a una quantitat limitada de joves, o per qualsevol
altre motiu, és molt útil creuar la dada amb algun altre concepte. (Ex. %
inscrits sobre el total admès, Nombre d’usuaris diaris d’un determinat
servei, etc)
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-

-

Qualitatius/objectius. La valoració del propi usuari en acabar l’acció,
ja sigui amb un petit qüestionari escrit, en un aplicatiu, o bé amb els
comentaris a partir de les nostres preguntes. Creiem que aquest indicatiu
és força fiable pel fet que l’usuari el valora de forma anònima i lliure en
el moment d’acabar i amb un record molt present encara.
Qualitatius/subjectius. Indicatius que el tècnic responsable de
l’execució pot tenir a partir dels comentaris dels participants, les
converses informals, la percepció general, la resposta ciutadana, etc.

Aquesta avaluació de la qualitat i les avaluacions de les diferents accions, ens
han de permetre detectar què fem bé i cal potenciar, i què fem no tant bé i per
tant, cal redefinir, eliminar o modificar.
Per altra banda, un cop avaluades totes les accions en particular, avaluarem el
Pla Local de Joventut en funció del grau d’assoliment dels objectius, i del grau
d’execució de les accions que ens permetrà encarar accions futures.
Val a dir que el Pla Local és una eina viva, i per tant, atenent diferents
necessitats futures, es pot incloure noves accions que seran avaluades de la
mateixa manera que les esmentades en aquest document.
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10.- ANNEXOS

Annex núm. 1
Memòria Secció Joventut 2019
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INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria d’actuació del Departament de Joventut de l’Ajuntament de
Lloret de Mar, pretén ser un reflex del que ha estat l’activitat de la Secció durant
l’any 2019. Aquest any serà recordat per l’incident informàtic que ens va tenir
dos mesos sense accés a internet, ni telèfon. Afortunadament, la majoria de
serveis nostres no es van veure afectats.
Habitualment, aquesta memòria, era un recull de xifres de les actuacions i la
valoració subjectiva dels diferents professionals adscrits a les mateixes.

Des de 2016, a més, i a partir de formar part d’una prova pilot de la Secretaria
de Joventut de la Generalitat de Catalunya sobre la qualitat en els serveis
d’informació juvenils, vam decidir ampliar-ho a els serveis més populars del
Departament.
Per detectar la qualitat en els serveis, es va crear una petita enquesta online,
on a partir de tres o quatre qüestions personalitzades per a cada servei, es podia
copsar anònimament la percepció de l’usuari davant el servei i la nostra actitud.
A partir d’aquí, i depenent del resultats, haurem de potenciar un o altre aspecte.
L’any 2019 n’hem fet un total de 146 (57% més que l’any anterior),
aleatòries i repartides pel que fa als diferents serveis.
7 han estat els serveis avaluats, i depenent de cadascun, es demanava a tots
els usuaris la seva valoració, o aleatòriament.
Val a dir, que les respostes han estat més que positives, cosa que ens reforça
que anem pel bon camí tot i que no s’ha d’abaixar la guàrdia. També n’hem
detectat fetes en conya, cosa que en alguns casos de poques valoracions, poden
desvirtuar les dades. Es detecten sobretot pels comentaris.
Al final de la valoració quantitativa de cada servei de l’enquesta, hi hem afegit
la gràfica de la valoració qualitativa.
En la imatge següent es pot veure la pàgina inicial del qüestionari i la tipologia
dels usuaris que l’han omplert.
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EL PUNTET COM A CENTRE DINAMITZADOR

EL PUNTET I EL PUNTET DE FENALS_______________
Dos equipaments destinats exclusivament als Joves en format de Casal de
Joves. El Puntet i El Puntet de Fenals. Dos equipaments en dos veïnats, però
amb un mateix funcionament i patró. Dins, el jove acollit pels monitors, hi pot
trobar un bon ambient, serveis, activitats, informació, revistes, jocs, una taula
de ping pong i d’una consola Play Station a cada equipament i dos sofàs, un
comprat i un altre donat per uns particulars. A El Puntet de Fenals, a més, hi ha
un futbolí.
Amb el temps ha esdevingut un punt de trobada de molts joves, i un lloc de
socialització de molts altres, oferint una alternativa d’oci en un lloc específic per
a ells.
Des de el primer trimestre de 2016 que l’obertura és de dilluns a diumenge, i
durant les festes escolars de Setmana Santa, estiu i Nadal, també s’ha obert El
Puntet de Fenals durant els matins. Un petit salt qualitatiu que ofereix més hores
de disponibilitat als usuaris.
Si prenem com a bons els resultats dels controls que fem cada mes en un dia
laborable i un altre de festiu i en trèiem la mitja, i hi afegim el total de persones
que fan servir el Puntet per a fer reunions fora de l’horari habitual de diferents
entitats (n’hem fet un recompte total) podríem dir que hem tingut al voltant de

51.000 visites de joves,
a Casal de Joves o lloc de reunió.
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que han fet servir els dos equipaments com
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El Puntet
Inaugurat el 1992, situat primerament al carrer Turó de l’Estelat i posteriorment
a l’Av. de Vidreres, disposa de dos espais clarament diferenciats. La Sala gran,
on s’hi troba el ping pong, les taules amb revistes, diaris i jocs, ordinadors, el
punt d’informació i els plafons informatius, esdevé el punt de trobada i activitat
principal. La sala polivalent, separada, serveis més per a trobades més
especifiques, reunions, cursos, xerrades, etc. Obert matí i tarda els dies
laborables, i per la tarda els festius i caps de setmana. Mensualment fem dos
recomptes de les persones que assisteixen a l’equipament. Un en un dia de la
setmana aleatori, i un altre en cap de setmana o festiu. L’assistència mitjana
prenent de referència els recomptes esmentats de joves és d’ aproximadament
109 persones/dia (-1 respecte 2018) els dies laborables i de 55
persones/dia (+8) els caps de setmana i festius. En èpoques estivals la
mitjana baixa, i en dies puntuals de recompte hem arribat als 164 joves.
Un 72% dels usuaris són homes entre setmana i el 78% en caps de
setmana.
Un 62% són joves menors de 25 anys els dies laborables xifra que puja
al 74% en festius i caps de setmana.

