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1. INTRODUCCIÓ 
 

En primer lloc cal dir que aquest Pla Local de Joventut ha estat elaborat per la tècnica 
de joventut compartida de la Vall del Ter a partir de la metodologia proposada per la 
Direcció General de Joventut. 
 
El Pla Local de Joventut de Molló ha comptat amb la participació dels i les joves, 
perquè creiem que legitima el procés i alhora augmenta la seva qualitat. 
 
S’ha intentat que fos un procés molt participatiu, tant per part dels i les joves com 
dels diferents agents socials del municipi, de les entitats i dels regidors de 
l’Ajuntament. Una de les premisses ha estat anar informant els i les joves de quin era 
el transcurs d’elaboració del Pla.  
 
L’anàlisi de la realitat juvenil consta de dues parts, la primera més quantitativa, fa 
referència al nombre de joves que hi ha al municipi, les seves ocupacions, habitatge, 
etc. La segona, més qualitativa, té a veure amb el que pensen els i les joves sobre tot 
allò que els afecta. I com a últim, el diagnòstic que ha determinat els objectius i 
projectes del Pla; sense perdre de vista les recomanacions que s’han fet en 
l’avaluació del Pla Local 2012/2015. 
 
S’han consultat diverses fonts estadístiques; Idescat, Agenda 21, padró municipal, 
etc. i s’han realitzat reunions amb diferents agents implicats del municipi; regidor de 
Joventut, tècnics, alcalde, etc. D’altra banda, s’ha fet un treball complementari amb 
els i les joves per conscienciar-los de la importància de participar en el Pla Local de 
Joventut. 
 
Per últim cal destacar la importància de la participació dels i les joves en la redacció 
d’aquest document, la qual ha estat constant, així com de les tècniques implicades de 
l’Oficina Jove del Ripollès i de les tècniques de la Demarcació Territorial de Girona. 
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Introducció Metodològica 
 

Primerament, hem d’aclarir que aquest és un Pla Local de Joventut que compta amb 
el suport d’una tècnica de joventut compartida entre diferents municipis petits, 
Molló, Ogassa, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter i dos municipis més 
grans, Camprodon i Sant Joan de les Abadesses; enguany també s’ha incorporat el 
municipi de Llanars, tots ells municipis d’una mateixa vall, la Vall del Ter, que engloba 
als municipis de la Vall de Camprodon i Sant Joan de les Abadesses i Ogassa. Tal i com 
hem citat en diverses ocasions als ajuntaments de municipis més petits se’ls fa difícil 
tirar endavant projectes de certa magnitud. Per aquest motiu i un any més, s’ha 
decidit dissenyar determinades accions del nou Pla Local de Joventut de manera 
mancomunada. Això no vol dir però que els municipis perdin d’aquesta manera la 
seva individualitat i idiosincràsia sinó tot el contrari. En el Pla queda reflectit de 
manera individual la realitat del municipi amb les seves necessitats envers els 
projectes, a la vegada també queden reflectides les necessitats comunes que es 
poden traduir en projectes mancomunats.  

L’anàlisi de la realitat s’ha fet individualment i mancomunada, ja que s’ha vist que les 
problemàtiques dels i les joves moltes vegades coincideixen d’un municipi a l’altre pel 
fet de conviure dins una mateixa vall. A l’hora de fer el diagnòstic s’han agrupat la 
visualització i anàlisi de realitat dels diferents municipis per tal de poder treure unes 
conclusions conjuntes i així poder plantejar uns objectius mancomunats.  Pel que fa 
als projectes, tot i que cada municipi s’ha compromès a portar a terme els seus 
projectes particulars, també s’ha acordat de la possibilitat de realitzar projectes 
mancomunats.  

 
Introducció a la Vall del Ter 
 
La Vall del Ter consta de 8 municipis, amb els seus corresponents nuclis agregats.  Els 
6 municipis petits, que tenen des de 180 fins a 682 habitants, comparteixen en molts 
aspectes una mateixa realitat juvenil. Camprodon i Sant Joan de les Abadesses en son 
els municipi més grans que actuen, en molts dels casos com a nuclis aglutinadors del i 
de la jovent i de la població en general d’aquests municipis. 
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Estem parlant, doncs, de municipis amb pocs habitants i per tant pocs joves. Es tracta 
d’una població bastant envellida, on els i les joves, tot i el fort arrelament a la vall, es 
veuen obligats a cercar  les seves necessitats a fora d’aquesta.  
El nombre tant reduït d’habitants dificulta el progrés i desenvolupament de les 
polítiques de joventut, ja que els recursos, materials i humans, i infraestructures 
d’aquestes poblacions són limitats, moltes vegades no se’n treu el màxim rendiment 
o fins i tot algunes actuacions resulten ser insostenibles. 
També s’ha de tenir en compte, que els ajuntaments d’aquests municipis estan 
portats per alcaldes/es i regidors/es sense dedicació exclusiva, on el regidors/es han 
d’assumir varis departaments amb un temps moltes vegades limitat.  
És per aquests motius i per funcionalitat, que els ajuntaments de la Vall del Ter han 
volgut tornar apostar per una política de joventut mancomunada; utilitzant les eines i 
treballant en grup per tal d’optimitzar els recursos i esforços encarats als i a les joves, 
i per tant, al futur de la Vall. 
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Introducció del municipi de Molló 

El Pla Local de Joventut de Molló ha de ser l’eina per al desenvolupament de les 
polítiques de joventut al nostre municipi. Com a polítiques integrals de joventut es 
volen tenir en compte tots aquells aspectes que afecten la vida dels i les joves del 
municipi (lleure i cultura, esport, salut, treball, participació, habitatge, mobilitat, etc). 

Molló vol apostar un cop més per una sèrie de mecanismes que facin possible el 
desenvolupament d’aquest pla. Prioritàriament, es vol mantenir i fomentar la 
participació dels i les joves (cal fer polítiques amb els i les joves) i la transversalitat 
(implicació de totes les àrees de l’ajuntament). 

Donades les característiques geogràfiques, demogràfiques, socials i laborals, Molló 
veu un cop més la conveniència de la posada en marxa d’eines que ens ajudin a 
conèixer les necessitats; tant dels i les joves que habitualment resideixen al poble, 
aquells/es joves que disposen de segona residència i passen entre nosaltres un 
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nombre de dies l’any, com d’aquells joves que per motius de manca d’oferta laboral, 
de formació específica, o per motius d’habitatge s’han de plantejar la migració de 
Molló a altres localitats. 

Creiem que hem de mantenir la comunicació constant entre joves i l’ens local per 
poder desenvolupar unes polítiques coherents i integrals en el municipi de Molló. Al 
llarg d’aquest any 2016, la relació entre joves-ajuntament-tècnica de joventut ha 
estat constant i recíproca per poder portar a terme les accions plantejades i la 
redacció del Pla Local 2016/2019.  
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2. AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015 
 

Per tal de fer la valoració del Pla Local de Joventut 2012-2015, s’han utilitzat diferents 

metodologies i en diferents moments. Sovint s’ha aprofitat els diferents mètodes de 

recollida d’informació per la diagnosi com: els espais de discussió amb joves, 

regidors/es i agents socials consultius, les entrevistes, les dinàmiques participatives, 

etc. per també valorar l’antic Pla Local. 

 

En quant a la temporalitat, s’ha pogut anar valorant en pràcticament tots els 

moments d’aquest, variant les persones implicades i la metodologia. De manera que, 

la valoració inicial i la final s’ha fet amb tots i totes les agents (joves, agents, 

tècniques i polítics/es) amb metodologies majoritàriament participatives.  

 

La valoració contínua, que inclou tant la valoració de les activitats com la valoració 

del Projecte Anual d’Activitats,  hi ha participat majoritàriament joves, regidors/es i 

tècniques amb metodologies participatives però també mètodes quantitatius molt 

importants, que han permès anar adaptant el Pla Local i el Projecte d’Activitats a les 

necessitats reals del municipi. Tot i que hi ha objectius que a dia d’avui no s’han 

assolit, també és cert que aquestes valoracions continues i les seves corresponents 

adaptacions hagin permès assolir gran part dels objectius de forma satisfactòria. Uns 

exemples clars d’aquesta valoració contínua i la seva corresponent adaptació és la 

modificació del Gaudeix de l’estiu al Gaudeix tot l’any oferint els mateixos objectius 

però durant tot l’any, vinculant als i les joves a les activitats de joventut al llarg de 

l’any.  

A nivell quantitatiu, el servei de joventut cada vegada es consolida més al territori i 

aquest fet fa que cada vegada joventut tingui més presencia al territori, es tingui més 

en compte a les tècniques i al jovent (integralitat, transversalitat, treball en xarxa,...) i 

això afavoreix que es facin més activitats, de més qualitat que a la vegada repercuteix 

que cada vegada vinguin més participants a les activitats. 

 

Per últim, redactant aquest Pla Local de Joventut concretament la fase de diagnòstic, 

la valoració que es fa és que la realitat tant quantitativa com qualitativa és molt 

similar a la de l’antic Pla Local de Joventut. És veritat que la situació econòmica i 

social va canviar molt del 2008 al 2012, però no ha estat així del 2012 al 2016. 
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3. ANÀLISI DE LA REALITAT  
 

Una eina fonamental per tal d’elaborar el nou Pla Local 2016/2019, és el coneixement 
de la realitat juvenil, i les tendències i previsions de futur.  

3.1. Emmarcament geogràfic 

 
Molló és un municipi ubicat a l’extrem nord-est de la comarca del Ripollès, una de les 
comarques pirinenques de Catalunya. El municipi es troba a la zona del Pirineus i està 
en contacte amb l’estat Francès, concretament amb les comarques del Vallespir i el 
Conflent. A l’oest limita amb Setcases i Llanars i al Sud i a l’est amb Camprodon. 
El poble de Molló és el cap de municipi, que té agregat el nucli d’Espinavell i comprèn 
diversos veïnats i caseries. Travessa el terme la carretera comarcal C-151, que 
continua vers el Nord i s’endinsa pel coll d’Ares, en direcció a França. 
El nucli urbà es troba a uns 1.180m per sobre el nivell del mar, però l’interval de cotes 
del terme municipal es troba aproximadament entre els 1.000 i els 2.100m.  
La carretera C-38, permet la comunicació de Molló amb els municipis propers. 
Aquesta, passa per Camprodon i comunica amb França.  
 
Molló limita amb 4 municipis, 3 dels quals són de la mateixa comarca i 1 és francès. 

- Al nord amb Parts de Molló- La Presta (França). 
- A l’est i al sud amb Camprodon. 
- A l’oest amb Llanars i Setcases. 

3.2. Característiques sociodemogràfiques 

Població 

 
Molló a l'actualitat (2015) gaudeix de 330 habitants, dels quals 160 són homes i 170 
són dones. D'aquesta totalitat, els i les joves, considerats com a tal a les edats 
compreses entre 15 i 29 anys, fan un total de 36, dels quals 16 són de gènere masculí 
i 20 de gènere femení. Tot seguit, s’exposaran unes taules i gràfiques que ens 
permetran visualitzar que tot i que s’observa una tendència a l'augment de la 
població total i a l'augment també del número de joves, el percentatge de joves de la 
població total disminueix, però aquest fet no només succeeix a Molló sinó també al 
Ripollès i a Catalunya en general.  
 
Les següents dades ens donen a conèixer l’evolució de la població total del municipi i 
la comarca des del 2002 fins a l’actualitat (2015). 
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Podem observar a la Taula 1, com l’evolució ha estat bastant complexa doncs no ha 
seguit un patró lineal. Molló arriba al seu màxim d’habitants al 2009 (360), i excepte 
els anys 2011 i el 2013, la resta d’any la tendència és negativa. Destacar l’elevat 
descens l’any 2014. Aquest descens progressiu fa que el 2015 es converteixi en la 
segona xifra més reduïda des del 2002. 
A nivell comarcal, el màxim poblacional de la darrera dècada es va assolir l’any 2008, 
amb 26.831, amb una dinàmica més lineal que al municipi, amb una tendència 
positiva des de l’any 2004 fins al 2008, i negativa des del 2009 fins a l’actualitat. 
Taula 1 Evolució de la població del municipi i la comarca.    
          

 Ripollès   Molló   

Any Habitants  Increment a
(1)

 Habitants  Increment a
(1)

 

2002 26.268 0,59 322 -3,88 

2003 26.138 -0,49 333 3,42 

2004 26.162 0,09 343 3,00 

2005 26.400 0,91 336 -2,04 

2006 26.366 -0,13 329 -2,08 

2007 26.576 0,80 340 3,34 

2008 26.831 0,96 349 2,65 

2009 26.821 -0,04 360 3,15 

2010 26.580 -0,90 354 -1,67 

2011 26.393 -0,70 358 1,13 

2012 25.995 -1.04 350 -2.23 

2013 25.995 -1.04 356 1.71 

2014 25.700 -1.13 339 -4.77 

2015 25.342 -1.39 330 -2.65 

Font: Elaboració a partir de les dades del Padró continu d'habitants. Idescat.
 (1)  Increment anual brut 

 

Estructura de la població 

 
Per tal d’obtenir una fotografia de l’estructura de població de l’any 2015 disposem de 
la piràmide de població, i dels índexs de població. 
 
 
 
 
 
 
Piràmide de població 
 
La piràmide de població ens mostra una població bastant envellida, sent la base de la 
piràmide la franja dels 0 als 4 anys i el sostre de la piràmide que és dels 85 anys i més. 
Trobem la franja d’edat més elevada la dels 60 anys fins als 64, seguit dels 25 als 39 i 
dels 50 als 54. Mentre que la més minoritària amb diferència és la dels 15 als 19 anys, 
seguit de les de 10 a 14 i de 20 a 24 anys.  
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Gràfic 1. Piràmide de població de Molló 2015                Taula 2. Població Molló 2015 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: IDESCAT. Padró municipal d’habitants 

 
 
 
 
 
 
La piràmide poblacional de Molló és a trets generals bastant semblant a la del 
Ripollès, tot i que com a particularitats presenta una base molt  més estreta i amb 
una forma de piràmide invertida i també,  fluctuacions més elevades al treballar amb 
una mostra poblacional més reduïda; i es diferencia bastant de la mitjana catalana.  
 

Gràfic 2. Piràmide de població de Ripollès 2015 

 
Font: IDESCAT. Padró municipal d’habitants 

Edat Homes Dones Total 

De 0 a 4  6 8 14 

De 5 a 9  9 9 18 

De 10 a 14  3 8 11 

De 15 a 19  4 1 5 

De 20 a 24  5 6 11 

De 25 a 29  7 13 20 

De 30 a 34  10 6 16 

De 35 a 39  16 13 29 

De 40 a 44  15 9 24 

De 45 a 49  8 8 16 

De 50 a 54  14 15 29 

De 55 a 59  10 11 21 

De 60 a 64  14 18 32 

De 65 a 69  15 11 26 

de 70 a 74  7 7 14 

De 75 a 79  7 8 15 

De 80 a 84  2 13 15 

De 85 i més 8 6 14 

Total 160 170 330 
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Aquesta comparació de les piràmides d'edat de la comarca amb la piràmide de 
Catalunya, ens permet veure la diferència poblacional existent entre l'una i l'altre. 
Mentre que a Catalunya les franges més minoritàries són les quinquenes que van 
entre els 79 i 79, 80 i 84 i 85 i més, a Molló i el Ripollès, són les de 15 i 19 anys. Totes 
comparteixen que la part més ampla de la piràmide són en les franges dels 35 als 64 
anys, mentre que les franges a partir dels 65 cap a munt són molt més àmplies a 
Molló i Ripollès respecte a la de Catalunya, reflectint un envelliment de la població 
del municipi i comarca respecte a Catalunya. 
 
 

Gràfic 3. Piràmide de població de Catalunya 2015 

 
Font: IDESCAT. Padró municipal d’habitants 

 
 

Població Jove 

 
L'índex de Joventut de Molló, s’ha incrementat respecte al 2011 però disminuït 
respecte el 2006. Mentre que Ripollès i a Catalunya segueix un patró comú de 
descens progressiu entre els anys 2006 al 2015. A Molló trobem l’any 2015 un 
percentatge de joves del 10,90%, estant 1.91 punts per sota  del percentatge de joves 
de la comarca (12.81%) i 4.16 punts per sota de Catalunya (15.06%). 
 

Taula 3 
Evolució dels i les joves i de la proporció dels i les joves de 15 a 29 anys respecte el total de 
població.  

                

    2006   2011    2015 

    joves % joves joves %joves joves %joves 

Molló   51 15,50 37 10,34 36 10.90 

Ripollès   4.497 17,06 3.727 14,12 3.245 12.81 

Catalunya   1.412.517 19,80 1.254.864 16,64 1.131.064 15.06 

Font: Elaboració a partir del Padró continu d'habitants. Idescat.   
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Si analitzem les diferents franges d’edat juvenils per grups d’edat quinquennals, a la 
Taula 4. podem observar com en els tres casos (municipi, Ripollès i Catalunya) però 
especialment a Molló la franja majoritària és la dels 25 a 29 anys. Per a la resta de 
franges d’edat, trobem que a Catalunya i Ripollès està força equitativament repartit 
la proporció dels grups de joves, mentre que a Molló trobem una elevada xifra als 25 i 
29 i una molt minoritària dels 15 als 19 anys. 
 
