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1. PRESENTACIÓ PLJ 2012-2015

1.1. Presentació de l’alcalde de Ripoll

Presentem un nou Pla Local de Joventut per al període 2016-2019; Amb el

convenciment que el futur dels pobles rau en la seva capacitat d’implicar i

arrelar  la  població  jove,  reitero  que  a  Ripoll  en  tenim  la  voluntat  i  la

convicció. Els joves de Ripoll sou el nostre futur, i entre tots podem intentar

definir com intuïm i volem aquest futur del nostre poble.

Prop  de  200  joves  heu  contestat  a  l’enquesta  que  recull  els  vostres

interessos  i  les  vostres  preocupacions.  A  partir  d’aquí,  el  Pla  Local  de

Joventut contempla els temes que són més candents i imprescindibles des

del  vostre punt de vista per a encarar  les actuacions locals  dels  propers

anys. 

La Regidoria de Joventut està al vostre servei, amb il·lusió i esforç per confeccionar aquest pla, però també

per  a  garantir  que  s’executi  fidel  a  les  vostres  propostes  i  obert  a  les  vostres  incorporacions.  Des  de

l’Ajuntament apostem per una regidoria pròpia per als joves, una eina humana i administrativa al vostre

servei i al servei del present i del futur del nostre Ripoll. Tant la regidora de joventut com la responsable

tècnica de joventut  s’han entrevistat amb molts de vosaltres i amb els agents socials que estan en contacte

amb joves per recollir també punts de vista des d’uns sectors que per la seva implicació amb el vostre

col·lectiu, coneixen àmpliament les diverses problemàtiques a les quals avui us heu d’enfrontar per encarar

el demà. 

Durant el període de vigència de l’anterior PLJ s’ha posat en marxa el Casal de Joves El Galliner, un espai al

vostre servei. Continueu gaudint-ne i gestionant-lo amb la vostra implicació, il.lusió i renovació continuada

per a les noves generacions de joves que van arribant; transmeteu el vostre bagatge i la vostra herència,

preserveu el  vostre llegat i  permeteu que s’enriqueixi  de forma continuada.   Ho dèiem fa quatre anys

enrera, tenir un espai com el Casal de Joves és molt important, però el que compta de debò és la implicació

i el compromís per fer-hi coses per part de la població jove. Gràcies als que hi heu participat i gaudit aquests

anys. Moltes gràcies. 
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Els joves de Ripoll sou els més capaços d’emprendre reptes sense por i sense prejudicis, nosaltres confiem

en la vostra responsabilitat per tirar endavant tota mena d’iniciatives. Naturalment podeu i podreu comptar

amb el nostre ajut i suport. Teniu la nostra confiança i sou la nostra esperança. 

Si sou joves d’edat o fins i  tot d’esperit i  en certs moments sentiu un cert desencís us demano que no

defalliu, que ningú us freni a l’hora d’emprendre nous camins, imaginar i lluitar per redreçar situacions que

només es poden canviar des dels somnis i la utopia, però també des de l’esforç i la il·lusió compartida en un

poble, un país i un futur millors. 

Desitjo que aquest no PLJ  sigui útil  com a eina guiadora, que l’utilitzeu i  que si  cal el milloreu, que us

serveixi  com a  nord  però  que a  la  vegada no encotilli  el  vostre  enginy  o  inventiva;  és  un Pla  obert  i

modelable, al servei del vostre futur, del nostre futur com a poble.

Molta sort i molta empenta a tots els joves de Ripoll.  

Jordi Munell

Alcalde de Ripoll
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1.2. Presentació de la regidora de joventut de Ripoll

Com a nova regidora de joventut, ha estat un plaer formar part d’aquest pla local

2016-2019,  poder  seguir  de  primera  mà les  entrevistes  que  hem fet  amb els

agents del territori, entitats, joves i altres col·lectius que heu fet possible aquestes

enquestes. Escoltar les vostres inquietuds, i les vostres pors.

Els joves sou el nostre futur, el de la nostra societat, de la nostra economia, de la

nostra salut de la nostra cultura i en definitiva del nostre país. És per això que ens

preocupa i treballem per assolir aquests reptes des d’aquesta regidoria. 

Aquest pla local ens ha servit per fer una fotografia de la nostra població juvenil i esbrinar cap a on hem de

treballar per tal d’assolir el màxim de reptes possibles, per tal de millorar i enfortir la vida dels  joves. 

Per això prenem el compromís d’acostar-nos als joves i acompanyar-los, deixant-los escollir i decidir el seu

futur, oferint-los el nostre suport en tot allò que ens demanin, estudis, feina, oci, habitatge… 

Només em queda agrair la feina ben feta a totes aquelles persones que s’han implicat en aquest projecte, i

en especial a la tècnica de joventut per la seva gran dedicació i esforç.

Esperem doncs que aquesta legislatura puguem complir els nostres objectius per tal de beneficiar als joves

del nostre poble.

Laura Moreno

Regidora de Joventut de Ripoll
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2. INTRODUCCIÓ

2.1 Presentació de la Comarca del Ripollès
La comarca del Ripollès està formada per 19 municipis: 25.342 habitants i 958,72 km de territori. 

Els 19 municipis que formen la comarca del Ripollès són: Toses (155 habitants), Planoles (298 habitants),

Ribes  de  Freser  (1.818  habitants),  Queralbs  (173  habitants),  Pardines  (155  habitants),  Campelles  (127

habitants), Gombrèn (185 habitants), Campdevànol (3.352 habitants), Ripoll (10.632 habitants), Les Llosses

(226  habitants),  Vallfogona  del  Ripollès  (205  habitants),  Sant  Joan  de  les  Abadesses  (3.383  habitants),

Ogassa (232 habitants), Sant Pau de Segúries (682 habitants), Camprodon (2.299 habitants), Molló (330

habitants), Llanars (512 habitants), Vilallonga de Ter (398 habitants) i Setcases (180 habitants).

La comarca es centra en dos grans pols d’atracció històrica i geogràfica: dues Valls situades, cada una, en un

extrem de la comarca, la Vall del Freser i la Vall del Ter i un tercer pol, el Ripollès central. Ribes de Freser i

Camprodon exerceixen la capitalitat de cadascuna  de les Valls i aglutinen la majoria de serveis que donen

cobertura a la resta de municipis que els envolten.

El Ripollès Central esta marcat indiscutiblement per l’atracció de la capital de comarca: Ripoll,  que amb

10.632 habitants, és el municipi més gran de la comarca. Dintre aquesta zona, englobem també municipis
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com Vallfogona del Ripollès i  Les Llosses,  que no tenen massa aspectes en comú que responguin a les

singularitats de cap zona específica, però que evidentment no podem obviar.

Dins el desplegament de les polítiques de joventut, hem utilitzat aquesta segregació històrica per delimitar

la nostra actuació. Així doncs, el Ripollès compta amb dos tècnics compartits que actuen a les respectives

valls, dues tècniques locals (per a Sant Joan de les Abadesses i Ripoll), i una tècnica comarcal que dóna

suport als municipis que no queden coberts amb els professionals abans esmentats però que tenen interès

en participar de les polítiques de joventut.

La següent taula mostra la població total que té cada municipi de la comarca del Ripollès, el nombre de

joves dels que disposa i el percentatge que representa la població jove en cada municipi. D’aquesta manera

podem observar la representació que tenen els joves a la comarca del Ripollès, una dada que després pot

guiar les polítiques de joventut que es realitzen a la comarca. 

Taula T1 Població de la comarca del Ripollès

RIPOLLÈS

Habitants Municipi Població Nº Joves Índex joves

+ de 5.000 Ripoll 10.632 1.491 14,02%

Entre 2.000 i

5.000

Campdevànol 3.352 407 12,14%

Camprodon 2.299 256 11,14%

Ribes de Freser 1.818 221 12,15%

Sant Joan de les Abadesses 3.383 410 12,11%

Entre 500 i 700 Sant Pau de Segúries 682 90 13,19%

Entre 250 i 500

Llanars 512 55 10,74%

Molló 330 36 10,90%

Planoles 298 33 11,07%

Vilallonga de Ter 398 42 10,55%

Campelles 127 17 13,38%

Gombrèn 185 13 7,02%

Ogassa 232 23 9,91%

Pardines 155 22 14,19%

Queralbs 173 20 11,56%

Setcases 180 25 13,89%

Toses 155 30 19,35%

Les Llosses 226 29 12,83%

Vallfogona de Ripollès 205 25 12,19%

Total Ripollès 25.342 3.245 12,80%
Font: Elaboració a partir de les dades del padró continu d'habitants. 2015. Idescat. 
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2.2 Presentació de la Vila de Ripoll
El Municipi limita al Nord amb Ogassa, al Nord-est amb Sant Joan de les Abadesses i Vallfogona del Ripollès,

a  l’est  amb  Vidrà  (Osona),  al  Sud  amb  Santa  Maria  de  Besora  (Osona),  i  a  l’oest  amb  Les  Lloses  i

Campdevànol. S’estén vers el Nord fins als contraforts meridionals de la serra de Sant Amant,vers al Sud-est

fins a la serra de Milany i a l’oest fins a les serres del Catllar i de Sant Marc.

El terme és muntanyós, amb altituds que arriben als 1.128 al Puigbó, 1.118m al puig del Catllar, 1.011m al

puig Duran o als 1.057m del turó de Sant Bartomeu. Tenint en compte que el territori és tant accidentat, la

vida es concentra al voltant dels dos rius principals (el Freser i el Ter), que són els que drenen el terme i on

van anar a parar diversos cursos d’aigua. Tot plegat fa que el territori sigui una zona rica en aigües.

La vila de Ripoll és el cap de Municipi i també el cap de la Comarca del Ripollès. Ripoll és un Municipi amb

una extensió de 74 Km2 i situat a una alçada de 689m d’altitud. És una comarca de muntanya allunyada dels

centres de decisió econòmica i política de Catalunya (Barcelona, Girona...). 

Tal i com s’ha comentat més amunt, històricament ha estat el centre neuràlgic de la comarca. Per la seva si -

tuació estratègica de cruïlla de dues valls (la Vall de Ribes i la Vall de Camprodon) ha estat sempre una vila

receptiva de persones procedents d’altres contrades que hi venien a negociar, a treballar, a utilitzar els seus

serveis i equipaments, o simplement a visitar-la. Cal dir però, que el creixement d’altres poblacions ha fet

que, amb els anys, la necessitat de desplaçar-se a Ripoll disminueixi, tot i que continua rebent persones

d’arreu. 

Les infraestructures viàries i el transport públic també han influenciat clarament aquesta situació. Mentre

que des de l’any 1880 existeix connexió ferroviària amb Vic i Granollers, i des de 1929 amb França. No va ser

fins el 1994 que es van inaugurar els túnels de Capsacosta els quals faciliten la connexió entre la comarca

del Ripollès i la Garrotxa evitant el pas per la recargolada N-260. Aquest fet pot ser una de les causes per les

quals la gent de la Vall de Camprodon es desplaça més fàcilment cap a la Garrotxa.  Tot i que en els últims

anys s’han millorat les comunicacions i encara hi ha nous projectes i noves execucions, es nota un dèficit,

especialment pel que fa a la capital de la nostra província.

Ripoll té una gran herència industrial, com a conseqüència d’estar situats entre el riu Ter i el riu Freser.

L’aprofitament dels recursos de la zona (minerals, aigua...) feu que esdevingués una població amb una gran

importància per la seva industria relacionada principalment amb el ferro els s. XVI,XVII i XVIII. Posteriorment

a finals del s. XIX i principis del XX fou de nou l’aprofitament de l’aigua com a força motriu la que feu possi -

ble el creixement de la vila va créixer molt a nivell econòmic, demogràfic, urbanístic i social i el desenvolu-

pament de la indústria del tèxtil entre altres. Aquesta tradició industrial encara es manté tot i haver patit la
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crisi de la indústria tèxtil. Es potencia el sector serveis, especialment el comerç i el turisme i, com en altres

poblacions de la Catalunya central, es pateix un dèficit d’oferta de treball qualificat. Molts joves han de mar -

xar per formar-se i preparar-se, i una gran part d’aquests, quan entren al món laboral ja no tornen, perquè

no troben oportunitats a la nostra zona. Aquest fet incideix negativament en el desenvolupament cultural,

econòmic i social general de la població.
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2.3 Estructura del Pla Local de Joventut 2016-2019

El Pla Local de Joventut és un document que s'estructura en dos grans apartats: la diagnosi i l'estratègia. La

diagnosi s'ha elaborat amb la voluntat de conèixer la situació actual dels i les joves de Ripoll, així com de les

polítiques juvenils  que es  desenvolupen i  els  recursos  existents al  municipi.  Aquest coneixement  de la

realitat juvenil ens ha permès recollir demandes i detectar necessitats i potencialitats, amb l'objectiu final

d'establir unes línies de treball a seguir en les polítiques de joventut durant el període 2016-2019, és a dir,

amb l'objectiu final d'establir una estratègia que doni resposta a les necessitats detectades.

Per la seva banda, l'estratègia parteix del diagnòstic per plantejar quines són les principals necessitats 

A continuació es presenta una breu descripció de l'estructura del document que teniu entre les mans, amb

l'anàlisi dels seus apartats i del seu contingut:

1. Presentació:  Presentació  del  Pla  Local  de  Joventut  i  de  les  principals  polítiques de joventut  al

municipi de Ripoll,  per part de l'alcalde de Ripoll,  Jordi  Munell,  i  la regidora de joventut, Laura

Moreno. 

2. Introducció:  Contextualització  a  la  comarca  del  Ripollès  i  al  municipi  de  Ripoll,  i  descripció  de

l'estructura del document, així com també de la metodologia de treball i les tècniques utilitzades

per tal d'elaborar el Pla Local de Joventut de Ripoll 2016-2019.

3. Diagnosi: Anàlisi que ha permès conèixer la situació de partida dels i les joves de Ripoll, així com de

de  les  polítiques  que  els  afecten.  La  diagnosi  s'ha  estructurat  en  tres  apartats  com  són  el

plantejament, l'anàlisi (que comprèn l'Anàlisi de la Realitat Juvenil i l'Anàlisi de les Polítiques de

Joventut,  ambdues  de  forma  qualitativa  i  quantitativa)  i  les  conclusions  (determinació  de  les

necessitats i problemàtiques que s'han detectat dels i les joves de Ripoll).

4. Disseny: En aquest apartat, que parteix de les conclusions extretes de la diagnosi, s'assenyalen els

objectius a assolir durant els propers quatre anys, i  es concreten i dissenyen els programes que

ajudaran a fer possible l'assoliment dels objectius fixats. 

5. Criteris metodològics:  Descripció dels principis metodològics i dels espais de treball previstos per

articular el pla. 

6. Línies d'actuació i/o programes: Concreció de cadascun dels programes plantejats, dins el PLJ, on

per cadascun dels quals es detallen els objectius, els projectes, la metodologia, la temporalització i

els recursos. 

7. Avaluació: Disseny i planificació de l'avaluació del pla, encarada a millorar i reorientar les polítiques

de joventut del municipi

8. Annexos: Documentació complementària. 
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2.4. Metodologia de treball 

El Pla Local de Joventut s'elabora com a instrument per tal de conèixer la realitat dels i les joves, així com les

polítiques i els recursos juvenils que hi ha al municipi. Un anàlisi que ha de permetre a l'Ajuntament de

Ripoll  fer polítiques integrals de joventut, basades en les necessitats i interesso del col·lectiu de joves. Per

tal de fer-ho de la manera més acurada possible, es segueix un procés d'elaboració ajustat a les necessitats

reals del municipi, i fidels a una estructura i a unes pautes metodològiques ben definides. 

Els principis metodològics dels quals parteix el Pla Local de Joventut són el de la investigació, acció i partici -

pació, per tant, aquest document s’ha elaborat tenint en compte la triangulació de les tres tècniques meto-

dològiques corresponents: la quantitativa, la qualitativa i la participativa.

A  l'hora  d'elaborar  el  Pla  Local  de  Joventut  2016-2019  de  Ripoll  s'han  combinat  diferents  tècniques

d'aproximació a la realitat, tant de caràcter quantitatiu com qualitatiu, a fi de conèixer la realitat juvenil del

municipi i les seves necessitats. 

A continuació s'exposen les principals tècniques i eines d'anàlisi de les polítiques de joventut utilitzades

durant el procés de diagnosi:

- Enquesta a representants dels diversos grups polítics  municipals:  Abans d'inicar el procés s'ha

realitzat una enquesta als grups polítics encarada a emmarcar la seva visió de les polítiques de

joventut i conèixer els interessos i les necessitats detectades per aquests, dels i les joves de Ripoll.

En el cas dels regidors i regidores de l'equip de govern es va fer un treball més exhaustiu de cara a

conèixer les línies prioritàries que es volen treballar en els propers quatre anys, pel que fa a les

polítiques de joventut de Ripoll. 

- Anàlisi  de  dades  estadístiques:  Anàlisi  de  dades  extretes  tant  de  l'Ajuntament  de  Ripoll  com

d'altres organismes i institucions com ara la Generalitat de Catalunya i especialment de l'Idescat.

Com que  en  aquest  cas  les  dades  ja  estaven  elaborades,  se  n'ha  fet  una  selecció  de  les  més

rellevants per conèixer la realitat juvenil del municipi, i s'ha realitzat un posterior anàlisi. 

- Anàlisi  documental: En  aquest  cas  s'ha  analitzat  documentació  de  la  regidoria  de  joventut  de

l'Ajuntament de Ripoll, així com diferents programes i serveis d'aquest ens. En aquest sentit, una

eina imprescindible d'anàlisi documental han estat els Plans Locals de joventut anteriors. A més a

més també s'han utilitzat els referents teòrics de la Direcció General de Joventut de la Generalitat

de Catalunya, especialment el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. 

- Enquesta a la població jove: S'ha realitzat una enquesta on line a 95 joves de 12 a 30 anys de Ripoll,

que a través d'unes preguntes dividides per eixos, ens ha permès recollir informació sobre la realitat
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i  les necessitats d'aquest col·lectiu.  A més a més, a través de l'Oficina Jove del  Ripollès i  de la

impulsora de Garantia Juvenil s'ha realitzat una enquesta a tots els cursos finalistes de la comarca

del Ripollès, encarada a conèixer els interessos formatius dels i les joves, que han respost 272 joves.

- Taller de participació: S'han realitzat dos tallers participatius, un per a joves de 12 a 16 anys en el

marc de les trobades de delegats i delegades dels centres educatius, en el que hi han participat 24

joves,  i  una oberta a joves majors  de 16 anys,  i  on principalment hi  han participat les entitats

juvenils de Ripoll, en el que hi han participat 17 joves de diferents edats. En tots dos tallers de

participació s'ha treballat la realitat juvenil del municipi amb els i les joves. 

- Entrevistes en profunditat: S'han realitzat un total de 15 entrevistes a diferents agents del territori

que estan en contacte amb els i les joves de Ripoll. En aquest cas, les entrevistes ens han servit per

tal d'incorporar diferents visions a la diagnosi del PLJ i recollir propostes i millores de cara al futur

de les polítiques de joventut municipals. Les entrevistes que s'han realitzat han estat: 

• Entrevista amb la directora de l'Escola Vedruna de Ripoll

• Entrevista amb les educadores socials de Ripoll

• Entrevista amb la llevadora de la Tarda Jove de Sexualitat

• Entrevista a la tècnica del SIAD del Ripollès

• Entrevista amb la tècnica del Pla de Ciutadania i d'Immigració del Ripollès

• Entrevista amb el SOC

• Entrevista amb la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès

• Entrevista amb el Consorci Ripollès Desenvolupament

• Entrevista amb la impulsora de Garantia Juvenil del Ripollès

• Entrevista amb els Mossos d'Esquadra

• Entrevista amb la tècnica de l'EAP del Ripollès

• Entrevista amb l'Oficina d'Habitatge de Ripoll

• Entrevista a la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Ripoll

• Entrevista a la tècnica d'esports de l'Ajuntament de Ripoll

• Entrevista amb la tècnica de participació i civisme de l'Ajuntament de Ripoll

Finalment comentar que per tal de fer l'anàlisi de la realitat juvenil s'ha considerat com a població jove el

segment d'edats compreses entre els 12 i els 29 anys, ja que a més a més de les edats que contempla el Pla

Nacional  de  Joventut  de Catalunya (15-29 anys),  també s'inclouen els  i  les  joves  de 12 a 15 anys  per

qüestions  de lleure  i  participació.  Aquest  allargament  de la  franja  d'edat  és  degut  al  fet  que un gruix

important de joves del municipi, marxen del territori per tal de cursar estudis superiors, per la qual cosa als

18 anys deixen de viure el dia a dia de Ripoll. Per això s'intenta començar a treballar amb els i les joves de

12 anys, ja que d'aquesta manera s'aconsegueix crear un vincle amb ells/es prèviament. 
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2.5. Principis de funcionament

Per tal de portar a terme la implementació del Pla Local de Joventut 2016-2019 a Ripoll ens basem en els

quatre principis rectors que fixa el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, que cal tenir presents

a l’hora de desenvolupar les polítiques de joventut que fan referència a tots i cadascun dels eixos fixats. 

A continuació es descriuen els quatre principis rectors i es desenvolupen per tal d’adaptar-los a la realitat de

Ripoll,  i  d’aquesta  manera aconseguir  que el  PLJ  sigui  un document global,  però que alhora  reculli  les

especificitats del territori. 

Principi de qualitat

El Pla Local de Joventut ha de ser una eina dinàmica i flexible, oberta a propostes i suggeriments i amb

canals que en permetin l’adequació a una realitat que canvia ràpidament, i en un context de crisi econòmica

que pot afectar l’execució i el compliment d’algunes de les actuacions que s’estan duent a terme. Caldrà

establir protocols que faciliti el traspàs d’informació i el contacte entre serveis i fer que el model d’avaluació

sigui eficient per tal de desenvolupar unes polítiques de joventut de qualitat. És per això que des de la

regidoria de joventut de l’Ajuntament de Ripoll es vetllarà i es farà un seguiment de les actuacions que es

realitzin i que estiguin emmarcades dins el PLJ 2016-2019. Per tal de realitzar aquest seguiment amb la

participació dels joves es faran trobades amb aquest col·lectiu i  els agents del municipi  que hi estiguin

implicats per tal d’establir criteris de millora i de qualitat constants. 

Cal aprofitar les avantatges de l’aplicació de les polítiques a nivell local; com a coneixedores de primera mà

de la realitat juvenil del municipi. Aquest fet s’ha de veure reflectit en diferents aspectes: en la proximitat,

en la capacitat d’adaptació de les accions i programes a les realitats canviants, capacitat d’adaptació a les

necessitats específiques tant del municipi com en un col·lectiu o franja d’edat específica.

Principi de participació

Des de l’ajuntament de Ripoll s’entén que els processos participatius no són una finalitat en sí mateixa sinó

que són una eina per poder assolir els objectius que es marquen en les polítiques de joventut de Ripoll, és

per això que la participació s’ha tingut molt en compte a l’hora d’elaborar el Pla Local de Joventut 2016-

2019 del municipi, en totes les fases que el composen. 

La participació ha estat un aspecte clau en la fase de diagnosi i de disseny del PLJ de Ripoll, ja que s’ha

implicat  i  s’han incorporat les opinions i  suggeriments dels  i  les joves i  dels  agents del  territori  en tot

moment, a través de l’enquesta jove, el procés participatiu amb joves i les entrevistes a professionals. I

també  ho  serà  en  la  fase  d’implementació  i  execució  de  les  polítiques  de  joventut,  ja  que  des  de

l’ajuntament  de Ripoll,  la  participació  s’entén com un instrument  que cal  potenciar,  per  tal  de  recollir

l’opinió dels i les joves i que aquests siguin partícips del que es fa al municipi. Cal destacar que per fer-ho,
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s’ha buscat en tot moment que els grups de joves participants fossin el més variat possible a nivell de sexe,

edat i cultura per tal de permetre recollir el màxim de mirades possibles.

Des de la regidoria de joventut entenem que fomentant la participació dels joves a l’hora d’elaborar aquest

document, els objectius seran més reals i més ajustats a les necessitats i motivacions d’aquest col·lectiu. És

per això que hi ha una aposta real i prioritària dintre d’aquest PLJ 2016-2019 per la participació juvenil, sent

un PLJ fet per als joves i amb els joves del municipi.

Per tal de portar a terme aquest principi de participació amb els joves del municipi, al llarg dels quatre anys

de vigència del Pla Local de Joventut 2016-2019 es realitzaran les següents accions: 

 Coordinacions i trobades periòdiques amb els joves del municipi, a través del Consell Municipal de

Joventut de Ripoll, per tal de fer un seguiment de les activitats i accions que es desenvolupen al

municipi.

 Ampliar els canals de comunicació i difusió amb els joves, per tal que tinguin mecanismes per dir-hi

la seva. 

 Crear dinàmiques per tal que els joves puguin participar en el disseny, l’execució i l’avaluació de les

actuacions que es desprenen del Pla Local de Joventut. 

En aquest sentit és important remarcar que la participació no s’entén com el fet que els joves assisteixin a

un acte o activitat concrets, sinó com un espai on hi entra la presa de decisions d’aquest col·lectiu en les

seves  necessitats.   Per  tal  de  portar  a  terme  el  principi  de  participació  cal  que  existeixin  canals  de

comunicació entre el col·lectiu de joves, i  entre aquests i  altres sectors i  generacions, ja que aquest és

l'única manera d’afavorir el seu apoderament i que prenguin un rol actiu en la societat. I perquè això sigui

possible és indispensable la presència als nous canals de comunicació que utilitzen a diari la gent jove, és a

dir, les xarxes socials d’Internet, com a instrument que els permeti la comunicació i la participació constants.