La tipologia de joves assistents és diversa, hi podem trobar joves de tot arreu.
Des de 2018 en un afany de tenir més coneixement del nombre de persones
que usen el puntet, hem establert un recompte real de totes les persones que
fan servir el Puntet també en hores de tancament, i/o d’entitats/grups
organitzats que fan servir El Puntet per a les seves reunions o activitats. Veiem
el detall en el seu apartat.
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Dia Internacional de la Dona treballadora

Presentació curtmetratge curs

Preparació Carnaval
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El Puntet de Fenals
Inaugurat el 2007, situat a la plaça de Fenals, compta amb un espai en forma
de U, que es pot sectoritzar, però sense aïllar. En ell hi trobem un futbolí, un
ping-pong, ordinadors, connectats amb fibra des de mitjans de 2019, i un espai
amb taules i cadires on hi ha jocs, revistes, diaris, etc. El servei ha sofert
variacions des de diversos nivells. Primerament el barri, que va passar de ser
un barri residencial de segona residència, a un barri en expansió de primeres
residències. Amb l’arribada de la crisi, poc a poc s’ha anat despoblant. L’entrada
en servei de l’Institut Escola també ha estat un punt d’inflexió. Altrament, el
Puntet de Fenals, ha estat dinamitzat gairebé en exclusiva pel monitor de
l’empresa gestora de la dinamització, que ha sofert diversos canvis al llarg dels
anys.
A l’igual que en El Puntet, ja hem copsat la mitjana d’usuaris diaris, i en
recomptes mensuals a l’igual que en El Puntet, s’estableix una assistència al
voltant d’unes 33 persones dia en dies laborables (-5) i uns 36 en caps de
setmana (+3). En dies puntuals de recompte hem arribat als 75 joves. Cal
remarcar que és un equipament que tant sols s’obre per la tarda de 4 a 8.
Un 78% dels usuaris són homes entre setmana i un 81% en cap de
setmana, i un 84% són joves menors de 25 anys entre setmana i un
79% els caps de setmana.
Durant les vacances escolars de Setmana Santa, estiu i Nadal, l’equipament ha
estat obert també pels matins els dies laborables.
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Fent batuts amb la Baticleta

Taller de Roses per Sant Jordi

Tardes al Futbolí.
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Monitoratge i dinamització
La Secció té un contracte de dinamització i monitoratge amb una empresa que
a les tardes i els caps de setmana i festius dona suport al personal municipal
per poder atendre millor als molts usuaris de tardes, a més de possibilitar
l’ampliació de l’horari en festius i caps de setmana.
En èpoques de vacances escolars, a més, El Puntet de Fenals també s’obre pels
matins.
Els monitors/es tenen com a tasca principal el contacte directe amb els i les
joves usuaris, fer vincle i donar-los suport en el que els calgui

Joves usuaris fent les bosses que després repartiran SSMM els Reis de l’Orient

Trobada de Joves comarcal CUL INQUIET

El Puntet com a centre dinamitzador

145

Valoració subjectiva usuaris
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FORMACIÓ___________________________________
Cursos, cursets, tallers conformen l’oferta formativa de la secció. Centrats en la
seva majoria en el primer trimestre de l’any, tot i que si l’ocasió ho permet,
també en d’altres èpoques de l’any. Bàsicament ens centrem en formació que
no sigui oferta per d’altres entitats/acadèmies a la vila, que puguin ser atractives
per als joves (tot i que els adults també hi tenen cabuda a la matrícula), que
siguin demandades pels propis joves, o que tinguin alguna utilitat posterior.
Deixem a banda els petits tallers que hem realitzat per als usuaris habituals d’El
Puntet i El Puntet de Fenals.
L’oferta formativa de 2019 ha estat la següent: (cas d’haver-hi dues xifres, la
primera correspon a les persones inscrites, i la segona al màxim d’inscripcions
permeses en aquell curs.

-

Curs de Monitors
Taller de Massatge
Taller de Curtmetratge
Taller de Cuina

Un total de 70 inscripcions a cursos d’una oferta de 86
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7/14
10/15
14/15
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Curs de Monitors

Taller de curtmetratge

Taller de cuina

El Puntet com a centre dinamitzador

149

ACTIVITATS LÚDIQUES

____________

_____

Des del departament, organitzem algunes activitats lúdiques al cap de l’any. No
són gaires en nombre, ja que, afortunadament, n’hi ha moltes organitzades per
d’altres departaments i entitats.
Intentem oferir allò que no és possible fer normalment, i allò que creiem que
pot ser de l’interès del jove o que el pot ajudar amb un objectiu secundari.
En aquest apartat som versàtils, i aprofitem qualsevol oportunitat que se’ns
presenti (obra de teatre, activitat puntual, etc.) per afegir-la a les activitats que
normalment fem.
En el següent llistat tan sols hi figuren les activitats que fem obertes a tot el
jovent, obviant les organitzades assíduament dins del Casal de Joves (en annex)
per als usuaris de cada dia. No s’inclou les activitats organitzades amb les quals
hem col·laborat d’alguna manera (econòmicament, de suport, etc.), sobretot
amb el departament de festes.
Les activitats de l’any han estat:
-

Excursió a Port Aventura
Hackató
Debat regidorables de Joventut

Des d’Els Bucs d’El Puntet: (detall més endavant)
-

VI Concert Els Bucs d’El Puntet
VI JAM Session per Sant Romà
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55
8 joves / 3 comerços
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Hackató

Portaventura

Cinema a la fresca
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ALTRES ______________ ______________

_____

Capítol a part mereixen aquestes activitats. El PrOJECTE Igualtat, El Programa
radiofònic La llista Jove, la Trobada comarcal de Delegats, la trobada cultural
Cul Inquiet, el curs de premonitors comarcal i el Debat de Regidorables de
Joventut de les eleccions.

PROGRAMA IGUALTAT

El projecte igualtat, liderat per la Regidoria de la dona, consta d’unes activitats
que comencen a 4rt de primària, i que s’allarguen fins a 1r de Batxillerat. A
partir de 4rt d’ESO, des del departament de Joventut, ens hi afegim als dos
darrers programes, “M’estima” i “Jutja-ho tu”.

PROGRAMA “M’ESTIMA?”
Durant el curs 2018-2019 vam passar per totes les classes de 4rt d’ESO de
Lloret, a més dels alumnes del PTT, fent dos tallers d’una hora on amb una
dinàmica participativa volem fer veure als joves que tots els mites romàntics
que se’ns vénen no tenen fonament i que hi ha conductes que amagades sota
l’amor romàntic esdevenen factors de risc en una relació.
En la primera sessió, analitzàvem el curtmetratge fet per a l’ocasió En la segona,
una dinàmica en forma de concurs en format Kahoot.