 

Taula 4. Població jove de 15 a 29 anys per grups d'edat. 2015.  

              

  15-19 20-24 25-29 

  joves %joves joves %joves joves %joves 

Molló 5 13.89 11 30.55 20 55.56 

Ripollès 945 29.12 1.111 34.24 1.189 36.64 

Catalunya 344.023 30.41 362.796 32.07 424.245 37.51 

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

 
 

3.3. Educació 

 
Al municipi de Molló no hi ha cap centre educatiu en l’actualitat. L’any 2003 va tancar 
el CEIP Migjorn, escola rural d’educació infantil i primària integrada a la ZER Vall del 
Ter. El municipi no disposa de llar d’infants i els nens del municipi es desplacen a 
Camprodon per estudiar l’educació infantil, primària i secundària obligatòria. Per 
seguir els estudis de batxillerat o mòduls professionals s’han de desplaçar a Ripoll o 
Olot.  
A nivell de Cicles Formatius, l’oferta formativa a la comarca del Ripollès és limitada, 
havent d’optar en molts casos per a desplaçaments més llunyans com Olot, Vic, 
Girona o Barcelona. L’Oferta al Ripollès és la següent: 

 

CFGM Administració i Gestió (IES Abat Oliba, Ripoll) 
CFGM Instal. Elèctriques i automàtiques (IES Abat Oliba, Ripoll) 
CFGM Cuina i gastronomia (IES Abat Oliba, Ripoll) 
CFGM Forneria, rebosteria i confiteria (IES Abat Oliba, Ripoll) 
CFGM Instal. i mant. electromecànic i cond. línies (IES Abat Oliba, Ripoll) 
CRE 1r i 2n nivell de Surf de neu (IES Abat Oliba, Ripoll) 
CRE 1r i 2n nivell d’Esquí alpí (IES Abat Oliba, Ripoll) 
CRE 1r nivell d’Excursionisme (IES Abat Oliba, Ripoll) 
CRE 2n nivell de Muntanya mitjana (IES Abat Oliba, Ripoll) 
CFGS Administració i finances (IES Abat Oliba, Ripoll) 
CFGS Disseny i fabricació mecànica – Mecatrònica (ETR, Ripoll) 
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (ETR, Ripoll) 
CFGS Manteniment d’equips industrials (ETR, Ripoll) 
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Més endavant, els estudiants que opten per obtenir formació universitària es solen 
desplaçar principalment a Barcelona, seguit de Girona o Vic. 
 
 
Més endavant, els estudiants que opten per obtenir formació universitària es solen 
desplaçar principalment a Barcelona, seguit de Girona o Vic. 
 
Existeixen també a la comarca formacions o itineraris adreçats a la inserció laboral 
dels i de les joves, molts d’ells pengen de l’àrea de treball en comptes d’ensenyament 
com són: 

• Programa Fem ocupació per Joves (ADR): Aquest programa té com a objectiu la 

inserció laboral de les persones joves de 16 a 29 anys, en situació d'atur. Durant la 

formació se'ls proporciona, entre d'altres recursos, la formació necessària per 

ocupar un determinat lloc de treball. Per poder participar d'aquest programa cal 

que els i les joves disposin del títol d'ESO, de Batxillerat o de CFGM. Actualment, 

un total de 32 joves inscrits al programa Fem Ocupació per joves al Consorci 

Ripollès Desenvolupament i 20 joves ho fan al Fem Ocupació per a joves a la UIER, 

el que vol dir que hi ha un total de 52 joves participant del programa Fem 

Ocupació per a Joves al Ripollès.  

• Joves per l'ocupació: Formació en el marc del SOC, adreçada a joves d'entre 16 i 

24 anys, en situació d'atur i amb registre al programa Garantia Juvenil. En aquest 

cas a la comarca del Ripollès es poden cursar dues modalitats: Operacions 

bàsiques de restaurant i bar (210 hores) i Treballs forestals (200h). Actualment hi 

ha 24 joves que participen del programa Joves per la Ocupació.  

• Programa de formació i inserció (PFI): Aquests programes estan dirigits a joves de 

16 a 21 anys, que estan a l'atur i inscrits a Garantia Juvenil, que un cop acabada 

l'etapa d'ensenyaments obligatoris, no han obtingut el graduat de secundària. A 

Ripoll es poden cursar dos modalitats de PFI, un d'Auxiliar en Vendes Oficina i 

Atenció al Públic (INS Abat Oliba) i un d'Auxiliar d'hoteleria, cuina i serveis de 

restauració (Aula d'Hostaleria – Consorci Ripollès Desenvolupament). Actualment 

hi ha un total de 11 joves cursant el PFI d'Auxiliar de Vendes Oficina i Atenció al 

Públic i 9 joves cursant el d'Auxiliar d'hoteleria, cuina i servis a la restauració, el 

que vol dir un total de 20 joves que s'estan formant en aquest sentit, a tota la 

comarca del Ripollès. (PFI Comerç: 11 joves i PFI Cuina: 9 joves). 
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• Formació d'oferta en àrees prioritàries (FOAP): Programa dirigit a persones de 

totes les edats en situació d'atur i subjectes a un certificat de professionalitat. En 

el cas del Ripollès poden cursar tres modalitats a l'Aula d'Hostaleria – Agència de 

Desenvolupament del Ripollès (Operacions bàsiques de cuina, Operacions 

bàsiques de càtering i Operacions bàsiques de restaurant i bar) i dues modalitats a 

la UIER (Activitats administratives en relació al client i Comercial de vendes). 

• Programa d'Inserció i Capacitació per a l'Ocupació (PICE): Programa de formació i 

inserció que es desenvolupa a través de 2 fases, una fase inicial d'orientació 

personalitzada i una fase de pla de formació, que pot ser un pla de capacitació, un 

pla de formació dual o un pla de mobilitat, en funció dels interessos de cada jove. 

Aquest programa es pot cursar a la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès 

(UIER) i actualment hi participen un total de 10 joves del Ripollès. 

• UVIC: que tot i no ser de la comarca és la referència del Ripollès i s’han pogut 
beneficiar d’aquest recurs 6 joves del Ripollès. 

• Aim Solo: Programa singular per a joves, fora del territori però treballen també al 
Ripollès. 2 joves. 

• Oficina Jove del Ripollès: Des d'aquest espai, ja fa anys que s'organitzen alguns 

cursos de formació no reglada adreçada a la població jove del territori. Un dels 

cursos que té més èxit i que es realitza de forma anual durant les vacances de 

Setmana Santa és el curs de monitor/a de lleure educatiu, que en els darrers anys 

ha format a més de 20 joves per any en el mon del lleure educatiu. De forma més 

esporàdica també se n'organitzen de director/a de lleure, tot i que aquest no té 

tanta sortida entre el col·lectiu de joves. Aquestes formacions i titulacions són 

molt útils pels i les joves a l’hora d’accedir a un lloc de treball, especialment en 

èpoques d’estiu quan els ajuntament de la comarca organitzen casals d’estiu, 

doncs sempre s’intenta donar oportunitats laborals a joves estudiants, que 

disposin del títol de monitor/a o director/a de lleure. A més a més, des de l'Oficina 

Jove del Ripollès també es realitzen periòdicament cursos de formació en altres 

àmbits com per exemple de manipulador/a d'aliments, de consell pel consum 

responsable a les festes, de mobilitat internacional o d'organització 

d'esdeveniments, entre d'altres.  

• Ensenyaments d'idiomes: A banda de disposar d'una Escola Oficial d'Idiomes (EOI 

Ripoll), al municipi també hi ha un ampli ventall d'acadèmies privades on es poden 

cursar aquesta ensenyaments. Majoritàriament es realitzen estudis d'anglès (en 

diferents nivells), francès (en diferents nivells) i alemany. 
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• Formació d'adults: A Ripoll hi ha la seu del Centre de Formació d'Adults del 

Ripollès (CFA Ripollès), un espai que vol facilitar l'accés a l'ensenyament a totes les 

persones, i que per tant permet a les persones majors de 16 anys la possibilitat de 

nous aprenentatges pel que fa a llengua catalana, formació bàsica instrumental, 

Graduat en Educació Secundària (GES) presencial i a distància, anglès a diferents 

nivells, informàtica Competic i a més a més és un centre col·laborador per a la 

realització de les proves Actic (Acreditació de les Competències en Tecnologies de 

la Informació i la Comunicació).  

 

3.4. Cultura 

 
El municipi té una amplia oferta d’activitats culturals i lúdiques de les quals en 
destaquen: 
 
- Cavalcada de Reis i quines de Nadal. 
- Festa de Sant Sebastià 
- Carnestoltes. 
- Calçotada 
- Diada de Sant Jordi 
- Festa de Sant Isidre Llaurador 
- Festa Petita d’Espinavell 
- Revetlla de Sant Joan 
- Festa del Roser 
- Festa de la mainada 
- Festa del i de la jovent de Molló 
- Festival de Música de la Vall de Camprodon 
- Fira de la trumfa 
- Tria de Mulats d’Espinavell. 
- Festa Major de Molló 

3.5. Habitatge 

Pel que fa a polítiques d’habitatge, no disposem de dades actualitzades per al 

municipi des de l’any 2011; la realitat juvenil, ha canviat molt des d’aquelles dates, 

per tant seria erroni realitzar un anàlisi quantitatiu a partir d’aquests valors. Hem 

intentat extrapolar al municipi, les darreres dades disponibles per al jovent català 

realitzades per l’Observatori Català de la Joventut –Informe EPA. 

 
La taxa d’emancipació de les persones joves de 16 a 29 anys se situa al 24,4%. Això 
significa un lleuger increment del 0,2% respecte l’últim trimestre però un descens 
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d’1,2 punts respecte fa un any. Els indicis d’una certa estabilització en l’ocupació 
juvenil encara no es reflecteix en una millor disposició per marxar de casa.  

 
Gràfic. 4.Evolució trimestral de la taxa d’emancipació (%). Catalunya, 2007-2015 

 
 

Font: Informe EPA Observatori Català de la Joventut. 
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3.6. Treball 

 
L’anàlisi de l’eix Treball comença amb una visió general de la situació laboral dels i de 

les joves de Molló, després entrarem a tractar les diferents situacions (activitat, 

ocupació i atur) i acabarem amb la mobilitat laboral. 

La situació dels i de les joves en el mercat de treball es pot resumir a partir de tres 

dimensions: 

 
– Atur: la taxa d’atur dels i de les joves depèn del cicle econòmic, però en podem 

constatar que l’atur juvenil és freqüent i elevat. Fruit d’aquesta realitat sorgeix el 

programa de garantia juvenil. 

– Precarietat: entre els i les joves la temporalitat segueix el mateix patró que l’atur: 

és molt elevada. La precarietat, però, no es limita a la temporalitat: els ingressos, les 

condicions de treball i la protecció social també contribueixen a configurar un marc 

laboral complicat. 

– Sobrequalificació: bona part dels i de les joves catalanes no poden utilitzar els seus 

coneixements en la seva feina. El mercat de treball no ofereix als i les joves 

ocupacions que estiguin a l’alçada de les seves titulacions, per la qual cosa sovint la 

inversió educativa —tot i que necessària en el context de la societat de la 

informació— no es tradueix en rendiments laborals.  

Pel municipi de Molló és complicat trobar dades pròpies d’estructura econòmica, 

com poden ser el nivell econòmic del municipi, la quota de mercat, etc. Aquestes 

dades, consultades en diverses fonts, només estan disponibles per municipis amb una 

població més gran. 
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Població activa i mercat de treball 

Si consultem les dades del departament d’ocupació podem saber com es 
distribueixen els llocs de treball al municipi si observem el nombre d’afiliats al regim 
general de la seguretat social per sectors. Essent el sector serveis el que genera el 
85.29% de llocs de treball per compte d’altri. Si mirem l’evolució s’observa la 
davallada del sector de la construcció. 
 

Taula 5. Afiliats al regim general de la seguretat social per sectors 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2015 .. .. .. 29 34 

2014 .. .. .. 30 35 

2013 0 .. .. 21 25 

2012 .. .. 7 19 27 
2011 0 1 7 24 32 

2010 0 1 9 25 35 

2009 0 1 10 23 34 

2008 0 2 13 22 37 

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

 
D’altra banda, el sector agrícola juntament amb serveis agrupen prop del 82.14% de 
treballadors/es afiliats al regim especial de treballadors autònoms a Molló. En quan a 
l’evolució, veiem el descens del sector de la construcció i de la indústria. 
 

Taula 6. Afiliats al regim especial de treballadors autònoms per sectors 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2015 18 .. .. 28 56 

2014 17 .. .. 29 57 

2013 18 .. .. 31 61 

2012 18 .. .. 32 62 
2011 20 3 9 30 62 

2010 22 4 8 31 65 

2009 24 4 8 31 67 

2008 24 4 9 29 66 
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 

 
En quant a les explotacions familiars agrícoles i ramaderes trobem que les dades no 
s’han actualitzat des del 2009, per tan les dades es poden consultar al PLJ 2012-2015. 
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Atur 

L’atur registrat ens dóna el valor mitjà de desocupats que estaven registrats a les 

oficines d’ocupació al 2015. La següent taula ens permet comparar l’atur registrat per 

franges d’edat, sexe  i per municipi, comarca i Catalunya, fent un especial èmfasi en el 

col·lectiu jove el qual trobem les xifres en vermell. Cal especificar que als anteriors 

punts s’ha tingut en compte que la franja d’edat del col·lectiu jove és dels 15 als 29 

anys, mentre que en temes laborals es contemplarà dels 16 als 34 anys.  

 

A la taula 7 podem observar com la xifra d’atur més reduïda la trobem tant a Molló, 

com al Ripollès com a Catalunya entre la franja d’edat dels 16 als 19, mentre que la 

més elevada, Molló és, a diferencia del Ripollès i Catalunya, és la dels 60 anys i més. 

Al Ripollès i Catalunya la trobem a la franja d’edat dels 30 als 34 anys.  Una altra 

particularitat del municipi és  l’elevat atur femení respecte al masculí, en les franges 

d’edats juvenils. 

Taula 7. Atur registrat per sexe i edat. Molló, Ripollès i Catalunya 2015 
 Molló Ripollès Catalunya 

Edat Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

De 16 a 19 0 0 0 18,7 11,3 30 5217,2 3707,1 8924,2 

De 20 a 24 0 0,3 0,3 34,4 22,6 57 13223,7 12039,5 25263,2 

De 25 a 29 0 0,1 0,1 39,9 42,8 82,7 18209 21649,8 39858,8 

De 30 a 34 0 0,2 0,2 45,2 52 97,2 24225,1 28982,6 53207,7 

De 35 a 39 0,1 0,8 0,9 71,8 70,8 142,7 32286,7 36091,3 68378 

De 40 a 44 0,8 0,2 0,9 70,2 73,7 144 33546,7 35818,4 69365,1 

De 45 a 49 0,3 0,1 0,3 63 70,3 133,3 35660,3 35810,2 71470,4 

De 50 a 54 0,3 0,3 0,6 88,1 97,3 185,4 33460,1 34567,3 68027,3 

De 55 a 59 1,7 0,5 2,2 101,5 152 253,5 35867 41847 77714 

De 60 i més 1,9 1,6 3,5 95,3 103,3 198,7 21861,6 30388,2 52249,7 

Total 4,9 4,1 9 628,2 696,3 1324,5 253557,2 280901,3 534458,5 
Unitats: Mitjanes anuals .Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

  
Xifra d'atur més baixa del municipi, comarca o 
Catalunya   

Xifra d'atur més elevada del municipi, 
comarca o Catalunya 

 
  

Atur més elevat en dones 
que en homes 
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Amb la següent gràfica, es pot observar l’evolució dels darrers 10 anys en quan a 
l’atur per sectors a Molló. Trobem que a Molló l’índex d’atur total més elevat el 
trobem l’any 2009 i excepte al 2014 que es va incrementar, la resta d’anys a partir del 
2009 la tendència és a la disminució de l’atur.  

Gràfic. 5. Atur registrat. Per sectors. Molló. 2005-2015 
 

 
 
 
 

Si analitzem l’evolució per sectors trobem que els nivells d’atur màxim es trobem des 
del 2009 al 2012 i que tots els sectors han tendit a una recuperació excepte el sector 
serveis, amb valors distants als del 2005. 
 