Principi de transformació

La voluntat del  Pla Local  de Joventut 2016-2019 de Ripoll,  és la  de contribuir  a  la  transformació de la

societat amb l’objectiu d’avançar cap a una igualtat d’oportunitats real. Hem de dur a terme actuacions

inclusives on es garanteixin les mateixes oportunitats a tots els joves. Alhora els agents que treballem amb

els joves hem de ser capaços de detectar i analitzar possibles situacions de desigualtat per raó de gènere,

edat,  discapacitat,  origen o classe social.  Es tindrà especial  cura a la  incorporació  de la  perspectiva de

gènere en tots els processos i actuacions a desenvolupar i establir mecanismes que permetin avaluar el grau

d’assoliment.
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Principi d’integralitat 

La implementació del PLJ ha de ser Integral, en la mesura que els eixos incideixen i s’interrelacionen en les

diverses  problemàtiques  i  necessitats  dels  i  les  joves.  Per  tant,  el  treball  transversal  i  en  xarxa  serà

imprescindible. Tots els actors socials implicats en les polítiques adreçades als i les joves han de participar

en el procés d’implementació i avaluació. Així doncs, hi participaran no només els joves, sinó també les

entitats  i  associacions  juvenils  i  que  tinguin  joves,  el  Consell  Municipal  de  Joves  i  altres  taules  de

participació de la ciutat, diversos Serveis de l’ajuntament i altres institucions. 

Cal introduir la perspectiva comunitària  més enllà  d’actuacions aïllades i  treballar en projectes comuns.

Paral·lelament, es realitzaran reunions bilaterals entre els/les tècnics/es de joventut i els/les tècnics/ques

d’altres àrees implicades per tal de dissenyar i  implementar actuacions concretes del PLJ.  També caldrà

treballar en xarxa per coordinar els diferents plans municipals, per tal de que existeixi una coherència en els

continguts dels diferents plans. La coordinació institucional entre les diferents administracions hi és present

en la mesura que s’intentarà realitzar polítiques mancomunades amb la resta de municipis de la comarca

del  Ripollès,  més enllà  de les  polítiques  municipals,  optimitzant  així  els  recursos  existents,  i  d’aquesta

manera aprofitar també serveis i programes que altres administracions posen a disposició dels municipis.
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3. DIAGNOSI DE LA REALITAT JUVENIL

El Pla Local de Joventut de Ripoll és l’instrument que ha de guiar totes les actuacions que s’han de portar a

terme pels i les joves, i amb els i les joves del municipi, tant a través de la regidoria de joventut, com de

qualsevol altre regidoria  i/o  àrea del consistori  ripollès. És  per  això que  prèviament  a  l’emmarcament

d’aquestes línies d’actuació, cal fer una diagnosi acurada, ja que a través d’aquesta, podrem conèixer  la

situació de partida d'aquest col·lectiu dins el municipi, i les polítiques que els afecten, amb l’objectiu de

planificar, de manera fonamentada, les polítiques de joventut que es duran a terme durant la vigència del

pla.

La diagnosi del PLJ és un instrument perquè la planificació de les polítiques de joventut al municipi tingui

més sentit, s'adeqüi millor a la realitat de l'entorn, i  es dirigeixi amb més precisió a allò que es pretén

transformar. Així doncs, per tal de desenvolupar unes polítiques de joventut, que s’ajustin a la realitat dels i

les joves del municipi, i que abordin les seves necessitats de forma integral i transversal, diferenciarem tres

fases dins la diagnosi del PLJ: 

– Plantejament: Serveix com a base per tal d'identificar els àmbits de treball prioritaris en el municipi,

i decidir, de forma justificada, què s'analitzarà i què no. 

– Anàlisi: És el gruix de la fase de diagnosi i ha de contenir dues parts:

• Anàlisi de la realitat juvenil (ARJ): Identificació i comprensió de les necessitats i problemàtiques

que tenen el col·lectiu de joves, per tal de conèixer perquè passa i intentar donar-hi resposta.

• Anàlisi de les polítiques de joventut (APJ): Dins la diagnosi del Pla Local de Joventut també cal

analitzar de quina manera es dóna resposta a aquestes necessitats i  problemàtiques,  en el

moment d'elaborar el document, és a dir, cal analitzar les polítiques que ja s'estan portant a

terme pels i les joves de Ripoll. 

– Conclusions: En aquesta fase es posen en relació les necessitats i  problemàtiques detectades (a

través de l'ARJ) amb els instruments i les polítiques existents o potencials (que coneixem a través de

l'APJ) i extreure'n conclusions. 
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3.1. Plantejament de la diagnosi

La realitat juvenil és complexa, i pot estudiar-se des de moltes perspectives, ja que als i les joves els afecta

tot allò que afecta a la resta de la societat, per això és important fer un bon plantejament metodològic de la

diagnosi del Pla Local de Joventut, per tal d'analitzar tots els aspectes de la vida dels i les joves i de les

polítiques de joventut que els afecten d'una forma coherent i clara. 

Així  doncs,  abans  d'iniciar  aquesta  tasca  s'ha  fet  un  treball  previ  amb tots  els  regidors  i  regidores  de

l'Ajuntament de Ripoll, s'han realitzat diferents entrevistes a agents del territori que estan en contacte amb

joves, s'han elaborat uns qüestionaris adreçats a aquest col·lectiu i s'ha fet un procés participatiu amb joves

del municipi. Tot això, juntament amb l’experiència acumulada en el desenvolupament de l’anterior PLJ, fan

que en la present diagnosi s'hagin prioritzat tres grans blocs clau pel desenvolupament de les polítiques de

joventut al municipi, i per tant siguin el punt de partida i els que tenen més pes dins aquest anàlisi. Aquests

tres grans blocs són: 

1. El poc retorn de joves al territori

2. La salut emocional dels i les joves de Ripoll

3. La participació juvenil al municipi

Per tal de fer una diagnosi acurada d'aquestes tres situacions, a continuació es fa un anàlisi de la realitat del

territori, a partir dels diferents eixos i reptes que marca el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020,

que  incideixen  en  les  tres  problemàtiques  prioritzades.  Aquest  anàlisi  de  la  situació  que  sistematitza

discursos i opinions que s'han extret de les dades obtingudes en la consulta de diferents fonts estadístiques,

del propi coneixement de la realitat juvenil, de l'enquesta i el procés participatiu realitzats als i les joves del

municipi  i  de  les  entrevistes  a  diferents  agents  del  territori  que  treballen  amb  aquest  col·lectiu.

Conjuntament amb l'anàlisi de la realitat juvenil també es fa un anàlisi de les polítiques desenvolupades fins

el moment a l'Ajuntament de Ripoll, i dels recursos que existeixen en l'actualitat en relació a cadascun dels

eixos analitzats. Aquest anàlisi ens permet fer un balanç de la situació que hi ha al municipi, en relació als i

les joves, i per tant una diagnosi complerta que ens permetrà guiar les polítiques de joventut de Ripoll, en

els propers quatre anys.
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3.2. L'Anàlisi

Durant aquest procés s'analitzen els tres blocs prioritzats en la fase de plantejament, per tal d'identificar les

necessitats i problemàtiques que tenen els joves del municipi, i de quina manera se'ls dóna resposta en el

moment en què són detectades. Aquest anàlisi es farà a través de dos moments: L'anàlisi de la realitat

juvenil (ARJ) i l'anàlisi de les polítiques de joventut (APJ), en funció dels 7 reptes que fixa el Pla Nacional de

Joventut de Catalunya 2010-2020, tot i que en la redacció aquests dos moments s'han descrit conjuntament

per eixos. 

L’anàlisi de la realitat juvenil ens permet fer una fotografia inicial dels i les joves del municipi, una fotografia

que ens dóna informació de quina és la seva realitat, és a dir, que ens permet conèixer les condicions de

vida d’aquest col·lectiu, els seus problemes i necessitats, així com també ens permet identificar les causes i

els efectes d'aquesta realitat. En definitiva, ens permet conèixer quina és la situació de partida dels i les

joves de Ripoll, per tal de poder desenvolupar polítiques de joventut que s’adaptin a la seva realitat, de

forma integral i transversal. 

Per tal de conèixer quina és la realitat social dels i les joves de Ripoll, i d’aquesta manera identificar les seves

necessitats i demandes, l’anàlisi de la realitat juvenil que es presenta, s'ha elaborat a partir de la informació

recollida tant de forma quantitativa, com qualitativa. Pel que fa a les dades quantitatives, és a dir, les que

ens permeten conèixer la realitat objectiva del territori, aquestes s’han obtingut a través de l’explotació de

dades  estadístiques,  recollides  bàsicament  de  l'idescat  i  del  padró  municipal,  i  que  ens  han  permès

comparar les dades del municipi de Ripoll amb la comarca del Ripollès i el conjunt de Catalunya. 

És important destacar que en aquests moments, les dades més recents de les que es disposa a l'Idescat, en

moltes ocasions daten de l'any 2011, tot i que n'hi ha algunes que no han estat actualitzades des de l'any

2001. Així doncs el padró municipal ha estat un bon recurs a l'hora de trobar dades més recents. Les dades

quantitatives  es  presenten  per  eixos  temàtics,  per  grups  d’edat  i  relacionen  la  situació  municipal,  la

comarcal i la de Catalunya.

Pel que fa a les tècniques qualitatives, s'ha intentat que aquestes sempre fossin el màxim de participatives

possible, tant per part dels i les joves com de tots els agents implicats. En aquest sentit doncs, tal i com s'ha

comentat anteriorment, s’han elaborat 15 entrevistes a diferents agents socials del territori que estan en

contacte permanent i directe amb els i les joves, també s'ha elaborat un qüestionari on line per a joves, re -

lacionat amb els reptes del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, que han respost 95 joves de Ripoll, inten-

tant sempre arribar al màxim de joves possible, en funció de la representativitat que té cada franja d’edat al

territori. Finalment també cal esmentar les jornades participatives, la primera en el marc de les trobades de
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delegats i delegades als instituts, i la segona oberta a tots els joves, on majoritàriament han participat les

entitats juvenils del municipi, i destinades a que aquest col·lectiu poguessin dir la seva, pel que fa a les polí -

tiques de joventut municipals.

L’anàlisi  de les polítiques de joventut és necessari a l’hora de fer una diagnosi, ja que a més a més de

conèixer la realitat dels i les joves del municipi, també cal conèixer les polítiques que van adreçades a la

gent jove. D’aquesta manera la diagnosi tindrà informació sobres les necessitats de la gent jove i sobre els

recursos que hi ha, i els que no hi ha, per fer front a aquestes necessitats. 

Per tal de realitzar aquest anàlisi de les polítiques de joventut de Ripoll, observarem el treball que s’està

fent des de les diferents àrees dins el mateix consistori, per tal de visualitzar d’una forma més esquemàtica

com s’està treballant des de l’ajuntament de Ripoll, pels i les joves del municipi. A més a més, també ens

fixem amb l’avaluació del Pla Local de Joventut 2012-2015, a través del  qual podem valorar l’impacta i

incidència de les polítiques de joventut que s’han portat a terme els darrers quatre anys, al municipi de

Ripoll.  

En aquest sentit però, i abans d'entrar en l'anàlisi de les polítiques de joventut del municipi, volem recollir

breument  la  organització  municipal  de  l'Ajuntament  de  Ripoll,  que  consta  de  5  àrees,  a  mes  de  les

competències i serveis que van a càrrec directament de l'alcaldia.

La organització municipal doncs, queda recollida de la següent manera: 

– Alcaldia: Gestió de seguretat i policia, esports, coneixement, participació i gabinet d'alcaldia

– Àrea  d'Administració  general:  Serveis  jurídics,  recursos  humans,  oficina  d'atenció  al  ciutadà  i

serveis de contractació i compres, entre altres.

– Àrea de Serveis econòmics: Intervenció, tresoreria i gestió de patrimoni, entre altres.

– Àrea de Projecció econòmica: Empresa, ocupació,  Oficina d'Habitatge, fires i  mercats,  turisme i

comerç, entre altres.

– Àrea de Serveis al Territori i sostenibilitat: Urbanisme, medi ambient urbà, sostenibilitat, barris,

infraestructures municipals, Somasrsa (empresa municipal d'aigua) i oficina tècnica, entre altres.

– Àrea  de  Serveis  a  les  Persones:  Salut,  benestar  social,  gent  gran,  cultura,  joventut,  festes  i

tradicions, entre altres.
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A. Població

Ripoll  és la capital de la comarca del Ripollès i  actualment (2015) compta amb una població de 10.632

habitants, dels quals 5.217 són homes i 5.415 són dones. De la xifra total,  hi ha 1.491 joves d’entre 15 i 29

anys,  767 dels  quals  són homes i  724 de les quals són dones .  Això vol dir  que els  joves del municipi

representen un 14.02% respecte el total de la població. 

A  continuació  s'exposen una sèrie  de taules  que ens  permetran visualitzar  l'evolució  de la  població  al

municipi de Ripoll, a la comarca del Ripollès i a Catalunya, fet que ens permetrà fer la comparativa entre els

tres territoris.   

A1. Evolució de la població

Taula T2 Evolució de la població del municipi, de la comarca i de Catalunya

RIPOLL RIPOLLÈS CATALUNYA

Any Habitants Diferència Habitants Diferència Habitants Diferència

2005 10.762 26.400 6.995.206

2006 10.832 0,65% 26.366 -0,13% 7.134.697 2%

2007 10.867 0,32% 26.576 0,80% 7.210.508 1,1%

2008 11.012 1,33% 26.831 0,96% 7.364.078 2,1%

2009 11.057 0,40% 26.821 -0,04% 7.475.420 1,5%

2010 10.991 -0,59% 26.580 -0,90% 7.512.381 0,5%

2011 10.913 -0,70% 26.393 -0,70% 7.539.618 0,4%

2012 10.904 -0,08% 26268 -0,50% 7.570.908 0,4%

2013 10.798 -0,97% 25995 -1,10% 7.553.650 -0,2%

2014 10.751 -0,43% 25700 -1,20% 7.518.903 -0,4%

2015 10.632 -1,10% 25342 -1,40% 7.508.106 -0,1%
Font: Elaboració a partir de les dades del padró continu d'habitants. Idescat. 

La taula anterior ens mostra l'evolució de la població de Ripoll, de la comarca del Ripollès i de Catalunya des

de  l'any  2005  fins  a  l'actualitat,  on  observem que  l'evolució  de  la  població  al  municipi  ha  seguit  una

tendència a la baixa, ja que en els darrers 5 anys ha estat negativa, tot i que és una tendència que també es

pot extrapolar a nivell comarcal, on la població decreix des de fa 7 anys, i a nivell català, tot i que en aquest

cas la disminució és inferior i des de fa 3 anys. 
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Així doncs, podem observar que tant a nivell municipal, com a nivell comarcal, la despoblació és un tret

característic i evident en els darrers anys. 

Aquesta disminució de la població es pot deure a diferents motius, però tal i com veurem més endavant,

l'envelliment de la població, el no retorn de la població jove al territori i la crisi econòmica, poden ser tres

factors importants en aquest fet. 

Gràfic  G1 Piràmide de la població per sexe i edat quinquennal de Ripoll. 2015.

Un altre element que ens és útil a l'hora de valorar l'evolució de la població en un territori és la piràmide de

població, i si observem la de Ripoll veiem que aquesta presenta una forma molt poc piramidal, doncs el

grup d'edat més nombrós es troba entre els 35 i els 60 anys; Per contra, un dels grups més reduïts és el de

les edats compreses entre els 0 i els 15 anys. 

Aquestes dades ens mostren que a Ripoll hi ha una baixa natalitat i un gran volum de població en edats

mitjanes a més a més d'una població envellida, doncs l'estructura de la piràmide és ampla fins a arribar a

edats força avançades, i en comparació, té una base molt estreta. Val a dir però, que en els darrers 10 anys

aquesta base ha anat augmentant lleugerament, el que ens indica que hi ha hagut un creixement de la

natalitat al municipi, i que per tant el nombre de joves es veurà incrementat en els propers anys.
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Si ens fixem en la diferència per sexes, podem dir que a Ripoll hi ha un equilibri entre homes i dones en la

franja d'edat de 15 a 29 anys, doncs els primers són un total de 767 i les segones un total de 724. Així doncs,

podem dir que en aquest aspecte no hi ha un desequilibri pronunciat pel que fa al nombre d'homes i dones.

Gràfic  G2 Piràmide de la població per sexe i edat quinquennal del Ripollès. 2015.

Gràfic  G3 Piràmide de la població per sexe i edat quinquennal de Catalunya. 2015.

Pel que fa a la comparativa amb la comarca del Ripollès i amb Catalunya, veiem que la piràmide de població

de Ripoll és molt semblant a la primera, però dista força de les xifres a Catalunya, ja que en aquesta darrera

trobem franges d'edat amb molta població,  com per exemple entre els  40 i  els  44 anys,  però aquesta
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situació no es dóna a nivell municipal o comarcal, on les franges d'edat compreses entre els 30 i els 64 anys

són en general, molt igualades. 

A la piràmide de població de Ripoll i del Ripollès podem observar que a la part superior hi ha una franja més

gran que a la piràmide de Catalunya en la mateixa franja, i a la base una franja més petita, el que ens indica

que en comparació, la comarca té un nombre més elevat de població major de 65 anys que a nivell nacional,

el que es tradueix en una situació d'envelliment de la població. 

A Ripoll,  la  població de més de 65 anys representa un 22,44% del  total  de la  població,  una xifra molt

semblant a l'any 2011, durant l'elaboració de l'anterior PLJ, que era del 21,78%. Si comparem aquesta dada

amb la del Ripollès (24,57% de la població amb més de 65 anys) i la de Catalunya (18,14% de la població

amb més de 65 anys), veiem que Ripoll està per sota de la xifra comarcal, però més de 4 punts per sobre del

nivell d'envelliment de Catalunya. 

Per conta, si analitzem la població de 0 a 14 anys dels tres territoris, veiem que a Ripoll representa un

13,65% de la població, al Ripollès un 12,82% de la població i a Catalunya un 15,75% de la població. Unes

dades que reforcen la idea de l'envelliment de la població del municipi i  de la comarca del Ripollès en

general, respecte el de Catalunya. 

A2. Evolució de la població jove

Taula T3 Evolució de la població jove del municipi, de la comarca i de Catalunya

RIPOLL RIPOLLÈS CATALUNYA

Any Joves % Diferència Joves % Diferència Joves % Diferència

2005 2.018 18,75% 4.616 17,48% 1.426.772 20,39%

2006 2.021 18,65% -0,1% 4.497 17,05% -0,43% 1.412.517 19,79% -0,60%

2007 1.994 18,35% -0,3% 4.391 16,52% -0,53% 1.378.831 19,12% -0,67%

2008 1.983 18,00% -0,35% 4.314 16,07% -0,45% 1.373.899 18,65% -0,47%

2009 1.919 17,35% -0,65% 4.138 15,42% -0,65% 1.350.499 18,06% -0,59%

2010 1.814 16,50% -0,85% 3.900 14,67% -0,75% 1.301.838 17,32% -0,74%

2011 1.727 15,82% -0,68% 3.727 14,12% -0,55% 1.254.864 16,64% -0,68%

2012 1.663 15,25% -0,57% 3.603 13,71% -0,41% 1.220.319 16,11% -0,53%

2013 1.610 14,91% -0,34% 3.499 13,42% -0,29% 1.181.391 15,64% -0,47%

2014 1.562 14,53% -0,38% 3.382 13,15% -0,27% 1.147.556 15,26% -0,38%

2015 1.491 14,02% -0,51% 3.245 12,80% -0,35% 1.131.064 15,06% -0,20%
Font: Elaboració a partir de les dades del padró continu d'habitants. Idescat. 
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La taula anterior mostra l'evolució de la població jove (d'entre 15 i  29 anys) al municipi  de Ripoll,  a la

comarca del Ripollès i a Catalunya. Tal i com s'observa a les dades, els tres territoris segueixen un mateix

patró pel que fa al seu índex de joventut, que es tradueix en un decreixement progressiu del percentatge de

joves a la població. 

A Ripoll veiem que a l'any 2015 hi ha un 14,02% de població jove, una xifra que implica un 0,51% menys que

l'any anterior, però que suposa un increment respecte el percentatge comarcal, que es troba en un 12,80%.

Per contra, la mateixa xifra a nivell de Catalunya és una mica superior, ja que el percentatge de joves es situa

al 15,06% del total de la població. De totes maneres, cal destacar que aquest indicador s'ha vist disminuït

també a nivell nacional, ja que la població jove ha passat de ser el 20,39% del total de la població l'any

2005, al 15,06% l'any 2015, el que suposo una disminució de més de 5 punts en 10 anys.

Si ens fixem en l'evolució de la població jove de Ripoll més específicament, veiem que en la darrera dècada

aquesta ha anat disminuït progressivament, passant de ser un 18,75% del total de la població l'any 2005, a

un 14,02% del total de la població l'any 2015, una mostra més del decreixement de joves al municipi. Una

de les causes d'aquest decreixement pot ser el descens de la natalitat registrat durant els anys vuitanta i

noranta al municipi, un fet que actualment pot provocar aquest buit en la franja d'edat jove. Si tornem a la

piràmide de població del municipi de Ripoll, podem observar que aquest descens de la natalitat es va donar

fins als anys 2.000, moment en el qual aquest índex torna a créixer. Per tant tot fa indicar que haurem

d’esperar a les generacions, fruit d’aquest augment de la natalitat, per tal de veure un nou augment de

població jove.

Taula T4 Població jove de 15 a 29 anys per grups d'edat. 2015.

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

Joves Percentatge Joves Percentatge Joves Percentatge

Ripoll 415 27,83% 522 35,01% 554 37,16

Ripollès 945 29,12% 1.111 34,24% 1.189 36,64%

Catalunya 352.813 31,19% 362.813 32,08% 414.487 36,64%
Font: Elaboració a partir de les dades del padró continu d'habitants. Idescat.

Si observem la taula anterior, amb les xifres de població jove de 15 a 29 anys per grups d'edat, veiem que a

Ripoll, igual que passa a la comarca del Ripollès i a la resta de Catalunya, durant l'any 2015 té el major

nombre de joves concentrat a la franja de 25 a 29 anys. Per contra, la xifra més baixa es troba en la franja

d'edat entre els 15 i els 19 anys, igual que passa a nivell comarcal i nacional. 
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A3. Diversitat de joves

Taula T5 Població segons lloc de naixement a Ripoll. 2015. 

RIPOLL

Any Catalunya
Mateixa

comarca
Altra comarca Resta estat Estranger Total

2005 8.015 5.609 2.406 2.078 669 10.762

2006 8.021 5.600 2.421 2.039 772 10.832

2007 7.935 5.547 2.388 2.015 917 10.867

2008 7.973 5.556 2.417 1.980 1.059 11.012

2009 8.002 5.575 2.427 1.941 1.114 11.057

2010 7.948 5.565 2.383 1.912 1.131 10.991

2011 7.895 5.546 2.349 1.846 1.172 10.913

2012 7.869 5.544 2.325 1.825 1.210 10.904

2013 7.870 5.574 2.296 1.784 1.144 10.798

2014 7.852 5.564 2.288 1.730 1.169 10.751

2015 7.769 5.527 2.242 1.686 1.177 10.632
Font: Elaboració a partir de les dades del padró continu d'habitants. Idescat.

La taula anterior mostra l'evolució de la població de Ripoll segons el lloc de naixement, unes xifres que ens

mostren que actualment al municipi hi ha un 11,07% de la població que ha nascut a l'estranger. Aquesta

dada ens indica un creixement respecte l'anterior Pla Local de Joventut, on la dada era del 10,02%, però

també veiem que la xifra s'ha estancat en comparació amb la darrera dècada, on l'increment de població de

Ripoll nascuda a l'estranger tenia un creixement molt més pronunciat. 

Si fem la comparativa amb les dades de les persones nascudes a altres comarques de Catalunya o a la resta

de l'estat,  veiem que així  com a principis  de segle el  nombre d'habitants de Ripoll  nascuts en aquests

territoris anava incrementant, actualment aquesta xifra s'ha estancat i en alguns casos fins i tot reduït. Una

de les possibles causes d'aquest fet pot haver estat la recessió econòmica que s'ha patit els darrers anys,

doncs l'estancament s'inicia l'any 2008, coincidint amb l'inici d'aquesta època. 

Pel que fa a les xifres del Ripollès, hi trobem un 8,33% de població que ha nascut a l'estranger, i a Catalunya

un 17,04%, per tant podem dir que les xifres del municipi de Ripoll són molt semblants a les de la comarca,

però significativament inferiors a les que hi ha a nivell  nacional, on el nombre de persones nascudes a

l'estranger és clarament superior. 
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Taula T6 Població segons lloc de naixement i edat. 2015.

RIPOLL RIPOLLÈS CATALUNYA

2015 Cat. Estat Estranger Cat. Estat Estranger Cat. Estat Estranger

15-19 330 11 74 798 12 135 323.330 6.520 50.104

20-24 414 13 95 912 21 178 264.242 5.877 73.904

25-29 413 22 119 937 30 222 259.171 8.892 94.733

Total 1.157 46 288 2.647 63 535 846.743 21.289 218.741

% 77,60% 3,08% 19,32% 81,57% 1,94% 16,49% 74,86% 1,88% 19,34%
Font: Elaboració a partir de les dades del padró continu d'habitants. Idescat.