El Puntet com a centre dinamitzador

152
Aquest taller s’emmarca dins d’un programa més ampli de la Regidoria de la
Dona anomenat Projecte Igualtat. En l’apartat d’informació i xerrades als IES,
està reflectida l’estadística.
Per complementar l’activitat, vam idear un TEST de L’AMOR. Penjat a Internet
www.lloret.cat/lovetest, el test, desenfadat i alhora seriós, pretén fer adonar
d’una manera anònima, quina percepció té un mateix dels mites romàntics i si
s’està mínimament preparat per a detectar conductes nocives. En les xerrades
s’anima als joves a fer-lo. Un cop acabat el test, es veu el resultat i hi ha la
possibilitat d’ampliar la informació amb diferent material. 127 tests s’han fet
el 2019. La meitat 75 noies i 52 nois.

Taller al Col·legi Immaculada Concepció
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PROGRAMA JUTJA-HO TU!

A més, en aquest curs, com a novetat i també amb la Regidoria de la dona, hem
afegit un nou taller adreçat als estudiants de Batxillerat, sota el nom directe de
Jutja-ho tu! . Primerament es va concebre com la simulació d’un judici en dues
sessions. L’experiència al Institut Roca Grossa, ens va fer replantejar-ho en un
altre format més visual i entenedor. En dues sessions, destinem la primera a
definir què és la violència masclista des del vessant jurídic i també psicològic, i
en la segona sessió, donem dades, casos reals en vídeos i àudios de dones que
ho han patit, així com també les seves conseqüències.

Taller al Coll i Rodés
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LA LLISTA JOVE

Durant la temporada d’hivern 2018/2019 , un cop al mes, la Secció va disposar
d’uns quinze minuts en directe.
Si l’anterior ocasió, es parlava de temes puntuals que podrien interessar als
joves, aquesta temporada vam donar un enfoc diferent. Vam contactar amb
quatre joves fixos, que feien el programa en format de tertúlia, i on debatíem
temes d’actualitat. Vam acabar la temporada amb només dos joves fixos.

Debat a la Llista Jove
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TROBADA COMARCAL DE DELEGATS

Aquesta iniciativa comarcal va néixer del Consell Comarcal i la gran majoria de
municipis ens hi vam adherir de seguida a la seva organització i coordinació.
Els delegats de les classes de 2on d’ESO són convocats a una jornada formativa,
on es treballen habilitats bàsiques que creiem que els delegats i delegades han
de tenir, comunicació, empatia, capacitat de negociació, d’adoptar diferents
rols, etc. Aquesta formació es fa en una sèrie de tallers rotatius on tots els joves
passen per tots els tallers. Paral·lelament, els tutors també participen d’una
formació/dinàmica on se’ls fa reflexionar sobre què és i què no és participar i
com es podria potenciar la participació a l’aula.
A la III trobada, que va tenir lloc el 9 de febrer, hi van participar L’institut Coll i
Rodés, El Roca Grossa i la Immaculada Concepció. Va excusar la seva presència
l’Institut Escola de Fenals.

Els participants lloretencs
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TROBADA DE JOVES CUL INQUIET

La segona edició de la trobada de Joves comarcal CUL INQUIET es va fer a
Riudellots. Liderada per el Consell Comarcal, amb la col·laboració de tots els
municipis de la comarca, va aplegar gairebé un centenar de joves de diferents
municipis. Si en la primera edició no hi havia cap jove lloretencs, en aquest cas,
un grup provinent del SIE de Càritas s’hi van apuntar. Un matí ple de tallers de
diferents temàtiques, un dinar de germanor per acabar després de dinar amb
danses i cançons.
Una experiència, on amb l’excusa dels tallers i les dinàmiques, els joves van
poder conèixer d’altres joves de la comarca i fer contactes.

Presentació de la jornada

L’hora de dinar
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CURS PREMONITORS
Una altra novetat del 2019. El curs de premonitors comarcal. Durant un cap de
setmana, nois i noies de la comarca es van trobar en una casa de colònies i van
fer un tastet del què és el món de l’esplai. Dinàmiques, jocs, i demés van
configurar tot el cap de setmana, i on tothom en va sortir amb un molt bon gust
de boca. Liderat pel consell Comarcal, els municipis hi vam col·laborar amb
l’execució d’algunes dinàmiques i/o tasques al llarg del cap de setmana.

7 joves conformaven la participació Lloretenca.

El grup sencer
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DEBAT REGIDORABLES
Aprofitant les eleccions municipals, el 13 de maig, vam fer una activitat que
creiem que va tenir molt de ressò per l’originalitat, a banda que va ser dels
actes electorals amb més presència de públic.
Amb la premissa que si el grup polític treiés majoria absoluta, i obviant els tres
primers candidats de la llista, qui seria el/la Regidor/a de Joventut, vam
convocar el regidorable de joventut per a debatre quines polítiques de joventut
executaria el seu partit.
El puntet es va omplir de gom a gom, i totes les candidatures van enviar als
possibles regidors de joventut. Degut a la gran presència de candidatures, hi va
haver poc temps per al debat, atès que es va pactar amb anterioritat no allargarho més d’una hora. Una experiència a repetir d’aquí a 4 anys.

Els regidorables abans de començar

Vista de la sala
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EL PUNTET 2.0________________________________

L’any 2019 hem continuat treballat les xarxes socials. Hem mantingut el twitter
i el facebook en format de pàgina, Instagram i el canal El Puntet al Youtube i el
Canal Els Bucs d’El Puntet i el grup d’Els Bucs d’El Puntet al facebook.
També disposem d’un apartat a l’App Lloret Smart.
Val a dir que potser el canal youtube és el que tenim més oblidat per la
complexió de fer vídeos i editar-los posteriorment, i també per la falta de costum
en les activitats d’enregistrar-les.