Taula 8. Atur registrat. Per sectors. Molló. 2005-2015 
 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense ocupació 

anterior Total 

2015 1,3 1,6 0,3 5,8 0,2 9 

2014 1 3,6 1 5,5 0 11,1 

2013 1 2,4 1,3 5,7 0 10,4 

2012 1 2,3 2,1 5,8 0 11,2 

2011 1 4,7 1,3 7,3 0 14,3 

2010 1,6 5,3 2,1 5,7 0,5 15,1 

2009 1,8 2,8 3,6 10,7 0 18,8 

2008 0 2,8 0,8 7,3 0 10,9 

2007 0 3,6 0,4 4,1 0,1 8,2 

2006 0 2,9 0 2,4 0 5,3 

2005 0 2,7 0,2 2,8 0 5,7 
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 
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Atur juvenil 

 
La taxa d’atur censal dels i les joves ens diu quina proporció de joves de 16 a 34 anys 
al 2015 estava a l’atur, és a dir està desocupada, amb relació a la població jove 
censada. Molló presenta per a l’any 2015,  una xifra d’atur censal juvenil del 1.17%, 
xifra força reduïda respecte al 2011. Si comparem quins són els valors que fan 
modificar les dades, observem que mentre les edats dels 16 als 24 anys (edats en les 
que es cursen estudis post-obligatoris i universitaris) es mantenen igual una taxa del 
2011, mentre que en les edats dels 25 als 34 anys, al 2011 és molt més elevat que al 
2015.  
 
 

Taula 9.  Taxa d'atur dels i de les  joves de 16 a 34 anys. Molló. 2011 i 2015. 

 
2015 2011 

Edat Homes Dones Total % Homes Dones Total % 

De 16 a 19  0 0 0 0% 0 0 0 0% 

De 20 a 24  0 0,3 0,3 0.58% 0 0,3 0,3 0.47% 

De 25 a 29  0 0,1 0,1 0.20% 1,2 0,3 1,5 2.38% 

De 30 a 34 0 0,2 0,2 0.39% 0,3 1,7 2 3.17% 

Total joves 16 a 34 25 26 51 1.17% 32 31 63 6.02% 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 
Si comparem la taxa d’atur censal juvenil entre el municipi, Ripollès i Catalunya, 
veiem que Molló té valors molt inferiors respecte al Ripollès (4,74 punts) i Catalunya 
(6.78 punts). 
 
En municipis tant petits com Molló, petites fluctuacions d’un o dos joves, tal i com 
podrem observar a continuació, modifiquen i fan variar considerablement aquesta 
taxa. 
 
 

Taula 10.  Taxa d'atur dels i de les joves de 16 a 34 anys Molló, Ripollès i Catalunya 2011 i 2015. 

  2011 2015 

Molló 6.02 1.17 

Ripollès 7,96 5.91 

Catalunya 9,63 7.95 

 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 



PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016/2019  MOLLÓ 
 

  22

 
 

L’atur registrat juvenil ens dóna el valor mitjà del nombre de joves de 16 a 34 anys 
desocupats que estaven registrats a les oficines d’ocupació. La taula ens dóna 
aquesta dada per sexe i referent als darrers deu anys. Veiem com la xifra d’atur més 
elevat la trobem al 2009. Des del 2009 ha seguit una línia progressiva de descens fins 
arribar a 0.6 punts al 2015. 
 
 

Taula 11. Atur registrat per sexes dels i les joves de 16 a 34 anys. Molló 2005 - 2015. 

 Homes Dones Total 

2005 1,1 1 2 

2006 0,4 1,1 1,5 

2007 0,4 1,1 1,5 

2008 1,1 1,3 2,4 

2009 2,6 1,3 3,9 

2010 1,4 1,7 3,1 

2011 1,5 2,3 3,8 

2012 1,1 0,5 1,7 

2013 0,1 0,9 1 

2014 0 0,5 0,5 

2015 0 0,6 0,6 
Unitats: Mitjanes anuals 

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

 
 

3.7. Participació 

Tot i ser un municipi petit, Molló disposa d’un bon teixit associatiu, tal i com podem 
comprovar en la taula següent. 

 
Taula 14. Associacions i entitats del Municipi de Molló. 

Nom entitat 

Associació Cultural juvenil de Molló 

Comissió de Festes d’Espinavell 

Comissió de la Festa d’Estiu de Fabert 

Cooperativa Ramadera de Molló 

Colla de Caçadors “Els Alevins” de Molló 

Grup de Cuines de la Vall de Camprodon 

Comissió de Festes de Molló 
Font: Pàgina Web de l’Ajuntament de Molló 

3.8. Salut 

Al municipi hi ha un consultori local que obre dos dies a la setmana (dilluns i 
divendres). El CAP més proper és el de Camprodon, a uns 10 km del nucli de Molló, i 
només està obert de dilluns a divendres en horari diürn. Pel que da a l’assistència 
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d’emergències i hospitalària aquesta es troba a l’hospital de Campdevànol a uns 40 
quilòmetres.  

3.9. Context econòmic comarcal 

 
Segons el darrer anuari econòmic comarcal elaborat per Catalunya Caixa, al 2014 el 

VAB del Ripollès va créixer d’un 1,41%, per sobre del 0,77% del 2013, un registre 

lleugerament per sobre del de Catalunya (1,52%).  
 

Gràfic 6. Taxa de variació real del PIB en % 2011-2014 

  
Font: Anuari econòmic comarcal 2015 de Catalunya Caixa 

 
Aquesta evolució reflecteix moderació en el primari (0,02%), un lleuger augment dels 

serveis (0,84%) i més importants a la indústria (3,59%), mentre que la construcció 

restava creixement (-4,91%). Amb aquest avenç, el canvi acumulat 2010-2014 situa la 

reducció del VAB comarcal en el -2,51%, un resultat pitjor que la mitjana catalana 

 (-0,96%), per un important descens de la construcció (-34,18%), més suau pel primari 

(-11,49%) i ascensos a la indústria (2,23%) i els serveis (2,11%). El moderat increment 

del primari el 2014 expressa, en especial, el bon comportament de la producció 

agrícola (avenç del 7,29%, per a un sector que el 2013 aportava un pes del 25,0% del 

VAB primari) i per l’ascens del 10,48% de les plantes farratgeres, que aportaven el 

2013 un 81,8% VAB agrícola. Per altra banda, el sector ramader davallava d’un -

1,70%, amb les produccions de boví i porquí augmentant d’un lleu 0,06% i reculant 

d’un -5,10%, respectivament. La producció industrial es va incrementar tant per 

l’ascens de les manufactures (3,67%) com de l’energia (3,13%). L’increment de les 

produccions manufactureres expressa la millora de l’alimentació, begudes i tabac (un 

2,10%, en una branca que pesava un 26,61% el 2013 sobre el total manufacturer) i de 

la fabricació de maquinària i equips (increment del 3,04% i pes del 13,84%), mentre 
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que la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (davallada del -3,08% i un pes 

del 21,50%) restava creixement manufacturer. 
 

 

 

Gràfic 7. Creixement del PIB per sectors en %. 2014 

 
Font: Anuari econòmic comarcal 2015 de Catalunya Caixa 

 

 

En aquest context productiu, els afiliats al sector industrial van augmentar d’un 

1,52%, mentre que l’atur registrat davallava de -7,7%. La caiguda del -4,91% de la 

construcció fou inferior al descens del -9,32% del 2013 i reflecteix la continuïtat de les 

caigudes de l’edificació residencial (-10,09%) i de l’obra pública (-9,29%), parcialment 

compensades per les alces de la construcció no residencial (1,08%), mentre que la 

rehabilitació es redueix del -2,65%. En l’àmbit residencial, la seva contracció expressa 

les davallades de tot tipus d’habitatges: els iniciats varen caure d’un -12,50%, aquells 

en construcció d’un -6,3% i els acabats d’un -56,5%. D’aquesta manera, els afiliats al 

règim general i d’autònoms de la Seguretat Social caigueren d’un -1,95%, mentre que 

l’atur registrat es reduïa d’un destacat -29,3%. Pel que fa al terciari, l’augment als 

serveis va ser conseqüència de l’ascens dels privats (1,99%), mentre que els públics 

actuaren de forma contractiva (-2,64%). En l’àmbit dels privats, els bons resultats 

foren per les millores a l’hostaleria (13,06% de pes i augment del 5,95%) i a activitats 

professionals, científiques i administratives (un pes del 6,9% i un avenç del 3,16%), ja 

que el comerç retrocedia moderadament (pes del 36,38% del VAB terciari i davallada 

del -0,13%). Amb aquesta dinàmica els afiliats als serveis varen créixer un suau 0,37%, 

mentre l’atur registrat es reduïa del -5,15%. En el seu conjunt, els afiliats al règim 

general i d’autònoms de la Seguretat Social varen incrementar-se un moderat 0,38% 
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el 2014, amb un descens de l’atur registrat del -8,38%, una reducció superior a la de 

la mitjana catalana               (del -6,86%). 
 

 

Gràfica 8. Estructura del PIB en %. 2014 

 
 

Font: Anuari econòmic comarcal 2015 de Catalunya Caixa 
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4. CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS 

4.1. Recursos humans 

 
Com ja s’ha esmentat, les característiques estructurals dels municipis de la Vall del 
Ter van evidenciar i evidencien la necessitat d’un  plantejament  encaminat a accions 
mancomunades.  
 
És per això que els municipis de Camprodon, Molló, Ogassa, Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Seguries, Setcases, Llanars i Vilallonga de Ter, tenen voluntat 
i preocupació per les polítiques de joventut i un any més han apostat per requerir els 
serveis de la tècnica compartida  de Joventut i han aprovat el protocol de participació 
dels respectius ajuntaments a l’Oficina Jove del Ripollès del Consell Comarcal del 
Ripollès. 
 
Amb l’elaboració dels Plans Locals 2006/2007 de cada municipi de la Vall del Ter ja es 
va veure la necessitat de la implantació de la figura de la tècnica compartida. En 
consistoris gairebé unipersonals i on els regidors/es i alcaldes/es desenvolupen els 
seus càrrecs compaginant-los amb la vida laboral i familiar, a més d’aglutinar en 
molts casos altres àrees, resulta impossible poder gestionar les accions plantejades 
de forma eficient. Per aquest motiu, calia un suport professional que pogués 
gestionar totes aquestes accions com s’ha realitzat en aquests últims anys.  
 
D’aquesta manera i conjuntament amb el regidor/a de cada municipi, augmenten els 
recursos humans i els esforços que cada un dedica a les polítiques de joventut. 
L’objectiu d’aquesta figura és, per una banda, executar i dinamitzar totes les 
polítiques de joventut del territori i, per altre banda, elaborar el Pla Local i els 
projectes que es volen portar a terme amb la col·laboració dels i les joves. Aquesta 
vegada han tingut la possibilitat de participar en el disseny de les polítiques de 
joventut dels municipis, ja que han contat amb un interlocutor directa entre les seves 
demandes i necessitats i l’organisme encarregat de decidir i planificar les accions que 
s’han de dur a terme en el municipi, l’ajuntament.  
La Vall del Ter es torna a acollir els Plans Locals de Joventut 2016/2019, perquè 
tornen prioritzar desenvolupar veritables polítiques de joventut, reals i efectives, 
properes els i les joves i dissenyades tant a partir dels ens locals com dels i les joves 
que integren el municipi. 
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4.2. Recursos financers 

 
Els recursos financers destinats a aquest Pla Local de Joventut provenen de 
l’estimació de la despesa que es generarà al desenvolupar els 2 programes previstos, 
per un total de 25.000€, contant amb el suport de la Direcció General de Joventut, en 
les respectives convocatòries anuals de subvencions per als projectes d’activitats i la 
coresponsabilitat de l’Ajuntament del municipal.  
Tot i que el pressupost s’ha fet amb deteniment per tal que aquest sigui el més 
ajustat possible a la realitat, cal especificar que aquest pot estar sotmès en algun 
moment donat, fruit de l’avaluació i adequació dels projectes a la realitat, a 
modificacions. Tot i ser un pressupost madurat i fet amb cura, no deixa de ser una 
previsió de despeses. Qualsevol canvi s’intentarà mantenir informat mitjançant una 
coordinació i comunicació a la Direcció General de Joventut. 
 
PREVISIÓ DE DESPESES ...................................................................... 25.000€ 
PREVISIÓ D’INGRESSOS ..................................................................... 25.000€ 
Aportació de l’ajuntament ..................................... 17.000€ 
Direcció general de Joventut ................................. 8.000€ 

El sou de la Tècnica compartida de Joventut de la Vall del Ter no consta en el 
pressupost municipal, ja que una part ve subvencionada pel Contracte Programa que 
se li atorga al Consell Comarcal del Ripollès. L'aportació de l'Ajuntament és de 400€ 
per l'anualitat 2016, que es regula en el "Conveni de Col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Molló per a la contribució al cofinançament 
del servei de Joventut comarcal". 

 

4.3. Recursos funcionals 

Aquest municipi ja disposa d’una sala destinada als i a les joves, el Centre Migjorn, el 
qual gestionen i desenvolupen les seves activitats i iniciatives. Aquests és un punt de 
trobada, de reunió i cohesió de tots els i les joves. 
Els propis joves definien el carrer o els bars del poble com els seus espais de trobada, 
d’activitats, de passar el temps, etc. Davant la mancança d’un espai propi per trobar-
se, reunir-se, organitzar activitats, etc. van veure la necessitats de buscar un local dins 
del municipi que tingués aquesta funció, tant necessari en una població de muntanya 
on les temperatures habituals són baixes i bona part de l’any no es poden realitzar 
activitats a l’aire lliure. 
Davant d’aquest fet i de la reivindicació dels i les joves, l’ajuntament va apostar per 
donar-los suport i cedir-los un local dins el mateix ajuntament. Amb l’escola tancada 
hi havia tota una sèrie d’espais que havien quedat sense ús i obsolets.  
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Les necessitats detectades van ser les següents: 
 

1. Manca d’un espai pels i les joves de referència per a qualsevol activitat, 
trobada, reunió, projecció d’iniciatives, etc. 

2.  Davant la pèrdua de l’escola municipal, calia buscar un espai per cohesionar 
els i les joves del municipi. 

 
Una vegada resolt aquesta necessitat, durant el 2007 es va detectar la mancança d’un 
espai més formatiu i d’accés a les noves tecnologies, manifestat pels i les joves de 
Molló.  
El municipi antigament ja disposava d’una Biblioteca i una Escola Municipal. Amb 
l’escola tancada i els i les joves allunyant-se cada cop més del municipi (pel que fa les 
activitats formatives), es va evidenciar la necessitat de recuperar un espai de 
formació, d’estudi, lectura, d’accés a noves tecnologies, etc.  
L’objectiu d’equipar aquest espai era que els i les joves tinguin les mateixes 
condicions a  l’hora d’accedir a la informació que altres joves. Cal remarcar que estem 
parlant d’una zona de muntanya on no existeixen punts d’accés a internet i que 
l’arribada de la banda ample tot just ara és una realitat.  
 
L’ajuntament va oferir el local en el mateix edifici de l’ajuntament per poder tornar a 
tenir una Biblioteca i un punt de connexió a internet. Aquest local es va dotar de 
mobiliari suficient (amb l’ajuda de Secretaria de Joventut i Diputació) per adequar 
l’espai així com de dos ordinadors, escàner / impressora per la corresponent 
connexió, per fer treballs i activitats relacionades amb les noves tecnologies, i tot i 
que enguany ja no hi ha conveni amb Televall, continua sent un espai on pots accedir 
a connexió Internet . Davant la gran dificultat que tenen molts/es joves alhora de 
poder accedir a documents que els hi demanen als IES, de poder estudiar a distància, 
etc. aquest punt de connexió permetrà a molts/es joves del municipi accedir-hi de 
forma gratuïta.  
Les necessitats detectades van ser les següents: 

3. Manca d’un arxiu municipal ordenat i catalogat per poder consultar, extreure 
dades, etc. 

4. Davant la pèrdua de l’escola municipal hi ha la projecció de la creació d’una 
biblioteca que caldrà donar-li forma i ordre. 

 
La sala a on està destinada la Biblioteca, està ubicada dins del mateix ajuntament, 
annexa a la sala dels i les joves.  
També cal tenir present que dins el mateix municipi hi ha una piscina municipal, que 
és un punt de trobada habitual de molts joves durant els mesos d’estiu. En aquest 
espai també hi trobem la zona esportiva. A part d’oferir el servei de piscina com a tal, 
també s’hi realitzen nombroses activitats encarades als i a les joves des de l’Oficina 
Jove del Ripollès (com per exemple, concerts, tallers, gimcanes, karaokes,...). 
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5. PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT 

5.1. Interdepartamentalitat. 

 
A l’Ajuntament de Molló, i afavorit per les reduïdes dimensions del municipi, es 
treballa interdepartamentalment, de manera que tots els departaments del consistori 
son coneixedors de la realitat del municipi. De sempre s’ha mantingut un diàleg entre 
la resta del consistori per definir les actuacions que es volien portar a terme. Les 
diferents àrees de l’ajuntament es mantenen informades de les necessitats i/o 
problemàtiques reals dels i les joves de Molló, posant de manifest la necessitat de 
col·laborar entre els departaments per tal que aquestes necessitats dels i les joves 
siguin cobertes, ja que exclusivament des de l’àrea de joventut no es pot fer.  
 