La taula anterior mostra el nombre de joves nascuts a Catalunya, a la resta de l'estat espanyol i a l'estranger,

que l'any 2015 viuen a Ripoll, al Ripollès i a Catalunya. Si observem els resultats, veiem que al municipi hi ha

un 77,60% de joves que han nascut a Catalunya, un 3,08% de joves nascuts a la resta de l'estat, i un 19,32%

de joves nascuts a l'estranger. La xifra és molt semblant a la situació que trobem a nivell del Ripollès i de

Catalunya, tot i que en aquest cas hi ha més semblances amb les dades catalanes, ja que les de la comarca

són  una  mica  inferiors  pel  que  fa  al  nombre  de  joves  provinents  de  la  resta  de  l'estat  espanyol  i  de

l'estranger.  

Si ho comparem amb les xifres del quadre anterior (T5) veiem que el percentatge de joves que han nascut a

l'estranger  és  superior  al  percentatge de  població  en general  nascuda  a  l'estranger.  Aquesta  dada  ens

mostra que del total de població nascuda a l'estranger, tant a Ripoll (11,07% del total de la població), com al

Ripollès  (8,33%  del  total  de  la  població)  com  a  Catalunya  (17,04%  del  total  de  la  població),  un  alt

percentatge són joves d'entre 15 i 29 anys. 

Taula T7 Evolució de la població segons nacionalitat per continents a Ripoll

RIPOLL

Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica
Amèrica N i

central
Amèrica S

Àsia i

Oceania

2005 10.147 24 26 350 30 174 11

2006 10.119 33 64 383 41 176 16

2007 10.015 104 8 454 68 206 12

2008 10.024 114 8 543 77 218 28

2009 9.995 106 9 613 88 208 38

2010 9.890 125 13 629 89 208 37

2011 9.767 124 13 660 97 208 44

2012 9.716 144 11 684 111 179 59

2013 9.676 103 12 684 102 154 67

2014 9.643 110 10 673 110 129 76

2015 9.564 105 8 661 112 110 72
Font: Elaboració a partir de les dades del padró continu d'habitants. Idescat. 
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Si mirem la taula anterior, podem observar l'evolució de la procedència de la població de Ripoll, des de l'any

2005 a l'any 2015. En aquest cas veiem que el col·lectiu estranger, majoritàriament té com a continent de

procedència l'Àfrica, seguit d'Amèrica del  Sud, tot i  que en els darrers anys també ha agafat una forta

presència els membres de la Resta de la Unió Europea i d'Amèrica del Nord i Central. 

Finalment comentar que, tal i com passa al municipi de Ripoll, el col·lectiu més majoritari a la comarca del

Ripollès és el provinent de l’Àfrica (908 persones l'any 2015), seguit de molt a prop per la resta de la Unió

Europea (384 persones l'any 2015) i d'Amèrica del Sud (296 persones l'any 2015). A nivell de Catalunya,

també es segueix el mateix patró amb el col·lectiu majoritari provinent de l'Àfrica (287.482 persones l'any

2015), seguit de la resta de la Unió Europea (273.999 persones l'any 2015). 
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B. Educació

Anàlisi de la realitat juvenil

El municipi de Ripoll compta amb dos centres d'educació secundària, un de titularitat pública i un altra de

titularitat concertada: l’Institut Abat Oliba i l’Escola Vedruna. 

L'Institut Abat Oliba realitza estudis d'ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS i ensenyaments esportius, mentre que

l'Escola Vedruna, en l'actualitat, només curs estudis d'ESO. Fins fa 4 cursos, aquest centre també cursava

algunes modalitats de Batxillerat, però degut a la manca de matriculacions, des de fa 3 anys, els alumnes

que finalitzen l'ESO en aquest centre s'han de desplaçar a l'Institut Abat Oliba o a Vic per tal de cursar el

Batxillerat. 

La  oferta  formativa  que  hi  ha  actualment  a  Ripoll,  i  que es  preveu  que  es  mantingui  pel  proper  curs

2016/2017 és la següent: 

Educació Secundària Obligatòria

- De 1r a 4rt d'ESO a l'Escola Vedruna amb dues línies per curs

- De 1r a 4rt d'ESO a l'IES Abat Oliba amb quatre línies pels cursos de 1r i 2n, i tres línies pels cursos

de 3r i 4rt.

Batxillerat

- A l'INS Abat Oliba amb la opció de cursar 4 modalitats: Humanístic, social, tecnològic i científic.

Cicles formatius de grau mitjà

- CFGM Manteniment electromecànic (INS Abat Oliba)

- CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (INS Abat Oliba)

- CFGM Tècnic en instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies (INS

Abat Oliba)

- CFGM Cuina i gastronomia (INS Abat Oliba)

- CFGM Forneria, pastisseria i confiteria (INS Abat Oliba)

- CFGM Gestió administrativa (INS Abat Oliba)

Cicles formatius de grau superior

- CFGS Disseny en fabricació mecànica FP Dual (ETR – FES)
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- CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica FP Dual (ETR – FES)

- CFGS Disseny i programació industrial FP Dual 3x2 (ETR – FES)

- CFGS Mecatrònica industrial FP Dual (ETR – FES)

- CFGS Administració i finances (INS Abat Oliba)

- CFGS Direcció en cuina FP Dual (INS Abat Oliba)

Ensenyaments esportius

- CRE 1r i 2n nivell de Surf de neu (INS Abat Oliba)

- CRE 1r i 2n nivell d’Esquí alpí (INS Abat Oliba)

- CRE 1r nivell d’Excursionisme (INS Abat Oliba)

- CRE 2n nivell de Muntanya mitjana (INS Abat Oliba)

Aquesta oferta formativa, a la comarca del Ripollès, ja fa anys que es manté igual, des de la incorporació

dels cicles formatius de cuina i dels ensenyaments esportius, a principis de la dècada dels anys 2.000, un

aspecte que potser caldria revisar per tal d'adequar la oferta formativa del municipi de Ripoll, i per extensió

de la comarca del Ripollès, a les necessitats reals del territori, com per exemple formacions de l'àmbit soci-

sanitari,  del  forestal,  de  perruqueria  i  estètica  o  d'esports  de  neu,  entre  d'altres,  doncs  aquestes  són

majoritàriament les opcions laborals que tenen més demanda. 

B1. Nivell d'instrucció

Durant el curs 2015/2016, en aquests dos centres educatius, hi ha escolaritzats un total de 876 alumnes de

tota la comarca del Ripollès: 713 alumnes a l’INS Abat Oliba, que cursen ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS i

ensenyaments esportius, i 163 a l’Escola Vedruna, que cursen estudis d’ESO. 

Tal i  com s’ha comentat anteriorment, aquestes xifres fan referència a alumnes de tota la comarca del

Ripollès, i no només de Ripoll, ja que molts joves de poblacions properes, es traslladen a Ripoll a cursar

estudis secundaris, per manca d’oferta en els seus municipis. 

L’Institut Germans Vila-Riera de Camprodon, l’Institut Joan Triadú de Ribes de Freser i l’Institut Escola de

Sant  Joan de les Abadesses,  realitzen estudis  d’educació  secundària obligatòria,  però si  els  joves volen

seguir amb estudis superiors com ara Batxillerat, en les modalitats de ciències, tecnologia, humanitats i

ciències socials, o Cicles formatius de grau mitjà o superior, han de traslladar-se a la capital de la comarca

per fer-ho. 
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Taula T8 Evolució del nombre d'alumnes matriculats a l'IES Abat Oliba

IES ABAT OLIBA

Any 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

ESO 296 289 287 301 308 321 330 334

Batxillerat 142 155 126 146 191 198 180 187

CFGM 139 149 169 138 133 142 157 158

CFGS 21 16 23 22 13 16 31 34

Total 598 609 605 607 645 677 698 713
Font: Elaboració a partir de les dades del centre. INS Abat Oliba. 

Com es pot observar en la taula anterior, l'Institut Abat Oliba de Ripoll ha experimentat un augment de més

de 100 alumnes en els darrers 8 cursos escolars, passant de 598 alumnes el curs 2008/2009 a 713 el curs

2015-2016.  Aquest  augment  pot  ser  degut  a  diferents  factors,  però  un  d'important  és  la  pèrdua  del

batxillerat a l'Escola Vedruna, que fa que entre el curs 2010/2011 i el curs 2012/2013 el centre augmenti en

més de 50 alumnes en aquest ensenyament. Un altre factor important pot ser l'augment de la natalitat en la

franja d'edat de l'educació secundària, ja que en els darrers dos cursos l'institut ha passat de tenir 3 línies

de cada curs d'ESO, a tenir-ne 4 dels grups de 1r i 2n, el que denota un augment del nombre de joves en

aquestes  edats;  Per  contra,  pel  curs  2016/2017  està  prevista  la  reducció  d'una  línia  de  2n  Batxillerat,

passant de ser 3 a 2 classes. 

La taula anteriors també ens mostra que a banda de l’educació secundària obligatòria i el batxillerat, a l'INS

Abat Oliba de Ripoll també s'hi ofereix una oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior, de diferents

branques i modalitats, que es realitzen al mateix centre, però també conjuntament amb altres ens de la

comarca com són l’Aula d’Hostaleria del Ripollès – Consorci Ripollès Desenvolupament i l’Escola del Treball

del Ripollès – Fundació Eduard Soler. 

Taula T9 Evolució del nombre d'alumnes matriculats a l'Escola Vedruna

ESCOLA VEDRUNA

Any 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

ESO 175 178 173 169 146 141 155 163

Batxillerat 70 64 57 46 22 0 0 0

Total 245 242 230 215 168 141 155 163
Font: Elaboració a partir de les dades del centre. Escola Vedruna.  

Aquesta taula mostra els alumnes que té l'Escola Vedruna de Ripoll des del curs 2008/2009, on veiem que el

canvi més significatiu és la pèrdua del Batxillerat a partir del curs 2012/2013. Aquest curs ja no van iniciar

els seus estudis a l'escola, els alumnes de 1r de Batxillerat, i a partir del curs 2013/2014 ja no hi havia cap
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alumnes d'aquest ensenyament al centre. Aquesta pèrdua ha estat causada en gran part, per la reducció del

nombre de matrícules de Batxillerat, que sumat al fet que l'Escola Vedruna és concertada i que requereix

d'uns mínims per finançar els estudis, finalment es va prendre la decisió de deixar de cursar-lo. Actualment,

els alumnes de 4rt d'ESO que volen cursar Batxillerat poden fer-ho a l'Institut Abat Oliba o a l'Escorial de

Vic, on segueixen el mateix model educatiu i pedagògic que l'Escola Vedruna de Ripoll. 

Pel que fa al nombre d'alumnes que cursen ESO podem observar que de la mateixa manera que durant el

curs 2012/2013 el  centre va patir  una davallada important d'alumnes, actualment es troba en fase de

recuperació i ja només es troba a 5 alumnes d'assolir els nivells que tenia fa 5 anys enrere. 

Ni a Ripoll, ni a la comarca del Ripollès no es disposa de cap universitat, és per això que els i les joves del

municipi que volen cursar estudis universitaris han de fer-ho a través de la Universitat Oberta de Catalunya

(UOC), que té un Punt de Suport i Seguiment al Consell Comarcal del Ripollès, o bé desplaçar-se a altres

territoris de Catalunya. 

Aquest fet provoca, per una banda, que un volum important de joves, en el moment de seguir la seva

formació amb uns estudis superiors, és a dir, als 18 anys aproximadament, marxin de Ripoll per tal de trobar

l'espai on fer-ho. I per altra banda fa que no tinguem dades ni informació de les formacions que cursen els

nostres joves, un cop marxen del Ripollès, ja que els centres no estan dins el nostre territori, i per tant no

tenim accés a aquesta informació. 

Per tal d'evitar el no retorn dels i les joves al territori, després de la seva formació, ja fa anys es va iniciar el

Projecte  Odisseu,  un projecte  de retorn dels  joves  en el  medi  rural,  a  través  del  qual  s'han anat  fent

actuacions per tal d'afavorir el retorn a la comarca d'aquest col·lectiu. Algunes d'aquestes actuacions han

estat la creació del Saló de l'Ensenyament del Ripollès o l'impulso d'una taula Odisseu on en formen part

diferents agents del territori com a activitats permanents, però també s'han realitzat actuacions puntuals

com una  taula  rodona  sota  el  títol  “Després  d'estudiar,  és  possible  tornar  i  treballar  al  Ripollès”,  una

conferència amb l'emprenedor Xevi Verdaguer o una taula de treball amb empresaris/àries del Ripollès per

conèixer quin perfil professional busquen les empreses de la comarca, entre d'altres. 

Per tal de conèixer els interessos dels i les joves de la comarca pel que fa al seu futur acadèmic, durant el

curs  2015/2016  s'ha  impulsat  una  nova  iniciativa  des  de l'Oficina  Jove del  Ripollès,  juntament  amb la

impulsora de Garantia Juvenil, que consisteix en la realització d'una enquesta a tots els alumnes, de tots els

cursos finalistes de la comarca del Ripollès (4rt d'ESO, 2n de Batxillerat, cursos finals de cicles formatius i

PFI). En aquesta enquesta se'ls demanava la seva previsió pel que fa al seu futur acadèmic, unes dades que

ens han permès conèixer quina previsió d'estudis tenen els i les joves del territori. 
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L'enquesta es va realitzar a un total de 272 joves del Ripollès, distribuïts de la següent manera:

- Alumnes que el curs 2015/2016 han cursat 4rt d'ESO: 180

- Alumnes que el curs 2015/2016 han cursat 2n de Batxillerat: 85

- Alumnes que el curs 2015/2016 han cursat 2n de CFGM: 5

- Alumnes que el curs 2015/2016 han cursat 2n de CFGS: 10

- Alumnes que el curs 2015/2016 han cursat un PFI: 7

Gràfic  G4 Modalitat d'estudis que es vol cursar el curs 2016/2017.

Font: Elaboració a partir de les dades obtingudes de l'enquesta dels cursos finalistes 2015/2016

Si observem les dades obtingudes arrel de l'enquesta, i que es mostren en la gràfica anterior, veiem que un

total de 120 joves de 4rt d'ESO han respost que el proper curs faran Batxillerat, mentre que ni 50 joves

optaran per un Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Pel que fa al Batxillerat un total de 75 joves han manifestat la

intenció de cursar estudis universitaris el proper curs, mentre que només 15 joves han dit que volen fer un

Cicle Formatiu de Grau Superior. 

De les xifres anteriors en podem extreure que possiblement un gran nombre de joves opten per la opció

d'estudiar un batxillerat degut a la manca d'oferta de Cicles Formatius al territori,  ja que tal i com s'ha

comentat anteriorment, pel que fa a aquests estudis, al Ripollès podem trobar bàsicament 4 branques de

formació (administratiu, cuina, mecànica i esports), el que fa que els i les joves que volen encarar el seu

futur cap a un altre àmbit, no trobin més opció al territori, que fer el batxillerat i posteriorment un grau

universitari.
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B2. Mobilitat educativa

Quan parlem de mobilitat educativa ens referim a tots aquells joves que s'han de desplaçar de Ripoll, i fins i

tot de la comarca del Ripollès per cursar els seus estudis. En el cas de Ripoll  aquesta mobilitat és molt

reduïda fins a ESO, ja que els i les joves poden cursar els estudis al mateix municipi, però s'incrementa a

Batxillerat, ja que a Ripoll no es cursen algunes modalitats, com per exemple l'artístic, i perquè alguns dels

alumnes que finalitzen l'ensenyament obligatori a l'Escola Vedruna opten per cursar el batxillerat a l'Escorial

de Vic, on segueixen el mateix model educatiu que a l'Escola Vedruna de Ripoll. 

On si que es veu incrementat el nombre de joves que marxen del territori, és quan parlem d'ensenyaments

superiors, ja que l'oferta de Cicles Formatius a la comarca és molt limitada, i no disposem al territori de cap

universitat, per tant tots els i les joves que volen cursar aquests ensenyaments s'han de desplaçar a Vic,

Girona, Barcelona, Tarragona o Lleida, per poder-ho fer.

En aquest sentit, a través de l'enquesta on line realitzada a 95 joves de Ripoll, hem pogut observar que un

50,5% d'enquestats està estudiant fora de Ripoll, mentre que només un 35,8% ho fa a Ripoll.  També cal

destacar que un 13,7% d'estudiants ho fa on line. 

Gràfic  G5 Si estas estudiant, on estudies?

Font: Elaboració a partir de les dades obtingudes de l'enquesta on line

Al demanar pel lloc on estan cursant els estudis, majoritàriament surten com a municipis d'acollida de joves

de Ripoll, les poblacions de Vic, Barcelona i Girona per estudis universitaris. Cal destacar l'increment de

joves que cursen els seus estudis a Vic, possiblement degut a l'increment dels preus de les universitats
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públiques, el que fa que actualment tingui el mateix cost estudiar a la Uvic (en una universitat de titularitat

concertada) que a Barcelona/Girona (en una universitat de titularitat pública).

Taula T10 On estudies, si ho fas fora de Ripoll?

Si estàs estudiant, on estudies?

Vic Barcelona Girona Olot Manlleu Torelló Manresa Esplugues Lleida Terrassa Balears

15 10 5 4 4 2 1 1 1 1 1
Font: Elaboració a partir de les dades obtingudes de l'enquesta on line

La taula anterior ens mostra els resultats de la pregunta, “On estas estudiant?”, on es reflecteixen alguns

dels municipis on els i les joves de Ripoll es desplacen, per tal de cursar estudis superiors. 

Pel que fa  la mobilitat estudiantil,  també cal destacar que hi ha un fort increment de poblacions més

properes a la comarca, on els i les joves es desplacen a cursar cicles formatius, com són Manlleu i Torelló, on

principalment realitzen estudis de la branca sociosanitària, una formació que ni a Ripoll, ni a la comarca del

Ripollès és possible portar a terme. 

Gràfic  G6 Estudis superiors pre-matriculats pel curs 2016-2017.

Font: Elaboració a partir de les dades obtingudes de l'enquesta.

El gràfic anterior, que provés de l'enquesta als cursos finalistes del 2015/2016, reflecteix el fet que els i les

joves de Ripoll han de marxar del territori per tal de cursar aquells estudis que volen fer, ja que si ens fixem

en els resultats obtinguts arrel de l'enquesta, veiem que poques de les formacions a les que s'han pre-

matriculat els i les joves de Batxillerat, pel curs 2016-2017 les poden cursar des del municipi i/o la comarca. 
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Més enllà d'aquesta idea però, el gràfic també mostra una altra dada sobre la qual cal incidir, com és que en

el moment de passar l'enquesta, durant els mesos de febrer i març de 2016, hi havia un percentatge de

joves molt elevat (40 joves), que encara no havia decidit quins estudis cursar el curs següent. És a dir, que a

falta de 2 mesos per fer la pre-matrícula, hi havia 40 joves que van respondre No ho sap/No contesta.

Aquesta dada ens fa visible les dificultats que moltes vegades presenten els i les joves del Ripollès a l'hora

d'escollir els estudis que volen cursar.

Anàlisi de les polítiques de joventut

Les  polítiques  educatives  al  municipi  de  Ripoll  es  vehiculen  a  través  de  la  Regidoria  d’educació,  una

regidoria amb la qual hi ha una coordinació per tots aquells temes que afecte els i les joves que cursen

ensenyaments  obligatoris,  batxillerat  i  cicles  formatius,  ja  que  són  els  estudis  que  es  poden cursar  al

territori. 

La Regidoria d'educació  d'acord amb les competències municipals en aquest  àmbit  realitza, entre d'altres,

les següents funcions: 

– Planificació de les necessitats als centres escolars (exemple: cessió de terrenys per a la construcció,

col·laboració institucional, etc.)

– Manteniment ordinari i serveis als centres educatius.

– Coordinació i  contacte permanent amb la direcció,  professorat,  famílies i  alumnes dels  diversos

centres de la  vila a través de la  participació en el  Consell  Escolar Municipal,  en els  consells  de

Centre, en les comissions de matriculació i absentisme i donant suport a l'activitat escolar. 

– Formació d'adults a través del Centre de Formació d'Adults del Ripollès (CFA del Ripollès), a través

d'un conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès.

– Us d'instal·lacions escolars en horari extraescolar.

– Renovació  pedagògica:  Col·laboració  en  l'Escola  d'estiu,  en  cursos  i  activitats  de  formació

continuada, al grup de mestres, als Serveis Educatius del Ripollès o a la inclusió de l'alumnat amb

necessitats educatives especials, entre d'altres. 

– Escola i Vila: Relació amb les AMPAS, realització de convenis o participació en activitats de ressò al

municipi, entre d'altre. 

– Ajuts i  subvencions en l'àmbit de l'ensenyament:  Transport  escolar,  beques de llibres i  material

escolar (juntament amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès), llars infants o l'atorgament

d'uns premis als millors alumnes de secundària, entre d'altres. 
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El bon funcionament dels serveis obliga a una coordinació amb altres àrees o regidories de l'Ajuntament de

Ripoll, especialment amb Benestar Social i Salut (Formació adults, beques menjador i llibres, matriculació

alumnes amb necessitats educatives especials, llars d'infants, programes de suport, salut i escolar, etc.),

amb Convivència i Seguretat (Transports, seguretat transit-escoles, formació cívica, consistori infantil, etc.),

amb Serveis al Territori (Planificació de serveis i edificis d'us escolar, manteniment dels edificis, suport i

material per a realitzar activitats, etc.) i Joventut. 

La  feina  més  important  que  es  realitza  conjuntament  amb  la  regidoria  d’educació  té  a  veure  amb  la

coordinació dins els centres d’educació secundària, ja que des d’aquesta regidoria es treballa amb el Consell

Escolar, i des de joventut es treballa amb els dos centres educatius (INS Abat Oliba i Escola Vedruna) i amb

els i les joves, especialment en el programa PIDCES (Punt d'Informació i Dinamització als Centres d'Educació

Secundària). Aquesta vinculació amb els centres fa que sigui necessari tenir una bona coordinació amb la

regidoria d’educació, per tal d’anar tots a la una, i treballar en la mateixa direcció. 

Pel  que  fa  a  la  formació  no  reglada,  a  Ripoll  es  disposa  d'una  oferta  força  àmplia  de  formacions,

organitzades des de diferents administracions i serveis territorials.

- 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.

- 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). 

- 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. 
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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  –  Consorci  Ripollès  Desenvolupament  (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).

- 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.  

- Fem ocupació per joves: 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. 

- 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.

- 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 quatre anys ha format a més de 100 joves 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. 

- Centre de Formació Ocupacional de Ripoll: Actualment el CFO de Ripoll acull dos mòduls de la Casa

d'Oficis, un de manteniment d'instal·lacions elèctriques i un altre de dinamització comunitària, que

entre els dos formen 16 joves de Ripoll. Aquest projecte consta d'una primera part formativa (de
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gener a juny), i una segona part laboral (de juliol a desembre), on els joves signen un contracte

laboral amb l'Ajuntament de Ripoll, per tal de posar en pràctica els aprenentatges adquirits durant

els primers sis mesos. 

Com a recurs per atendre la diversitat dins els centres educatius del municipi, es treballa a través de l'Aula

Oberta i de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC),  que a més a més de seguir la formació reglada amb

una adaptació curricular, permet que els alumnes amb més dificultats coneguin el món laboral i en facin un

primer tastet. Amb aquest projecte es vol donar suport als alumnes de segon cicle de l’educació secundària

obligatòria del municipi que presenten dificultats d’aprenentatge, des motivació greu, perill d’absentisme

acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials

del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral. Els alumnes destinen unes hores a la setmana

a anar a les empreses i adquirir aquests hàbits. 

En últim instància, cal destacar el treball  conjunt que es realitza amb el Servei de Joventut del  Consell

Comarcal i l'Oficina Jove del Ripollès dins l'àmbit educatiu, ja que les principals actuacions que es porten a

terme a nivell  comarcal estan encarades a millorar la formació dels i  les joves del territori. Un exemple

d'aquesta coordinació és que el programa PIDCES es planifica, es realitza i s'avalua conjuntament amb la

resta de tècniques de joventut de la comarca, o que els cursos de monitors/es de lleure que es realitzen de

forma  anual,  també  es  lideren  des  de  l'Oficina  Jove  del  Ripollès.  Però  a  més  a  més,  des  d'aquest

equipament també es realitzen tasques conjuntes d'assessorament i suport als i les joves que requerixen

d'un espai per tal de decidir quin és el futur acadèmic que volen, per la qual cosa, durant els períodes de

matriculació  d'ensenyaments  obligatoris  i  post  obligatoris  es  realitzen  campanyes  d'informació

acompanyades d'orientació acadèmica, que es coordina i es complementa amb la informació que ofereixen

els mateixos centres educatius. 

Finalment, un altra aspecte a tenir en compte, a l’hora de fer una valoració de les polítiques educatives que

es porten a terme des de la regidoria de joventut són els objectius específics plantejats en el Pla Local de

Joventut  2012-2015.  És  per  això  que  a  continuació  és  fa  una  valoració  del  compliment  dels  objectius

plantejats l’any 2012, per tal de veure com s’ha treballat en els darrers quatre anys, en l’àmbit educatiu. 

Objectiu 1: Generar espais de trobada entre els alumnes i els professors dels dos centres educatius

Durant la vigència de l'anterior Pla Local de Joventut s'han realitzat diferents activitats conjuntament entre

els alumnes de l'Institut Abat Oliba i l'Escola Vedruna, especialment per treballar temes de participació i

bàsicament a través del treball  amb els delegats i  delegades d'ESO dels dos centres educatius. Aquesta

cohesió  que  s'ha  generat  amb  els  alumnes  però,  no  s'ha  pogut  traslladar  al  claustre  de  professors  i
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professors dels dos centres, ja que malgrat han coincidit en diferents taules de treball, no hi ha hagut la

possibilitat de crear un projecte conjunt de cohesió dels i les professionals. 