Algunes dades són:
-

Servei d’internet. Un servei en contínua davallada des de l’aparició dels
smartphones i del servei de wifi gratuït. Tots ells equipats amb un lector
de DNIe per donar servei a la creixent demanda per a fer tràmits diversos.
Tot i això aquest 2019 ha experimentat un augment relatiu, segurament
donat pel servei del DNIe. Un total de 5320 usuaris al llarg de tot l’any,
tenint en compte el temps sense accés a causa de l’incident informàtic.
Edat

Número
Usuaris

Número
Consultes

% Usuaris

% Consultes

<16

1611

30,28%

1611

30,28%

16-20

1004

18,87%

1004

18,87%

21-25

701

13,18%

701

13,18%

26-29

253

4,76%

253

4,76%

30-35

307

5,77%

307

5,77%

1444

27,14%

1444

27,14%

>35
Sexe

Número
Usuaris

Número
Consultes

% Usuaris

% Consultes

Dona

1004

18,87%

1004

18,87%

Home

4316

81,13%

4316

81,13%

Canal d'Atenció

% Us Presencial SIJ
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Núm
ero
5320

% Usuaris
100,00%

Número
%
Consultes Consultes
5320

100,00%

uaris
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-

Pàgina Web. Encastada dins del portal www.lloret.cat, és de difícil
valoració i gairebé impossible determinar el nombre de visites a l’apartat
del nostre web. El web ha esdevingut un lloc estàtic d’informació, i són
les xarxes socials on més i millor es desenvolupen els joves, al tenir molta
més interacció i més immediata.

-

Facebook. La pàgina d’El Puntet i El Puntet de Fenals, és el complement
principal alhora de, per una banda, fer conèixer les nostres activitats tan
diàries com esporàdiques, i per l’altra per fer d’altaveu i com a canal de
interlocució i consultes entre el jove no tant jove i nosaltres. Hem arribat
a 3.030 seguidors, (174 més que l’any anterior) dels quals un 55% són
noies i un 45% nois. Un 47% son menors de 34 anys. La tendència és un
envelliment progressiu dels usuaris de facebook. Els més joves són
usuaris d’Instagram.

-

El grup d’Els Bucs d’El Puntet un cop creat a partir de la pàgina eliminada,
va acabar l’any amb 102 membres. (14 menys que l’any anterior).

-

Twitter. Tenim 1.115 seguidors, 46 més que a finals de 2018. Un
altaveu més d’interacció amb els usuaris. La proporció d’homes i dones
és de 48% homes i 52% dones. Un total de 76.400 impressions
conforma l’abast de les piulades.

-

Canal Youtube. El gran oblidat. Ja sigui per la feina que porta fer un
vídeo o per l’oblit de fer-lo fent les activitats. 16 són els vídeos penjats) i
662 visualitzacions durant el 2019. El Canal Els Bucs d’El puntet ha
tingut un total de 69 visualitzacions.

-

Lloret Smart. Disposem d’un apartat propi dins l’app. Sense dades
anuals concretes del nostre apartat, en ser dins de l’app de l’ajuntament.

-

Instagram. La Xarxa que més creix, sobretot entre la gent jove. hem
arribat 1.021 seguidors (255 més que l’any anterior). El 55% dels
seguidors són dones i la franja majoritària d’edat és la de 25-34 anys.

El Puntet com a centre dinamitzador
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EL PUNTET COM A CENTRE DE RECURSOS
COM A CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES__________

Informació.
La informació és a la xarxa i tant sols aquelles informacions de triatge o de
recerca són les que ens arriben. Un total de 2147 consultes. (1017 més que
l’any anterior). Aquest augment és degut en gran part per que ens hem proposat
de reflectir totes les consultes, fins i tot les petites i que per ràpides i fetes
potser al moment, no apuntàvem al registre.
Probablement ens n’hem deixat algunes de registrar pel fet que siguin consultes
ràpides fetes a peu dret, o per no considerar consulta algunes preguntes degut
a la seva senzillesa, rapidesa en contestar, lloc on s’han fet (facebook, pel
carrer, a peu dret, a casa, etc.).
En la gràfica adjunta podem observar per temes, mesos, lloc, sexe i edat el
resultat de les consultes fetes.

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

Telèfon

23

37

40

21

17

14

19

19

SETEMB. OCTUBRE NOVEMB. DESEMB. T. ANUAL
51

18

11

12

282

% CONS
13,13%

Personal

177

110

251

149

361

186

55

54

255

130

64

35

1827

85,10%

Escrit

9

6

7

1

2

4

2

1

0

1

3

2

38

1,77%

2147
Ensenyam ent
reglat

1

1

5

10

10

3

2

3

3

2

2

1

43

2,00%

Ensenyam ent
no reglat

48

42

27

16

9

5

8

13

23

6

9

8

214

9,97%

Treball /
Ocupació

10

7

23

24

20

21

2

9

9

6

8

9

148

6,89%

Habitatge

2

0

4

1

4

2

1

0

1

1

1

0

17

0,79%

C ult ura - Lle ure
- E s po rt s

22

26

64

16

23

24

24

20

194

27

26

16

482

22,45%

Salut

96

1

96

32

255

2

0

1

0

0

1

0

484

22,54%

Cohesió Social

1

3

0

0

2

2

0

0

0

0

2

2

12

0,56%

Participació

2

1

3

2

1

1

1

2

1

8

1

0

23

1,07%

Mobilitat

4

5

6

6

4

1

5

8

27

6

3

1

76

# ¡DIV/0!

Altres

23

67

70

64

52

143

33

18

48

93

25

12

648

30,18%

T. CONSULTES

209

153

298

171

380

204

76

74

306

149

78

49

2147

100,00%

Hom e

108

74

148

86

197

102

29

30

122

47

35

19

997

46,44%

Dona

101

79

150

85

183

112

47

44

174

102

43

30

1150

53,56%

Menors de 25
anys

146

63

160

102

319

155

24

18

170

52

33

15

1257

58,55%

Majors de 25
anys

63

90

138

69

61

49

52

56

126

107

45

34

890

41,45%
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Valoració subjectiva usuaris
INFORMACIÓ
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ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT
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Xerrades
Un recurs que els Instituts tenen a la seva disposició. Depenent de l’any en fan
un major o menor ús. El 2019 (algunes xerrades no incloses aquí s’han fet
durant el curs 2018-19, però dins del 2018) hem fet:

-

M’estima?
o

12 Xerrades a els 4rt d’ESO de l’Institut de Fenals, Immaculada
Concepció, Roca Grossa i Coll i Rodés.

-

Hackató. Què és?
o 7 xerrades a tots els 1r de batxillerat de Lloret.

-

Recursos per a Joves a El Puntet. Què és i que s’hi pot trobar a El
Puntet
o Alumnes del PTT
o SIE

-

Jutja-ho Tu!
o 8 xerrades als Batxillerats del Coll i Rodés i Roca Grossa.