L’Ajuntament de Molló s’organitza en les següents regidories i àrees de gestió: 
 
Alcaldia i Regidor de Presidència i Règim Intern, Regidoria d’Urbanisme, Obres i 
Serveis, Regidoria de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Regidoria de 
Medi Rural i Veïnats,  Regidoria d'Afers Socials , Culturals i Joventut, Regidoria de 
Governació i Hisenda, Regidoria de Turisme i Fires. 
 
Les accions que es dugin a terme per avançar cap els objectius plantejats a d’observar 
el treball transversal de les diferents regidories implicades de l’Ajuntament de Molló. 
Aquesta metodologia quedarà concretada en: 
 
- Coordinacions amb el personal tècnic i els regidors/es corresponents per 
desenvolupar i executar les accions del Pla que els afectin. 
- Participació de les tècniques i els regidors/es en el seguiment i avaluació del Pla 
Local de Joventut i les accions i programes que se’n derivin. 
- Oferiment dels nostres recursos i la nostra col·laboració a totes les àrees i regidories 
que vulguin desenvolupar accions específiques en matèria de joventut. 
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5.2. Interinstitucionalitat. 

 
El treball col·laboratiu amb altres administracions i institucions és imprescindible en 
la majoria dels casos per poder aprofitar tots els recursos de què disposem. Cal ser 
conscients que alguns dels objectius que es plantegen no es podran assolir sense la 
participació d’institucions externes a l’ens local. La interinstitucionalitat de les 
diferents accions i polítiques de la Regidoria de Joventut es donen principalment a 
nivell de: 
 
-Consell Comarcal del Ripollès (Oficina Jove del Ripollès), coordinació amb les 
diferents tècniques (municipals i compartida) de joventut, la tècnica comarcal, la 
informadora de l’Oficina Jove i la impulsora de Garantia Juvenil per definició 
d’estratègies i accions conjuntes, etc. Diàleg amb altres àrees del Consell Comarcal 
com serveis socials, servei d’integració familiar i immigració. 
 
-Direcció General de Joventut, mitjançant suport metodològic, reunions 
informatives, formació i assessoraments puntuals. 
 
- Mancomunitat de municipis de la Vall de Camprodon, mitjançant les competències 
que te atorgades en quan a aspectes que afecten als i a les joves com  l’establiment, 
manteniment, conservació i funcionament de centres comarcals d’ensenyament, 
cultura i educació física i esport, la Promoció cultural i esportiva, el foment i defensa 
dels interessos econòmics de la Comarca, entre d’altres. 
 
-Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR), aquest està composat per 
diferents ens del sector públic i privat, entre els quals hi ha la Mancomunitat de 
municipis de la Vall de Camprodon, de la qual l’Ajuntament de Molló en forma part. 
El ADR ofereix formació ocupacional, informació i suport en la tramitació d'ajuts a 
nous projectes empresarials, cessió d'espais en el viver d'empreses i programa de 
naus de transició. 
 
- Centres educatius,  col·laboració amb la SI Germans Vila Riera i la Tècnica de 
joventut  de la Vall del Ter per la programació del PUNTS JOVES i les dinàmiques a les 
aules. 
 
- Consorci Benestar Social del Ripollès: Coordinacions mensuals amb l’educadora 
social, el servei d’atenció a la dona i la tècnica d’immigració del consorci per a valorar 
les diferents accions previstes des de l’Oficina Jove del Ripollès i treballar des d’una 
perspectiva inclusiva i tenir en compte tots aquells elements que generen 
desigualtats socials entre els i les joves del municipi. 
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- Taula de Regidors de Joventut comarcal, un cop l’any es reuneixen totes les 
regidories de joventut a nivell comarcal per tractar i parlar de les diferents 
problemàtiques i inquietuds que els afecten i intercanviar experiències. 
 
- Garantia Juvenil: haver implementat aquest programa al territori ha servit per 
coordinar i unir agents educatius de la comarca, crear un referent de treball i 
formació, crear una Taula d referents del territori que treballen en joves, etc. Tal i 
com es pot observar al següent sociograma: 
 

 

5.3. Participació Jove 

 
Des de l'Ajuntament de Molló entenem la Participació Ciutadana com un instrument 
o mitjà, que és un dret, i que serveix per incorporar la veu de la ciutadania i entitats 
en allò públic i en la presa de decisions, per arribar a un model de gestió propi d'un 
govern de qualitat.  
 
Per això, qualsevol procés participatiu que es posi en marxa des de l'Ajuntament 
tindrà com a objectius essencials: aconseguir majors cotes d'igualtat, enfortir la 
ciutadania, donar una major legitimitat i confiança en els poders públics i potenciar 
l'eficàcia en la gestió pública. 
 
La participació dels i les joves és una de les principals eines que hem utilitzat i que 
hem de continuar utilitzant per tal de portar a terme polítiques de joventut realistes 
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al nostre municipi. És per això que, s’ha fet una ferma aposta per treballar la 
participació jove en l’actual Pla Local de Joventut de Molló. 
 
En aquest cas, la participació jove esdevé un objectiu en si mateix. I és clar, quan 
parlem de participació jove no ens estem referint exclusivament a participar en 
activitats sinó que estem parlant del concepte de participació que va més enllà en 
què hi entra la presa de decisions dels i les joves en referència a allò que necessiten o 
els preocupa. Com a mostra, cara l’any 2017, es vol engegar un procés on els i les 
joves puguin decidir sobre pressupostos participatius. 
 
Per tal de fomentar i garantir la participació dels i les joves s’ha decidit: 
 
· Establir coordinacions i/o trobades periòdiques amb les entitats juvenils per fer un 
seguiment de les activitats i accions que es  desenvolupen al municipi. 
 
· Oferir els recursos i la col·laboració necessària per tal que les entitats juvenils puguin 
desenvolupar la seva tasca. 
 
· Ampliar els canals de difusió i comunicació amb els i les joves. 
 
· Crear les dinàmiques necessàries perquè els i les joves puguin participar en el 
disseny, l’execució i la avaluació de les actuacions que es desprenen del Pla Local de 
Joventut. 
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6. VISUALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES MUNICIPALS 
 

En aquest apartat hi hem reflectit les polítiques de joventut desenvolupades fins a 
data d’avui al municipi de Molló. Les hem dividit en dos apartats per tal de diferenciar 
aquelles actuacions portades a terme des de l’Ajuntament (regidoria de joventut i 
altres àrees de l’Ajuntament) i aquelles realitzades per altres entitats locals 
(administracions, institucions i teixit juvenil). 

6.1. Visualització interna 

 
Polítiques Educatives i de Formació: 

• Organització de cursos i activitats educatives diverses, fora de la formació 
reglada oficial.  

• Punt de connexió a Internet a la població. 

• Biblioteca Municipal: sala d’estudi, de consulta de documents, etc. 

• Espai d’entitats, destinat a l’Associació Cultural Juvenil de Molló. 
 

Cultura: 

• Suport a les entitats del municipi i a les seves iniciatives; Comissions de Festa dels 
diversos veïnats, Associació Cultural Juvenil de Molló, etc. 

• Dotació d’una sala social “Migjorn”; on hi ha taules, cadires, sofà. Televisió, DVD, 
per l’execució dels diversos tallers, xerrades, etc que es fan en el municipi.  

• Activitats culturals: Festa Major, Projeccions Audiovisuals, etc. 
 
Polítiques d’emancipació: Habitatge i Treball: 

• Borsa d’Habitatge Comarcal i Jove: col·laboració per la difusió i coneixença 
d’aquest servei als i a les joves del municipi. 

• Difusió de les ofertes laborals a tots els i les joves del municipi a través del plafó 
i/o via e-mail o whatsapp del grup del jovent.  

 
Salut: 

• Disposa d’instal·lacions esportives; una pista poliesportiva, camp de futbol i 
piscina municipal. 

• Foment de l’esport i conductes saludables a través de l’esport. 
 
Participació: 

• L’ajuntament fomenta la relació dels i les joves del municipi i la seva dinamització.  
Per això els hi facilita l’ús de la sala el Migjorn. 
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• Organització i realització de reunions amb els i les joves del municipi per tal de 
fomentar la participació i responsabilitat de gestió de les activitats municipals i 
l’elaboració de les polítiques de joventut. 

• Organització del dia del i de la jovent durant la festa major i l’estiu. 
 

6.2. Visualització externa 

 
Cultura: 

• Associació Cultural Juvenil de Molló: dinamització socio-cultural i lúdica del 
municipi de Molló. 

• Comissió de Festes d’Espinavell: dinamització festiva del poble d’Espinavell 
(agregat). 

• Associació de Veïns del Veïnat de Fabert: dinamització festiva del veïnat. 

• Colla de Caçadors “Els Alevins de Molló”: entitat esportiva i lúdica de caçadors. 

• Grups de Cuines de la Vall de Camprodon: associació cultural i gastronòmica del 
sector de la restauració del municipi de Molló i de la Vall de Camprodon. 

 
Polítiques d’emancipació; habitatge, treball. 

• Cooperativa Ramadera de Molló:  suport i dinamització del sector ramadera -
agrícola del municipi. 

• Mancomunitat de la Vall de Camprodon: Borsa de treball de la Vall de Camprodon 

• UIER: Borsa de Treball Comarcal 

• Agència de Desenvolupament del Ripollès: Servei d’inserció laboral comarcal 
 
Polítiques de cohesió social i equilibri territorial. 

• Consorci de Benestar Social del Ripollès: Educadora i treballadora social 
municipals, el municipi és beneficiari de tots els serveis d’aquest consorci. 

 
Polítiques transversals: 
 

• Adhesió al Oficina Jove del Ripollès del Consell Comarcal del Ripollès per tal de 
participar en el projecte de tècniques compartides i fomentar l’aplicació de les 
polítiques de joventut al municipi. Entre les tasques de la tècnica destaquen: 
realització de dinàmiques a les aules encarades als i a les joves del institut de 
Camprodon, participació en el grup de discussió per la confecció dels Plans Locals 
de Joventut, participació de la tècnica compartida de joventut en el Projecte 
PUNTS JOVES, dinamització i foment de la participació del i de la jovent al 
municipi, difusió de tota la informació que pot ser d’interès per als i a les joves del 
poble,... 
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7. DIAGNOSI 
 
Aquest apartat correspon a diferenciar entre la visualització de les polítiques que 
s’han dut a terme, i aquelles demandes o necessitats que ens hem trobat en l’anàlisi 
de la realitat juvenil. La diagnosi consisteix a veure quins són els problemes i 
necessitats dels i les joves del territori i que encara no estan resolts amb les 
polítiques de joventut que es duen a terme.  
Com s’ha pogut observar en l’anàlisi de la realitat, els municipis petits de la Vall del 
Ter comparteixen una mateixa realitat social i juvenil, i per això, hem cregut 
convenient redactar-lo de forma mancomunada a nivell d’aquests municipis, és a dir, 
Molló, Ogassa, Vilallonga de Ter, Sant Pau de Segúries, Llanars i Setcases. Per fer això, 
hem comparat les seves visualitzacions amb l’anàlisi de la realitat, i hem tret les 
conclusions següents. 
A trets generals, ens estem trobant que la majoria dels i les joves de la Vall fan vida a 
Camprodon, Ripoll i/o Olot, en una primera fase, i els que aposten per a estudis 
superiors, més endavant, a Barcelona i Girona, i minoritàriament també Vic. És en 
aquestes poblacions més grans on troben temporalment satisfetes les seves 
necessitats, com ara els estudis, activitats de lleure, botigues, etc. Un cop acabats els 
estudis aquests joves s’instal·len a fora de la Vall i moltes vegades a fora de la 
Comarca del Ripollès, on l’habitatge és més assequibles, el treball més abundant, i les 
facilitats per crear una nova família més a l’abast. 
Per part dels ajuntaments i la població en general, hi ha hagut intents de frenar 
aquesta dinàmica de despoblació. Però aquest treball s’està fent molt feixuc degut a 
diversos factors com: la mancança de recursos existent als municipis petits; els canvis 
socials, laborals i econòmics que s’estan patint a la Vall i a nivell global; la velocitat a 
la que les noves tecnologies estan avançant i a la vegada l’elevat cost que comporta 
voler pujar a cavall d’aquestes noves tecnologies. 
Per veure més clarament quina és la situació actual d’aquesta hem treballat la 
diagnosi seguint els 7 eixos que emmarquen el Pla. 
 
Polítiques Educatives i de Formació: 
 
Pel que fa a la formació, dels municipis petits, només 4 dels 6 de la Vall del Ter tenen 
escola de primària; Vilallonga de Ter, Ogassa, Llanars i Sant Pau de Segúries (formant 
la ZER de la Vall del Ter). Sant Pau de Segúries és l’únic que té una Llar d’Infants. Els 
que no tenen escola conten amb transport escolar, tant de primària com de 
secundària.   
De totes maneres, els nens/es i joves dels municipis disposen d’un transport públic 
molt limitat després de l’horari escolar, això significa que són els pares i altres 
familiars els encarregats de portar-los d’un centre a l’altre i a casa.  Els col·lectius que 
més pateixen la manca de recursos de formació i transport a la vall són els pares i 
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mares de joves que s’han de buscar de forma privada el transport dels seus fills, i els i 
les joves de secundària que perden oportunitats de formació i lleure fora d’horari 
escolar.  
Durant els seus estudis secundaris, universitaris i formació professional, els i les joves 
de la vall només conten amb dues biblioteques públiques, a Camprodon i a Sant Joan 
de les Abadesses.  Els horaris de les biblioteques són força limitats (horari escolar), 
deixant sense recursos els estudiants universitaris i altres joves amb necessitats de 
recerca per internet i bibliogràfica. 
En aquest aspecte, Molló ha adequat un espai per ubicar-hi la Biblioteca Municipal i 
tres ordinadors amb connexió a internet de forma gratuïta, el mateix espai també es 
pot utilitzar com a sala d’estudi. (veure apartat de recursos funcionals). 
Fins ara només una minoria dels municipis oferien cursos als i a les joves, mentre que 
els altres, tot i estar-hi interessats/es no disposen dels recursos suficients ni de les 
instal·lacions per la seva realització. Hi ha la intenció d’augmentar l’oferta de cursos, 
la diversitat i l’adequació d’aquests a les característiques dels i les joves del municipi, 
per tal de connectar la seva demanda amb l’oferta. 
Els i les joves demanen més recursos per la formació i major conscienciació de la 
dificultat que tenen en accedir a l’educació obligatòria i no obligatòria pel fet de viure 
en un poble de muntanya.  
 
Polítiques Culturals: 
 
Tal i com està indicat a la visualització, històricament fins al dia d’avui, sempre hi ha 
hagut una forta implicació de tots els ajuntaments i entitats corresponents en la 
realització i manteniment dels actes culturals a cada municipi.  
En general hi ha un interès per fomentar l’estudi i manteniment del patrimoni, 
costums, cançons, llegendes, etc. 
De totes maneres, segons l’anàlisi de la realitat, els i les joves constaten la manca 
d’informació que reben sobre les activitats culturals, d’oci i lleure de la resta de la 
Comarca, tot i que s’està intentant pal·liar per mitjà de les xarxes socials.  Hi ha una 
certa desorganització a l’hora de publicar i informar els actes programats als diferents 
municipis de la Vall i Comarca.  Això significa que els i les joves perden oportunitats 
culturals i a la vegada també significa un mal us dels recursos i esforços invertits per 
cada municipi i entitat que organitza l’activitat.   
Juxtaposant la visualització i l’anàlisi de la realitat ens trobem que els i les joves de la 
vall reivindiquen una oferta més àmplia de les activitats culturals, d’oci i lleure i que 
els ajuntaments estan preocupats per la disminució d’interès per part dels i les joves 
de la seva participació i iniciativa en l’organització i foment dels costums culturals de 
cada municipi i de la vall en general.   
Aquests factors esmentats fins ara i el fet que els pressupostos municipals a vegades 
no permeten fer actes d’un determinat nivell, han portat als municipis a considerar 
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una forma de treball mancomunada, unint esforços i recursos per tal d’organitzar la 
informació i les activitats culturals, oci i lleure a nivell de Vall.  
Els i les joves demanen que es facin més activitats en el municipi encarades a ells/es. 
Dinamitzar el local de joves que l’ajuntament facilita és una bona eina per tal d’oferir 
una oferta interessant d’activitats en el municipi. 
 