Objectiu 2: Consolidar els Punts d'Informació i dinamització als centres d'educació secundària (PIDCES)

Com ja s'ha comentat anteriorment el projecte PIDCES és un dels puntals en les polítiques de joventut del

municipi, ja que a través d'aquest es pot crear un contacte i un vincle amb els i les joves, que funciona com

a pont d'unió entre aquest col·lectiu i el Casal de joves El Galliner. A més a més, la presència setmanal dins

els centres educatius és molt positiva a l'hora de fer visible la feina que es porta a terme des de la regidoria

de joventut entre el professorat, i també per esdevenir un referent per aquests professionals pel que fa a les

polítiques de joventut del municipi de Ripoll i de la comarca del Ripollès. 

Objectiu 3: Orientar els joves en temes de formació

El mes de maig de l'any 2013 es va posar en funcionament el Casal de joves El Galliner i el mes d'octubre de

l'any 2014 la Oficina Jove del Ripollès, un equipament i un servei que han esdevingut un revulsiu a nivell

d'informació i orientació al municipi de Ripoll, i per extensió, a la comarca del Ripollès. I una mostra d'això

és que el nombre de consultes i assessoraments que es reben, s'ha multiplicat en els darrers mesos. Aquest

objectiu per tant, s'ha vist complert satisfactòriament. 

Objectiu 4: Conèixer la realitat de la comarca per tal de poder informar als joves de les principals necessitats

del territori i les millors opcions formatives existents

Aquest objectiu s'ha complert en gran part gràcies a la feina feta juntament amb el projecte Odisseu, de

retorn de joves al medi rural, ja que a través d'aquest s'han pogut portar a terme diferents iniciatives com

ara una Taula de joves anomenada “Després d'estudiar, és possible tornar i treballar al Ripollès?”, una taula

amb empresaris per tal de conèixer les necessitats laborals d'aquest col·lectiu o el Saló de l'Ensenyament

del Ripollès, entre d'altres. Així doncs, malgrat que en aquest sentit, la realitat segueix sent molt semblant a

la situació de fa quatre anys, des de l'any 2012 s'han portat a terme moltes actuacions adreçades a conèixer

la realitat comarcal i a traslladar-la als i les joves del territori. 

Objectiu 5: Vetllar per ampliar i mantenir l'oferta formativa per a joves

En els darrers anys s’ha continuat treballant de manera conjunta amb el Servei de Joventut del Consell

Comarcal del Ripollès per tal de seguir oferint als i les joves de la comarca un ampli ventall d’ofertes de

formació no reglada.  En aquest sentit  s’han realitzat cursos de monitor/a de lleure, que en els darrers

quatre anys han format a més de 200 joves de la comarca del Ripollès en aquest àmbit. Pel que fa a la

formació reglada, malgrat no s'ha aconseguit ampliar l'oferta formativa al territori,  s'ha seguit vetllant i

reclamant aquesta opció arreu. 
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C. Treball

Anàlisi de la realitat juvenil

La generació de joves actual, han viscut una situació força diferent a la dels seus pares o avis pel que fa al

món laboral; Avui en dia, es necessària una formació mínima per a poder accedir a un lloc de treball, sigui

de la categoria professional que sigui. La majoria de vegades el mínim requisit és tenir el Graduat d'ESO, per

tant els i les joves necessiten d'una formació prèvia a l'accés al món laboral, però també requereixen d'una

formació permanent i constant, degut a la gran competència existent.

De la mateixa manera, també ha canviat la situació dins el propi mercat de treball, ja que difícilment els i les

joves d'avui podran accedir a un contracte indefinit com es concebia uns anys enrere. Actualment  els canvis

constants de feina, els contractes temporals i l'alta exigència i competitivitat estan a l'ordre del dia, el que

contribueix a generar un marc laboral marcat per la incertesa. 

Aquesta situació, no és diferent al municipi de Ripoll ni a la comarca del Ripollès, el que provoca en molts

casos una clara mobilitat dels joves del territori, ja sigui per motius formatius o laborals, i un no retorn

d'aquests, degut a la manca d'oferta formativa i/o d'ofertes de feina que s'ajustin a les expectatives dels i

les joves, especialment d'aquells i aquelles que han cursat una formació més específica. 

En les dades extretes de l'Idescat, que daten de l'any 2011, podem observar que en aquell moment, més del

50% dels habitants de la comarca del Ripollès formaven part del grup que diem població activa, entre els

quals hi podem diferenciar les persones ocupades, és a dir que estan treballant, i les persones desocupades,

és a dir que podrien treballar però no ho fan. 

En aquestes dades també observem que la major part de la població activa que es trobava ocupada en

aquell moment, ho feia a temps complert, i que aproximadament una quarta part de la població activa

desocupada, encara buscava la seva primera feina, per la qual cosa se suposa que era població jove que

encara no havia entrat al món laboral. 

Pel que fa a la població inactiva, constatar que més de la meitat eren jubilats i/o pensionistes i que una

quarta part eren persones que estaven estudiant. 

Les dades anterior, tot i datar de l'any 2011, s'ha cregut convenient introduir-les en aquest anàlisi, ja que no

s'allunyen massa de la realitat actual, si tenim en compte la interpretació de dades més actualitzades com

pot ser la de l'atur registrat. 
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C1. Atur

Actualment (maig 2016) Ripoll té una taxa d'atur registrada del 13,3%, una xifra força superior a la taxa

d'atura de fa 10 anys, però també disminuïda respecte les de fa 5, durant els anys més difícils de la crisi

econòmica on es va arribar a la taxa del 16,23% de la població a l'atur. En els darrers dos anys la taxa s'ha

anat reduint fins arribar a un 13,01% l'any 2015. 

Taula T11 Evolució de l'atur registrat a Ripoll, al Ripollès i a Catalunya. Mitjana anual. 2005-2015. 

RIPOLL RIPOLLÈS CATALUNYA

Any Nº P. Activa % Nº P. Activa % Nº P. Activa %

2008 531,9 5.620 9,46% 1.048,8 12.742 8,23% 333.652,7 3.957.400 8,43%

2009 873,5 5.494 15,89% 1.659,4 12.483 13,29% 511.608,9 3.903.800 13,10%

2010 889,5 5.446 16,33% 1.661,6 12.312 13,49% 571.160,3 3.947.500 14,46%

2011 821,7 5.373 15,29% 1.575,9 12.112 13,01% 598.224,8 3.940.600 15,18%

2012 869,0 5.354 16,23% 1.687,3 11.905 14,17% 634.259,8 3.887.700 16,31%

2013 867,1 5.203 16,06% 1.700,6 11.637 14,61% 637.294,8 3.838.300 16,60%

2014 796,6 5.229 15,23% 1.558,1 11.688 13,33% 593.554,7 3.804.600 15,60%

2015 674,2 5.180 13,01% 1.324,5 11.612 11,40% 534.458,5 3.770.500 14,17%
Font: Elaboració a partir de les dades extretes de l'Idescat.

La taula anterior fa referència a l'atur registrat, a la població activa i al percentatge d'atur del municipi de

Ripoll, de la comarca del Ripollès i de Catalunya, i en ella hi podem veure el nombre de persones que hi ha a

l'atur en els darrers 8 anys, segons el càlcul d'una mitjana anual. 

Si  observem les dades dels tres territoris, podem identificar ràpidament el moment de crisi  econòmica

viscut la darrera dècada, doncs veiem clarament que entre els anys 2009 i 2013 l'augment de l'atur registrat

es trasllada tant a Ripoll,  com al Ripollès,  com a Catalunya d'una manera molt pronunciada, arribant a

doblar el nombre de persones que busquen feina, si la comparem amb les dades de l'any 2005.

Si bé es veritat que durant aquest 5 anys la qüestió de la manca de feina era molt preocupant, a dia d'avui, i

des de fa 2 exercicis, podem dir que aquesta situació ha millorat considerablement, doncs en els darrers dos

anys aquesta dada s'ha vist clarament disminuïda, per la qual cosa segurament podem parlar d'una situació

d'estabilitat i de sortida de la crisi. 

Pel que fa a la comparativa amb la situació comarcal i l'autonòmica, podem observar que Ripoll sempre ha

estat entre els dos territoris, és a dir, amb una taxa d'atura més elevada que a la comarca del Ripollès, però

més baixa que la xifra del global de Catalunya, fins i tot en els anys on la situació era més complicada i per

tant els llocs de treball van disminuir considerablement en els tres territoris. 
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Taula T12 Evolució de l'atur juvenil registrat, per sexe i edat a Ripoll. Mitjana anual. 2005-2015.

RIPOLL

Menys de 20 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys

Any Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

2005 7,0 5,8 12,8 12,3 10,8 23,2 16,5 27,3 43,8

2006 7,1 5,0 12,1 13,3 11,7 25,0 21,2 17,8 39,0

2007 6,5 4,7 11,2 9,0 13,9 22,9 18,1 20,7 38,8

2008 8,6 6,7 15,3 18,8 18,0 36,8 32,8 26,1 58,8

2009 17,8 8,6 26,4 44,8 23,6 68,3 60,8 46,4 107,2

2010 11,8 4,8 16,6 38,8 20,3 59,1 65,7 45,9 111,6

2011 13,4 4,8 18,2 38,5 19,2 57,7 42,4 43,6 86,0

2012 8,8 6,6 15,3 36,5 21,9 58,4 46,1 43,2 89,3

2013 11,0 3,8 14,8 30,9 24,0 54,9 42,4 39,6 82,0

2014 12,6 5,8 18,4 27,8 21,5 49,3 30,2 35,3 65,4

2015 11,1 6,3 17,3 19,8 15,1 34,8 19,6 22,1 41,7
Font: Elaboració a partir de les dades extretes de l'Idescat. 

Pel que fa a l'evolució de l'atur juvenil al municipi de Ripoll, és a dir, dels i les joves de 16 a 29 anys, i per

sexes,  a  la  taula anterior  s'observa que aquest col·lectiu no ha quedat al  marge de la  situació de crisi

econòmica, i de fet podem dir que ha estat un dels més castigats. Si en la taula anterior comentàvem que

l'atur registrat s'havia doblat en cinc anys, pel que fa a l'atur juvenil aquesta dada s'ha arribat a triplicar en

els anys de més recessió econòmica, passant de 12,8 persones de 16 a 19 anys el 2005, a 26,4 persones

l'any 2009; O passant de 23,2 persones de 20 a 24 anys el 2005 a 68,3 l'any 2009; O passant de 43,8

persones de 25 a 29 anys el 2005 a 111,6 l'any 2010. 

D'aquesta taula però, també en podem extreure una altra conclusió, i és que dins el col·lectiu de joves de

Ripoll, el que sempre ha estat més castigat per l'atur, i que per tant registra unes xifres més elevades és el

grup d'edats compreses entre els 25 i els 29 anys. De totes maneres, també cal destacar que durant l'any

2015 i amb la millora de la situació laboral d'aquest col·lectiu, s'han registrat unes dades millors de les que

hi havia l'any 2005, abans de l'inici de la crisi econòmica. Un aspecte que no ha passat amb les altres franges

d'edat, que malgrat millorar els resultats dels darrers cinc anys, actualment encara no es troben en les xifres

del  2005  o  millors.  En  aquest  sentit  però,  també  cal  destacar  que  possiblement  les  franges  d'edat

compreses entre els 16 i els 19 anys, poden registrar taxes d'atur més baixes degut al gran volum de joves

que encara es troben en edat d'estudiar, i que per tant encara no han accedit al mercat de treball.  
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Pel que fa al gènere, veiem que hi ha algunes diferències depenent de la franja d'edat que analitzem, però

en general, el col·lectiu femení té una taxa d'atur registrat inferior que el masculí, fins i tot els anys on la

crisi econòmica era més viva i l'augment del nombre de persones a l'atur era notori. De totes maneres, val a

dir que sense conèixer els percentatges de població que representa l'atur registrat, en funció de la població

activa, és molt difícil valorar de forma clara si hi ha una taxa d'atur més elevada en el col·lectiu femení o en

el masculí. 

Aquesta situació de l'augment de l'atur juvenil és una realitat que no només es trasllada al municipi o a la

comarca, sinó que observant les xifres veiem que també és una situació que es dóna a nivell nacional i

estatal. Una clara mostra d'això és la incorporació del programa Garantia Juvenil, una iniciativa d'ocupació

juvenil provinent de la Unió Europea i del Fons Social Europeu, com un dels territoris amb una problemàtica

d'atur juvenil més accentuada.  

C2. Garantia Juvenil

El programa Garantia Juvenil és una Iniciativa de la Unió Europea encarada a reduir l'atur juvenil, i que a

Catalunya està implementada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic

d'Ocupació de Catalunya (SOC). El programa, sorgeix arrel de la detecció d’un elevat índex d’atur juvenil a

països de la  unió Europea,  entre ells  Espanya i  per tant també Catalunya.  A nivell  nacional  el  projecta

compta amb fons propis i del Fons Social Europeu, i aposta per un desplegament de tècnics/ques a cada

comarca del territori (xarxa d’impulsors/es) que seran qui farà la tasca d’implementar el projecte.

La Garantia Juvenil va iniciar-se durant l'any 2014, però no va ser fins el maig del 2015 que es van incorporar

a les Oficines Joves d'arreu de Catalunya, i  també a la del Ripollès, la figura tècnica de l'Impulsor/a de

Garantia Juvenil, la persona que acompanya els i les joves en tot el procés. 

Ara fa un any que es disposa de la figura de la impulsora de Garantia Juvenil en el cas del Ripollès, i les

principals tasques que desenvolupa són: 

- DIFUSIÓ del programa a: joves, entitats, ens locals, empreses, gestories i especialistes que treballen

amb el col·lectiu de joves.

- INSCRIPCIÓ de joves que compleixen els requisits per entrar a la Garantia Juvenil, és a dir, tenir

entre 16 i 29 anys i no estar ni estudiant ni treballant. 

- TUTORITZACIÓ I SEGUIMENT dels i les joves que estan inscrites a Garantia Juvenil. 

- COORDINACIÓ I DERIVACIÓ a agents del territori (veure el sociograma més avall)

- IMPLICACIÓ dins el programa Odisseu de retorn i inserció de joves al medi rural
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D'aquestes tasques portades a terme al llarg de l'any se n'han derivat uns resultats, que a dia d'avui ja

podem analitzar  com a  molt  satisfactoris,  ja  que actualment  (maig  de 2016)  comptem amb 210 joves

inscrits  a  la  Garantia Juvenil  en tota  la  comarca del  Ripollès,  i  aquests s'han pogut  derivar  a  diferents

polítiques actives que es desenvolupen al territori:

- Programa Joves per l'ocupació: 24 joves

- Programa Fem Ocupació per joves: 52 joves

- PFI Comerç: 11 joves

- PFI Cuina: 9 joves

- PICE: 10 joves

- Programa Uvic: 6 joves

- Aim Solo: 2 joves

- Emprenedoria: 6 joves

Així doncs, el desplegament de la Garantia Juvenil a la comarca del Ripollès es valora positivament, ja que

ha servit per coordinar i unir agents educatius de la comarcal, crear referents de treball i formació, impulsar

una Taula de Referents de Garantia Juvenil del territori, i sobretot a permès l'existència d'un localitzador de

joves que actualment es troben sense estudiar ni treballar. Finalment també ha ajudat que molts joves que

no coneixien l'Oficina Jove del Ripollès, hagin conegut els serveis que s'hi porten a terme. 

De totes maneres, encara queda feina de difusió a fer, ja que observant els resultats de l'enquesta on line,

veiem que a la pregunta “Coneixes el programa Garantia Juvenil?” només un 45,3% dels enquestats ha
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respost que sí, mentre que un 49,5% manifesta no conèixer-lo i un 5,3% no ho sap o no contesta. Unes

dades que ens mostren que cal seguir fent difusió del programa, ja que aquest està dirigit a tota la població

d'entre 16 i 29 anys, i és interessant que tots els joves el coneguin per si en algun moment de la vida es

troben sense estudiar ni treballar. 

C3. Mobilitat laboral

La taxa de creixement de la població juvenil és negativa, tant al municipi de Ripoll, on la disminució és de

-0,51%, com a la comarca del Ripollès on la disminució és de -4,1%, aquesta darrera és la taxa de creixement

negativa més elevada de tota la demarcació de Girona i la 4t comarca per darrera del Bages, Pallars sobirà i

Terres de l’Ebre. Això és degut a diferents motius, però segons el que hem anat veien en les darreres pàgi -

nes els principals són: la baixa natalitat, l’envelliment de la població, la marxa i no arribada de persones

d'origen estranger, i especialment la sortida dels i les joves del territori per motius formatius o laborals, i el

no retorn d'aquests. 

“L'èxode de persones joves, majoritàriament per formació però també per treball, cap a zones urbanes i el

fet que en acabar la formació no retornin a la seva zona o municipi d'origen, és un repte principal per al

desenvolupament  socioeconòmic  dels  territoris  rurals.  Aquest  fenomen  no  és  nou  i  contribueix  als

processos d'envelliment, masculinització i despoblament de determinades zones rurals.” (Programa Odisseu)

En aquest sentit, és important destacar que des de l'any 2010 es crea el programa ODISSEU per al retorn i la

inserció laboral de joves al món rural, una iniciativa de la Fundació del Món Rural (FMR) i de l'Associació

d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), amb el suport de la  Direcció General de Desenvolupament Rural

(DARP)  i  la  Direcció  General  de  Joventut  del  Departament  de  Benestar  i  Família  de  la  Generalitat  de

Catalunya. Aquest projecte pretén incentivar i facilitar el retorn de joves cap al medi rural a partir de la

creació d'un programa que faciliti la seva inserció laboral i que promogui el compromís social dels i les joves

amb el seu territori rural d'origen. 

Actualment hi ha 14 comarques d'arreu de Catalunya que tenen una Taula de Concertació per al desplega -

ment de les accions del Programa Odisseu que són: l'Alta Ribagorça, la Noguera, el Solsonès,  la Ribera

d'Ebre, el Ripollès (aquestes 5 varem ser proves pilot i estan en funcionament des de l'any 2012), l'Alt Ur -

gell, el Baix Ebre, el Berguedà, la Conca de Berberà, les Garrigues, la Garrotxa, el Montsià, el Priorat i el Pla

d'Urgell. 
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Pel que fa a les xifres de mobilitat laboral, no estan actualitzades per municipis, però arrel de l'enquesta per

a joves on line s'ha pogut conèixer que la majoria de joves que es desplaça per qüestions laborals ho fa a

Barcelona, Olot, Vic, Torelló, Manlleu Girona i altres municipis de la comarca del Ripollès. Una dada que ens

mostra que amb la millora de les comunicacions, els i les joves de Ripoll es poden desplaçar per bona part

del territori català, a treballar, vivint al municipi. 

C4. Recursos al territori

A banda dels programes de formació ocupacional vinculats a la Garantia Juvenil, i tal i com s'ha comentat a

l'apartat d'ensenyament, a Ripoll també es disposa d'una Casa d'Oficis dins el Centre de Formació Ocupacio-

nal del municipi, que actualment acull dos mòduls, un de manteniment d'instal·lacions elèctriques i un altre

de dinamització comunitària, que entre els dos ocupen 16 joves de Ripoll. Aquest projecte consta d'una pri -

mera part formativa (de gener a juny), i una segona part laboral (de juliol a desembre), on els joves signen

un contracte laboral amb l'Ajuntament de Ripoll, per tal de posar en pràctica els aprenentatges adquirits du-

rant els primers sis mesos. 

Pel que fa al serveis relacionats amb l'àmbit laboral, una de les preguntes de l'enquesta on line estava rela -

cionada amb els existents a Ripoll, i els resultats són positius, ja que un 78,9% dels i les joves que l'han res -

post, han assegurat conèixer aquests recursos on poden anar-se a informar sobre temes relacionats amb el

món del treball, mentre que només un 12,6% no els coneixia. Però a més a més, al demanar per la seva uti -

lització, els resultats també són molt positius, ja que un 52% els ha utilitzat alguna vegada, bàsicament per

buscar feina (55,1%) o per altres motius (29%). 

A continuació es mostres les gràfiques amb els resultats de les preguntes “Saps si a Ripoll hi ha algun servei

on puguis anar a informar-te sobre temes relacionats amb el món del treball?”, “L'has utilitzat mai?” i “Per

quin motiu l'has utilitzat?”

Gràfics  G7-G8-G9 Gràfiques “Saps si a Ripoll hi ha algun servei on puguis anar a informar-te sobre temes relacionats amb el món

del treball?” “L'has utilitzat mai?” i “Per quin motiu l'has utilitzat?”
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Font: Elaboració a partir de les dades obtingudes de l'enquesta on line
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Anàlisi de les polítiques de joventut

A l'Ajuntament de Ripoll, les polítiques d’accés al treball es vehiculen a través de la Regidoria de promoció

econòmica,  que compta amb una estreta relació amb la regidoria de joventut,  ja  que l’ocupació de la

població jove del municipi és una de les prioritats de l'Ajuntament de Ripoll. És per això que en temes de

treball  i emprenedoria es treballa conjuntament amb la tècnica de l’àrea, que és qui s’encarrega de les

relacions amb altres agents del territori, com ara la UIER o Ripollès Desenvolupament, mentre que des de

joventut es treballa  per tal  de fer arribar la informació i  fer de pont d’unió entre aquestes entitats,  el

consistori i els joves. 

Les principals actuacions que es porten a terme conjuntament fan referència a la contractació de joves en

ofertes de treball temporals de l’ajuntament de Ripoll com ara els casals d’estiu. També fer difusió i informar

als joves quan hi ha una convocatòria de tallers i plans d’ocupació o projectes com la casa d’oficis. Finalment

també es realitzen accions de difusió de les ofertes de treball de la comarca i de les comarques veïnes, que

es coordinen juntament amb la UIER, la Fundació Eduard Soler i el Consorci Ripollès Desenvolupament. 

De la mateixa manera que el Casal de joves El Galliner i l'Oficina Jove del Ripollès ha permès donar una

empenta important per les polítiques educatives, també ho han estat per les polítiques d'accés al treball, ja

que aquests dos espais han esdevingut un referent a nivell laboral, pels i les joves del territori. A més a més

de tenir un punt d'informació de les ofertes laborals del  territori,  a través de les borses de la UIER, el

Consorci Ripollès Desenvolupament i la Fundació Eduard Soler, també és un punt d'assessorament pels i les

joves,  especialment des  de la  incorporació  de la  impulsora  de Garantia  Juvenil,  que és qui  realitza  les

funcions d'orientació  a l'hora de fer un currículum, una carta de presentació, una entrevista laboral o qui

ofereix recursos i eines per a la recerca de feina, a banda de fer un seguiment individualitzat per tots els i les

joves que estan inscrits al programa Garantia Juvenil. 

Seguidament es presenta l’avaluació dels objectius específics plantejats en el Pla Local de Joventut 2012-

2016 i que fan referència a temes d’accés al treball.

Objectiu 1: Conèixer la realitat de la comarca, en matèria laboral per tal de poder orientar als joves de les

principals necessitats del territori

Aquest objectiu anava lligat amb el quart de l'àmbit formatiu, ja que la idea principal era conèixer la realitat

de la  comarca per tal de traslladar-la als  i  les joves a l'hora d'accedir al món laboral  a la comarca del

Ripollès. En aquest sentit, i tal i com s'ha comentat, ha estat vital la incorporació del projecte Odisseu de

retorn de joves al medi rural, per tal de complir amb aquest objectiu. 
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Objectiu 2: Millorar l'accés a l'ocupació dels joves de Ripoll

Dins aquest objectiu s'incloïen totes les actuacions que fan referència a l'èxit en la transició laboral dels i les

joves  (formacions,  acompanyaments,  difusió  de  les  borses  de  treball,  etc.),  i  amb  la  posada  en

funcionament del Casal de joves El Galliner i de l'Oficina Jove del Ripollès s'ha vist en gran part complert, ja

que aquests dos punts han esdevingut referents en matèria laboral pels i les joves del territori. En aquest

sentit, des de l'Oficina Jove del Ripollès es realitzen assessoraments especialitzats en matèria de treball

(suport per elaborar un currículum, per fer una carta de presentació, per preparar una entrevista de treball,

etc.), alhora que també es disposa d'un espai específic amb informació relacionada amb el món del treball

(serveis que es poden trobar a la comarca del Ripollès, programes d'ocupació, etc.), així com també les 3

borses  de  treball  disponible  com  són  la  de  la  UIER,  la  de  la  Fundació  Eduard  Soler  i  la  de  Ripollès

Desenvolupament. 

Objectiu 3: Millorar la relació entre el món laboral i l'educatiu

Una de les principals necessitats de l'anterior Pla Local de Joventut era la de crear vincles entre el món

laboral i l'educatiu per tal d'adaptar l'oferta formativa de la comarca del Ripollès a les necessitats laborals

del territori. Actualment es segueix treballant en aquesta línia, ja que amb la incorporació de la impulsora

de Garantia Juvenil s'ha pogut aprofundir en aquest aspecte. 
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D. Habitatge

Anàlisi de la realitat juvenil

Segons el Pacte Nacional per a l’habitatge 2007-2016, que actualment encara segueix vigent, durant els

darrers deu anys s’ha experimentat una forta inflació dels preus en el mercat immobiliari, que ha portat a

fortes discrepàncies entre l’evolució dels salaris i del cost de l’habitatge. Un clar exemple és que entre els

anys 1997 i 2006, els salaris mitjans de Catalunya van créixer un 30%, mentre que els preus mitjans dels

habitatges van pujar un 245%.