M’estima? Al Ies Coll i Rodés

El Puntet com a centre de recursos
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Confecció de Carnets.
Un servei més agraït que popular i extens. Molt específic per a joves que el
necessiten. El carnet d’alberguista en les seves modalitats només serveix per
allotjar-se en algun alberg de la xarxa d’albergs internacional. El Carnet
d’estudiant (Isic) i el de mestre (Teacher) és un xic més versàtil i permet
entrades a museus, descomptes en viatges, etc. Depenen de l’any i les
necessitats dels joves les quantitats fluctuen amunt i avall considerablement.
El bus urbà el vam fer fins el mes d’abril, data en que Sagalés va passar a
confeccionar-lo directament a la terminal, amb l’estalvi de temps i viatges per
als estudiants.
Les dades numèriques són les següents (aproximades, perquè amb l’avaria
informàtica es van perdre totes les dades):

-

Alberguista:
Estudiant (ISIC):
Professor (teacher)
Bus urbà.

3 ut.
7 ut.
3 ut.
23 ut.

Fotocòpies i impressions
Els usuaris poden fer fotocòpies i també impressions des de l’ordinador de
treballs, fotos, bitllets d’avió, o el que els sembli. No podem determinar
exactament quantes n’hem efectuat als usuaris al barrejar-se amb les nostres i
d’altres seccions municipals o supramunicipals.
Si comptem pels diners ingressats, hem efectuat als usuaris unes 9600
fotocòpies o impressions de l’ordinador cobrades. Xifra aproximada, ja que
els ingressos es fan en quant tenim una quantitat de diners, i els ingressos no
coincideixen amb cap data.
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Pràctiques estudiants
El 2019 no vam tenir cap estudiant. És un servei que depèn de les preferències
dels estudiants de l’any. Tenim signat acords de col·laboració amb algunes
Universitats que es renoven anualment.
Amb d’altres Universitats el conveni es fa un cop l’alumne ha decidit fer les
pràctiques aquí.

Lector de DNIe
Cada cop més hi ha tràmits amb diferents administracions que només es poden
fer telemàticament. Amb la compra de nous PCs, vam aprofitar per equipar-los
amb un lector de DNI electrònic que permetés fer aquests tràmits. Si bé el
registre d’antecedents de naturalesa sexual és amb diferència el més sol·licitat,
cada cop hi ha més gent que efectua els tràmits mitjançant aquest còmode
sistema. Amb una resposta més que positiva, els joves (i no tan joves) s’han
fet seu aquest recurs i tot i que segur que ens hem deixat algun per comptar,
són 655 els efectuats. (20 més que l’any anterior, tot i estar algunes setmanes
sense servei)

Registre tràmits DNIe - 2019
ENTITAT

GEN.

FEB.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

46

41

34

69

53

89

27

62

104

46

45
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TOTAL
616
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Valoració subjectiva usuaris
Tràmit DNIe
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Inscripcions
Com podem apreciar en la gràfica següent, 1712 inscripcions (15 més que l’any
anterior) hem realitzat a 19 actes o activitats, organitzats ja sigui per
nosaltres mateixos, o per entitats de qualsevol mena, o d’altres seccions de
l’Ajuntament.

Inscripcions a El Puntet - 2019
ENTITAT

GEN.

FEB.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DES.

TOTAL

Llistat Patges

23

El Puntet

Curs Curtmetragte

10

El Puntet

Taller de massatge

Dep. de Festes

El Puntet

7

Curs cuina jove

14

Birrestoltes

60

Sa Romana
Dep. de Festes
Xino Xano
IES Coll i Rodés
El Puntet
Ass. De comerciants
El Puntet

Carnaval

13

Marxa a les ermites

452

Cursa solidària

47

Curs de monitor de lleure

42

Concurs Punt de llibre

8

Excursió a PortAventura
Picasso Run

Picasso Run
Ses Obreres
Clubs de Rem

Concurs Cartells

9

S'amorra amorra jove

21

Marxa Platges

Xino Xano
El Puntet

56
138

Hackató

495
10

Sa Romana

Trastukada

125

Sa Romana

Paellada

30

Dep. Esports

TOTAL
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152

1712
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Venda d’entrades
Veiem a la gràfica que des d’El Puntet s’han venut un total de 1787 entrades
(-1050). La majoria d’actes són del Teatre de Lloret, tot i que també hi ha actes
de diferents entitats a qui venem entrades. Vegem-ne la distribució per mesos
i per Entitats organitzadores.

Venda d'entrades a El Puntet - 2019
ENTITAT

GEN.

FEB.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DES.

TOTAL

Casal de l'Obrera

Tres

3

Veïns de la Riera

2a Trobada de veïns de la Riera

125

Teatre Municipal

mes de gener

38

mes de febrer

Teatre Municipal

84

Tiquets Perdons

198

Casal de l'Obrera

La infanticida

51

Teatre Municipal

mes de març

37

Xino Xano

mes d'abril

Teatre Municipal

35

mes de maig

Teatre Municipal
Casal de l'Obrera

Aquelles Joguines

Teatre Municipal

Cine Club Festa Major

Teatre Municipal

177
118
17

mes de setembre

30

Casal de l'Obrera

Il Stupendo

470

Teatre Municipal

mes de novembre

105

Coral ArsNova Lloret

Un concert de pel.licula

83

Teatre Municipal

Espectacle per la Marató

88

Casal de l'Obrera

Pastorets

128

TOTAL
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COM A CENTRE DE RECURSOS PER A LA COMUNITAT__
Cessió d’espais a entitats i grups
L’activitat en El Puntet i El Puntet de fenals, en horari de tancament, no s’atura.
Són molts les entitats, grups de joves, i d’altres col·lectius que fan servir la
instal·lació en moments en que l’equipament és tancat al públic. En ocasions
s’han arribat a concentrar tres entitats/grups alhora.
I no només en hores de tancament, si no que en hores d’obertura al públic
diferents grups es troben per realitzar les seves activitats, reunions, etc.
En els següents gràfics es pot observar per la naturalesa de l’entitat (Entitats,
empreses privades (amb pagament de taxes) i administració), l’ocupació per
mesos, hores i entitats.
Des de 2018 qeu vam fer un pas endavant en el recompte i hem pogut comptar
la totalitat de visites que l’ús de les sales comporta. Un total de 1265 hores
d’ús efectuades per 81 entitats que ha provocat tenir 6433 visites.