 
Treball: 
 
Pel que fa l’àmbit laboral, ens trobem amb joves que han intentat instal·lar el seu 
propi negoci o empresa al seu municipi natal o a la Vall.  Aquests manifesten però 
que les dificultats amb les que han anat topant, com ara la falta de solars, la falta 
d’informació i assessorament, etc. els han obligat a emplaçar la nova empresa fora 
del seu municipi i Vall. Aquest fet comporta que els i les joves hagin d’anar a viure en 
altres poblacions més grans on han pogut instal·lar la seva empresa. Per aquest 
motiu, L’Agència de Desenvolupament del Ripollès ofereix un servei als i a les joves 
empresaris/es, facilitant tota la informació i/o assessorament necessari per la creació 
de la seva empresa. Tot i així, ens trobem amb municipis, com ara el de Sant Pau de 
Seguries, que sí que disposen de les infraestructures però es veuen indefensos a 
l’hora de competir amb les facilitats que altres poblacions més grans i ben preparades 
ofereixen als i a les joves empresaris.  
Per una altra banda, en aquests moments hi ha una oferta laboral reduïda a la Vall, i 
majoritàriament en tasques molt concretes com el turisme, hostaleria, fàbrica 
d’embotits, a la cooperativa… en general feines no qualificades i moltes vegades de 
temporada. Tal i com els estudis indiquen, el percentatge de joves que decideixen 
cursar una carrera universitària està augmentant, això inclou els i les joves de la 
nostra Vall i Comarca del Ripollès, per tant ens trobem que les ofertes i demandes no 
es corresponen.  En aquest aspecte, tots els municipis de la Vall estant d’acord en que 
caldria potenciar feines de caire més liberal, i feina qualificada,  i a la vegada informar 
als i a les joves de les sortides professionals i de formació que hi ha a la vall i a la 
comarca d’una manera pròxima, millorant la difusió de les ofertes laborals de forma 
periòdica als i a les joves. Per aquest motiu, es recopilarà i farà difusió totes les 
ofertes de feina de la Comarca que la Tècnica de joventut  de la Vall del Ter consideri 
interessants per als i les joves. 
Es veu necessari centralitzar i difondre les diferents fonts d’informació sobre ofertes 
laborals que hi ha a la comarca, moltes vegades, els i les joves no saben on adreçar-se 
a la comarca per buscar feina o iniciar el seu propi negoci.  
En aquest aspecte, juga un paper molt important la incorporació de les figures 
d’impulsors/es a tota Catalunya. Al 2014 va iniciar-se el projecte, però no va ser fins 
el maig del 2015 que es van incorporar a les Oficines Joves la figura tècnica de 
Impulsor/a de Garantia juvenil.  



PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016/2019  MOLLÓ 
 

  38

La Garantia Juvenil és un programa que prové d’Europa i està finançat per el Fons 
Social Europeu. Sorgeix de la detecció d’un elevat índex d’atur juvenil a països de la 
unió Europea. Entre ells Espanya. Catalunya aposta per el desplegament de tècnics a 
cada comarca del territori (xarxa d’impulsors/es) que seran qui farà la tasca 
d’implementar el projecte. 
Ara fa l’aniversari de la seva implementació i són varies les tasques que s’han realitzat 
i també els seus resultats. Com a tasques en destaquen: 

- DIFUSIÓ del programa a: Joves, entitats, ens locals, empreses, gestories i 

especialistes que treballen amb joves. 

- INSCRIPCIÓ de joves que compleixin els requisits per entrar a GJ: tenir entre 16 

i 29 anys i no estar estudiant ni treballant.  

- TUTORITZACIÓ I SEGUIMENT dels i les joves que s’han inscrit. 

- COORDINACIÓ I DERIVACIÓ amb agents del territori  

- IMPLICACIÓ dins el projecte Odisseu (retorn de joves al medi rural) 

D’aquestes tasques se’n deriven primers resultats: 
Inscripció de 210 joves a mes de Maig 2016 i derivació d’aquests a les diferents 
polítiques actives del territori: 

• Programa Joves per l’ocupació: 24 joves 

• Programa Fem ocupació per Joves (ADR): 32 joves 

• PFI Comerç: 11 joves 

• PFI Cuina: 9 joves 

• Programa Fem ocupació per joves (UIER): 20 joves 

• PICE: 10 joves 

• UVIC: 6 joves 

• Aim Solo: 2 joves  

• Emprenedoria: 6 joves 
 

Garantia juvenil ha servit perquè existeixi un localitzador de joves que es troben en 
un moment vital que no estan fent res. Ha servit perquè més joves coneguin les 
oficines joves i en el nostre cas, del Ripollès, per incloure una figura tècnica més al 
territori.  
 
 
Habitatge: 
 
El problema general d’habitatge que es troben tots els municipis de la Vall del Ter, és 
la manca, des de ja fa uns anys, d’habitatge assequible pels i les joves. L’habitatge 
que s’està oferint en aquests moments, tant de venda com de lloguer, està a uns 
preus desorbitats i només aquells amb un cert nivell econòmic se’l poden permetre. 
Davant d’aquesta evidència, la majoria dels ajuntaments ja han estudiat la manera de 
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poder construir habitatge de protecció oficial, però no tots disposen de sòl 
urbanitzable o mitjans necessaris per portar un projecte d’aquestes dimensions.  
De totes maneres, tant aquells municipis que sí preveuen la possibilitat d’oferir 
habitatge protegit dins la seva demarcació, com els que no, estant d’acord en que és 
necessari treballar amb unes polítiques d’habitatge mancomunades. 
A més cal destacar que a través de la creació de la Borsa d’Habitatge Comarcal, totes 
les ajudes que puguin accedir els i les joves així com la tramitació per obtenir-les serà 
molt més fàcil. També es comptarà amb la tècnica de joventut compartida per 
difondre les ajudes, canalitzar-les i fer un seguiment en tot el procés.  
La problemàtica de la segona residència que fa augmentar els preus dels pisos, tant 
de lloguer com de compra. 
Una mostra de la importància i l’aposta del municipi en generar possibilitats 
d’habitatge i que aquest habitatge pugui ser principalment per a la gent jove, es que 
el municipi disposa de tres parcel·les, les quals té previst treure a concurs públic per a 
fer vivenda protecció oficial. Tot i que les persones beneficiaries igualment hauran de 
demanar crèdits al banc, aquests sempre tindran preus més assequibles i crèdits amb 
millors condicions. A més, disposa de 6 habitatge més de preu concertat per a 
habitatge protegit. 
 
 
Salut: 
 
Tot i que des dels ajuntaments es creu que actualment els i les joves estan rebent la 
informació suficient en matèria de salut, els i les joves han manifestat la seva 
preocupació per l’augment de les conductes de risc sobretot entre els més joves. Els 
més significatius són: 

- Consum de drogues 
- Pràctiques sexuals sense prevenció: no usen preservatiu. No veuen les 

malalties venèries com un perill real i relaxen les mesures de prevenció. 
- Alcoholisme: Comencen a beure molt aviat, tal i com demostra el darrer estudi 

comarcal “joves i alcohol 2011-2012-2013-2014” 
- Tabaquisme: Augment de tabaquisme en les noies. Tendència a canviar el 

tabac pel haixix.  
- Sentiment de soledat, baixa autoestima, dificultats de resolució de conflictes, 

frustracions per estar sobrequalificat però amb moltes dificultats per trobar 
feina, etc... Manca d’habilitats per la vida. 

 
Els agents de salut del territori incideixen en la importància de seguir donant la 
informació necessària i proposen posar-la a l’abast d’una manera més personal a 
aquells/es joves que ho desitgin. 
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També han sortit propostes des dels ajuntaments i joves, de fomentar l’esport, no 
només com incentiu turístic sinó també com a hàbit de lleure i promotor del hàbits 
saludables, afeblint les conductes nocturnes de risc en els i les joves. 
Els i les joves consideren que s’haurien de millorar algunes instal·lacions esportives. 
Altres línies d’actuació van dirigides a definir i facilitar informació sobre l’àmbit de 
salut a través de l’Oficina Jove del Ripollès en els municipis. També s’informarà del 
servei de consultes on-line respecte temes de sexualitat que podran accedir els i les 
joves a través de la pàgina web de joventut. Col·laboració amb els programes sobre 
prevenció engegats per altres institucions. Arrel de les entrevistes amb els agents del 
territori, dels i de les joves, polítics i altres tècnics/es de la Demarcació de Girona, es 
vol apostar en temes de Salut Emocional. Si els i les joves tenen una bona salut 
emocional, poden fer front de forma satisfactòria no només a temes de salut com el 
consum de tòxics, o la sexualitat, sinó també com canalitzar la frustració quan no es 
troba feina o enfocar una entrevista. Cal unificar discursos al respecte i que tots els i 
les agents del territori hi treballem en la mateixa línia. Enguany a la Taula de Salut 
Jove del Ripollès (taula multidisciplinar: Cossos de Seguretat, EAP, Agents de Salut, 
professorat, Serveis Socials, Joventut, etc.), s’ha creat una nova comissió de treball 
que pretén incorporar la salut emocional com a eix principal i transversals en les 
accions dirigides no només a joves sinó també a pares i mares. 
 
 
Politiques de Participació democràtica 
 
Segons la visualització externa de cada municipi, ens adonem que la majoria de 
municipis tenen un bon nombre d’entitats, però no tantes que siguin íntegrament 
juvenils. Aquest és un fet que estem intentant canviar tot i el reduït nombre de joves 
que hi ha a cada municipi. A més, aquestes entitats compten totes amb un suport 
important per part dels seus ajuntaments. Precisament aquests estan tots treballant 
maneres de proveir els i les joves i entitats amb locals degudament adequats. Alguns 
municipis ja disposen de local, però és necessari rehabilitar-los per incitar 
l’associacionisme.  
Cal destacar que a la Vall del Ter hi ha una manca força general d’associacionisme i 
participació. Tant els ajuntaments com els i les joves en són conscients d’aquest 
handicap, però es creu que amb les eines adequades i la motivació que aquest Pla 
està portant es pot fer un gir cap a la dinamització social i la implicació dels i les joves 
i dels ajuntaments. S’han creat quatre associacions de joves a la Vall del Ter; 
Associació Cultural del i de la jovent de Llanars, l’Associació juvenil dels Dansaires de 
l’Om, l’Associació Cultural juvenil de Molló i l’Associació Cultural i Juvenil de 
Vilallonga de Ter l’associació juvenil d’Ogassa, la Jove Surroquina i recentment s’ha 
constituït l’Associació Juvenil “Grup de Joves Camprodon”.  Fet que ens demostra el 
gir positiu que estant fent els i les joves cap a la seva implicació i participació en el 
municipi.  
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A la vegada, els i les joves de la Vall reivindiquen la necessitat d’organitzar més 
activitats culturals a la Vall i que la difusió es faci per tota la Comarca. Que no es 
quedi centralitzada l’activitat amb els i les joves de la Vall, sinó que hi participin altres 
joves.  Segons ells/es, aquesta és una de les causes de la manca de participació 
detectada. Així mateix, els ajuntaments demanen que se’ls faci arribar les propostes 
dels i les joves i que siguin ells que les organitzin, sempre comptant amb el 
recolzament incondicional de l’ens. Creuen que si són els promotors de l’activitat 
s’implicaran molt més en aquesta i de rebot en la vida del poble. Veient, doncs, 
aquesta manca de comunicació ens adonem de la necessitat de trencar barreres i 
obrir el diàleg.   
Els ajuntaments i joves han vist que la figura de la tècnica de joventut compartida i el 
compliment del Pla Local de Joventut amb un caire mancomunat ha donat i dóna una 
resposta a la situació actual, convidant a tots els i les joves a  participar en la vida del 
seu municipi i de la Vall en general. Tot i que cal mantenir la dinàmica engegada així 
com el treball constant amb els i les joves per no deixar de perdre aquest bon clima 
de treball. 
Els i les joves participen i promouen la Festa Major, la cavalcada de reis, la festa del i 
de la jovent, caminades, campionats, etc.  Es detecta una manca de difusió de totes 
les activitats encarades als i a les joves de forma mancomunada per tots els municipis 
de la Vall.  
Degut a les demandes dels i de les joves en la proposta d’iniciatives al consistori, cara 
al 2017, hi ha la voluntat de generar espais on els i les joves es puguin sentir 
protagonistes de les polítiques de joventut mitjançant pressupostos participatius. 
 
 
Cohesió Social/Equilibri Territorial: 
 
Seguint amb la línia general de Catalunya, la Vall del Ter ha mantingut estable 
l’arribada de persones immigrades. Tot i que el Ripollès és una comarca amb poques 
persones immigrades, al tractar-se de municipis tant petits, la taxa de població 
immigrada a cada municipi és força elevada. Problemes de comunicació, diferències 
de cultura, dificultats econòmiques i laborals, són alguns dels factors que fan que 
aquesta població estigui dins d’un marc de risc social.  Cal destacar que la majoria 
d’aquesta població entra dins la franja dels i de les joves.  Segons els ajuntaments, 
aquesta nova població són col·lectius força ben adaptats al municipi. Però és 
important que es portin a terme polítiques de joventut d’integració per als i a les 
joves immigrants. És per això que a l’hora de realitzar els diversos actes culturals, 
activitats de lleure, etc... sempre es tindrà en compte aquest nou col·lectiu. 
Per acabar el diagnòstic, cal remarcar que tant des del ajuntaments com des del teixit 
juvenil de la Vall del Ter hi ha una clara intenció i motivació per cercar maneres de 
mancomunar projectes i recursos a la Vall del Ter i a la Comarca del Ripollès.  Sempre, 
però, sense oblidar la individualitat de cada municipi que la formen. 
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Es detecta un número important de joves immigrants que no participen de les 
activitats que es fan en el municipi, poca comunicació entre els i les joves immigrants 
i els i les joves autòctons i existeix una demanda de més iniciatives conjuntes amb 
tots els i les joves de la Vall del Ter. 
Les línies d’actuació van dirigides a mantenir el treball conjunt amb la tècnica 
d’Immigració Comarcal i seguir realitzant actuacions amb aquest col·lectiu. 
La tècnica de joventut serà el vincle de coneixença entre ells així com de seguiment. 
Donar resposta a les dificultats de desplaçament en activitats joves. 
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8. DISSENY DEL PLA 
 
El Pla Local de Molló 2016/2019 tenint els antecedents de l’anterior pla, es base en la 
concepció integral de les polítiques de Joventut, la qual cosa significa que aquestes 
han d’orientar-se de forma que s’intenti abastar la totalitat d’àmbits de la realitat 
social de la joventut. És a dir, intervenir des de l’administració en els àmbits de la 
cultura, del lleure, de l’educació, del treball, de la salut, de l’emancipació i de la 
participació – com s’ha fet fins ara i ampliar la nostra intervenció-. 
Les polítiques integrals de joventut es relacionen amb un nou paradigma 
d’aproximació a la joventut, el qual concep la condició juvenil ja no com un procés de 
transició i de socialització cap a la vida adulta, sinó com una etapa plena de la vida de 
la persona, reconeixent així la seva plena ciutadania. Les polítiques, d’aquesta 
manera, es denominen ara afirmatives –afirmen la nova condició juvenil- l’objectiu 
principals de les quals és dotar els i les joves de la màxima autonomia personal.  
Així, doncs, l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Molló, mitjançant aquest Pla Local 
de Joventut es proposa la missió de seguir mantenint-se com a punt de referència del 
i de la jovent del municipi, en el sentit de la detecció de les necessitats d’aquest 
sector de la població per tal d’orientar polítiques transversals dins l’ajuntament, 
actuant directament amb els i les joves recolzant, dinamitzant i assessorant-los per 
tal de donar-los les eines que facilitin el seu desenvolupament com a persones i 
ciutadans/es.  

8.1. Reptes i objectius generals del pla local de joventut  

 
Per a la definició dels reptes de l’actual Pla Local de Joventut, ens fem nostres els 
reptes del Pla Nacional de Joventut 2010-2020, i els hem adaptat a la realitat i 
capacitats del nostre municipi mitjançant la definició d’un objectiu general per a cada 
repte. 
 
Tot i que el concepte joventut es pot definir de diversa forma, aquest pla fa 
referència a aquelles polítiques adreçades al col·lectiu de persones entre 15 i 29 anys. 
De totes maneres, algunes mesures, com per exemple aquelles relatives a l’habitatge, 
treball i salut per joves, arriben a un públic diana de fins 34 anys, de la mateixa 
manera que algunes accions afecten a joves adolescents de menys de 15 anys. Poder 
treballar amb aquests joves ens permet ja establir un vincle que s’anirà refermant en 
els següents anys i ajudarà a ser un referent per ells. 
 
Totes les accions que es descriuen en aquest pla, parteixen d’una sèrie de criteris 
d’actuació que esdevenen les directius de la política de joventut de l’Ajuntament de 
Molló. 
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La Vall del Ter amb l’execució dels plans locals de joventut pretén assolir una sèrie 
d’objectius per tal que les polítiques de joventut s’acabin consolidant en els 
municipis.  
 
REPTE 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves 
Objectiu general: Facilitar la formació als i a les joves del municipi. 
 
REPTE 2. Aconseguir l’èxit en la transició laboral de les persones joves 
Objectiu General: Facilitar l’accés al mon del treball als i a les joves 
 
REPTE 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliar de les persones joves 
Objectiu General: Facilitar la transició domiciliar als i a les joves 
 
REPTE 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 
Objectiu General: Fomentar conductes saludables entre els i les joves 
 
REPTE 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació 
de la gent jove en allò col·lectiu 
Objectiu General: Fomentar la participació dels i les joves 
 
REPTE 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil i amb objectius 
socialment cohesionadors 
Objectiu general: Potenciar les activitats culturals i d’oci juvenil al municipi 
 
REPTE 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 
territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva 
Objectiu general: Fomentar la vinculació i la igualtat d’oportunitats dels i les joves 

8.2. Objectius específics del pla local de joventut 2016/2019 

 
Cada objectiu general es desenvolupa en diversos objectius específics que ens 
ajudaran a dissenyar els diferents accions del Pla Local de Joventut. Els objectius 
específics venen definits per tres criteris que son el realisme, l’eficàcia i l’eficiència. És 
a dir, els objectius que proposem venen marcats segons el diagnosi, les causes i els 
recursos existents en el municipi. Ens basem amb objectius clars, concrets, difícils 
però assolibles i avaluables. 
 