Aquesta  situació  que es  descrivia  en el  Pla  Nacional  per l’Habitatge que es  va elaborar  l’any 2007,  ha

experimentat canvis a dia d’avui, ja que la nova situació econòmica en la que ens trobem, ha provocat que

des de fa uns mesos enrere, el preu dels habitatges hagis disminuït considerablement. Aquesta disminució

s’ha fet notar especialment a partir de l'any 2012 en l’habitatge de lloguer, tot i que aquest no ha disminuït

proporcionalment al preu dels habitatges de compra, que s'estima que han caigut un 30% aproximadament,

des de l'inici de la crisi econòmica. 

Aquesta  situació  ha  estat  donada  en  gran  part,  per  la  situació  econòmica  de  les  famílies,  i  les  seves

dificultats per accedir a un habitatge, arrel de les mancances econòmiques. A més a més, a això s’hi ha

afegit un ampli estoc de pisos entre els bancs i les caixes, que han hagut d’abaixar els preus per tal de poder

vendre’ls o llogar-los.

Aquest fet doncs, ha provocat que els habitatges de lloguer siguin l’alternativa per aquelles persones que no

volen arriscar-se a comprar un pis, o que no disposen de prou estabilitat econòmica per fer-ho. I  entre

aquest col·lectiu és on majoritàriament s’hi troba la població jove, que vol emancipar-se. En aquest sentit,

és important destacar que el primer repte del Pacte Nacional per l'habitatge va específicament encarat a

aquest col·lectiu ja que aquest és “Millorar l'accés a l'habitatge, especialment dels joves”

En  l’àmbit  de  l’habitatge  no  existeixen  dades  estadístiques  oficials  recents  d’àmbit  local  que  puguin

contribuir a aportar informació en relació a la situació del grau d’accés a l’habitatge per part de les persones

joves de Ripoll.  De totes maneres,  hem pogut conèixer les dades de l'Oficina Municipal  d'habitatge de

Ripoll, que durant els darrers quatre anys ha fet un total de 41 contractes de lloguer a Ripoll, a joves d'entre

18 i 35 anys. I si bé és veritat que no és una xifra molt elevada, si que s'ha pogut observar que el nombre de

contractes ha augmentat en els darrers dos anys, ja que d'aquests 41, 15 son signats entre els anys 2012 i

2013, i 26 s'han signat durant els anys 2014 i 2015. Aquesta dada ens indica que, coincidint amb els anys de
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recuperació econòmica i sortida de la crisi, han augmentat el nombre de contractes de lloguer a joves del

municipi. 

A més a més, a nivell municipal, és important destacar la creació de dos habitatges de lloguer per a joves,

que són propietat  de l'Ajuntament de Ripoll,  que ha reformat la  Casa  d'Oficis  del  Centre de Formació

Ocupacional del municipi i que s'han posat a lloguer per a joves menors de 35 anys a un preu de 150€ al

mes.  Durant  els  darrers  tres  anys  s'han  posat  a  lloguer  aquests  dos  habitatges  dos  cops,  i  han  estat

adjudicats per sorteig les dues vegades, permetent que quatre joves del municipi se n'hagin beneficiat. 

Anàlisi de les polítiques de joventut

Des de l’ajuntament de Ripoll, les polítiques d’accés a l’habitatge es vehiculen a través de l’Àrea de territori i

sostenibilitat, i més concretament des de l’Oficina Municipal d’Habitatge. Des de l’àrea de joventut s'està en

contacte  permanent  amb el  tècnic  que  s'encarrega  d'aquest  organisme,  ja  que  es  fa  de  pont  d’unió  i

acompanyament entre aquesta, i els i les joves del municipi. 

Una  de  les  prioritats  de  l’oficina  d’habitatge  és  desenvolupar  polítiques  d’emancipació  adreçades

especialment al col·lectiu de joves, ja que actualment no es disposa de cap borsa jove de lloguer. És per això

que a través de la tècnica de joventut i de l'Oficina Jove del Ripollès, es posen els mitjans per tal que la

informació dels habitatges disponibles, arribi als i les joves. 

De totes maneres, cal destacar que malgrat la no existència d'una borsa de lloguer específica per a joves, és

important  destacar  que des  de l'Ajuntament  de Ripoll  s'ha  creat  una oferta  específica  d'habitatges  de

lloguer per a joves de forma esporàdica, i a través de pisos propietat de l'Ajuntament de Ripoll, que en la

majoria d'ocasions han estat rehabilitats pels propis joves, a través de la Casa d'oficis de Ripoll. 

Les principals actuacions que es porten a terme conjuntament amb l’oficina d’habitatge fan referència a la

difusió dels serveis que ofereixen en matèria de lloguer, gestió d’ajudes, pisos de protecció oficial, etc. entre

el col·lectiu de joves.

A continuació es fa una avaluació dels objectius específics plantejats en el Pla Local de Joventut 2012-2015, i

més concretament dels que feien referència a les polítiques d’accés a l’habitatge.

Objectiu 1: Millorar les eines i els canals de difusió existents en matèria d'habitatge

Gràcies a la posada en funcionament del Casal de joves El Galliner i de l'Oficina Jove del Ripollès s'ha pogut

realitzar un bon treball de difusió de l'Oficina Municipal d'Habitatge de Ripoll, i per tant afavorir que els i les
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joves tinguin tota la informació necessària per la seva emancipació domiciliar, així com la oferta existent

d'habitatges de lloguer al territori. 

Objectiu 2: Vetllar la creació d'habitatge joves municipal per tal d'afavorir l'emancipació d'aquest col·lectiu

En els darrers quatre anys s'han posat a lloguer dos pisos de titularitat municipal, que s'han rehabilitat des

de la Casa d'Oficis del Centre de Formació Ocupacional de Ripoll, i el lloguer ha estat per a joves d'entre 18 i

35 anys del municipi. Amb aquesta actuació s'ha facilitat l'accés a l'habitatge a quatre joves del municipi,

que han pogut emancipar-se de casa els pares, gràcies a poder llogar un pis a un preu molt accessible.  

54



Pla Local de Joventut de Ripoll 2016-2019

E. Oci, cultura, participació i informació

Anàlisi de la realitat juvenil

Les  polítiques  municipals  en  l’àmbit  de  la  participació  ciutadana  tenen  la  finalitat  de  promoure  la

participació ciutadana i la implicació de la ciutadania en els afers públics creant espais i mecanismes de

debat ciutadà i engegant processos participatius sobre temes importants que afecten el futur del municipi.

També s’orienten a potenciar l’associacionisme i afavorir l’enfortiment del teixit social i a aconseguir que els

centres cívics esdevinguin equipaments de proximitat. 

A  Ripoll,  les  actuacions que afecten  més  directament  els  i  les  joves  del  municipi  són,  d'una  banda  la

programació estable d'activitats que es realitza al Casal de joves El Galliner, a les instal·lacions esportives i

als casals cívics, i  per altra banda, la realització de processos participatius entorn a diferents actuacions

municipals, com el procés per definir la zona del pla o el procés participatiu per escollir el programa de la

Festa Major de Sant Eudald. L'Ajuntament també disposa d'altres òrgans de participació municipals com ara

els consells de poble (gent gran, dones, infància, esports, d'entitats, etc.), tot i que la presència de gent jove

en aquests espais és baixa. 

En aquest sentit, un dels objectius de la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Ripoll és el de potenciar la

programació d'activitats adreçades a joves, per tal d'incorporar en el dia a dia del municipi aquest col·lectiu,

que moltes vegades no troba el seu espai per participar del dia a dia. Aquí cal destacar la importància de la

posada en funcionament del Casal de joves el Galliner, durant el mes de maig del 2013 i de l'Oficina Jove del

Ripollès durant el mes d'octubre del 2014.

Si observem els resultats de l'enquesta on line,  veiem que a la pregunta “Creus que a Ripoll  es donen

facilitats perquè la gent jove participi?”, un 41,1% ha respost que si, un 32,6% ha respost que no i un 26,3%

no ho sap o no contesta, una mostra que hi ha molt desconeixement entre aquest col·lectiu pel que fa a la

participació juvenil. 

E1. Casal de joves El Galliner

El Casal de joves El Galliner és el nou equipament juvenil de Ripoll, que es va posar en funcionament durant

el mes de maig de l'any 2013, arrel d'una demanda història del col·lectiu de joves del municipi, amb el doble

objectiu  d'esdevenir  un  espai  de  participació  juvenil  i  un  punt  d'informació  i  finestreta  única  per  tal
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d'orientar els joves en el seu projecte de vida. L'espai, que està obert totes les tardes de dimarts a divendres

de 16h a 20h, compta amb una programació estable anomenada Agenda Jove de Ripoll, amb tots els tallers,

activitats i cursos que es porten a terme des del Galliner i des de l'Oficina Jove del Ripollès, que també es

troba dins el mateix equipament i té un any i mig de funcionament. L'equipament està adreçat a tots els i

les joves de Ripoll, i per extensió de la comarca del Ripollès, que tenen entre 12 i 29 anys, tot i que els

usuaris majoritaris en el dia a dia, són els adolescents i joves d'entre 12 i 18 anys. 

En aquest sentit, els resultats de l'enquesta on line mostren un 87,4% dels joves coneixen el Casal de joves

El  Galliner,  mentre  que  només  un  12,6%  no  el  coneixen.  Cal  destacar  però,  que  dels  coneixedors  de

l'equipament, només un 32,6% en fa us, mentre que un 64,2% no l'utilitza; Al demanar pels motius d'aquest

ús, bàsicament surten respostes encarades al desconeixement de les activitats que s'hi realitzen, a la manca

de necessitat  d'utilitzar-lo,  i  sobretot  al  fet  que els  usuaris  habituals  i  les  activitats  que s'hi  fan estan

encarades a un públic més jove. Un fet que cal tenir en compte a l'hora de realitzar futures programacions,

ja que estaria bé incloure activitats per joves d'una franja d'edat més elevada. 

Gràfic  G10 Gràfica “Coneixes el Casal de joves El galliner i l'Oficina Jove del Ripollès?”

Font: Elaboració a partir de les dades obtingudes de l'enquesta on line

El projecte de casal de joves però, no es podria entendre sense el vincle que les professionals de joventut

estableixen amb els i les joves, doncs aquests intenten ser presents en aquells espais on hi ha presència de

joves, com ara els equipaments esportius, el carrer, els centres cívics, i especialment els centres educatius.

En aquest sentit, un gran pont d'unió entre el Casal de joves El Galliner i els i les joves de Ripoll és el Punt

d'Informació a l'hora del pati, un projecte que té com a objectiu principal apropar la informació d'interès

juvenil a aquest col·lectiu, realitzant una visita setmanal, durant l'hora del pati, als dos instituts del municipi,

i diferents xerrades, exposicions i dinàmiques a les aules, al llarg de tot el curs escolar. 

56



Pla Local de Joventut de Ripoll 2016-2019

E2. Oficina Jove del Ripollès

Les Oficines Joves són una iniciativa de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya que,

de  manera  interinstitucional  i  interdepartamental,  amb  altres  administracions  (Ajuntaments  i  Consells

Comarcals) i agents, posa a l’abast de la joventut una xarxa de serveis i equipaments que pretén afavorir el

seu procés d’emancipació. 

Cada OJ coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del seu territori i és d’abast comarcal. En

funció de la seva ubicació geogràfica i les característiques de la població jove del seu àmbit d’actuació, les OJ

ofereixen  informació,  orientació  i  assessorament  en  tots  aquells  àmbits  relacionats  amb  el  procés

d’emancipació: Treball i Emprenedoria, Educació, Salut i Habitatge. Així, entre altres funcions, les OJ tenen la

missió de difondre convocatòries d’ajuts, tràmits i recursos per trobar feina, oferir orientació en matèria

educativa, assessorar en la recerca d’habitatge i resoldre dubtes en salut.

Els professionals que duen a terme la prestació d’aquests serveis de manera personalitzada, especialistes en

l’àmbit de la joventut, coneixen a fons el territori i es coordinen amb la resta d’agents que ofereixen serveis i

recursos a les persones joves, de tal manera que les OJ esdevenen un referent singular i significatiu per

donar resposta a les inquietuds i necessitats de la població jove.

Així, l’objectiu final de les OJ és esdevenir la porta d’entrada única a la informació i l’orientació de qualitat,

donant resposta a les inquietuds i necessitats de la població jove.

L'Oficina Jove del Ripollès es va inaugurar durant el mes d'octubre de l'any 2014 i està ubicada dins el Casal

de joves El Galliner com a espai d'informació i oferint específicament el serveis de treball, educació i salut. 

Des de la seva inauguració són molts els joves que s'han apropat a fer consultes i demandes a les tècniques

que hi treballen, i a dia d'avui aquest espai s'ha convertit en un referent a nivell d'informació juvenil al

municipi de Ripoll i a la comarca del Ripollès. Una mostra d'això és que un 87,4% dels i les joves que han

omplert l'enquesta on line han respost que coneixen l'OJ Ripollès, mentre que només un 12,6% manifesta

no conèixer-la. 

Malgrat això, encara hi  ha molta feina de difusió a fer,  ja  que en la mateixa enquesta es demanava si

s'acostumava a utilitzar els serveis de l'oficina, i només un 32,6% l'han utilitzat alguna vegada, mentre que

la resta, un 64,2% no l'han fet servir mai. Al demanar pels motius, les respostes majoritàries dels i les joves

han estat relacionades amb el desconeixement del servei del que s'hi realitzat. En aquest sentit, cal destacar

la importància que ha tingut el sorgiment de la Garantia Juvenil, i la seva vinculació amb les Oficines Joves,

per tal d'apropar a aquest servei un col·lectiu que habitualment no l'utilitzava, és a dir, els i les joves d'edats

més avançades. 
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E3. Informació Juvenil

Pel  que  fa  a  l'accés  de  la  informació  als  i  les  joves,  com  ja  s'ha  comentat  anteriorment,  un  canal

imprescindible és el contacte amb aquests a través dels centres educatius, però aquest mitjà va perdent

importància a mida que el Casal de joves El Galliner i l'Oficina Jove del Ripollès van agafant més pes i més

reconeixement entre el col·lectiu de joves del municipi i de la comarca. 

Actualment però, vivim en l'era de les noves comunicacions, i seria impensable viure d'esquena a elles, és

per això que en el darrer PLJ es va posar com a objectiu millorar aquests mecanismes de comunicació fent-

los més oberts i participatius, i s'ha aconseguit a través de la creació de la pàgina web www.ripolljove.cat,

de perfils de facebook, twitter i instagram, però sobretot a través d'un telèfon mòbil amb whatsapp, ja que

aquest és el canal principal de comunicació entre la població jove. 

En aquest sentit, gràcies a l'enquesta realitzada, hem pogut conèixer de primera ma l'opinió dels i les joves

de Ripoll  al  respecte,  que majoritàriament han respost que gairebé sempre reben la  informació de les

activitats que es realitzen al  municipi  i/o a la  comarca (49,5%),  mentre que un 25,3% expressa que la

informació no li arriba i ha d'informar-se pel seu compte, i un 9,5% diu que no li arriba la informació. 

Gràfic  G11 Gràfic “T'arriba la informació de les activitats que es realitzen al municipi i/o a la comarca?”

Font: Elaboració a partir de les dades obtingudes de l'enquesta on line

Al demanar pels mitjans per on els hi agrada rebre la informació la opinió és unànime, ja que un 73,7%

prefereixen el Facebook a l'hora d'informar-se. Cal destaca que la segona opció pels i les joves de Ripoll és el

boca a boca, que és escollit per un 47,4% pels enquestats. La resta d'opcions també les escullen, però de

forma menys majoritària: Un 46,3% també escullen les cartelleres, un 33,7% els amics i amigues, i un 30,5%

la premsa.
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Gràfic  G12 Gràfic “Quins són els mitjans per on t'agrada rebre la informació?”

Font: Elaboració a partir de les dades obtingudes de l'enquesta on line

E4. Entitats juvenils

 En la dinàmica participativa i de temps de lleure, Ripoll compta amb un teixit associatiu ric, amb un total de

106 entitats registrades,  de diferents àmbits,  motivacions i  representants:  23 esportives,  51 culturals,  7

religioses i 25 associacions de veïns. Amb aquestes dades veiem que les entitats més nombroses són les

culturals, que gairebé suposen el 50% del total del teixit associatiu, seguides de les associacions de veïns i

les  esportives,  que  gairebé  suposen  l'altre  50%.  Aquesta  riquesa  associativa,  contrasta  amb  la  poca

implicació dels i les joves del municipi dins les mateixes entitats i associacions; Si observem els resultats de

l'enquesta veiem que només un 30,5% dels i les joves que l'han respost formen part d'una entitat, tot i que

cal  destacar  que  aquest  col·lectiu,  en  moltes  ocasions,  troba  altres  espais  més  informals  per  tal  de

desenvolupar la participació. 

 

D’aquestes 106 entitats, n’hi ha set que estan registrades com a entitats juvenils o que ofereixen serveis a la

joventut, i  que per tant estan vinculades al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General  de Joventut.

L’adscripció de les entitats a aquest registre ve determinada per la pròpia naturalesa de l’entitat, i encara

que una gran part  dels seus membres,  o la seva totalitat siguin joves,  una entitat no pot anomenar-se

juvenil si no ha estat registrada com a tal.  

A continuació es presenten les set entitats juvenils o que ofereixen serveis a la joventut, que actualment hi

ha a Ripoll.
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- Associació de Diables de Ripoll: Entitat cultural que ofereix serveis a la joventut, l’objectiu de la qual

és promocionar i promoure la cultura i les tradicions catalanes. Tot i que no tots els seus membres

són joves, sí que recull una part important del jovent actiu de Ripoll. Les principals activitats que re -

alitza a la vila són la Trobada de Dracs per un Sant Jordi festiu (dissabte després de Sant Jordi) i el

correfoc de festa major (dissabte de festa major), a part de múltiples col·laboracions amb altres es -

deveniments com ara l'arribada de la Flama del Canigó o la Cavalcada de Reis.

- Grallers de Ripoll: Entitat juvenil l’objectiu de la qual és promoure i promocionar la cultura i les tra -

dicions catalanes i portar el nom de Ripoll i els seus gegants arreu del territori català. Aquesta enti-

tat està formada per un grup de joves molt actiu i d'edats molt diverses. Les principals actuacions

que realitzen són l’acompanyament dels gegants de Ripoll i la organització de la trobada gegantera

de la Festa Major. 

- Col·lectiu Rekiem: Grup de joves que organitza activitats relacionades amb la promoció de la músi-

ca, en els seus diferents estils. Entitat amb un llarg rodatge a la vila de Ripoll, que compta amb més

de 15 anys d’experiència. Actualment està formada per un grup de joves d'entre 25 i 35 anys, alguns

dels quals ja formaven part de l’entitat en el moment de la seva constitució. Les principals activitats

que realitzen són la Castanyada, el Nadal Rock i la festa de Cap d’any. 

- Esplai el Gall Xafarder: Entitat juvenil d’educació en el lleure, que abans de federar-se a ESPLAC

l'any 2009, infants i monitors/es formaven part del MIJAC de Ripoll. Actualment l'entitat es troba en

un moment de transició, ja que l'antic equip de monitors i monitores va plegar i s'està treballant per

buscar un relleu que permeti la continuïtat del projecte d'esplai al municipi de Ripoll. 

- Associació juvenil d’skaters del Ripollès (SKR): Entitat juvenil que entre els seus objectius hi ha el de

fer difusió del món de l’skate i de la cultura que hi ha al darrera, però que inicialment va néixer per

tal de reclamar millores per l’skate park de Ripoll. Actualment aquesta entitat està molt inactiva, ja

que des de l'any 2014 no organitzen cap activitat al municipi, però de totes maneres encara està do -

nada d'alta i els seus membres segueixen trobant-se per patinar conjuntament. 

- Associació ripollesa d’arts del circ: Entitat que té gairebé 10 anys de vida i que els seus principals ob-

jectius són els de promoció i difusió de les arts del circ a través de les acrobàcies, els malabars, els

funambulismes, etc. Aquest col·lectiu abraça un grup de joves molt participatius dins el municipi, i

que estan en altres entitats i moviments. La seva activitat principal és organitzar el Circalira, que es

porta a terme durant el mes d'octubre a la Plaça de la Lira de Ripoll.

- Creu Roja Joventut: Entitat que forma part de la secció de Creu Roja Ripoll i que en els últims temps

ha agafat una gran empenta a nivell municipal, ja que després d'uns anys força parada actualment

hi ha un grup de 10 joves que participen activament dels projectes de l'entitat, que bàsicament con-

sisteixen en actuacions relacionades amb la prevenció de la salut en la comunitat. 
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És interessant explicar però, que aquestes entitats són les pròpiament juvenils, però a Ripoll també hi ha un

gran nombre d'associacions que malgrat no ser estrictament juvenils, realitzen activitats pels i les joves del

municipi, i en les que hi participen activament els i les joves del municipi. Algunes d'aquestes entitats són el

Centre d'Iniciatives i Turisme (CIT), els balladors de la Dansa dels Clavells, el Club de Rugby del Ripollès i es -

pecialment les entitats esportives en general, entre d'altres. 

Per la pròpia trajectòria vital dels i les joves, les associacions juvenils passen per diferents etapes, on la seva

presència activa en el moviment de la vila fa oscil·lacions. Normalment aquests períodes van lligats amb els

processos de relleu de les pròpies entitats, ja que aquests no acostumen a ser fàcils pel trasbals que suposa

en el si de la mateixa organització. A més a més, en moltes ocasions un mateix jove està vinculat a més

d'una entitat a l'hora. Aquests fets, entre d'altres, han afavorit que el nombre d'associacions juvenils al mu-

nicipi està estancat des de fa uns anys.

Malgrat això, és important destacar que actualment les associacions juvenils existents a Ripoll que estan en

actiu, es troben en un bon moment de forma, és a dir, que es troben periòdicament, organitzen activitats,

s'involucren en el dia a dia del municipi, i en definitiva participen de la vida de Ripoll. En aquest sentit, de la

mateixa manera que fa 4 anys, durant l'elaboració de l'anterior Pla Local de Joventut, es valorava que les en -

titats juvenils de Ripoll estaven passant per un moment baix, actualment podem dir que aquestes tornen a

trobar-se en ple rendiment, a excepció de dues que actualment es troben en procés de relleu. 

Un dels motius pel qual es pot haver experimentat aquest canvi és per la posada en funcionament del Casal

de joves El Galliner, ja que aquest espai, a més a més de ser la seu social de les entitats juvenils del munici -

pi, ha estat un revulsiu a nivell de participació i ha servit per fer visible la tasca que desenvolupen les dife-

rents associacions del municipi. A més a més, amb el trasllat de la tècnica de joventut en aquest mateix es -

pai, ha fet que aquesta figura sigui molt més accessible tant per les entitats i associacions, com pels i les jo-

ves de Ripoll, a l'hora de realitzar consultes i/o assessoraments en matèria participativa. 

Pel que fa al suport econòmic que l'Ajuntament de Ripoll destina a les associacions i entitats juvenils del

municipi , cal dir que s'ha avançat considerablement en aquest aspecte, ja que en els darrers anys s'ha im-

pulsat un model de subvenció anual a partir de la qual a principis d'any les entitats presenten el seu projec -

te anual pel qual demanen una quantitat determinada de diners. D'aquesta manera s'ha aconseguit que

tant les entitats com la regidoria de joventut sapiguem des de l'inici de l'any de quin pressupost es disposa a

l'hora de programar activitats. A més a més, en aquest aspecte, cal destacar que en els darrers anys s'han

vist augmentades les partides destinades a subvencionar les entitats juvenils, i per tant totes elles han rebut

més ingressos dels que habitualment rebien. 
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E5. Oci i lleure

L’oferta d'activitats en àmbits com l’esport i la cultura determinen clarament les possibilitats d’oci al munici -

pi, de la mateixa manera que ho fa la inexistència d’ofertes privades per a l’oci nocturn, ja que l'única disco-

teca que hi ha a Ripoll només obre dissabtes esporàdicament, el que provoca molts desplaçaments de joves

a fora del municipi durant els caps de setmana.

Una novetat important per al temps de lleure durant aquests anys, ha estat la posada en funcionament del

Casal de joves El Galliner, tal i com s'ha comentat anteriorment, ja que aquest ofereix una programació esta-

ble d'activitats adreçades al col·lectiu jove. 

En relació als hàbits de les persones joves de Ripoll en el seu temps de lleure no existeixen dades de caràc -

ter concloent, tot i que es pot afirmar que en termes generals aquest temps es dedica a activitats de caràc-

ter lúdic i personal. Unes dades que s'han pogut contrastar amb l'enquesta on line, ja que a través d'aquesta

s'ha pogut observar que la majoria de nois i noies del municipi passen el seu temps d'oci a Ripoll (78,7%),

però també a Vic (36,2%) i a altres municipis de la comarca del Ripollès (44,7%).

Gràfic  G13 Gràfic “A quin municipi o municipis passes el teu temps d'oci?”