Ús Sales - Hores totals 2019
ENTITATS
TOTES

GEN.

FEB.
LL

F

MAR.
LL

F

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.
LL

F

AGO.

LL

F

LL

F

LL

F

LL

F

LL

F

68

21 133 39 101 24 108

6

82

22

64

19 106 32 113 77

SET.

OCT.

NOV.

DES.

LL

F

LL

F

LL

F

LL

F

42

0

70

2

65

4

67

0

Lloret

Fenals

1019

246

Lloret

Fenals

5246

1187

Ús Sales - Total visites 2019
ENTITATS
TOTES

GEN.
LL

F

FEB.
LL

F

MAR.
LL

F

ABR.
LL

F

MAI.
LL

F

JUN.
LL

F

268 109 586 228 504 172 346 25 407 82 417 50
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JUL.
LL
1052

F

AGO.
LL

F

SET.
LL

F

188 689 281 186

0

OCT.
LL

F

NOV.
LL

F

DES.
LL

F

297 34 275 18 219

0
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Aquest total ha estat distribuït de la següent forma:

Ús sales Lloret - Hores - Interdepartamental / Supramunicipal - 2019
GEN.

ENTITATS

FEB.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DES.

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

Justícia Juvenil

12

22

12

27

16

43

12

29

16

40

7

20

9

28

9

21

9

26

15

41

13

26

10

22

Consell Comarcal

2

3

4

10

2

Dep. Festes

11
2

Promoció Econòmica

16
2

Nova Ràdio Lloret

14

Totals

25

12

27

18

54

12

29

16

40

7

20

9

28

13

31

9

26

17

57

13

26

12

3

25

Hores

Visites

140

345

6

13

2

11

2

16

2

3

0

0

0

0

152

388

Ús sales Fenals - Hores - Interdepartamental / Supramunicipal - 2019
ENTITATS

Totals

GEN.
H

0

V

0

FEB.
H

0

V

0

MAR.
H

0

V

0

ABR.
H

0

V

0

MAI.
H

0

V

0

JUN.
H

0

V

0

JUL.
H

0

V

0

AGO.
H

0

V

0

SET.
H

0

V

0

OCT.
H

0

V

0

NOV.
H

0

V

0

DES.
H

0

V

0

Hores

Visites

0

0

0

0

0

0

Hores

Visites

19

101

36

56

2

98

2

24

17

20

0

0

Ús sales Lloret - Hores - Activitats Puntet 2019
ENTITATS

GEN.

FEB.

MAR.

ABR.

H

V

H

V

H

V

H

V

Curs curtmetratge

3

11

8

36

6

27

2

27

Taller de Masasatge

2

7

8

28

6

21

MAI.
H

2

Debat electoral

V

JUN.
H

V

JUL.
H

V

AGO.
H

V

SET.
H

V

2

17

18

16

64

12

48

2

27

2

NOV.
H

V

DES.
H

V

24

Hackató

5

V

98

El Puntet de nit!

Totals

OCT.
H

98

0

0

2

24

0

0

0

0

17

20

20

0

0

0

0

0

0

76

299

Hores

Visites

0

0

0

0

Ús sales Fenals - Hores - Activitats Puntet 2019
ENTITATS

Totals

GEN.

FEB.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DES.

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Ús sales Lloret - Hores - Entitats sense ànim de lucre - 2019
ENTITATS

GEN.
H

FEB.

V

H

MAR.

V

H

V

Grup Joves Tibia

3

4

6

8

9

15

Bàsquet Lloret

6

25

6

27

9

45

Ass. Yaiza

16

91

44 256 12 109

CSC - Secció Sindical

2

13

1

SIE - Càrites

1

10

Ass. De Gegants

2

7

Club Escacs

5

17

Veïns de la Riera

2

5

Aspronis

1

6

13

2

V

3

5

6

10

4

14

2

11

5

77

1

6

18

3

17

2

12

6
6

Caravana de les Arts

4

7

8

12

SOS Lloret

4

8

2

5

4

10

JUL.
H

V

4

20

AGO.
H

4

24

2

V

SET.
H

V

OCT.
H

V

14

NOV.

DES.

H

V

H

V

6

13

24

47

2

10

2

2

Colla Encantats

4

Amnistia Internacional

2

7

Rem Sant Romà

2

22

Xino Xano

2

13

5

4

11

10

30

2

51

2

5

2

11

18

2

8

8

30

2

3

Hores

Visites

57

102

32

144

76

488

5

39

1

10

10

43

25

142

2

5

4

24

4

24

3

18

26

155

2

10

4

12

4

13

16

60

2

19

6

37

15

82

17

2

19

21

60

15

92

7

103

2

7

4

19

6

41

3

21

82

218

6

66

3

5

3

5

60

129

36

14

36

40

14

40

2

4

2

4

3

18

12

63

Penya Ciclista

2

21

Caverna dels daus

12

37

Escoltes Salvador Espriu

14

Cau Blanes

14

Joves IES Ball
Pokémon Go

12

21

3

8

23

8

19

2

15

2

30

9

16

6

15

18

Club Kayak

2

5

Esplai CapiCúa

2

34

Casal Pere Torrent

12

32

Club Natació

2

43

3

2

8

19

10

28

12

25

3

5

9

3

8

22

12

8

41

130

4

2

1

34

14

22

46

12

17

8

22

ANC

H

7

3

2

4

JUN.

V

2

16

2

92

MAI.
H

2

5

AAVV Les Alegries

2

13

32

Sa Romana

15

3

10

18

Xauxa i disbauxa

V

13

3

Ball Coreà

ABR.
H

18

2

26

3

24

2

9

6

2

5

4

60

14

38

5

67

4

15

Club Rem Hotelers

2

6

Casal Pompeu Fabra

2

17

2

17

Ins. Roca Grossa

8

100

8

100

Campus Lloret

1

37

81

712

Clubs de Rem

1

5

1

5

Rem Pescadors

2

8

2

8

38 406 42 269

Casal Olympic

16 349 15 278

31

627

Esplai A parts iguals

12

12

90

12

34

90

AEIG Sant Miquel

12

34

Ping Pong

2

3

2

3

4

6

PQPI

2

27

2

27

Lloret Swim

2

15

2

15

2

27

Ins. Coll i Rodés

2

27

Que siga la Fiesta

6

47

3

30

9

77

4

8

10

20

Aula de Teatre

6

12

Escola Pere Torrent

2

63

2

63

Esplai Dofins

13

70

13

70

Som Capaços

2

2

2

2

756

4354

Totals

38 178 89 445 69 383 88 278 56 234 55 393 93 978 98 654 31 156 34 216 52 249 53 190
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Ús sales Fenals - Entitats sense ànim de lucre - 2019
ENTITATS

GEN.