Aquests objectius es concretaran en actuacions, establint un ordre de prioritat que 
pensem que ens servirà per prevaler una sobre l’altre. Pensem que algunes 
actuacions poden ser simultànies, i d’altres que cal tenir en compte primer abans una 
que l’altre. Aquesta prioritat la definirem amb 1 i 2, essent el nombre 1 una actuació 
mes prioritària.  
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REPTE 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves 

Objectiu general: Facilitar la formació als i a les joves del municipi. 

Objectius específics Accions 

Apropar i compartir entre 
tots els municipis l’oferta 

formativa . (1) 
 

o Recollir i estudiar les inquietuds que tenen els i les joves 
del municipi per enfocar la formació cap els seus 
objectius. 

o Planificació dels diversos cursos que es volen realitzar de 
forma conjunta i rotativa entre els diferents municipis de 
la Vall del Ter. 

Fer arribar  la informació als i 
a les joves sobre educació, 

formació i les sortides 
professionals. (2) 

o Difondre a través del Oficina Jove del Ripollès i les xarxes 
socials la informació sobre educació, Formació i 
Ocupació. 

Formar als i a les joves de la 
vall sobre diferents 

temàtiques que els afecten 
(2) 

o Proposar als centres d’educació secundaria diverses 
dinàmiques a les aules per treballar diferents temàtiques 
d’interès per als i a les joves del centre. 

 
 
 
 

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

Objectiu general: Facilitar l’accés al mon del treball als i a les joves 

Objectius específics  Accions 

Millorar la informació que 
reben els i les joves en temes 

laborals. (1) 

o Centralitzar informació sobre treball a la comarca. 
o Difondre la informació referent a l’oferta laboral de la 

Comarca mitjançant les xarxes socials i la web del 
Oficina Jove del Ripollès. 

Potenciar la utilització de les 
borses de treball i dels serveis 
d’inserció laboral comarcals. 

(1) 

o Coordinació amb la responsables del serveis. 
o Acompanyament dels i les joves que necessitin 

assessorament i/o inserció laboral des dels municipis.  
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REPTE 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliar de les persones joves 

Objectiu general: Facilitar la transició domiciliar dels i les joves. 

Objectius específics Accions 
Facilitar l’accés a l’habitatge als i 

a les joves. (2) 
 

o Difusió dels serveis de la Borsa de lloguer comarcal i d’altres 
ofertes d’habitatge joves i propietaris. 

 

 
 

REPTE 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

Objectiu general: Fomentar conductes saludables entre els i les joves. 

Objectius específics Accions 
 
 

Fomentar activitats alternatives 
saludables. (1) 

o Treballar conjuntament amb les entitats de joves de la Vall 
per crear accions noves com ara sortides nocturnes, activitats 
de dissabte i diumenge al matí… 

o Potenciar la participació dels i les joves de les activitats 
esportives i d’oci alternatiu que ja realitzen els diversos 
municipis. 

o Difondre a través del plafó o via internet les sortides que es 
fan ja en el municipi. 

o Potenciar l’organització de programes sobre la prevenció de 
les conductes de risc que ja s’estan fent als IES, escoles i en 
altres espais clau pels i les joves. 

Potenciar la línea de prevenció 
de conductes de risc dels i les 
joves. (2) 

o Difondre i promoure informació sobre conductes de risc, la 
salut emocional i la utilització de serveis de la comarca que 
treballen amb el mateix objectiu mitjançant les xarxes socials 
I les dinàmiques a les aules dels centres educatius. 

 

REPTE 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de la 
gent jove en allò col·lectiu 

Objectiu general: Fomentar la participació dels i les joves. 

Objectius específics  Accions 
Augmentar la participació dels i 

les joves al municipi i la seva 
implicació en l’elaboració de les 

polítiques de joventut (1) 

o Organitzar trobades de joves, entitats juvenils de la vall 
per a definir i programar activitats juvenils i per a la 
valoració i definició de les polítiques locals de joventut. 

o Donar suport a entitats i associacions juvenils del 
municipi. 

Facilitar canals d’informació a  
tots els i les joves de la Vall del 

Ter. (2) 

o Actualització i seguiment de la informació que es penja 
en el plafó i a internet; recollida de suggeriments via 
correu-e i xarxes socials. 

o Difondre activitats i recursos als i a les joves d’educació 
secundaria mitjançant el programa PUNTS JOVES a 
l’institut de Camprodon. 

Potenciar la figura de la tècnica 
compartida com a referent 
municipal de Joventut. (1) 

 

o Portar a terme totes les accions que es contemplen en 
aquest Pla Local de Joventut  i que la Tècnica de joventut  
n’esdevingui referent. 
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REPTE 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil i amb objectius socialment 
cohesionadors 

Objectiu general: Potenciar les activitats culturals i d’oci juvenil al municipi 

Objectius específics  Accions 

Garantir la continuïtat dels 
actes culturals i d’oci juvenil a 

organitzats per entitats (1) 

o Donar suport a les entitats i associacions encarregades 
de les activitats culturals locals.  

Incrementar l’oferta cultural I 
d’oci jove al municipi (2) 

 

o Organització d’activitats culturals o d’oci pensades i 
desenvolupades amb els i les joves (Jocs florals, 
concursos de fotografia, teatre, cicles de concerts, 
cinema al carrer,...) 

Facilitar l’accés a la cultura als 
i a les joves (2) 

o Organitzar sortides per als i a les joves del municipi a 
esdeveniments culturalment rellevants. 

Garantir una bona difusió de 
la oferta cultural de la 

Comarca del Ripollès per tal 
que arribi a tots els i les joves 

de la Vall del Ter. (1) 

o Treballar per que tots els actes culturals, jornades 
festives i activitats per els i les joves de la Vall arribin a la 
guia comarcal d’activitats. 

o Actualització permanent de les xarxes socials del Oficina 
Jove del Ripollès i del municipi per a difondre l’activitat 
cultural municipal i també als plafons municipals. 

 

 

REPTE 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 
territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva 

Objectiu general: Fomentar la vinculació i la igualtat d’oportunitats dels i les joves  

Objectius específics  Accions 

Potenciar la mobilitat dels i 
les joves en activitats d’oci i 

cultura a la comarca. (1) 

o Facilitar transport per les diverses activitats culturals 
i d’oci que es realitzen a la comarca. 

o Potenciar la descentralització de les activitats. 

Facilitar la coneixença dels 
recursos de la Vall per tots els 

i les joves. (2) 

o Potenciar la utilització i difondre les tasques del 
Oficina Jove del Ripollès  Comarcal.  

Garantir l’accés dels i les joves 
a les noves tecnologies. (1) 

o Garantir la disponibilitat i un accés lliure de connexió 
a internet. 

Fomentar la integració dels 
diferents col·lectius de joves 

en la vida quotidiana del 
municipi. (2) 

o Integrar el diferents col·lectius de joves en el 
municipi mitjançant la participació.  

o Treballar conjuntament amb l’educadora social del 
Consorci de Benestar Social del Ripollès. 

Fomentar l’arrelament i 
l’establiment de parelles 

joves al municipi (1) 

o Oferir ajudes a les parelles joves amb fills que 
s’estableixin al municipi. 
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8.3. Programes del Pla Local de Joventut 

 
Per a tal d’organitzar les diferents accions que es preveuen, l’actual Pla Local de 
Joventut es divideix en dos PROGRAMES diferents, que engloben i estructuren 
totes les accions que donen resposta als objectius marcats en la diagnosi i dins 
de la mesura de les possibilitats del nostre consistori, als reptes del Pla Nacional 
de Joventut 2010-2020 de Catalunya. 
 
Per al desenvolupament d’aquests dos programes resulta imprescindible que el 
municipi disposi de la figura de tècnic de joventut ja que si no el desplegament 
de les diferents polítiques de joventut proposades no resultaria possible. 
 
A continuació es descriuen els 2 programes i les actuacions que els componen; 
per a cada activitat s’ha elaborat una fitxa resum que engloba les principals 
actuacions i que es desenvoluparan més àmpliament en el Projecte d’activitats 
anual que es presentarà a la Direcció General de Joventut a la convocatòria 
corresponent. 
 
PROGRAMA 1: OFICINA JOVE DEL RIPOLLÈS (EMANCIPACIÓ JUVENIL) 
Per treballar l’emancipació dels i les joves s’executarà el Programa Oficina Jove 
del Ripollès, que pretén facilitar la informació que reben els i les joves sobre 
habitatge, treball, educació i formació i salut mitjançant el desenvolupament de 
les següents línies d’actuació: 
 
1.- Jove Forma’t 
2.- Jove Currat’ho 
3.- Salut jove 
4.- Difusió jove 
5.- Ajudes a les parelles joves 
 
PROGRAMA 2: PARTICIPACIÓ I DINAMITZACIÓ 
Per treballar la participació juvenil es portarà a terme el Programa de 
participació i dinamització, que pretén promoure, mantenir i/o potenciar la 
cultura participativa entre els i les joves del municipi mitjançant el 
desenvolupament de les següents línies d’actuació: 
 
6.- Suport associatiu 
7.- Activitats juvenils 
8.- Sortides culturals 
9.- Participació Jove 
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PROGRAMA 1: OFICINA JOVE DEL RIPOLLÈS (EMANCIPACIÓ JUVENIL) 

 
Justificació del programa: En l’anàlisi de la realitat juvenil de la Vall, s’ha pogut 
detectar una manca de canals d’informació efectius pels quals els i les joves 
puguin conèixer què s’està fent a la comarca o fora d’aquesta en àmbit juvenil.  
 
Estem parlant de municipis petits i de muntanya, que moltes vegades reben 
únicament la informació a través dels mitjans comunicació (televisió, ràdio i 
premsa escrita), quedant exclosos d’altres canals com l’Internet. Tot i que, 
actualment a la majoria de municipis s’està treballant per accedir a la Xarxa.  
 
Destacaríem que, la majoria de municipis de la Vall no disposen d’informació 
local d’àmbit jove, i en canvi, és una demanda reiterada dels i les joves dels 
diversos municipis.  
 
Objectius del programa: 
 

- Apropar i compartir entre tots els municipis l’oferta formativa. 
- Fer arribar als i a les joves la informació sobre formació I sortides 

professionals. 
- Millorar la informació que reben els i les joves en temes laborals. 
- Potenciar la utilització de les borses de treball de la comarca i dels serveis 

d’inserció laboral. 
- Fomentar activitats alternatives saludables 
- Potenciar la línia de prevenció de conductes de risc dels i les joves 
- Formar als i a les joves de la Vall sobre diferents temàtiques que els 

afecten. 
- Facilitar canals d’informació a tots els i les joves de al Vall del Ter. 
- Facilitar l’accés a l’habitatge als i a les joves. 
- Garantir una bona difusió de l’oferta cultural de la comarca entre els i les 

joves 
- Facilitar la coneixença dels recursos de al Vall i comarca a tots els i les 

joves. 
- Garantir l’accés dels i les joves a les noves tecnologies. 
- Fomentar l’arrelament i l’establiment de parelles joves al municipi 

 
Descripció metodològica: L’Oficina Jove del Ripollès té un caràcter transversal i 
integral, ja que pretén oferir i transmetre tota la informació que pugui afectar 
els i les joves d’una manera global.  
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La Tècnica de joventut  de la Vall tindrà encomanades les tasques: 
- Coordinar-se amb les diferents àrees i institucions comarcals 
- Aconseguir aglutinar la informació d’interès jove 
- Facilitar la informació als i a les joves a través de diferents canals (e-mails, 

xarxes socials, trucades telefòniques, presencials, cartells...). 
- Respondre a les demandes dels i les joves. 
- Suport en els tràmits que necessitin. 
- Vehicular les demandes i les necessitats dels i les joves de cada municipi a 

l’ajuntament i a l’inrevés, per a poder portar a terme les polítiques de joventut 
conjuntament.  

- Recerca d’experiències similars a altres municipis, que podem adaptar-les a la 
nostra Vall.  

- Assessorament, orientació i derivació als i a les joves en temes laborals i 
formatius.  

 
Aquest programa s’emmarca en els diversos reptes  de les polítiques de 
joventut. 
 
Línies d’actuació: 
- Jove Forma’t:  
- Jove Curra-t’ho. 
- Salut jove. 
- Difusió jove 
- Ajudes a les parelles joves. 
 
Per a més informació consultar les fitxes que es disposen a continuació. 
 
Destinataris: Aquest projecte no té cap requisit implícit que limiti l’accés de 
determinats/es joves. El servei s’ofereix a tots els i les joves de la Vall, sense 
discriminació de classe social, sexe, edat i ètnia, treballant amb joves des dels 12 
als 34 anys. 
 
Temporalització: L’execució d’aquest programa es portarà a terme de manera 
continuada durant els quatre anys de vigència d’aquest projecte. Els seus 
beneficis seran prolongats en el temps conjuntament amb diverses actuacions 
puntuals que portarà a terme la tècnica compartida . 
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LÍNIA D’ACTUACIÓ 1: JOVE FORMA’T  
Descripció: 
En municipis petits moltes vegades és complicat aglutinar a un nombre suficient de 
joves per a poder portar a terme activitats formatives, aquestes sempre s’acaben 
desenvolupant a municipis més grans, com Camprodon, i la majoria de vegades Ripoll 
o Olot. S’estudiarà la demanda d’activitats formatives de forma conjunta entre els 
pobles de la Vall, intentant agrupar a tots els i les joves interessats i derivant-los al 
municipi on es farà la formació. Caldrà estudiar quines activitats formatives es 
desenvolupen i es procurarà que aquestes responguin al es inquietuds dels i les joves, 
i també als requeriments de l’oferta laboral comarcal. D’altra banda es facilitarà tota 
aquella informació referent a formació a la comarca mitjançant els plafons municipals 
i les xarxes socials. 
Es programaran diferents dinàmiques a les aules amb coordinació dels centres 
educatius per a realitzar activitats formatives als i a les joves d’ESO i així treballar amb 
ells i formar-los en temàtiques que es consideri oportú ampliar la seva formació i 
realitzar-la des de la proximitat que ofereix la Tècnica de joventut , i si s’escau es 
poder realitzar formacions conjuntes amb d’altres agents. 
Objectiu General: 

- Facilitar la formació als i a les joves del municipi. 
Objectius Específics: 

- Apropar i compartir entre tots els municipis l’oferta formativa. 
- Fer arribar als i a les joves la informació sobre formació I sortides 

professionals. 
- Formar als i a les joves de la vall sobre diferents temàtiques que els afecten 

Metodologia: 
- Recollir i estudiar les inquietuds que tenen els i les joves del municipi per 

enfocar la formació cap els seus objectius. 
- Planificació dels diversos cursos que es volen realitzar de forma conjunta i 

rotativa entre els diferents municipis de la Vall del Ter. 
- Difondre a través de l’ Oficina Jove del Ripollès i les xarxes socials la informació 

sobre formació i ocupació. 
- Proposar als centres d’educació secundaria diverses dinàmiques a les aules per 

treballar diferents temàtiques d’interès per als i a les joves del centre. 
 
Avaluació (Q=quantitativa q=qualitativa) 
Q - Nombre de cursos i activitats formatives realitzats a la Vall del Ter 
Resultat esperat: 1 curs per any. Metodologia: Recomptes. 
Q - Nombre de dinàmiques realitzades 
Resultat esperat: 1 per curs. Metodologia: Recomptes 
q - Grau de satisfacció dels i les joves que realitzin els cursos. (1mol baixa - 5 alta) 
Resultat esperat: 4. Metodologia: Qüestionari d’avaluació 
q - Grau de satisfacció dels i les joves que realitzin les dinàmiques  (1mol baix - 5 alt) 
Resultat esperat: 4. Metodologia: Qüestionari d’avaluació joves. 
q - Grau de satisfacció del centre educatiu vers les dinàmiques (1mol baix - 5 alt) 
Resultat esperat: 4. Metodologia: Qüestionari d’avaluació centre. 
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Difusió: Cartells específics, plafons municipals, correu-e, xarxes socials i trucades tel. 

 

 
LÍNIA D’ATCUACIÓ 2: JOVE CURRAT’HO  

 
 
Descripció: 
Existeixen diverses institucions a la comarca que ofereixen serveis vinculats amb el 
mon del treball (borses de treball, servei d’orientació i inserció laboral,…) però també 
existeix un elevat grau de desconeixement per part dels i les joves d’aquests serveis i 
d’altres informacions. S’establiran els mecanismes de difusió adequats per tal 
d’apropar ambdues parts i fomentar el coneixement i utilització dels serveis per part 
dels i les joves. 
 