Font: Elaboració a partir de les dades obtingudes de l'enquesta on line

En aquest sentit cal destacar l'augment de la participació femenina en entitats esportives, ja que darrera -

ment s'ha creat l'Athletic Club de Ripoll, que només es dedica a la promoció del futbol femení, i l'equip fe-

mení del Ripollès Rugby Club. Aquest fet és important i destacable, ja que fins fa poc les noies de Ripoll que

volien practicar un esport només podien accedir a la natació, a la gimnàstica esportiva i a l'hoquei fins a una

certa edat. Amb la incorporació d'aquestes seccions femenines es pot donar més cobertura a aquest col·lec -

tiu de noies i per tant ampliar l'oferta d'oci i lleure. 
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Anàlisi de les polítiques de joventut

Les polítiques de participació i ciutadania que es desenvolupen des de l’ajuntament de Ripoll es vehiculen a

través  de la  Regidoria  de Seguretat  Ciutadana i  Participació i  des de la  pròpia Àrea de Serveis  a  les

Persones. Val  a  dir  que  des  del  consistori  ripollès,  no  s’entenen  les  polítiques  de  joventut  sense  la

participació dels i les joves del municipi; És per això que la participació s’engloba en totes les àrees de

treball de la regidoria de joventut, però tots els aspectes que tenen a veure amb processos participatius i

ciutadania es treballen juntament amb la regidora de seguretat ciutadana i participació, així com també

amb la tècnica del Pla de Desenvolupament Comunitari de Ripoll, en tant que agent del territori expert en

matèria de participació. 

A continuació fem una avaluació dels objectius específics plantejats en el Pla Local de Joventut 2012-2015, i

més concretament dels que feien referència a les polítiques de participació i ciutadania. 

Objectiu 1: Crear una oferta d'oci saludable per a joves, tenint en compte els seus interessos i les seves

motivacions

Des de la posada en funcionament del Casal de joves El Galliner l'oferta d'oci saludable per a joves s'ha vist

notablement incrementada, ja que diàriament aquest col·lectiu pot adreçar-se a l'equipament juvenil  a

realitzar alguna activitat i a més a més, de forma periòdica s'organitzen sortides i activitats durant els caps

de setmana o les vacances escolars. Pel que fa als seus interessos i motivacions, val a dir que des de fa 7

cursos es realitza una dinàmica a totes les aules de tercer d’ESO de l’Escola Vedruna i de l’INS Abat Oliba,

per tal que els joves puguin expressar quins són els seus interessos i les seves motivacions, unes conclusions

que després s’utilitzen a l’hora de programar activitats per aquest col·lectiu, alhora que també s’aprofita per

fer difusió del que es fa des de l’àrea de joventut de l’ajuntament de Ripoll i perquè coneguin la figura de la

tècnica de joventut. 

Objectiu 2: Augmentar la participació dels joves al municipi de Ripoll

En la mesura del possible, i molt especialment a través dels Punts Joves a l'hora del pati, es fa difusió de les

entitats juvenils que hi ha a Ripoll, així com de les activitats que organitzen i del què cal fer per formar-ne

part. Molts joves s’han interessat, al llarg dels darrers quatre anys, per tal de formar part d'alguna entitat

del municipi i alguns fins i tot per crear-ne una de nova. Un suport i acompanyament que sempre es realitza

a través de la tècnica de joventut de Ripoll. 

Objectiu 3: Potenciar que els joves estiguin informats en tot moment, del ventall  d'ofertes que hi ha al

territori
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En els darrers quatre anys s'ha treballat intensament en la posada en funcionament i la renovació de les

xarxes  socials  i  tots  els  canals  2.0  de  la  regidoria  de  joventut.  En aquest  sentit  s'ha  creat  un compte

d'Instagram  i  un  de  Twitter,  s'ha  creat  una  pàgina  web  www.ripolljove.cat i  s'ha  elaborat  una  imatge

característica amb la marca RipollJove com a referent de joventut al municipi.

Objectiu 4: Fer de pont d'unió entre les entitats i els col·lectius que organitzen activitats culturals, i els joves

de Ripoll

Una vegada més, la posada en funcionament del Casal de joves El Galliner i de l'Oficina Jove del Ripollès ha

estat un element clau a l'hora d'assolir aquest objectiu, ja que aquest equipament juvenil ha esdevingut un

un punt de referència pels i les joves del municipi i alhora seu social de les entitats juvenils de Ripoll, per la

qual cosa s'han unit en un mateix espai les associacions que organitzen activitats, i el col·lectiu de joves que

hi participen. A més a més s'ha creat un espai, dins el propi casal, destinat a que les entitats juvenils pengin

el seu calendari  d'activitats,  sortides, reunions,  etc.  La qual cosa ha afavorit el coneixement d'aquestes

entre els i les joves usuaris/es de l'equipament juvenil. 

Objectiu  5: Tenir  en compte els  interessos i  motivacions dels  joves  del  municipi  a  l'hora  de programar

activitats culturals

Com ja s'ha comentat anteriorment, al municipi de Ripoll no s'entenen les polítiques de joventut sense la

participació d'aquest col·lectiu, és per això que els interessos i les motivacions dels i les joves sempre es

tenen en compte a l'hora de programar activitats culturals. En aquest sentit, és important destacar que les

activitats que es programen dins l'Agenda Jove de Ripoll es decideixen conjuntament amb els i les joves,

això juntament  amb la  dinàmica  que es  realitza  a  totes  les  aules  de 3r  d'ESO dels  centres  educatius,

esdevenen elements imprescindibles a l'hora d'assolir aquest objectiu. 
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F. Salut

Anàlisi de la realitat juvenil

En l'àmbit de la promoció de la salut i dels hàbits de vida saludables es disposa de diferents recursos per a

treballar la prevenció en àmbits com les drogodependències, la sexualitat o l'alimentació. 

En relació a les drogodependències, destaca els serveis del CAS, que tot i no atendre a joves fins als 18 anys,

actualment estan atenent a 5 joves menors d'edat. Des d'aquest recurs es coordinen amb les educadores

socials del  municipi  i  amb els responsables dels centres educatius,  a l'hora de fer xerrades i  tallers als

instituts, i actualment s'està treballant per tal de realitzar actuacions més puntuals i de caire preventiu amb

la població jove a través de l'Oficina Jove del Ripollès. 

F1. Tardes Joves de Salut

En relació a la sexualitat es disposa d'un servei de Tarda Jove de Sexualitat tots els dimarts de 16h a 19h al

Casal de joves El Galliner, un servei que té com a objectiu atendre i informar els i les joves de 16 a 25 anys

sobre qüestions de tipus sexual i reproductiu, de forma gratuïta, anònima i confidencial. El programa, que

depèn de l'Hospital de Campdevànol i que té més de 10 anys de vida, inicialment es realitzava al CAP de

Ripoll, però amb la posada en funcionament del nou equipament juvenil, i amb les baixes xifres d'usuaris

que hi havia al CAP es va valorar traslladar el servei a la primera planta del casal. La valoració de la nova

ubicació és molt positiva, ja que el nombre de joves que s'adrecen a la Tarda Jove de Sexualitat a realitzar

consultes i/o a fer-se revisions, ha augmentat considerablement des del trasllat a la nova ubicació, durant el

mes d'octubre del 2013. A més a més, la persona que realitza aquest servei és una de les llevadores que hi

ha a l'equip de l'Hospital de Campdevànol, i que és l'encarregada de realitzar les xerrades i dinàmiques als

centres educatius de primària i secundària, un aspecte que es valora molt positivament, ja que els i les joves

ja la tenen com a referent pel que fa a aspectes de tipus sexual i/o reproductor. 

En relació a l'alimentació, i veient la bona acollida de la Tarda Jove de Sexualitat, durant el mes de març de

l'any 2015 es va posar en funcionament, al Casal de joves El Galliner, una Tarda Jove d'Alimentació, on

aquest col·lectiu es pot dirigir els dimecres, cada 15 dies, de 17h a 20h a fer consultes i/o plantejar dubtes a

la nutricionista que es desplaça a l'equipament juvenil. De la mateixa manera que passa amb la llevadora de

la Tarda Jove d'Alimentació, aquesta també és la mateixa persona que realitza les xerrades d'alimentació

saludable, a través del programa PIDCES, a les aules de 2n i 3r d'ESO dels centres educatius del municipi. 
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F2. Taula de Salut Jove del Ripollès

Des de l'any 2013 hi ha una nova iniciativa que està en funcionament a la comarca, que és la Taula Jove de

Salut  del  Ripollès,  un espai  de reflexió al  voltant d'aquest col·lectiu,  en matèria  de salut,  en la  que hi

participen  diferents  agents  del  territori  que  hi  estan  en  contacte  com  són  les  educadores  socials  del

Consorci de Benestar Social del Ripollès, els centres educatius de la comarca, els Mossos d'Esquadra o l'EAP

del Ripollès entre d'altres.  

Des d'aquest espai, a més a més de reflexionar, s'han realitzat algunes actuacions com ara dinàmiques als

alumnes dels centres educatius o una xerrada amb la psicòloga Núria Puentes adreçada a pares i mares

d'adolescents i joves, amb l'objectiu de parlar sobre drogues i consum. 

Actualment la Taula de Salut Jove del Ripollès es troba en un moment de redefinició, ja que arrel de noves

necessitats  sorgides  al  territori,  en  matèria  de  salut  jove,  s'ha  vist  necessari  crear  dos  subgrups,  amb

diferents professionals: Un encarat a treballar temes d'assetjament escolar, i un altre encarat a treballar

temes de salut emocional. Aquesta darrera necessitat és una de les més esmentades, especialment durant

les entrevistes amb els professionals que treballen amb joves, doncs es veu aquest treball com un puntal

per tal que aquest col·lectiu pugui realitzar el seu projecte vital. 

En aquest sentit, des de l'Oficina Jove del Ripollès ja fa anys que es treballa una temàtica concreta a través

d'una exposició, durant els Punts Joves a l'hora del pati, amb els grups de 4rt d'ESO dels centres educatius, i

en les darreres ocasions, arrel de la detecció d'aquesta necessitat, ja s'han treballat aspectes com ara la

crítica social o l'autoestima. 

Anàlisi de les polítiques de joventut

A l’ajuntament de Ripoll no hi ha una regidoria pròpiament de salut, però sí que es compta amb una Àrea

de Serveis  a  les  persones des  d’on es  vehiculen les  polítiques  de salut.  La  regidoria  de joventut  està

englobada dins aquesta àrea, és per això que la seva relació és directa i permanent. Així doncs, per treballar

aspectes  de  la  salut  dels  joves  es  treballa  conjuntament  amb l’àrea  de  cultura  (oferint  activitats  d’oci

saludable),  d’esports  (promocionant  la  pràctica  de  l’esport),  d’educació  (promocionant  estils  de  vida

saludables entre els joves), etc.  

Les activitats més rellevants que es realitzen en polítiques de promoció de la salut, i en coordinació amb

altres àrees de l’ajuntament de Ripoll són les activitats del Gaudeix de l’estiu que s’organitzen juntament

amb les regidories de cultura i esports, i el programa PIDCES, on es treballa conjuntament amb la regidoria

educació
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Per tal de visualitzar millor les polítiques en matèria de salut que s’organitzen des de l’àrea de joventut, però

en coordinació amb altres àrees de l’ajuntament de Ripoll, a continuació fem una avaluació dels objectius

plantejats al Pla Local de Joventut 2012-2015, pel que fa a polítiques de salut. 

Objectiu 1: Apropar la informació en matèria de salut al col·lectiu de joves

Una vegada més, la posada en funcionament del Casal de joves El Galliner i de l'Oficina Jove del Ripollès han

estat un puntal pel que fa a la informació juvenil en matèria de salut, ja que a més a més de tenir dins

l'equipament,  un punt específic  d'informació relacionada amb temes de salut  (malalties de transmissió

sexual, drogues, consum, alimentació, etc.), també s'hi ha traslladat la Tarda Jove de Sexualitat, que fins

l'any 2013 estava ubicada al CAP de Ripoll, i s'ha creat la Tarda Jove d'Alimentació. Finalment, també és

important la difusió que es fa, en matèria de salut, a través dels Punts d'informació a l'hora del pati i a les

dinàmiques dels centres educatius. 

Objectiu 2: Crear una oferta d'oci saludable permanent, adreçada als joves de Ripoll

Amb la creació del Casal de joves El Galliner, els i les joves de Ripoll disposen d'una programació permanent

i estable d'activitats adreçades a ells, a través de l'Agenda Jove de Ripoll; En aquest sentit, l'oferta d'oci

saludable ha estat creada, però un dels objectius principals era que aquesta s'estengués a la nit, i això no ha

estat possible durant els darrers quatre anys, per la qual cosa podem dir que l'objectiu s'ha complerta a

mitges, i es planteja mantenir-lo en el present projecte per tal d'assolir-lo durant els propers 4 anys.  
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G. Recursos al territori
Per tal de fer la visualització de les polítiques de joventut que es porten a terme al municipi de Ripoll és

important tenir en compte els recursos dels que disposem al territori per tal de desenvolupar-les, és a dir,

que cal conèixer de quines eines i instruments (equipaments, programes, agents, etc.) disposem a l’hora de

dissenyar els diferents programes del Pla Local de Joventut 2016-2019. 

G1. Recursos humans

Els recursos humans dels quals es disposa per tal de portar a treme les actuacions que es marquen en el Pla

Local de Joventut, poden dividir-se en directes i indirectes, en funció de l’exclusivitat de la feina i les hores

de dedicació a joventut. 

Recursos directes

Per tal de desenvolupar les polítiques de joventut del municipi, a Ripoll es disposa de la figura de la tècnica

de joventut, que treballa a dedicació complerta a l’àrea de joventut de l’ajuntament de Ripoll. Les seves

funcions són elaborar el Pla Local de Joventut de Ripoll i realitzar les accions necessàries per tal d’assolir els

objectius  i  programes  marcats.  A  més  a  més,  també es  disposa  de  la  regidora  de  joventut,  que  tot  i

compaginar tasques amb la regidoria de festes i turisme, dedica bona part del seu temps a treballar pels i

les joves de Ripoll.

També es disposa d'una figura de monitora del Punt Òmnia de l'Ajuntament de Ripoll, situat al Centre Cívic i

Cultural Eudald Graells, que treballa a jornada parcial. Malgrat el Punt Òmnia sigui un projecte transversal a

totes les edats, el de Ripoll centra el seus projectes i les seves actuacions a la franja de joves del municipi. 

Recursos indirectes

Tal  i  com  s’ha  comentat  en  la  visualització  de  les  polítiques  de  joventut,  la  regidoria  de  joventut  de

l’Ajuntament de Ripoll crea llaços i vincles amb moltes de les àrees i regidories del mateix consistori, per tal

d’assolir els objectius plantejats dins el Pla Local de Joventut. És per això que dins l’ajuntament també hi ha

altres  treballadors/es,  que  tot  i  no  dedicar-se  en  exclusivitat  a  l’àrea  de  joventut,  realitzen  tasques

vinculades amb els i les joves del municipi, sense les quals no seria possible portar a terme tota la feina que

suposa el compliment dels objectius del pla. Aquestes figures van des del Cap de l'Àrea de Serveis a les

Persones, fins a la tècnica de cultura o de convivència i participació, entre d'altres. 
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Amb qui hi ha un vincle més estret és amb l'Àrea de Serveis a les Persones, ja que la Regidora de Joventut

en  penja  directament,  per  la  qual  cosa  es  realitzen  tasques  de  coordinació,  programació  d’activitats,

gestions  administratives,  cessió  d’espais  i  material,  i  es  treballa  de forma conjunta  amb els  serveis  de

cultura, esports, educació i assistència social. 

Tot i que l'àrea de serveis a les persones és la que té un contacte més directe amb la regidoria de joventut,

també es treballa esporàdicament amb l'àrea de serveis territorials, especialment per tot el que es refereix

a la infraestructura del Casal de joves El Galliner i per temes d'habitatge, i amb l'àrea de serveis econòmics

per tot el que es refereix al finançament de la regidoria. 

G2. Recursos financers

Els recursos financers dels que es disposen dins la regidoria de joventut, i que s'estableixen a principis d'any

dins el pressupost anual de l'Ajuntament de Ripoll, provenen bàsicament de la subvenció de la Direcció

General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i de fons propis del mateix consistori. 

En la descripció de les actuacions d'aquest Pla Local de Joventut 2016-2019 es detalla el pressupost previst

per als propers quatre anys, en funció dels ingressos i les despeses previstos. És important destacar que el

pressupost s'ha elaborat intentant que sigui el més ajustat possible a la realitat, tot i que en algun moment

donat pot ser objecte de modificacions, fruit de l'avaluació i adequació dels projectes a la realitat, per la

qual cosa aquest no deixa de ser orientatiu. 

G3. Recursos funcionals

Ripoll compta amb una infraestructura potent pel que fa a equipaments municipals, que poden utilitzar-se

des de l’àrea de joventut per tal d’assolir els objectius marcats en el Pla Local de Joventut. A més a més

però, hi ha altres equipaments que no són de titularitat municipal però que també es cedeixen per tal de

treballar amb els i les joves de Ripoll.

Recursos educatius

 Centres d’educació primària: Tal i com s’ha comentat anteriorment, tot i que la franja d’edat on

s’emmarca la joventut va dels 15 al 29 anys, en temes d’oci es treballa a partir dels 10 anys. És per

això que des de l’àrea de joventut es comença a treballar amb els centres d’educació primària per

tal de començar a vincular als infants en qüestions d’oci i participació.
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 Centre d’educació especial Ramon Suriñach: Treball  inclusiu amb els joves del centre d’educació

especial del municipi, especialment en temes d’oci i participació. 

 Centres d’educació secundària: Des de la regidoria de joventut es treballa de forma transversal amb

els dos centres de la vila que imparteixen educació secundària, a través dels PIDCES i com a espai on

es troben tots els joves fins a 16 anys, i els que realitzen batxillerat fins a 18 anys. 

 Escola del treball – Fundació Eduard Soler: Centre on s’hi imparteixen cicles formatius de grau mitjà

i superior especialitzats en mecànica i  electrònica. Des de l’àrea de joventut es fa un treball  de

difusió als joves que hi estudien, a través d’un punt d’informació. 

 Escola d’adults del Ripollès:  Treball  de derivació i difusió entre els joves que no han obtingut el

graduat escolar pel sistema habitual i volen fer-ho passats uns anys.

 Escola Oficial d’idiomes: Espai on van els i les joves a formar-se en diferents idiomes. Aquest és un

recurs  existent  a  la  població,  però actualment  no hi  ha  cap via  de col·laboració  amb l’àrea de

joventut de l’ajuntament de Ripoll. 

 Escola de música del Ripollès: Espai on es realitzen cursos de formació musical, impartits per músics

de la comarca del Ripollès. La principal vida de col·laboració amb l’àrea de joventut de l’ajuntament

de Ripoll és a través de cursos per les entitats que ho sol·liciten, com ara els diables de Ripoll i els

grallers de Ripoll, i pels bucs d’assaig.

 Centre de formació ocupacional de Ripoll: Centre que gestiona els cursos de formació ocupacional

que es realitzen a Ripoll i que actualment també acull dues cases d’oficis, una de turisme i una altra

de pintura, que estan íntegrament formades per joves. A més a més, la casa d’oficis de pintura serà

l’encarregada de realitzar una part de les obres del futur casal de joves de Ripoll, per la qual cosa

actualment la coordinació amb aquest centre de formació és permanent. 

 Aula d’Hostaleria del Ripollès:  Centre on s’hi imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior

especialitzats en cuina i pastisseria, així com també PQPI del mateix àmbit. Des de l’àrea de joventut

es fa un treball de difusió als joves que hi estudien, a través d’un punt d’informació. 

Recursos informatius

 Casal de joves El Galliner: Nou equipament juvenil del municipi, que es troba en funcionament des

del  mes de maig  de 2013 i  que des  d'aleshores  ha esdevingut un puntal  per  les  polítiques de

joventut del municipi i un referent pels i les joves de Ripoll. El casal de joves està gestionat per

l'Ajuntament de Ripoll i té un horari d'obertura totes les tardes de dimarts a divendres de 16h a 20.

 Oficina Jove del Ripollès: Ubicada dins el Casal de joves El Galliner i en funcionament des del mes

d'octubre de l'any 2014 ha estat un revulsiu pel que fa a la informació juvenil del municipi de Ripoll,

i per extensió de la comarca del Ripollès. Dins l'OJ Ripollès els i les joves poden venir a informar-se

de  totes  els  temes  que  tenen  a  veure  amb  l'emancipació  juvenil,  amb  serveis  especials  i
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assessorament  especialitzat  sobre  temes  de  salut,  treball  i  ensenyament.  L'OJ  Ripollès  està

gestionada conjuntament entre el Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Ripoll, i el seu

horari d'obertura és de dimarts a divendres de 16h a 20h i els dilluns i els dimecres de 9h a 13h. 

 Punt d’informació juvenil: Està ubicat al servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès. Des de

l’àrea de joventut de l’ajuntament de Ripoll es fa difusió i acompanyaments als joves del municipi

que volen informar-se en algun dels àmbits que treballen (habitatge, salut, educació, treball, etc.)

Recursos culturals

Tots els equipaments culturals gestionats per l'àrea de cultura de l'ajuntament de Ripoll  mantenen una

coordinació constant i permanent amb l'àrea de joventut, ja que totes dues regidories depenen de l'àrea de

serveis a les persones, i perquè físicament les tècniques de joventut i cultura treballen en un mateix espai,

el que facilita la comunicació. 

 Biblioteca Municipal de Ripoll: La biblioteca és un espai que utilitzen molt els joves, especialment en

èpoques d’exàmens per tal d’anar-hi a estudiar. I tot i que no hi permeten fer treballs en grup, molts

joves amb pocs recursos la utilitzen per tal de tenir accés als ordinadors i a Internet. 

 Centre Cívic Eudald Graells: És un dels espais més utilitzats pels joves del municipi, ja que disposa de

sales de reunions on les entitats poden reunir-s’hi, prèvia sol·licitud a l’ajuntament de Ripoll. A més

a més per la grandària i  polivalència de les dues sales que el composen, moltes de les entitats

juvenils de la vila el sol·liciten per tal de realitzar-hi activitats i celebracions obertes a la població. 

 Casal Cívic Devesa del Pla: Recurs que disposa d’una sala polivalent, sales de reunions i espais per

entitats.  Actualment  està  poc arrelat  entre la  població jove del  municipi,  però s’està treballant

conjuntament  amb  la  direcció  de  l’equipament  per  tal  de  començar-hi  a  realitzar  activitats

destinades a aquest col·lectiu, per tal que el coneguin i en facin ús. 

 Sala Abat Senjust: Sala d’exposicions gestionada des de l’àrea de cultura de l’ajuntament de Ripoll.

Com s’ha comentat prèviament la coordinació amb l’àrea de cultura és permanent i pel que fa a la

sala d’exposicions, sempre s’intenta incloure-hi els joves artistes dins la programació anual. 

 Museu Etnogràfic de Ripoll: Especialment la Sala Agustí Casanova i  Marquet, un espai que acull

exposicions temporals de diferents artistes de la comarca del Ripollès i de Catalunya. En aquest cas,

al llarg de l’any s’intenta donar-hi cabuda als artistes joves de Ripoll i de la comarca per tal que

pugin promocionar el seu art. 

 Teatre Comtal: Teatre municipal que fa les funcions de local polivalent. S'hi realitzen setmanalment

(de dissabte a dilluns) projeccions de cinema comercial i alhora s'hi desenvolupa una programació

estable de teatre, música, dansa i altres activitats culturals promogudes per les entitats ripolleses,

els centres escolars o l'Ajuntament de Ripoll entre d'altres. La programació de cinema, al disposar
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de només una sala de projecció, moltes vegades no recull l'interès dels i les joves, que prefereixen

desplaçar-se a poblacions properes on poden escollir entre 5 o 6 pel·lícules.

 Plaça de la Lira: Espai de nova construcció al centre de la vila, on es realitzen la majoria d’activitats

promogudes per les entitats juvenils, quan aquestes es fan al carrer, atès que és un espai cobert que

permet realitzar activitats al carrer, al marge de la climatologia adversa. 

 Espai d’art Marià Font: Espai d’art situat sota la Plaça de la Lira, on s’hi poden realitzar exposicions,

xerrades, conferències i activitats de caire reduït. Actualment aquest és un recurs poc utilitzat pels i

les joves del municipi, però s’està treballant per fer-ne difusió entre aquest col·lectiu.

 Bucs d’assaig:  Sales d’assaig situades en un polígon de propietat municipal, a les afores de Ripoll.

Actualment hi ha 7 grups musicals que hi tenen la seva seu, i en total més de 40 joves que hi passen

al llarg de la setmana per assajar amb el grup. Aquest equipament es gestiona des de la regidoria de

joventut de l’ajuntament de Ripoll, per tant la relació i coordinació amb els joves que hi participen,

és directe i constant. 

 Punt Òmnia: Ripoll disposa de tres punts òmnia, però només un de titularitat municipal. Amb tots hi

ha  un treball  de  coordinació  i  derivació  de  joves,  però  amb el  que  es  realitzen més activitats

conjuntament és amb el que està situat al Centre Cívic Eudald Graells. 

 Annexes  de  la  biblioteca:  Equipament  de  nova  creació  que  serveix  de  seu  per  les  activitats

artístiques del municipi. En aquest espai, que consta de dues plantes, hi assagen els grups de teatre

i hi tenen la seu entitats com l’esplai el Gall Xafarder o el Centre Obert el Catllar. A l’estar gestionat

des de l’àrea de cultura, hi ha una relació directa a l’hora de realitzar-hi activitats amb els joves o

apropar-hi aquest col·lectiu. 