FEB.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DES.

Visites

22 164 16 150

56

413

1

3

4

13

6

36

6

36

2

16
72

V

H

La Mainada

18

99

Street Workout

3

10

Bàsquet Lloret

MAR.

Hores

H

V

H

V

H

2

Ass. De Ball

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

16
18

Aula de Teatre

54

Cau Blanes

6

18

24

13

32

13

32

68

311

32 188 36 123

Casal XATRAC
AAVV Fenals

2

7

2

7

Casal Parròquial

12

44

12

44

Casal Pere Torrent

24

80

24

80

2

34

2

Penya Ciclista

34

PAH
Totals

21 109 29 203 16 150

2

16

18

54

19

50

32 188 74 254

0

0

2

34

4

18

4

18

0

0

4

18

217

1076

Hores

Visites

Ús sales Lloret - Hores - Entitats i partits polítics 2019
ENTITATS

GEN.

FEB.

H

V

H

V

Esquerra Rep.

4

29

CUP

4

7

1

5

Partit Socialista

3

11

9

9

Força Lloret

4

Lloret en Comú

2

Totals

11

47

16

MAR.
H

V

ABR.

MAI.

JUN.

H

V

H

V

H

V

6

12

6

12

2

4

2

23

JUL.
H

V

AGO.

SET.

OCT.

H

V

H

V

H

V

2

4

2

4

2

4

NOV.
H

V

DES.
H

V

2

4

4

29

27

56

16

62

28

4

28

8

2

8

50

2

2

19

19

6

12

8

35

2

4

0

0

2

4

2

4

2

4

0

0

2

4

0

0

53

183

Hores

Visites

Ús sales Fenals - Hores - Entitats i partits polítics 2019
ENTITATS

GEN.
H

V

FEB.
H

V

Independents x Selva

2

9

CUP

8

16

10

25

Partit Socialista
Totals

0

0

MAR.

ABR.

H

V

H

V

6

13

4

9

4

9

2

9

8

22

MAI.
H

0

V

0

JUN.
H

0

V

0

JUL.
H

0

V

0

AGO.
H

0

V

0

SET.
H

0

V

0

OCT.
H

0

V

0

NOV.
H

0

V

0

DES.
H

0

V

0

2

9

18

38

2

9

22

56

Hores

Visites

2

22

2

22

Hores

Visites

4

28

3

27

Ús sales Lloret - Hores - Empreses privades 2019
ENTITATS

GEN.

FEB.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comité empresa Casino

Totals

JUL.
H

V

2

22

2

22

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DES.

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ús sales Fenals - Hores - Empreses privades 2019
ENTITATS

GEN.
H

V

FEB.
H

V

MAR.
H

V

ABR.
H

V

Terrasses de Fenals

MAI.
H

V

4

28

JUN.
H

V

JUL.
H

V

CP Trimarán

Totals

0

0

0

0

0

0

0

0
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4

28

0

0

0

0

AGO.
H

V

3

27

3

27

SET.
H

0

V

0

OCT.
H

0

V

0

NOV.
H

0

V

0

DES.
H

0

V

0

0

0

7

55

174
RESUM
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Inscripcions/Venda d’entrades
El resultat és reflectit dins l’apartat de recursos al jove, perquè és un servei que
es dona a les dues parts, és a dir, que beneficia al jove que compra o s’inscriu,
i també a l’entitat que ven, en tenir un lloc a disposició per a fer-ho.

Sala d’exposicions
Sobretot El Puntet, disposa d’unes grans parets adaptades i susceptibles de ser
convertides en paret d’exposicions. Diferents departaments de l’ajuntament
sobretot, però també alguna entitat o associació, així com el nostre
Departament aprofitant alguna exposició cedida per alguna Entitat o
administració.

Exposicions - 2019
ENTITAT

GEN.

FEB.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DES.

TOTAL

Educació Vial

Campanyes vàries
A més de venda d’entrades i inscripcions, Els dos equipaments participen com
a lloc de recollida en diferents campanyes.

Campanyes i lloc de recollida - 2019
ENTITAT

GEN.

FEB.

MAR.

ABR.

Ventijol

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DES.

Taps de plàstic

Cabdells de llana
Creu Roja

El Puntet com a centre de recursos

Joguets

TOTAL
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COM A CENTRE DE RECURSOS PER A INSTITUCIONS___

Des de la secció de Joventut donem recolzament a d’altres institucions o
seccions de diferent forma, adaptats a les necessitats de cada institució.
Veiem quins són i quina mena de suport troben a l’equipament.

Acollida d’expulsats
Un conveni no escrit amb els instituts de secundària. Aquells alumnes que són
expulsats, previ coneixement i acceptació dels pares, i d’acord amb l’institut,
poden passar el seu temps d’expulsió matinal al nostre equipament. L’institut
els proporciona deures, i joventut l’espai i la vigilància. Tan sols acceptem joves
amb deures i dels quals prèviament l’institut ens hagi facilitat nom, durada i
dades. Cas que no facin deures, són convidats a marxar a casa. Irregular en els
anys, depèn molt del tutor o director de centre de torn. Pot ser per un menor
nombre d’alumnes expulsats, o per desconeixement per part de nous professors
del servei. Durant l`any hem acollit a 32 alumnes.

Delegat d’atenció al menor de Justícia Juvenil
El Delegat d’atenció al menor (DAM) te El Puntet com a seu per a les seves
entrevistes amb els joves amb llibertat vigilada.
Molts dels joves que atén, són usuaris d’El Puntet. En ser coneixedors de la
problemàtica del jove, fa que puguem atendre’l d’una manera més específica, i
alhora (recordem que estan en llibertat vigilada), podem informar al DAM de la
seva evolució. És un complement d’un a l’altre.
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Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
El CSMIJ opera des de la seva seu a Blanes, però també fa territori. Visites,
dinàmiques, acompanyaments, entrevistes, etc. En quan el/s jove/s pacient/s
són de la nostra vila, utilitzen El Puntet per a les seves accions. Depenent dels
casos i la seva evolució, hi ha temporades de l’any que en fan més ús i d’altres
que no. Habitualment, els dijous matí és el dia escollit per a venir a Lloret.
Alguns dels pacients, són també usuaris nostres per la qual cosa, algun cop els
hem informat/derivat algun jove per a intervenir si cal, o per a posar en
coneixement alguna conducta. Altrament, també ens han demanat alguna
vegada col·laboració per atendre correctament algun pacient si el jove venia al
nostre servei i ajudar-lo en la seva reinserció.