Objectiu General: 

- Facilitar l’accés al mon del treball als i a les joves. 
 
Objectius Específics: 

- Millorar la informació que reben els i les joves en temes laborals. 
- Potenciar la utilització de les borses de treball de la comarca i dels serveis 

d’inserció laboral. 
 
Metodologia: 

- Centralitzar la informació sobre treball a la comarca 
- Difondre la informació referent a l’oferta laboral de la comarca mitjançant les 

xarxes socials I la web de l’ Oficina Jove del Ripollès. 
- Coordinació amb la responsables del serveis. 
- Acompanyament dels i les joves que necessitin assessorament i/o inserció 

laboral des dels municipis. 
 
Avaluació (Q=quantitativa q=qualitativa) 
Q- Nombre de reunions de coordinació anuals. 
Resultats esperats: 1 reunió de coordinació per institució al any.  
Metodologia: Recomptes. 
Q- Publicació a les xarxes socials de joventut de les ofertes laborals vigents. 
Resultats esperats: 12 publicacions a l’any. Metodologia: Recomptes. 
q - Grau de coneixement dels serveis relacionats amb el mon del treball per part dels i 
les joves. (1-molt baix 5 alt) 
Resultats esperats: 4. Metodologia: Qüestionari repartit als i a les joves 
 
Difusió: 
Xarxes socials, web de l’Ajuntament i del Oficina Jove del Ripollès, fulletons 
informatius. 
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LÍNIA D’ACTUACIÓ 3: SALUT JOVE  

 
 
Descripció:  
Conjunt d’activitats i actuacions per a promoure un estil de vida saludable entre els i 
les joves, promovent les activitats esportives, fer una especial atenció a que els i les 
joves tinguin una sexualitat segura i un consum responsable i una bona salut 
emocional. El projecte engloba activitats als centres educatius, organització 
d’activitats esportives i d’oci alternatiu i una difusió de tota la informació disponible 
per canals de fàcil accés per als i a les joves. 
 
Objectiu General: 

- Fomentar conductes saludables entre els i les joves 
- Fomentar la cohesió de grup entre joves del poble, dels joves de segona 

residència i entre els joves d’altres municipis. 
 
Objectius Específics: 

- Fomentar activitats alternatives saludables 
- Potenciar la línia de prevenció de conductes de risc dels i les joves 
- Potenciar una bona salut emocional 

 
Metodologia: 

- Treballar conjuntament amb les entitats de joves de la Vall per crear accions 
noves com ara sortides nocturnes, activitats de dissabte i diumenge al matí… 

- Potenciar la participació dels i les joves de les activitats esportives i d’oci 
alternatiu que ja realitzen els diversos municipis. 

- Difondre a través del plafó o via internet les sortides que es fan ja en el 
municipi. 

- Potenciar l’organització de programes sobre la prevenció de les conductes de 
risc que ja s’estan fent als IES, escoles i en altres espais clau pels i les joves. 

- Difondre i promoure informació sobre conductes de risc i la utilització de 
serveis de la comarca que treballen amb el mateix objectiu mitjançant les 
xarxes socials I les dinàmiques a les aules dels centres educatius. 

 
Avaluació (Q=quantitativa q=qualitativa) 
Q- Nombre d’activitats d’oci alternatiu i saludable 
Resultat esperat: 3 activitats al municipi per any. Metodologia: Recomptes. 
Q- Nombre d’accions de promoció de la salut realitzades a la Vall del Ter. 
Resultat esperat: 3 accions a l’any. Metodologia: Recomptes. 
q- Participació dels i les joves a les activitats (1molt baixa - 5alta) 
Resultat esperat: 4. Metodologia: Fitxa d’avaluació d’activitat. 
 
Difusió: Cartells específics, plafons municipals, xarxes socials, web, grups de 
distribució. 
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LÍNIA D’ACTUACIÓ 4: DIFUSIÓ JOVE  
Descripció: Els i les joves actualment disposen de molta informació al seu abast, degut 
a aquest excés d’informació, cal elaborar un filtratge i seleccionar aquella informació 
més adient per als i a les joves i difondre-la per els mecanismes adequats. És per això 
que s’’ha establert un pla de difusió per a cada línia d’actuació i caldrà seguir els 
mecanismes seleccionats; emprarem mecanismes com la carta personalitzada o el 
correu-e per a fer arribar informació específica a un jove o grup de joves concret. O 
utilitzarem les xarxes socials i les webs per a difondre aquella informació que 
considerem adient que arribi a tots els i les joves. Els cartells, flyers i plafons també 
seran d’una especial utilitat, i fins i tot es pot arribar a elaborar material com fulletons 
o díptics si es creu oportú. 
A més es recolliran totes aquelles activitats que realitzin entitats i associacions i 
s’ajudarà a fer-ne una correcte difusió. 
La participació en el programa PUNTS JOVES ens ajudarà a arribar a tots els i les joves 
de 12 a 16 anys que es troben en els centres educatius de la Vall del Ter per així 
establir-hi un contacte directe i difondre aquella informació que considerem adient. 
Objectius Generals: 

- Facilitar la formació als i a les joves del municipi 
- Fomentar la participació dels i les joves 
- Facilitar la transició domiciliar dels i les joves. 
- Potenciar les activitats culturals I d’oci juvenil al municipi. 

Objectius Específics: 
- Facilitar canals d’informació a tots els i les joves de al Vall del Ter. 
- Facilitar l’accés a l’habitatge als i a les joves. 
- Garantir una bona difusió de l’oferta cultural de la Comarca entre els i les 

joves- 
- Facilitar la coneixença dels recursos de al Vall i comarca a tots els i les joves. 
- Garantir l’accés dels i les joves a les noves tecnologies. 

 
Metodologia: 

- Actualització i seguiment de la informació que es penja en el plafó i a internet; 
recollida de suggeriments via correu-e i xarxes socials. 

- Difondre activitats i recursos als i a les joves d’educació secundaria mitjançant 
el programa PUNTS JOVES a l’institut de Camprodon. 

- Treballar per que tots els actes culturals, jornades festives i activitats per els i 
les joves de la Vall arribin a la guia comarcal d’activitats. 

- Actualització permanent de les xarxes socials del Oficina Jove del Ripollès i del 
municipi i dels plafons municipals per a difondre l’activitat cultural municipal  

- Potenciar la utilització i difondre les tasques del Oficina Jove del Ripollès  
Comarcal.  

- Difusió dels serveis de la Borsa de lloguer comarcal a joves i propietaris. 
- Garantir la disponibilitat i un accés lliure a l’accés a WIFI de l’Ajuntament. 

Avaluació (Q=quantitativa q=qualitativa) 
Q - Percentatge de joves del municipi que segueixin les nostres xarxes socials. 
Resultat esperat: 60% dels i les joves del municipi. Metodologia: Recomptes 
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Q- Nombre de consultes via correu-e o xarxes socials. 
Resultat esperat: 5 consultes per municipi/any. Metodologia: Recomptes 
q - Grau de coneixement dels serveis que els i les joves tenen a la seva disposició. 
Resultats esperats: 4. Metodologia: Qüestionari repartit als i a les joves (1moltbaix-5 
alt) 

 
 

 
LÍNIA D’ACTUACIÓ 5: AJUDES A LES PARELLES JOVES  

 
 
Descripció:  
Ajudes econòmiques que es faciliten a parelles joves amb fills establertes al municipi. 
 
Objectiu General: 

- Fomentar la vinculació i la igualtat d’oportunitats dels i les joves 
 
Objectiu Específic: 

- Fomentar l’arrelament i l’establiment de parelles joves al municipi 
 
Metodologia: 

- Oferir ajudes a les parelles joves amb fills/es que s’estableixin al municipi. 
 
Avaluació (Q=quantitativa q=qualitativa) 
Q- Nombre de parelles ajudades 
Resultat esperat: Igual o superior a l’any anterior. Metodologia: Recomptes 
Q- Import total concedit 
Resultat esperat: Igual o superior a l’any anterior. Metodologia: Recomptes 
q- Grau de satisfacció per els ajuts rebuts (1molt baixa - 5alta) 
Resultats esperats: 5. Metodologia: Entrevista 
 
Difusió: Carta personalitzada, web i xarxes socials de l’Ajuntament i Joventut. 
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PROGRAMA 2: PARTICIPACIÓ I DINAMITZACIÓ 

 
Justificació del projecte: En l’anàlisi de la realitat duta a terme, conjuntament 
amb l’avaluació del pla local anterior, varem constatar una pobre participació 
juvenil als municipis. Aquesta pobre participació queda més visible a l’hora de la 
organització directe d’activitats.  
 
D’altra banda durant els darrers anys, s’han dut a terme processos participatius 
amb els i les joves dels municipis amb l’objectiu de construir polítiques de 
joventut integrals. Aquests processos han tingut una repercussió més o menys 
important en les decisions polítiques.  No obstant, cal donar un paper molt 
destacat al primer pas de “donar veu als i a les joves dels municipis”, que 
anteriorment no tenien ni espais propis destinats exclusivament a escoltar les 
seves propostes. Una mostra de l’aposta del consistori en fer protagonistes als i 
les joves en les polítiques de joventut, és la voluntat cara l’any 2017, degut a les 
múltiples propostes d’activitats dels i de les joves al consistori  i, cara al 2017, es 
vol donar consistència i guiatge de totes aquestes propostes generant espais on 
els i les joves  puguin decidir mitjançant pressupostos participatius. 
 
El projecte de Participació prové d’aquesta necessitat, i vol incidir en la 
implicació dels i les joves en la vida municipal a partir del procés que requereix 
aquest fet.  
 
Tal com ens defineix el Pla Nacional de Joventut, Participar significa prendre part 
en les coses, és a dir, en els processos, accions i actituds que generen capacitat 
de decisió i d’intervenció de les persones en tot allò que els afecta.  
 
La participació dels i les joves esdevé una eina perquè els i les joves puguin tenir 
un espai d’opinió democràtica dins del seu propi municipi. El fet de vincular-se 
en les decisions del municipi, augmenta el sentiment de pertinença i identitat, 
afavorint que el seu projecte de vida es consolidi en el municipi.  
 
Com s’ha esmentat en l’anàlisi de la realitat, Molló és un poble petit amb un 
índex de joventut del 10.90%. Aquest municipi, conjuntament amb la resta de la 
vall del Ter, ha tornat a apostar per les Polítiques Integrals de Joventut. Els 
recursos pels i les joves són limitats i moltes vegades es veuen afectats per la 
mobilitat. Per aquest motiu, ens hem plantejat una sèrie d’accions en el municipi 
adreçades a pal·liar aquestes mancances i demandes, ja que hem pogut 
constatar al llarg de la nostra trajectòria, que potenciar aquestes iniciatives 
augmenta el sentiment de pertinença. Objectiu que ens marquem a llarg termini 
i que veiem tant necessari per no esdevenir pobles fantasmes. 
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En el municipi de Molló hi ha un grup de joves força nombrós i participatiu que a 
partir de les diverses activitats portades a terme en els darrers anys, s’ha anat 
cohesionant i creant vincles entre les diverses edats, fins el punt de constituir-se 
com Associació Cultural del i de la jovent de Molló. Per tal de mantenir aquesta 
línea de treball, durant aquests propers anys ens hem plantejat unes iniciatives 
que donin resposta el següents objectius. 
Objectius del programa: 

- Augmentar la participació dels i les joves al municipi I en la elaboració de 
les politípiques de joventut 

- Garantir la continuïtat dels actes culturals I d’oci juvenil promoguts per 
entitats. 

- Incrementar l’oferta cultural i d’oci per a joves al municipi.  
- Facilitar l’accés a la cultura als i a les joves 
- Augmentar la participació dels i les joves al municipi i la seva implicació en 

l’elaboració de les polítiques de joventut. 
- Fomentar la integració dels diferents col·lectius de joves a la vida 

quotidiana del municipi. 
 
Descripció metodològica: El Projecte de Participació i dinamització té un 
caràcter transversal i integral, ja que pretén aconseguir el treball dels diversos 
eixos de joventut a partir de promoure la participació dels i les joves.  
 
A través de les diverses trobades i activitats conjuntes es vol crear l’espai idoni 
per recolzar les iniciatives que sorgeixin dels i les joves i per als i a les joves, 
mantenint un seguiment constant així com un clima de treball periòdic.   
 
Com s’ha pogut observar en els darrers anys, mantenir una contacte amb els i les 
joves de forma periòdica ens permet poder projectar iniciatives que sorgeixin 
dels propis joves i implicar-los en tot el procés.  
 
La Tècnica de joventut  de la Vall del Ter tindrà encomanda les tasques: 
- Convocar les convocatòries joves en els diversos municipis. 
- Relació constant amb tots els i les joves així com en les associacions de la vall.  
- Promoure la realització d’iniciatives juvenils que estiguin destinades pels i les 

joves i/o organitzades pels i les joves.  
- Donar suport a les activitats juvenils; buscar recursos, vies de finançament, 

material necessari, etc.  
- Difondre i motivar als i a les joves a participar a les activitats d’interès juvenil 

de tota la comarca. 
- Afavorir la cohesió a partir de les diverses activitats realitzades als municipis. 
- Suport humà en l’execució de l’activitat. 
- Avaluació de les diverses iniciatives i el seu grau implicació i participació per 

part dels i les joves (feed-back com a pla de millora). 
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Aquest projecte s’emmarca en els diversos eixos de les polítiques de joventut. 
 
Línies d’actuació:  
 
- Suport associatiu 
- Activitats juvenils 
- Sortides culturals 
- Participació Jove 
 
Per a més informació consultar les fitxes que es disposen a continuació. 
 
Destinataris: Aquest projecte no té cap requisit implícit que limiti l’accés de 
determinats joves. El servei s’ofereix a tots els i les joves de la Vall del Ter, sense 
discriminació de classe social, sexe, edat i ètnia.  
 
Temporalització: L’execució d’aquest projecte es portarà a terme de manera 
continuada durant els quatre anys de vigència d’aquest Pla. Els seus beneficis 
seran prolongats en el temps conjuntament amb diverses actuacions puntuals 
que portarà a terme la tècnica compartida . 
 
Aspectes a tenir en compte: El Projecte de Participació i dinamització està 
orientat a promoure la participació dels i les joves en quan a l’organització i/o 
consum de la pròpia activitat. Tanmateix, la realitat de municipis petits fa 
necessari tenir en compte totes les franges d’edat alhora de portar a terme les 
activitats. L’objectiu de rerefons és aconseguir que els pobles petits no 
esdevinguin pobles fantasmes i que augmenti el procés de despoblament que 
actualment pateixen aquests municipis.  
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LÍNIA D’ACTUACIÓ 6: SUPORT ASSOCIATIU 
 
 
Descripció:  
Oferir suport a l’entitat  de joves del municipi i també a aquells grups de joves no 
formals, per a que puguin desenvolupar amb èxit la seva programació d’activitats 
anual. La línia d’actuació inclou suport administratiu, recerca de subvencions, cessió 
d’equipaments i materials per part de l’ajuntament, ajuts econòmics, suport tècnic a 
l’hora d’organitzar activitats i en la difusió d’aquestes, també s’oferirà suport per a la  
captació de nous membres i per donar a conèixer el grup a tots els i les joves del 
municipi. 
 
Objectius Generals: 

- Fomentar la participació dels i les joves 
- Potenciar les activitats culturals i d’oci al municipi. 

 
Objectiu Específic: 

- Augmentar la participació dels i les joves al municipi I en la elaboració de les 
politípiques de joventut 

- Garantir la continuïtat dels actes culturals I d’oci juvenil promoguts per 
entitats. 

 
Metodologia: 

- Donar suport a entitats i associacions juvenils 
- Donar suport econòmic a les entinats i associacions de joves que 

desenvolupen activitats culturals i d’oci al municipi. 
 
Avaluació (Q=quantitativa q=qualitativa) 
Q Nombre d’activitats a les que s’ha donat suport 
Resultat esperat: 3 activitats a l’any. Metodologia: Recomptes 
Q Nombre de nous joves a les entitats 
Resultats esperats: 1 jove a l’any. Metodologia: Entrevista entitats 
Q Nombre de consultes i atencions realitzades per la Tècnica de joventut  
Resultats esperats: 3 consultes i atencions a l’any. Metodologia: Registres. 
q Grau de satisfacció dels i les joves de l’entitat amb la Tècnica de joventut  
Resultat esperat: De l’1 al 5, 4. Metodologia: Qüestionari entitats i grups de joves. 
 
Difusió:  Cartells específics, plafons municipals, xarxes socials, web, grups de 
distribució, trucades telefòniques. 
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LÍNIA D’ACTUACIÓ 7: ACTIVITATS JUVENILS  
 
 
Descripció:  
Conjunt d’activitats pensades i organitzades amb i per als i a les joves del municipi. 
Activitats culturals, d’oci i lleure o esportives amb un enfocament i públic clarament 
juvenil. 
 
 
Objectius Generals: 

- Potenciar les activitats culturals i d’oci juvenil al municipi. 
 
Objectiu Específic: 

- Incrementar l’oferta cultural i d’oci per a joves al municipi. 
 