Recursos esportius

Tots els  equipaments esportius gestionats pel  servei  d’esports de l’ajuntament de Ripoll  mantenen una

coordinació constant i permanent amb l’àrea de joventut, ja que totes dues regidories depenen de l'àrea de

serveis a les persones.

 Zona esportiva (pavelló, piscina i camp de futbol): Dins la zona esportiva de Ripoll és on es situa el

Servei Municipal de l’esport, i on es realitzen la majoria d’activitats que es programen conjuntament

amb l’àrea de joventut, com ara el Ripijoc o el Gaudeix de l’estiu, entre d’altres. A més a més però,

els joves de Ripoll hi practiquen esport a través dels clubs esportius, de les activitats dirigides, de la

piscina municipal, etc. 

 Centre de tecnificació esportiva i pavelló de l’avellaneda:  Espai de nova creació gestionat a través

del servei de l’esport de l’ajuntament de Ripoll. Actualment no s’hi realitzen activitats conjuntes
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amb la regidoria de joventut, però s’està treballant en aquest sentit. Cal dir però, que els joves de la

vila hi participen a través dels entrenaments dels clubs esportius. 

 Skate park: Aquest espai està molt vinculat amb la regidoria de joventut, ja que l’entitat comarcal

d'skate, que té la seva seu a Ripoll, és una entitat de caire juvenil, amb la que s’organitzen activitats

i  esdeveniments oberts a tota la població jove, com ara l’open d'skate d’estiu o el  best trik  de

primavera, entre d’altres. 

Altres recursos

 Ripollès  Desenvolupament:  Agència de desenvolupament local  creada per  tal  de  donar suport  i

promoció  a  activitats  econòmiques  i  d’aquesta  manera  contribuir  al  desenvolupament

socioeconòmic de la comarca del Ripollès. La principal via de comunicació amb l’àrea de joventut de

l’ajuntament de Ripoll és a través de temes de treball i emprenedoria, ja que és un dels aspectes

que més és treballa des del consorci. 

 UIER:  Unió  intersectorial  i  empresarial  del  Ripollès,  que  té  com a  objectiu  principal  gestionar,

promoure i defensar els interessos de les associacions empresarials i professionals del Ripollès. Com

a agent que vetlla pel desenvolupament econòmic del territori també té inquietuds pel que fa a la

joventut,  per  això  el  nexe  d’unió  amb  la  regidoria  de  joventut  passa  per  temes  de  treball  i

emprenedoria amb el col·lectiu de joves. 

 CAP: El centre d’atenció primària de Ripoll acull la tarda jove de sexualitat tots els dijous a la tarda,

de 16h a 20h. En aquest espai hi assisteixen el joves del municipi i de la comarca a informar-se

d’aspectes relacionats amb la sexualitat, però també amb la promoció de la salut en general. 

 CAS:  El  centre d’atenció i  seguiment és un recurs  que treballa  conjuntament amb joventut per

temes de derivació de joves, però també a l’hora de fer formació, ja sigui als tècnics de joventut de

la comarca o als joves del territori.

 Pla de desenvolupament Comunitari de Ripoll: Pla de dinamització i participació de la comunitat i en

especial de les entitats de la vila. Partint d’aquesta premissa, el treball conjunt amb la regidoria de

joventut  és  constant  i  permanent  a  l’hora  de  desenvolupar  activitats  al  territori  encarades  a

fomentar la participació entre el col·lectiu de joves. 

Finalment, dins l’apartat de recursos funcionals cal destacar molt especialment les entitats de Ripoll, com a

un recurs imprescindible a l’hora de desenvolupar les polítiques de joventut que es marquen en el Pla Local

de Joventut 2016-2019. D’aquestes entitats, les juvenils ja han estat explicades en l'apartat d'oci, cultura,

participació i informació. 
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En  aquest  punt,  és  important  destacar  els  principis  de  funcionament  que  vertebren  les  polítiques  de

joventut  de  l'Ajuntament  de  Ripoll,  com  són:  la  interdepartamentalitat,  la  interinstitucionalitat  i  la

participació juvenil.

Interdepartamentalitat

A l'Ajuntament de Ripoll  es treballa de forma interdepartamental en tant que tot i  que la regidoria de

joventut  és  qui  vehicula  les  accions  dirigides  a  joves,  la  resta  de  regidories  i  àrees  del  consistori  són

coneixedors de la realitat juvenil del municipi i per tant saben les necessitats i problemàtiques d'aquest

col·lectiu,  una  coneixement  que  és  útil  i  necessari  a  l'hora  de  realitzar  polítiques  municipals  que  no

necessàriament estiguin destinades a joves, però que també en siguin beneficiaris. Per això és important

destacar que per tal d'assolir els objectius plantejats en aquest pla, és important que el treball transversal

entre  les  diferents  regidories  es  faci  efectiu  a  través  de  coordinacions  amb  el  personal  tècnic  i  els

regidors/es,  de  participació  d'aquests  en  el  procés  de  seguiment  i  avaluació  del  PLJ  2016/2019  i  de

col·laboració en totes les àrees i/o regidories que vulguin desenvolupar accions adreçades al col·lectiu de

joves. 

Els regidors i regidories que lideren les diferents regidories de l'Ajuntament de Ripoll són:  

 Il·lm. Sr. Jordi Munell: Alcalde president, Regidor d'Ensenyament i Coneixement

 Miquel Rovira: Regidor de Benestar i Família, Gent Gran i Esports

 Josep Mª Creixans: Cap de l'Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

 Fina Guix: Regidora de Barris, Neteja Viària i Medi Ambient

 M.D. Vilalta: Regidora de Seguretat Ciutadana, Convivència i Participació

 Ramon Santanach: Cap de l'Àrea de Serveis a les Persones, Regidor de Cultura, Tradicions i Festes

 Magdalena Perramon: Regidora de Comerç, Fires i Mercats

 Laura Moreno: Regidora de Turisme i Joventut

 Joaquim Colomer: Regidor i Cap de l'Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

 Jordi Gumí: Regidor d'Entitats, Associacions, Obres, Serveis i Noves Tecnologies

 Montsina Llimós: Regidora de Promoció Econòmica

Interinstitucionalitat

El treball amb altres administracions i institucions és imprescindible en molts casos per poder aprofitar tots

els recursos de què es disposa, i perquè en moltes ocasions és difícil portar a terme alguns projectes de

forma unilateral. 

Aquesta relació entre diferents institucions es tradueix en aquestes col·laboracions: 

 Direcció General  de Joventut de la  Generalitat  de Catalunya: La col·laboració es trasllada en el

suport metodològic per part dels tècnic i les tècniques, les formacions puntuals i les Trobades de

xarxa conjuntes amb la resta de professionals de joventut de les comarques gironines. 
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 Consell Comarcal del Ripollès: A banda de la coordinació amb la resta de l'equip tècnic de Joventut

de la comarca del Ripollès, la gran col·laboració amb aquest organisme és el conveni a partir del

qual s'estableixen les bases i el projecte de l'Oficina Jove del Ripollès, un projecte que engloba a

totes les tècniques de joventut de la comarca, a la tècnica comarcal, a la informadora de l'Oficina

Jove del  Ripollès  i  l'impulsora  de Garantia  Juvenil.  La  coordinació  amb totes  les  tècniques que

formen part de l'Oficina Jove del Ripollès es fa de forma quinzenal. 

 Centres que cursen educació secundària a Ripoll (INS Abat Oliba i Escola Vedruna): Col·laboració en

la organització i programació dels punts joves a l'hora del pati i de les dinàmiques a les aules de

tutories. Aquestes coordinacions es realitzen a principi de curs per programar de forma general, i

trimestralment es fan reunions de seguiment.

 Ripollès Desenvolupament: La col·laboració amb aquest organisme és per temes relacionats amb els

àmbits de formació i treball, ja que realitza cursos de formació ocupacional, té una borsa de treball i

ofereix assessorament en temes d'emprenedoria. Des de la seva incorporació a l'equip de joventut,

la coordinació amb Ripollès Desenvolupament la realitza la impulsora de Garantia Juvenil, que hi té

un contacte permanent i constant. 

 SOC: La col·laboració amb aquest organisme es tradueix en temes relacionats amb la recerca de

feina, la demanda d'ocupació i la inscripció al programa Garantia Juvenil. De la mateixa manera que

s'ha comentat amb el Consorci Ripollès Desenvolupament, des de la incorporació de la impulsora de

Garantia  Juvenil  a  l'equip  de  joventut,  la  coordinació  amb  el  SOC la  vehicula  ella  a  través  de

reunions periòdiques. 

 Consorci de Benestar Social del Ripollès: La col·laboració amb el CBS del Ripollès es fa a través de les

educadores  socials  de  Ripoll,  amb  les  que  hi  ha  una  coordinació  trimestral  per  tal  de  valorar

activitats,  actuacions  i  usuaris  joves  compartits  entre  ambdós  serveis.  Amb  aquest  organisme

també hi  ha una col·laboració directa a través de la  Taula de reparació de danys de Ripoll,  un

projecte  del  qual  també  en  formen  part  els  cossos  policials  i  la  regidoria  de  convivència  de

l'Ajuntament de Ripoll, i que té l'objectiu de millorar el sistema de sancions administratives de caire

econòmic, i traslladar-les a un model més educatiu de reparació amb els i les joves  que cometen

infraccions. 

Participació Jove

Com ja s'ha comentat anteriorment, a Ripoll no s'entenen les polítiques de joventut sense la participació del

col·lectiu de joves, ja que només a través de la participació ciutadana es pot impulsar una democràcia real

que incorpori la veu de la ciutadania i de les entitats en allò públic i en la presa de decisions, amb l'objectiu

d'arribar a un model de gestió de qualitat, i  de crear polítiques de joventut realistes i  adaptades a les

necessitats del col·lectiu.
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Quan parlem de participació jove no es fa referència exclusivament al fet que aquest col·lectiu participi en

les  activitats  que  es  programen  des  de  l'Ajuntament  de  Ripoll,  sinó  que  anem  una  mica  més  enllà  i

incorporem el col·lectiu de joves en el moment de presa de decisions, ja que només d'aquesta manera, es

poden portar a terme actuacions que siguin útils i ajustades a les seves necessitats. 

Al municipi de Ripoll es porten a terme 5 actuacions per tal de fomentar i garantir la participació dels i les

joves, en les polítiques que els afecten:

 Creació del Consell de Joves: Es vol crear un Consell de Joves municipal, encarat a promoure la

participació d'aquest col·lectiu en el dia a dia del municipi, i fomentar la cohesió entre ells, per tal

de finalment portar a terme actuacions conjuntes. 

 Taula d'entitats juvenils de Ripoll: Espai de trobada entre les associacions juvenils del municipi per

tal de fer una seguiment de les diferents actuacions que aquestes porten a terme i  de la  seva

situació. L'objectiu principal d'aquestes trobades però, és el de generar espais de trobada entre

aquestes organitzacions. 

 Suport a l'associacionisme: Oferir suport, recursos i col·laboració per tal que puguin desenvolupar

actuacions al llarg de l'any.

 Canals d'informació: Vetllar per tal d'ampliar i fer difusió dels canals d'informació, per tal d'adaptar-

los a les necessitats i als interessos dels i les joves de Ripoll.

 Seguiment del Pla Local de Joventut 2016/2019: Crear les dinàmiques necessàries per tal que els i

les joves puguin participar en el disseny, la implementació i l'avaluació de les polítiques de joventut

del seu municipi, i especialment del Pla Local de Joventut. 
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H. Compliment del Pla Local de Joventut 2012-2015

Polítiques educatives Nul Baix Mig Alt Molt alt

Realitzar trobades d'alumnes per crear una activitat conjunta 

Generar espais de trobada entre professors dels dos centres educatius 

Cohesionar els joves de Ripoll a través de trobades de delegats

Fer que la figura de la tècnica de joventut sigui un referent als instituts

Programar formacions encarades a conèixer les necessitats del territori

Donar a conèixer els PIDCES com a espai d'informació en formació 

Fer del casal de joves un espai d'informació en matèria d'educació

Crear vincles entre la regidoria de joventut i la UIER, CRD i FES

Analitzar l'oferta formativa del territori per ampliar-la i millorar-la

Recollir i difondre l'oferta formativa al territori 

Crear una base de dades dels i les joves de Ripoll

Polítiques d’accés al treball

Fer de pont d'unió entre les entitats que treballen l'ocupació i els joves

Acompanyar les idees emprenedores dels joves

Organitzar formacions encarades a millorar l'accés al treball per a joves

Crear brigades joves duran l'estiu

Crear una borsa de treball específica per a joves dins el casal de joves

Orientar als joves en les ofertes laborals i les necessitats del territori 

Realitzar jornades d'estada a l'empresa juntament amb els instituts 

Polítiques d’accés a l’habitatge

Fer difusió de l'Oficina municipal d'habitatge i dels seus serveis

Crear mecanismes de difusió de la borsa de lloguer comarcal

Crear un espai d'intercanvi on els joves puguin compartir pis

Realitzar coordinacions amb l'àrea de territori i sostenibilitat 

Polítiques de salut

Apropar la tarda jove de sexualitat als joves, traslladant-la al casal

Seguir potenciant els canals d'informació en matèria de salut

Crear vincles entre els agents del territori en matèria de salut i els joves

Realitzar activitats d'oci saludable nocturn

Afavorir la participació dels joves en programes d'oci saludable 

Polítiques d'oci i participació

Crear espais específics pels joves, on hi hagi oferta d'oci permanent

Desenvolupar un programa d'oci per a joves, fins a l'obertura del casal

Programar una oferta d'oci que s'ajusti a les necessitats dels joves

Afavorir la participació dels joves en els pressupostos anuals de joventut

Recolzar les entitats juvenils de Ripoll i afavorir la creació de noves
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Crear una taula d'entitats juvenils de Ripoll

Reactivar el consell municipal de joventut de Ripoll

Crear una web de la regidoria de joventut

Dinamitzar els canals 2.0 de joventut

Polítiques de cultura i esports

Fer difusió de les activitats promogudes per entitats culturals

Aprofitar el casal de joves com a centre de promoció cultural

Mantenir un treball de coordinació amb l'àrea de cultura de l'ajuntament

Potenciar els locals d'assaig com a espai de creació musical

Polítiques d'igualtat

Fomentar la cohesió social a través del casal de joves

Donar suport a les entitats que treballin amb col·lectiu s desfavorits

Desplaçar activitats a tots els barris de Ripoll

Treballar coordinadament amb el local de joves de Ripoll-60
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3.3. Conclusions de la diagnosi

El  present  Pla  Local  de  Joventut  és  el  quart  procés  de planificació  en polítiques de joventut  que s’ha

desenvolupat al municipi. L’experiència acumulada permet afirmar que disposar d’un instrument com el PLJ

és positiu de cara a endreçar i prioritzar les actuacions així com per a poder fer balanç de la feina feta. Però

sobretot, és un bon instrument per a la millora de la qualitat de vida de les persones joves.   

A partir de l’anàlisi de la realitat juvenil i de l'anàlisi de les polítiques de joventut al municipi de Ripoll, es

poden extreure una sèrie de conclusions que són les que han de guiar les polítiques de joventut al municipi,

durant els propers quatre anys, és a dir, mentre tingui vigència el Pla Local de Joventut de Ripoll 2016-2019.

Per tal que les conclusions siguin visibles alhora que entenedores, s’ha cregut convenient estructurar-les per

eixos, i fer un resum final dividir-les en punts forts i punts febles.

Abans d'iniciar l'anàlisi  per eixos però, és important destacar que un dels principals aspecte que caldria

millorar de forma transversal a la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Ripoll, és la coordinació entre

diferents departaments del propi consistori, en relació a les polítiques de joventut. Tot i que s’ha pogut

comprovar  la  implicació  de  la  major  part  de  les  àrees  en  el  desenvolupament  d’aquestes  polítiques

existeixen diferents intensitats de relació entre l’àrea de joventut i la resta. Unes diferències que caldria

minorar i assolir un major grau de comunicació i coordinació.   
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A. Educació

Ripoll disposa de dos centres educatius que cursen Educació Secundària Obligatòria, com són l'INS Abat

Oliba i l'Escola Vedruna, i d'aquests dos, el primer també realitza estudis de Batxillerat. Això vol dir que a

nivell  educatiu,  els i  les joves de Ripoll  tenen la possibilitat  d'estar escolaritzats fins els  18 anys al  seu

municipi, però a partir d'aquest moment han de marxar fora del territori per tal de cursar estudis superiors.

Aquest fet provoca que en moltes ocasions els seus primers contactes amb el món laboral (a través de

pràctiques o beques) siguin lluny de Ripoll i de la comarca del Ripollès i que per tant, difícilment retornin al

territori, degut també a una manca d'oferta laboral adaptada a les seves necessitats. 

La percepció del territori doncs, és que l'actual oferta formativa que hi ha a Ripoll, no té correlació amb les

oportunitats laborals que hi ha a la comarca del Ripollès. Per tant tot i que ja fa anys que s'està treballant en

aquest sentit,  cal seguir invertint esforços per trobar lligams entre el món educatiu i  l'empresarial,  uns

lligams que serveixin per ampliar la oferta formativa i adequar-la amb les necessitats laboral del territori, i

per afavorir el retorn dels i les joves que marxen per motius formatius. Així doncs, cal posar la mirada en les

opcions  que  ofereix  el  territori,  com  per  exemple,  totes  les  formacions  relacionades  amb  l'àmbit

sociosanitari, el forestal, els esports de muntanya o la perruqueria i estètica, ja que l'actual oferta formativa

és molt  reduïda i  obliga el  desplaçament de tots aquells  joves que volen seguir-se formant en estudis

superiors. Aquesta situació també genera una despesa econòmica molt important per a les famílies, i una

pèrdua de joves actius i en edat de participar i implicar-se amb les entitats i la vida quotidiana municipal. 

Les possibilitats de l'Ajuntament de Ripoll a l'hora de crear noves ofertes formatives és molt limitada, ja que

no depèn directament d'aquest organisme, però hi ha un clar compromís en aquest aspecte, per la qual

cosa es seguirà insistint a nivell polític per tal que aquest augment d'estudis sigui factible a curt termini. A

més a més es donarà suport a totes aquelles iniciatives que suposin una millora quantitativa i qualitativa pel

que fa a l'oferta formativa del municipi de Ripoll, i per extensió, de la comarca del Ripollès. 

Això ens indica que des de les polítiques de joventut municipals, cal treballar en la línia de retorn dels joves

al territori, és a dir, que cal crear mecanismes perquè malgrat els joves marxin a cursar estudis superiors

fora de Ripoll, quan aquests finalitzin, tornin a la comarca. A més a més però, també cal seguir treballant

per tal de millorar i augmentar els recursos formatius de Ripoll, ja sigui amb la incorporació de nous cicles

formatius d’àmbits diferents als que hi ha actualment, o fent difusió entre la població jove de les ofertes

laborals que hi ha actualment al territori.  
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PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

Bona  comunicació  del  territori  amb  la  comarca

d'Osona,  gràcies  a  la  construcció  de l'autovia  des  de

Ripoll i de la línia de tren. Un fet que ha generat que

molts joves escullin aquesta comarca per seguir els seus

estudis i els permeti seguir vivint al Ripollès. 

Manca d’oferta formativa d’estudis superiors al territori,

tant  de  formació  reglada  com  de  formació  contínua  o

permanent. Aquest factor provoca que els joves de Ripoll

hagin de desplaçar-se fora del municipi i de la comarca,

per  poder  cursar  estudis  superiors,  especialment

universitaris. 

Entorn favorable per a realitzar-hi algunes formacions

específiques,  especialment  en  temes  d’agricultura  i

ramaderia, però també en energies renovables com ara

la  biomassa  i  en  el  camp  sociosanitari  degut  a

l'envelliment de la població. 

Entorn  favorable  per  a  realitzar-hi  algunes  formacions

específiques  aplicables  al  territori,  però  les  que

actualment s’hi cursen no ho són massa. Cal més vincle

entre  l'àmbit  formatiu  i  el  laboral,  a  l'hora  d'adaptar

l'oferta formativa a les necessitats del territori.

El fet que els joves de Ripoll marxin a fora de la comarca

a  estudiar,  ja  que  quan  finalitzen  els  estudis  poden

tornar amb una millor preparació i amb una altra visió

de la situació i la realitat. Més experiències i vivències.

Alt percentatge de joves que cursen batxillerat, respecte

les  comarques veïnes,  i  molt  baix  percentatge de joves

que  cursen  cicles  formatius.  Aquesta  situació

possiblement  és  deguda  a  la  manca  d'oferta  de  cicles

formatius, el que fa que els i les joves es decantin més pel

batxillerat, ja que és la opció més fàcil al territori. 

Posada en funcionament del Casal de joves El Galliner i

de l'Oficina Jove del Ripollès com a espais d'orientació i

suport en temes educatius.

Molt desconcert i inseguretat entre el col·lectiu de joves a

l'hora d'escollir la opció formativa que més s'adequa a les

seves  necessitat  i  interessos.  Cal  trobar  espais  per

treballar aquest aspecte. 

Augment de la cohesió entre centres educatius, pel que

fa  a  nivell  de  joves,  gràcies  en  gran  part  al  treball

realitzat  a  través  dels  delegats  i  delegades  dels  dos

centres educatius. 

La cohesió generada amb els i les joves, no s'ha traslladat

a  les  direccions  i  al  professorat  dels  centres  educatius,

amb  qui  els  darrers  quatre  anys  no  ha  estat  possible

genera espais de coordinació i treball conjunt. 
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B. Treball

En general  Ripoll  i  la  comarca del  Ripollès,  tenen una mancança d'ofertes  de feina  que s'ajustin  a les

necessitats formatives dels seus joves, ja que si mirem les dades, podem observar que la majoria dels joves

ocupats del territori ho són en els sectors de la construcció, dels serveis i de la indústria. Així doncs, lligat al

que es comentava en l'eix d'educació és important treballar per tal d'unir el sector laboral i el formatiu, i

d'aquesta manera adequar la oferta d'estudis a la comarca amb les possibilitats reals de trobar-hi feina. 

En aquest aspecte, aquesta manca d'ofertes de feines qualificades al territori, i ajustades a les necessitats

dels i les joves, provoca que molts d'ells i elles marxin del municipi a estudiar i no retornin per la dificultat

d'aconseguir una feina adequada a la seva formació. Amb el temps, aquests joves es poden plantejar la

possibilitat de tornar al municipi, sempre i quan hi hagi feina adaptada a les seves necessitats, per això és

important  mantenir-los  informats  de  les  ofertes  laborals  de  la  comarca  del  Ripollès,  amb l'expectativa

mútua del retorn al territori. Per donar resposta a aquesta necessitat, s'ha valorat important crear una base

de dades dels i les joves del Ripollès, que ens permeti fer un seguiment dels que han marxat fora per motius

de formació o de treball, i que ens faciliti la comunicació amb ells i elles en el moment en què surti una

oferta de feina adaptada a la seva formació. Enguany s'ha iniciat aquest projecte, gràcies a la implicació de

la impulsora de Garantia Juvenil, i a través de l'enquesta als cursos finalistes de 4rt d'ESO, 2n de Batxillerat i

2n de Cicles Formatius i PFI, però la idea a curt termini, és la de crear una plataforma on line que funcioni

de forma bidireccional entre els i les joves i els recursos del territori. 

És per això que es fa necessari un treball  constant i  permanent amb la resta d'agents de Ripoll  i  de la

comarca del Ripollès que treballen per la ocupació, per tal de conèixer les oportunitats laborals que poden

generar les necessitats del territori. I des de la regidoria de joventut, a través del contacte directe amb els i

les joves, cal aprofitar els espais de relació per tal de fer difusió dels recursos que hi ha al territori en

matèria laboral. 

La crisi econòmica que s'ha patit durant els darrers anys encara té algunes conseqüències pel que fa al dia a

dia  de  les  persones  joves  de  Ripoll,  malgrat  ser  evidents  els  primers  indicis  de  recuperació.  Aquestes

conseqüències s'han fet visibles especialment pel que fa a l'afectació que ha tingut sobre el mercat del

treball i de l'habitatge, i per tant les dificultats que ha suposat per aquest col·lectiu a l'hora de plantejar-se

l'emancipació. A més a més, la incertesa que ha generat durant molt temps la manca de nous llocs de

treball, ha fet que especialment aquest col·lectiu vegi el futur poc segur tot i tenir una formació superior, i

en moltes ocasions una titulació universitària. 

En aquest sentit, l'aparició de la Garantia Juvenil com a recurs per tots aquells joves que no es troben ni

estudiant  ni  treballant,  ha  permès  donar  resposta  a  les  seves  necessitats,  tot  i  que  majoritàriament

82



Pla Local de Joventut de Ripoll 2016-2019

aquestes han anat adreçades a joves sense una formació específica. Pel que fa a joves a titulacions superiors

és més difícil donar-los resposta a través dels recursos del territori, tot i que en el darrer any, i gràcies a

aquest projecte europeu, s'han creat 6 noves empreses fruit del treball de sis joves emprenedors de la

comarca del Ripollès. 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

A Ripoll i a la comarca del Ripollès encara hi ha algunes

indústries  que  generen  llocs  de  treball,  i  un  sector

serveis  i  turístic  que  en  gran  mesura  ha  resistit  els

estralls de la crisi econòmica. 

Manca  d’ofertes  laborals  adequades  als  estudis  o

titulacions obtingudes pels joves, que marxen a estudiar a

fora i quan tornen no troben oportunitats laborals a Ripoll

o a la comarca del Ripollès. Per aquest motiu molts joves

decideixen quedar-se a viure a les ciutats on han cursat

els estudis, que majoritàriament són Barcelona i Girona, el

que  provoca  que  en  molts  casos  s'acabi  perdent  el

contacte amb el territori. 