Benestar i Família
En casos puntuals i segons les necessitats del moment, amb algunes educadores
ens hem derivat o comentat casos concrets en ambdues direccions. És a dir, o
bé joves que des d’El Puntet detectem que tenen alguna mancança o necessitat
que posem en coneixement de les educadores, com a l’inrevés, casos concrets
en que el nostre equipament pot servir de complement a les intervencions dels
educadors. La col.laboració és general, ja sigui amb Salut Jove, PLIS, PLAC,
directament les educadores, depenent del jove i les seves necessitats.

Formació Ocupacional del Consell Comarcal de La Selva
Antigament les Escoles Taller, després programes Suma’T, actualment joves per
l’ocupació, fem ocupació per Joves..., són noms de programes amb una mateixa
finalitat. La formació ocupacional i la inserció en el mercat de treball dels joves.
Des de la implementació de la primera escola taller a petició d’aquest
departament, a mitjans dels anys 1990, que la col·laboració amb el Consell
comarcal ha estat molt estreta.
Hem estat lloc de formació, d’entrevistes, de recepció i entrega de documents,
de derivació de joves, i moltes d’altres que el dia a dia ens ofereix.
El 2019 ha estat un any, degut a la mancança de programes nous a la vila per
part del Consell Comarcal, i a l’augment dels programes liderats per la Secció
de Promoció Econòmica, que no hem tingut cap contacte.
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Departament de Justícia
Aquest 2019, el departament de justícia amb seu a Blanes, està fent les visites
de seguiment a adults a diferents persones que tenen alguna mesura de
vigilància en medi obert o treballs amb la comunitat a fer. Un servei puntual que
ens concreta uns dies abans de citar a la persona.

Aspronis
Fa tres d’anys que un grup de persones del taller Aspronis venen cada setmana
de visita. Un grup de 6-8 persones amb el seu monitor/a venen a el Puntet de
l’Av. de Vidreres els dijous durant un parell d’hores com a sortida del centre. Un
cop a el Puntet, són usuaris com qualsevol altre, juguen a ping pong, llegeixen,
fan servir els ordinadors, i interactuen amb els nostres usuaris. Els nois i noies
frisen per venir a El Puntet, segons ens diu l’educadora, alhora que hem creat
un vincle amb els usuaris.
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TREBALL EN XARXA
Podríem qualificar-ho com la feina que no es veu. Treball intern,
interdepartamental i interinstitucional, no quantificable, i que ajuda a planificar,
coordinar i executar les diferents accions i polítiques. Reunions més o menys
periòdiques amb diferents agents municipals o supramunicipals que amb el
treball en xarxa, ajuden a fer més efectiu el nostre treball diari.

Xarxa Catalana de Tècnics de joventut
Periòdicament i convocats per la Secretaria de Joventut, els tècnics de les
comarques de Girona, i un cop a l’any de tot Catalunya, ens reunim amb el
propòsit d’aprofundir en algun tema d’actualitat a través d’una formació, d’estar
informats de diferents programes i campanyes de Secretaria de Joventut
(subvencions, programes a entitats o joves, etc), i de intercanviar experiències
entre els tècnics.

Taula comarcal de tècnics/regidors
Semblant a l’anterior, i composta pels tècnics de la comarca, de trobada
trimestral. A diferència de la trobada de la Xarxa, en ser més reduït el territori,
es presenten alguns programes o activitats per fer conjuntament ja sigui entre
dos o més municipis propers, o tots els de la comarca. La trobada de delegats,
la campanya CulActiu, formació a la carta, són alguns dels exemples de
coordinació i/o organització conjunta.
Amb un format semblant també existeix la taula comarcal de Regidors de
joventut.

Treball en xarxa
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Els Bucs d’El Puntet

ELS BUCS D’EL PUNTET

El 19 de juliol de 2013 s’inauguraven (si bé un parell de setmanes abans
s’havien posat en funcionament en fase de proves) oficialment ELS BUCS D’EL
PUNTET, un equipament llargament reivindicat i esperat pel col·lectiu musical.
Dues sales condicionades acústicament, climatitzades i insonoritzades per a
la pràctica musical. Assajos, enregistraments, assessorament, etc, és el que
s’hi pot trobar, en un ambient musical i amb personal qualificat que aporta
l’assessorament i coneixements per a que els grups i solistes puguin assajar
en les millors condicions.
El servei està supervisat per una empresa. El procés de reserva és tot a través
del portal de l’ajuntament on els joves es registren, i un cop registrats poden
fer reserves i gestionar-les, imprimir el full de pagament per fer l’ ingrés
bancari i presentar-lo als Bucs. El total d’hores assajades van ser 611,
distribuïdes en 243 assajos. Un total de 21 bandes registrades han fet servir
els Bucs al llarg de l’any. 1004 visites durant tot l’any han passat per Els
Bucs d’El Puntet distribuïts de la següent forma en el temps.
Els Bucs
Bandes

10

9

7

10

9

8

10

0

9

7

5

9

Assajos

27

23

17

13

23

28

29

0

20

21

14

28

243

Visites

73

73

75

87

99

107

114

0

84

94

77

121

1004

Hores d'assaig

64

53

45

61

48

67

61

0

44

50

43

75

611

Per Santa Cristina, celebrarem el VI concert dels Bucs d’El Puntet, on
quatre formacions locals van tocar el dia 19 de juliol. Una oportunitat de fer
un concert amb públic i amb un equip de so professional. El canvi de data a
cap de setmana va ser un encert amb molt més públic que quan es feia el dia
23 de juliol.
Altrament, i per celebrar la festa major d’hivern, es va celebrar la VI Jam
Session on els músics tocaven improvisant barrejats entre ells, amb el
conseqüent aprenentatge que viuen.

Els Bucs d’El Puntet

VI Concert d’Els Bucs d’El Puntet

Jam Session

Els Bucs d’El Puntet