Metodologia: 

- Organització d’activitats culturals I d’oci pensades i desenvolupades amb els i 
les joves. 

 
Avaluació (Q=quantitativa q=qualitativa) 
Q Activitats d’oci i lleure, culturals o esportives realitzades 
Resultats esperats: 3 activitats a l’any al municipi. Metodologia: Recomptes. 
q Participació dels i les joves a cada activitat. (1 molt baixa - 5alta) 
Resultats esperats: 4. Metodologia: Fitxa d’avaluació de cada activitat 
 
Difusió:  Cartells específics, plafons municipals, xarxes socials, web, grups de 
distribució. 
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LÍNIA D’ACTUACIÓ 8: SORTIDES CULTURALS  
 
 
Descripció:  
Conjunt de sortides culturals per al jovent del municipi a esdeveniments culturalment 
rellevants que només es troben disponibles a les grans ciutats. Les sortides s’escolliran 
entre els i les joves del municipi, si resten places disponibles, s’obriran a la resta de 
joves de la Vall. 
 
Objectius Generals: 

- Potenciar les activitats culturals I d’oci juvenil al municipi. 
 
Objectiu Específic: 

- Facilitar l’accés a la cultura als i a les joves 
 
Metodologia: 

- Organitzar sortides per als i a les joves del municipi a esdeveniments culturals 
rellevants. 

 
Avaluació (Q=quantitativa q=qualitativa) 
Q Nombre de sortides realitzades. 
Resultats esperats: 2 sortides a l’any. Metodologia: Recomptes 
Q Nombre de joves participants. 
Resultats esperats: 15 joves del municipi. Metodologia: Fitxa d’avaluació d’activitat 
q Grau de satisfacció dels i les joves participants. (1molt baixa- 5alta) 
Resultats esperats: 4. Metodologia: Qüestionari d’avaluació de les sortides. 
 
Difusió: Cartells específics, plafons municipals, xarxes socials, web, grups de 
distribució. 
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LÍNIA D’ACTUACIÓ 9: PARTICIPACIÓ JOVE  
 
 
Descripció:  
La participació dels i les joves és clau per a l’èxit de les polítiques de joventut 
municipals. S’organitzaran trobades i reunions amb joves i entitats del municipi per tal 
de definir conjuntament la programació d’activitats que cada any s’elabora des de 
l’Ajuntament. També es preveu engegar un procés participatiu per a l’avaluació de 
l’actual pla local de joventut a finals de l’any 2017, per tal de reorientar si s’escau 
alguna línia d’actuació. També es preveu iniciar un procés participatiu per a la 
confecció del proper PLJ. Es vol també engegar processos per gestionar pressupostos 
participatius donant al jove el màxim protagonisme. 
 
Objectius Generals: 

- Fomentar la participació dels i les joves. 
- Fomentar la vinculació I la igualtat d’oportunitats dels i les joves. 

 
Objectiu Específic: 

- Augmentar la participació dels i les joves al municipi i la seva implicació en 
l’elaboració de les polítiques de joventut. 

- Fomentar la integració dels diferents col·lectius de joves a la vida quotidiana 
del municipi. 

 
Metodologia: 

- Organitzar trobades de joves, entitats juvenils de la vall per a definir i 
programar activitats juvenils i per a la valoració i definició de les polítiques 
locals de joventut. 

- Integrar als diferents col·lectius de joves mitjançant la participació. 
 
 
Avaluació (Q=quantitativa q=qualitativa) 
Q Nombre de trobades amb joves per al foment de la participació. 
Resultats esperats: 1 a l’any. Metodologia: Recomptes. 
Q Nombre de trobades amb joves per avaluar les polítiques de joventut municipals. 
Resultats esperats: 1 a cada 2 anys. Metodologia: Recomptes. 
Q Nombre de trobades amb joves per a definir les polítiques de joventut municipals. 
Resultat esperat: 2 trobades l’any. Metodologia: Recomptes. 
q Grau de participació dels i les joves a les trobades. (1 molt baixa - 5 alta) 
Resultats esperats: 4. Metodologia: Fitxa d’avaluació de cada trobada. 
 
Difusió: Cartells específics, plafons municipals, xarxes socials, web, grups de 
distribució. 
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9. AVALUACIÓ  
 
El pla d’avaluació del Programa de Oficina Jove del Ripollès seguirà els criteris 
marcats en l’avaluació del Pla Local de Joventut. 

- Criteri de realisme: avaluarem si aquest projecte respon a una necessitat dels 
i les joves de la Vall. I si aquest projecte era prioritari. 

- Criteri d’eficàcia; comprovarem que aquest projecte dona resposta a les 
mancances dels i les joves.  

- Criteri d’eficiència: avaluarem la relació entre l’eficàcia aconseguida i la 
despesa ocasionada.  

Què avaluem? A cada actuació ens hem fixat uns indicadors i criteris d’avaluació 
per tal d’avaluar en quina mesura hem aconseguit l’objectiu marcat, en funció 
dels tres criteris anteriors.  
 
Com avaluem? Per tal de planificar l’avaluació comptem de diferents tècniques 
de recollida i anàlisi d’informació com són: 
- Mètodes quantitatius: qüestionaris, registres, fets observables, etc.  
- Mètodes qualitatius: entrevistes obertes, observació, grups de discussió, etc.  
 
Ambdues tècniques seran utilitzades de manera complementària permetent una 
visió global, comprensiva de les dades obtingudes, i com aquestes les 
interpretem dins del context en què es mouen els i les joves.  
 
A cada línia d’actuació hem definit la manera com avaluarem cada acció.  
 
Amb qui comptarem per l’avaluació i Quan avaluem? 
 
L’ avaluació serà continua i es realitzarà per.: 
 
1- Els i les joves i associacions juvenils: En cada actuació que es dugui a terme 
s’intentarà recollir la  valoració dels i les joves. De manera més sistematitzada en 
les reunions de joves, s’establirà un espai de valoració.  Les associacions podran 
valorar la tasca realitzada en les diverses trobades que es realitzarà en cada 
municipi. En qualsevol actuació prioritzarem un feedback amb els i les joves, per 
tal de fer les propostes de millora.  
 
2. El consistori: La regidora de joventut i alcalde realitzaran el seguiment de les 
accions mancomunades i municipals a través de les trobades periòdiques i 
pautades amb la tècnica compartida  en la temporalitat que ells creguin oportú. 
 
La tècnica elaborarà els informes un cop realitzats els projectes i avaluarà la 
tasca realitzada com a professional a finals d’any conjuntament amb els altres 
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tècniques de l’Oficina Jove del Ripollès. La tècnica recollirà les dades dels 
indicadors i criteris i informarà al consistori i als i a les joves dels resultats, a més 
facilitar-los tota la informació disponible i necessària per realitzar l’avaluació. 
 
Així es pretén portar a terme una avaluació el més complerta possible i des de 
tots els àmbits, tan joves com Ajuntaments. S’ha de dir també que des de 
l’ajuntament no només es farà l’avaluació des de la regidoria de joventut sinó 
des de totes les regidories.  
 
3. Àrees de serveis del Consell Comarcal de Ripollès: El Consell Comarcal de 
Ripollès amb les diferents àrees que en formen part, esdevindran agents 
d’avaluació tant en les actuacions que intervenen directament com en aquelles 
que se’n derivin. 
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10. TEMPORALITZACIÓ 
  2016 2017 2018 2019 

  G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D 

1.- Jove Forma’t Planificació                                                                                                 
Execució                                                                                                 
Avaluació                                                                                                 

2.- Jove Currat’ho Planificació                                                                                                 
Execució                                                                                                 
Avaluació                                                                                                 

3.- Salut jove Planificació                                                                                                 
Execució                                                                                                 
Avaluació                                                                                                 

4.- Difusió jove Planificació                                                                                                 
Execució                                                                                                 
Avaluació                                                                                                 

5.- Ajudes ales 
parelles joves 

Planificació                                                                                                 
Execució                                                                                                 
Avaluació                                                                                                 

6.- Suport associatiu Planificació                                                                                                 
Execució                                                                                                 
Avaluació                                                                                                 

7.- Activitats juvenils Planificació                                                                                                 
Execució                                                                                                 
Avaluació                                                                                                 

8.- Sortides culturals Planificació                                                                                                 
Execució                                                                                                 
Avaluació                                                                                                 

9.- Participació Jove Planificació                                                                                                 
Execució                                                                                                 
Avaluació                                                                                                 
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11. PRESSUPOST 
 
Tot i que el pressupost s’ha fet amb deteniment per tal que aquest sigui el més 
ajustat possible a la realitat, cal especificar que aquest pot estar sotmès en algun 
moment donat, fruit de l’avaluació i adequació dels projectes a la realitat, a 
modificacions. Tot i ser un pressupost madurat i fet amb cura, no deixa de ser 
una previsió de despeses. Qualsevol canvi s’intentarà mantenir informat 
mitjançant una coordinació i comunicació a la Direcció General de Joventut. 
 
Previsió de despeses PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019 
 
DESPESES .......................................................................................... 25.000€ 
 
PROGRAMA 1: OFICINA JOVE DEL RIPOLLÈS ......................... 8.000€ 
 
1.- Jove Forma’t ..................................................... 800€ 
2.- Jove Currat’ho .................................................. 400€ 
3.- Salut jove .......................................................... 200€ 
4.- Difusió jove ....................................................... 2.000€ 
5.- Ajudes al les parelles joves ............................... 4.600€ 
 
PROGRAMA 2: PARTICIPACIÓ I DINAMITZACIÓ .................... 17.000€ 
 
6.- Suport associatiu .............................................. 400€ 
7.- Activitats juvenils .............................................. 12.000€ 
8.- Sortides culturals .............................................. 2.000€ 
9.- Participació Jove ............................................... 2.000€ 
 
INGRESSOS ....................................................................................... 25.000€ 
 
Aportació de l’ajuntament .................................... 17.000€ 
Direcció general de Joventut ................................. 8.000€ 
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ANNEX 
 
A1- Grups de discussió amb joves 
 
PLANNING DINÀMICA PARTICIPATIVA/GRUP DE DISCUSSIÓ PER A JOVES PLJ 
2016-2019 
 
IMPORTANT: és CONSULTIU. S’exposaran unes imatges agrupades per eixos. 

• 5min. de presentació  

• 10min recorregut imatges 

• 15min per petit debat sobre el que els hi suggereixen les imatges. 

Reconduir el debat als eixos de joventut (salut, participació, etc.) i un cop 

parlat dels eixos dir que s’agrupin per l’eix que més els hi motivi mirant 

per a que quedin una mica repartits/des. 

• 10min una vegada fets els grups, es repartiran 3 pòsits i  hauran de 

relacionar les imatges de l’eix amb la realitat del municipi i transformar-la 

en tres necessitats. 

• 10min (Aquest es farà segons si dóna temps) es repetirà la mateixa 

dinàmica però hauran de canviar d’eix. 

• 10min es repartiran tres pòsits per persona i hauran de voltar pels 

diferents eixos i hauran de fer tres propostes de millora. Poden triar la 

necessitats de l’eix que vulguin. 

• 10min per posada en comú i tancament. 

 
Material: 
Pòsits 

Bolígrafs 

Suport d’imatges 
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A.2. Enquesta en línia 
  

 Edat 
26 
30 

Sexe 

 
 
Localitat de naixement: 
Molló 
Llambiles 
 

EDUCACIÓ I TREBALL 
1. Estàs estudiant? 

 
En el cas que hagis respost que sí, què i on estudies? 
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3. Estàs treballant? 
 

 
 
 
De què i on? 
Pagès 
Administrativa- comptable 

 
Quines creus que són les principals dificultats per trobar feina a 
Molló o a la Comarca del Ripollès? 
Cambrer 
La manca de informació de les ofertes i la manca de contactes directes. A la comarca arriba la 
informació pel boca a boca. 
 

HABITATGE 
1. Estàs emancipat/da? 
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Vius en un pis... 

 
 
2. Has tingut dificultat per trobar-lo? 
 

 
 
Per què? 
Massa car 
Per contactes l'he trobat fàcilment. 
 

SALUT 
1. La informació que reps de l'àmbit de la salut, és bona? 
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Per què? 
Informació escassa 
Em sento molt millor atesa a l'hospital d'Olot. Falta empatia i ganes de fer les coses bé. 
 

2. On recorreries si necessitessis informació sobre temes de 
salut (sexualitat, alimentació, drogodependències, violència de 
gènere, etc.)? 
CAP 
No m'he parat a pensar. Buscaria per internet allà on es pot anar. 
 

PARTICIPACIÓ (Cultura, Esport, Oci i Lleure) 
1. Quan tens temps lliure, a què el dediques? (pots marcar més 
d'una opció) 

 
Altres 
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta. 
 
2. Creus que l'oferta cultural, d'oci i lleure de Molló és bona? 
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3. Proposa activitats (esportives, culturals, de lleure, d'oci, ...) 
per ordre de prioritat que t'agradaria que s'oferissin a Molló 
entre setmana. 
Concerts 
Tallers de cuina, tallers de manualitats. 
 

4. Proposa activitats (esportives, culturals, de lleure, d'oci, ...) 
per ordre de prioritat que t'agradaria que s'oferissin a Molló el 
cap de setmana. 
Fires 
Ball de saló, dansa. 

5. Formes part d'alguna entitat de Molló? quina? 
No 
No 

6. Com t'arriba la informació de les activitats que es fan a Molló 
(lleure, esport, cultura, etc.)? (pots marcar més d'una opció). 

 
Altres 
Whatsapp 

 
Si aquesta enquesta t'ha generat algun comentari que vulguis 
afegir, et deixem aquest espai. 
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta. 

Moltes gràcies per col·laborar. 
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A.3. Enquestes als regidors i regidores 
Fitxa de treball per elaborar el Pla Local de Joventut 2016-2019 
 

Dia:  
Nom del/la regidor/a: 
Telèfon: 
Correu electrònic: 

 
 

1. Quines creus que són les principals problemàtiqu es dels joves? 
Com que la franja d'edat que engloba la joventut és tan ampli (de 12 a 29 anys), i per 
tant els interessos tant diferents, es poden separar per edats. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Des de les administracions locals, què podem fer  per donar resposta a 
aquestes problemàtiques? 
- Salut 
- Treball 
- Habitatge 
- Associacionisme i participació 
- Ensenyament i formació 
- Mobilitat 
- Cohesió social i equilibri territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Quin grau d'implicació dels i les joves, esteu d isposats a assumir com a equip 
de govern, pel que fa a les polítiques de joventut?  
 
- Assistir: Buscar mecanismes per a que els i les joves assisteixin a les activitats que 
s'organitzen al municipi (Exemples: Anar al ball de la festa major, competir en una 
cursa, anar a veure les carrosses de carnestoltes, etc.) 
 
- Informar: Facilitar que els i les joves tinguin la iniciativa d'adreçar-se a a demanar 
algun tipus d'informació 
 
- Consultar: Oferir espais (reunions, trobades, etc.) o eines de consulta (enquestes) als 
i les joves, sense que aquests siguin vinculants 
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- Decidir: Facilitar els espais o els mecanismes perquè els i les joves puguin decidir 
sobre les polítiques de joventut del municipi 
 
 
 
 
 
 
 
4. Quins programes o projectes relacionats amb jove ntut treballeu des de la 
vostra regidoria? Amb quines altres regidories us c oordineu per tirar-los 
endavant? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Quines propostes o accions per a joves teniu pla ntejades per als propers 4 
anys de legislatura? 
No cal que aquestes actuacions siguin exclusivament destinades a joventut, tot i que sí 
que aquest col·lectiu ha de ser beneficiari 
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A.4. Enquestes als i les  agents que intervenen amb joves 
Aquestes enquestes ‘han passat a: Servei d’Atenció a la Dona, Tècnica 
d’Immigració, Laboral ( SOC, UIER, Garantia Juvenil), Instituts, EAP, Cossos de 
seguretat (Mossos d’Esquadra, Policia Local), Oficina d’Habitatge, Fundació MAP, 
Serveis Socials, Infermera de Tarda de Salut Jove i Infermeres de Salut i Escola, 
Escola d’Adults, Entitats Juvenils i Esportives i AMPA’S.  
 
BLOC 1: Percepció dels joves del municipi/comarca 
 
Com els veu a nivell formatiu, laboral i social 
Quines creu que són les principals problemàtiques dels i les joves del Ripollès? I 
com hi podem donar resposta? 
 
 
BLOC 2: 
Com treballa amb els i les joves 
 
En quin àmbit hi interactua 
Com s’hi relaciona? / què en sap? 
Des del seu àmbit d’intervenció, quines actuacions fa per a joves? 
 
 
BLOC 3: 
Oportunitats - aliances - treball en xarxa 
 
Coneix els diferents recursos i serveis que hi ha per a joves al territori? Quina 
coordinació hi té? 
Coneix l’Oficina Jove del Ripollès, i les actuacions que porta a terme? 
Des del seu àmbit d’intervenció, quines actuacions creu que es poden portar a 
terme conjuntament amb l’Oficina Jove del Ripollès? 
 