Entorn  favorable  i  unes  dimensions  idònies  per  tal

d’afavorir  el  cooperativisme  i  l’emprenedoria,

especialment entre el col·lectiu més jove. 

Territori  amb  baixa  iniciativa  emprenedora.  Malgrat  els

recursos  existents  al  territori,  hi  ha  poques  persones,

especialment joves, amb motivació per emprendre nous

projectes. 

Arrel de les obres de millor de la C-17 i la posada en

funcionament del doble carril fins a  l’entrada de Ripoll,

s’han generat  moltes  oportunitats  laborals  fora  de la

comarca,  gràcies  a  la  proximitat  dels  grans  nuclis

industrials.

L’augment  de  les  matriculacions  en  titulacions

universitàries  ha  fet  que  hi  hagi  un  buit  de  persones

formades per  treballar  en  un ofici,  com ara  mecànic/a,

paleta, perruquer/a, etc.

Hi ha sectors de treball que tenen capacitat de generar

noves  oportunitats  laborals,  com  ara  el  sector

sociosanitari, arrel de l’envelliment de la població, o el

sector  dels  esports  de  muntanya,  gràcies  a  les

característiques del territori.

Manca de correlació entre els estudis i les formacions que

s'ofereixen, i les possibilitats reals de feina en el territori.  

Aparició del  projecte europeu Garantia Juvenil  com a

recurs per tots aquells/es joves d'entre 16 i 29 anys que

actualment es troben sense estudiar ni treballar. 

Manca de recursos al territori, per aquells joves amb una

formació superior (cicles formatius i/o graus universitaris)

que estan inscrits a la Garantia Juvenil. 

Ampli  ventall  de  recursos  encarats  a  millorar  la

formació i l'ocupabilitat juvenil com poden ser la Casa

d'Oficis del Centre de Formació Ocupacional de Ripoll,

la UIER o el Consorci Ripollès Desenvolupament.

En algunes ocasions, degut a la manca de joves al territori

és  difícil  omplir  tots  els  programes  adreçats  a  aquest

col·lectiu, i  s'acaba generant una bossa de joves que va

passant d'un recurs a l'altre. 
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C. Habitatge

Si parlem d'habitatge, l'aspecte més important a destacar, de l'anàlisi fet durant la fase de diagnosi del Pla

Local de Joventut, és que el col·lectiu de joves de Ripoll tenen dificultats a l'hora d'accedir a un habitatge.

Unes dificultats que poden ser degudes a l'augment dels preus del lloguer, com a alternativa a la compra

d'un habitatge, i també per la manca d'una feina estable que els permeti assumir aquest cost de forma

periòdica. 

De la diagnosi també en podem extreure que la població jove no coneix els recursos i serveis que ofereix

l'Oficina Municipal d'Habitatge, i aquest és un factor clau per tal d'afavorir l'emancipació d'aquest col·lectiu,

és per això que des de l’ajuntament, i concretament des de la regidoria de joventut, es vol seguir treballant

conjuntament amb aquesta organisme, per tal d’aproximar-lo i donar-lo a conèixer entre el col·lectiu de

joves. A més a més, per tal de potenciar aquest procés d'emancipació entre els i les joves de Ripoll també es

vol seguir apropant les eines de les que es disposa com a administració, ja que la informació és un procés

clau en aquest procés. 

Malgrat això, també és destacable l'augment de joves que han signat un contracte amb l'Oficina Municipal

d'Habitatge de Ripoll, en els darrers mesos. Un augment de la xifra que ens indica que actualment els i les

joves que estan treballant al territori (ja que per signar un contracte a l'Oficina d'Habitatge cal un contracte

laboral), tenen la possibilitat d'emancipar-se de casa els pares a un preu assequible, doncs el topall del preu

del lloguer en aquest organisme és de 350€ al mes. 

A  banda  d'això,  la  creació  de  dos  pisos  de  lloguer  per  a  joves,  propietat  de  l'Ajuntament  de  Ripoll,  i

rehabilitats  a  través  de  la  Casa  d'Oficis  del  Centre  de  Formació  Ocupacional  del  municipi,  ha  afavorit

l'emancipació de quatre joves (2 nois i 2 noies) en els darrers tres anys. És per això que es valora important

seguir en contacte permanent amb l'Àrea de Serveis al Territori per tal de seguir afavorint actuacions com

aquesta. 

Així doncs, cal continuar potenciant l'habitatge social i els pisos per a joves, i al mateix temps, informar

sobre ajudes i/o  subvencions que poden sol·licitar  a  l'hora  d'aconseguir  un habitatge.  Un aspecte  que

també s'ha de traslladar als i les joves emprenedors/es i els professionals que es vulguin establir a Ripoll. 
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PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

L'existència de l'Oficina Municipal d’habitatge de Ripoll,

com a recurs al territori, que dóna informació i ofereix

assessorament en matèria d'habitatge. 

Poca cultura  de compartir  pis,  el  que fa  que joves que

podrien estar emancipats de casa els pares compartint un

habitatge amb companys o amics, no hi facin. Tampoc hi

ha cap recurs que ho impulsi. 

Els preus dels habitatges a Ripoll són més baixos que en

altres zones de Catalunya com ara Barcelona o Girona.

Això fa que siguin més accessibles per a la població jove

que té unes mínimes garanties de feina. L’emancipació

de casa els pares doncs, és possible. 

L'existència  de  un  bon  nombre  de  pisos  buits  i

abandonats, especialment en el casc antic de Ripoll, que

podrien  potenciar-se  i  llogar-se  a  través  de  la

rehabilitació. 

La  rehabilitació,  per  part  de  la  Casa  d'Oficis  de

l'Ajuntament de Ripoll, de dos pisos que s'han posat a

lloguer pera joves.

Manca  d'ajuts  per  la  compra,  lloguer  o  rehabilitació

destinades al col·lectiu de joves
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D. Oci, cultura, participació i informació

El principal aspecte a destacar en aquest eix és la inauguració del Casal de joves El Galliner durant el mes de

maig del 2013 i  de l'Oficina Jove del Ripollès durant el mes d'octubre del 2014. Com ja s'ha comentat

anteriorment, la posada en funcionament d'aquest equipament juvenil ha estat un revulsiu pel que fa a l'oci

i a la participació juvenil del municipi, però també a nivell d'informació, ja que fins aleshores els i les joves

no tenien cap espai de referència on adreçar-se a resoldre els seus dubtes.

Des de la seva obertura, les activitats que es realitzen a Ripoll, adreçades a joves es vehiculen a través de

l'Agenda Jove de Ripoll i aquesta oferta s'ha vist clarament augmentada, però de totes maneres la manca

d'activitats  i  espais  d'oci,  és  una  de  les  principals  demandes  dels  i  les  joves  del  municipi.  Conscients

d'aquesta necessitat, l'Ajuntament de Ripoll ja fa 8 anys que va incorporar la figura de la tècnica de joventut

del municipi, i anteriorment hi havia hagut la figura de dinamitzador/a juvenil, però arrel de la creació del

nou espai per a joves, el municipi té suficient marge de treball com per incorporar novament la figura del

dinamitzador  o  dinamitzadora  juvenil,  com a  suport  i  complementació  a  la  feina  que fa  la  tècnica  de

joventut municipal. 

Malgrat això, la percepció dels i les joves del municipi que han expressat a través de l'enquesta on line, és

que hi ha una necessitat i una manca d'oci a Ripoll, especialment pel que fa a oci nocturn, ja que la única

discoteca que hi ha al municipi només obre de forma esporàdica alguns caps de setmana durant l'any.

Aquest fet ha portat que les colles i grups de joves es busquin el seu propi espai, que normalment és un

local i/o pis que lloguen entre un grup, i que esdevé el seu local social. Aquests espais, que a Ripoll en

podem  contar  uns  10  aproximadament,  estan  totalment  mancats  de  dinamització,  el  que  fa  que

desconeixem quina tipologia d'activitats s'hi generen. 

Pel que fa a la participació juvenil, podem observar que el gruix de joves que participa d'alguna associació

és baix, i que el nombre d'entitats juvenils ha disminuït en els darrers anys, però aquelles que estan actives

tenen una gran implicació en el dia a dia del municipi. Un altre aspecte a destacar és que moltes vegades,

un mateix jove pot estar en diferents associacions, el que vol dir que la implicació d'aquests és alta però que

sempre hi ha les mateixes persones a tot arreu, i que és necessari seguir treballant en aquest aspecte per tal

de  garantir  un  relleu  generacional  en  el  si  de  les  mateixes  associacions,  que  en  garanteixin  la  seva

supervivència. És necessari potenciar les entitats del municipi, contribuir en la seva difusió  i col·laborar en

les seves activitats, ja que no podem oblidar que aquestes són un motor de ciutadania i per la ciutadania. 

En aquest sentit, és important destacar que la posada en funcionament del Casal de joves El Galliner ha

estat un revulsiu a nivell participatiu, doncs ha generat que en un mateix espai es creuïn les entitats que

tenen la seva seu social en aquest equipament, i els i les joves amb ganes i necessitat de participar. 
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Alguns joves tenen la percepció que des de l'administració no se'ls escolta, el que es trasllada en una falta

de voluntat a l'hora de participar i implicar-se en el dia a dia del seu municipi. Això comporta una manca de

participació a tots els nivells, a la que es vol donar resposta a través dels projectes que es derivin d'aquest

Pla Local  de Joventut de Ripoll.  En aquest sentit  doncs,  es vol crear un Consell  de joves,  es vol  seguir

treballant aspectes de participació amb la Taula d'entitats juvenils del municipi i es vol seguir potenciant

aquest aspecte a través del projecte PIDCES (especialment amb el treball amb els delegats i les delegades),

per tal que els i les joves es sentin partícips en tot moment de les polítiques de joventut que es porten a

terme a Ripoll. 

Pel  que fa a  l'àmbit  cultural,  el  principal  tret  sorgit  de la  diagnosi  és  el  fet  que moltes  vegades hi  ha

descoordinació entre els  diferents agents del  territori,  a l’hora d’organitzar activitats i  esdeveniments a

Ripoll. És per això que una vegada més, és veu la importància de generar mecanismes i espais de trobada

entre els joves, les entitats i totes els agents del territori per tal que les actuacions que es porten a terme no

es solapin.

Un altre aspecte a destacar és que hi ha una motivació per part dels joves de la vila a participar de la vida

cultural,  però  que  en  moltes  ocasions  no  coneixen  els  mecanismes  per  fer-ho.  Així  doncs,  durant  la

implementació del Pla Local de Joventut caldria treballar aquesta aspectes participatiu a través del treball

transversal i en xarxa amb la resta d’agents del territori que participen de la programació cultural de Ripoll. 

Finalment comentar que és interessant posar èmfasi en el fet que les entitats esportives de Ripoll aglutinen

un gran nombre de joves, però que aquests desconeixen que practicant un esport d'aquesta manera, estan

participant en una entitat sense ànim de lucre. En desconeixen el funcionament general, els objectius i el

sistema de finançament, per la qual cosa aquestes associacions són equiparades als serveis privats que es

dediquen a l'esport. 

En aquest sentit, també seria important treballar amb les entitats esportives per tal que donin a conèixer la

seva vessant no lucrativa, i al mateix temps que facilitin més informació del seu funcionament als nois i

noies que hi participen o que voldrien participar-hi. Un bon espai per treballar aquest aspecte, podria ser a

través de la vinculació de representants d'aquestes entitats, al Consell de joves de Ripoll. 

L'esport és un bon mitjà per treballar aspectes relacionats amb la salut, ja que amb la seva pràctica es

treballa la relació, l'acceptació de normes o la participació entre d'altres valors. Tot i que a Ripoll la majoria

de joves participen de l'esport a través d'entitats o associacions, i aquestes tenen un cost molt reduït, hi ha

una part de la població juvenil que no en pot formar part per qüestions econòmiques. En aquest sentit, des

de la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Ripoll cal facilitar l'accés a tots els i les joves de les entitats

esportives del nostre municipi. 
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PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

Les entitats juvenils que hi ha al municipi, que malgrat

ser poques, les que actualment estan en funcionament,

són actives en el dia a dia de la vila i agrupen un bon

nombre de joves de diferents edats. 

Joves que marxen a  estudiar/treballar  fora  del  municipi

que es troben en el millor moment per participar, gràcies

al seu bagatge. En aquest sentit també falta promoció de

les entitats i iniciatives que hi ha al municipi per tal que el

col·lectiu de joves les coneguin.

El fet que hi hagi una persona a l’Ajuntament de Ripoll,

dedicada  exclusivament  al  col·lectiu  de  joves  del

municipi i a les seves polítiques de joventut.

Amb l'obertura del Casal de joves El Galliner el volum de

feina ha augmentat considerablement i hi ha una limitació

tècnica pel que fa al nombre d'activitats que es poden fer.

La  incorporació  d'un/a  dinamitzador/a  juvenil  seria

interessant per tal de cobrir aquesta mancança. 

La  posada  en  funcionament  del  Casal  de  joves  El

Galliner  com  un  espai  de  trobada  entre  aquest

col·lectiu,  cohesionador  i  puntal  per  a  la  participació

juvenil del municipi

Locals  propis,  de  grups  de  joves  mancats  de  control,

dinamització i projecte educatiu. 

La  posada  en  funcionament  de  l'Oficina  Jove  del

Ripollès com a finestreta única d'informació juvenil pels

i les joves de la comarca del Ripollès. 

Manca de canals de distribució i difusió de la informació

actualitzats i d'acord amb les noves tecnologies existents.

Ampliació,  durant  els  darrers  anys,  de  l'oferta  d'oci

adreçada a joves, a través de l'Agenda Jove de Ripoll

Hi ha un oci poc diversificat i poc ampli, per la qual cosa

no s’ajusta al que volen els joves del municipi. En aquest

sentit també hi ha una manca d’oci alternatiu, encarat a

satisfer les necessitats de tots els joves. 

Disposar d'uns local d'assaig adreçats a grups de música

amateurs, que són un revulsiu pel que fa a la cultura

musical entre la població jove del municipi. 

Necessitat  de  continuar  millorant  els  locals  d’assaig

actuals  amb  millor  insonorització  i  altres.  Trobar  una

solució  pel  tema  de  l'accés  a  persones  amb  mobilitat

reduïda.  Millorar   la  implicació  dels  joves  usuaris  en  el

funcionament i conservació dels locals d’assaig

Hi  ha  un  gran  nombre  d'adolescents  i  joves  que

participen  en  entitats  esportives  de  Ripoll  o  de  la

comarca del Ripollès

Degut  a  la  baixa  demografia  que  hi  ha  al  municipi  de

Ripoll, i a la comarca del Ripollès, implica que la iniciativa

privada no ofereixi activitats per manca de rendibilitat.
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E. Salut

Pel que fa a les conclusions que s'han pogut extreure de l'àmbit de la salut, és important destacar que la

principal mancança és pel que fa als espais i activitats d'oci saludable adreçada al col·lectiu de joves. En

aquest sentit, amb la creació del Casal de joves El Galliner aquesta oferta s'ha vist augmentada i potenciada,

però cal seguir-la treballant per tal d'evitar que el principal oci dels i les joves de Ripoll estigui relacionat

amb la festa, el consum d'alcohol i altres substàncies. 

De les entrevistes als professionals del territori que treballen amb el col·lectiu de joves, i dels qüestionaris

on line als propis joves, n'hem pogut extreure que a Ripoll, el consum de drogues existeix, principalment

l'alcohol, el tabac i el cànnabis i els seus derivats. Un consum que en la majoria de casos es fa servir com a

element recreatiu i vinculat als caps de setmana i les festes, el que fa que la percepció de risc sigui menor. 

D'aquestes  fonts  d'informació relacionades amb la  salut  també s'ha  detectat  que existeixen pràctiques

sexuals de risc pel que fa al contagi de malalties de transmissió sexual, ja que a l'hora de mantenir relacions

sexuals uns dels mètodes que més s'utilitzen són els anticonceptius orals, que prevenen els embarassos,

però no la transmissió de MTS. En aquest sentit, també és important destacar l'existència de la Tarda Jove

de Sexualitat, on s'ha pogut detectar un augment important de l'ús de la pastilla post coital, amb totes les

conseqüències que aquesta té. 

D'aquest anàlisi  es desprèn una mancança important de falta d''informació general  relacionada amb la

sexualitat. Pot resultar contradictori el fet que en plena societat de la informació es continuïn detectant

actituds i comportaments que denoten desinformació, és per això que és valora necessari que des de la

Regidoria  de  Joventut  de  l'Ajuntament  de  Ripoll  es  faci  difusió  dels  programes  i  recursos  existents  al

territori, així com d'informació en general, en matèria de salut. 

Finalment, una de les necessitats més expressada pels professionals que treballen amb els i les joves del

municipi té a veure amb la salut emocional d'aquest col·lectiu, és a dir, amb la manera com se senten,

pensen i actuen en el seu dia a dia els i les joves. Una bona salut emocional implica un estat de benestar

psicològic  en  què  l'individu  se  sent  bé,  pot  desenvolupar  les  seves  capacitats,  afrontar  les  situacions

quotidianes  d'estrès  sense  enfonsar-se,  tenir  relacions  satisfactòries  o  treballar  de  forma  eficient.  Es

relaciona doncs, amb aspectes com estar motivat i tenir energia, seguretat i auto confiança, o tranquil·litat i

autocontrol  entre  d'altres.  Aquest  aspecte,  que  ja  s'ha  començat  a  aplicar  i  treballar  en  els  projectes

educatius dels instituts, també es valora molt important treballar-lo en totes les actuacions que es porten a

terme des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Ripoll, ja que mantenir un col·lectiu de joves amb

bona salut emocional és vital pel seu desenvolupament.
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És per tots aquests motius que cal seguir treballant per tal d’afavorir els hàbits de vida saludables entre la

població jove, així com fent difusió dels recursos disponibles al territori, per tal que tinguin mecanismes per

informar-se sempre que ho necessitin. 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

La  quantitat  de  xerrades,  conferències  i  treball  de

sensibilització  en  general,  que  es  fa  relacionats  amb

molts  temes  al  voltant  de  la  salut,  especialment  als

centres d’educació secundària. 

L’elevat  consum  d’alcohol  i  altres  substàncies  entre  la

població  jove  de  Ripoll  i  de  la  comarca  del  Ripollès,

especialment  vinculat  amb  els  caps  de  setmana  i  l'oci

festiu.

Els recursos de la Tarda Jove de Sexualitat i la Tarda Jove

d'Alimentació  que  actualment  s'ubiquen  al  Casal  de

joves El Galliner

Percepció de poc perill en les relacions socials i sexuals,

que provoca que molts joves tinguin conductes de risc. 

Predisposició per part de molts agents del territori, per

tal de treballar la salut entre el joves i fomentar hàbits

de vida saludables entre aquest col·lectiu.

La manca d’espais i ofertes d’oci alternatiu, que s’allunyi

de les festes i el consum d’alcohol.
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4. DISSENY DEL PLJ 2016-2019
El Pla Local de Joventut de Ripoll 2016-2019 és un document que defineix i estructura totes les actuacions

dirigides a la població jove del municipi en qualsevol dels àmbits que els afecta, és a dir, que és el full de

ruta de les polítiques de joventut que es desenvoluparan a Ripoll durant els propers quatre anys. 

4.1. Missió i objectius estratègics del PLJ 2016-2019
El  Pla Local  de Joventut de Ripoll  té vocació d’englobar totes les actuacions que es porten a terme al

municipi, que s’adrecin a la població jove, ja siguin des de l’ajuntament o des d’altres agents del territori que

treballin amb aquest col·lectiu. Partint d’aquesta premissa, i de les conclusions obtingudes en la fase de la

diagnosi, així com de la visualització dels recursos que tenim al territori, la missió que definim, i que ha de

guiar el Pla Local de Joventut 2016-2019 és la de oferir als joves del municipi les eines i els recursos que els

permetin afrontar el seu projecte vital en igualtat d’oportunitats mitjançant el treball transversal amb la

resta de professionals del consistori i del municipi. 

De la mateixa manera, els objectius que es plantegen a continuació tenen a veure amb els efectes que es

vol que tinguin les polítiques de joventut a nivell general, en el municipi de Ripoll vehiculades a través del

Pla Local de Joventut. Uns objectius estratègics que també han estat elaborats a partir de les conclusions

extretes a la fase de la diagnosi i partint de la missió que s’ha plantejat anteriorment. 

Objectiu 1: Esdevenir l’eina de referència pel que fa a la gestió i execució de les polítiques de joventut, tant

les que es desenvolupen des de la regidoria de joventut com les que es realitzen des de la resta d’àrees del

consistori i òrgans supramunicipals, tot creant una estructura i uns mecanisme i espais de coordinació entre

els professionals de diferents àmbits i disciplines que treballen amb i per als joves de Ripoll. 

Objectiu 2: Constituir un recurs informatiu vàlid per a la ciutadania amb tot allò que te a veure amb joves i

ciutat.

Objectiu 3:  Donar eines als joves per tal d’acompanyar-los en el seu procés de presa de decisions per la

configuració del seu projecte de vida i itinerari vital, tot facilitant-ne l’emancipació a partir de la creació de

nous serveis i projectes específics pel col·lectiu i millorant els existents. 

Objectiu 4: Fomentar la participació entre els joves, entesa aquesta com la base per decidir sobre allò que

els afecta, i com a element de cultura cívica, interrelació, aprenentatge i convivència a través de la creació i

la consolidació d’espais d’interlocució estables entre l’ajuntament de Ripoll i els joves del municipi. 
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4.2. Objectius generals, específics i actuacions per eixos

Per tal de concretar les directrius que es volen seguir en la implementació del Pla Local de Joventut 2016-

2019, a continuació es defineixen els objectius generals i els objectius específics per cada eix de treball, uns

objectius que esdevindran la guia a l'hora de dissenyar els projectes i actuacions encaminades a donar-hi

resposta. 

Els eixos de treball que es proposen al PLJ de Ripoll van en coordinació amb els set reptes que planteja el

Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, ja que aquests conformen el marc i el punt de partida per

tal d’elaborar una metodologia comuna entre tots els agents del territori.
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A. Eix d’educació

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

Objectius Generals 

 Seguir potenciant els serveis i canals d'informació i assessorament en temes formatius

 Millorar l'oferta formativa de la comarca del Ripollès, tenint en compte els interessos dels i  les

joves, així com les necessitats laborals del municipi i de la comarca

 Ampliar l'oferta de formació contínua per a joves

 Mantenir el treball amb els centres educatius del municipi, com a espais d'orientació i formació al

territori 

 Treballar per millorar l'accés dels  i  les joves de Ripoll  a ensenyaments superiors que no poden

cursar al territori, a través d'una millora de les comunicacions, beques, ajudes, etc. 

Objectius Específics

 Difondre, a través dels  punts d'informació als  centres educatius i  del Casal  de joves El  Galliner,

l'oferta formativa del municipi i de la comarca

 Realitzar dinàmiques, dins els centres educatius, encarades a treballar la orientació acadèmica

 Donar a conèixer l'Oficina Jove del Ripollès com a espai d'informació i assessorament pels i les joves

de la comarca del Ripollès

 Potenciar l'Oficina Jove del Ripollès com a espai d'orientació formativa

 Ampliar i millorar els espais d'estudi i de reforç escolar per a estudiants de Ripoll

 Fomentar la coordinació entre els diferents departaments i institucions del territori que participen

en la creació de l'oferta formativa

 Vincular pràctiques de formacions superiors a empreses del territori

 Organitzar formacions encarregades a conèixer les necessitats del territori, a nivell laboral

 Donar suport a totes aquelles iniciatives que reivindiquin l'adequació de l'oferta formativa de la

comarca del Ripollès a les necessitats laborals del territori,  com ara ensenyaments de la branca

sociosanitària, d'esports de nou o forestals

 Augmentar l'oferta formativa no reglada de Ripoll

 Continuar amb la proposta formativa de cursos d'educació en el lleure

 Proposar accions formatives per a joves des de l'educació no formal

 Mantenir i consolidar el treball estable amb l'Institut Abat Oliba i l'Escola Vedruna de Ripoll
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B. Eix de treball

Repte 2: Aconseguir l’èxit en la transició laboral de les persones joves

Objectius Generals 

 Afavorir l'accés dels i les joves al mercat laboral

 Potenciar el Programa Garantia Juvenil com a recurs pels i les joves d'entre 16 i 29 anys que no es

troben ni estudiant ni treballant

 Millorar la relació entre l'àmbit laboral i el formatiu

 Afavorir el retorn dels i les joves formats/des, al territori

Objectius Específics

 Fer difusió de les borses de treball del Casal de joves El Galliner i de totes aquelles ofertes de feina

que hi ha al territori

 Aprofitar  els  recursos  que  ofereix  l'Oficina  Jove  del  Ripollès  per  tal  d'acostar  als  i  les  joves  la

informació sobre accés la món laboral, borses de treball, formació ocupacional i ajuts per a joves

emprenedors, entre d'altres

 Generar una dinàmica a les aules de 4rt d'ESO i Batxillerat, adreçada a l'autoconeixment dels propis

joves, i que els sigui útil de cara a escollir el seu futur acadèmic i/o professional 

 Promocionar entre la població jove, els cursos de formació ocupacional que es fan al territori 

 Fer difusió del programa Garantia Juvenil entre empreses, organitzacions i joves del territori 

 Potenciar la taula de referents de Garantia Juvenil del territori, com a espai de coordinació entre

tots els agents que treballen amb aquest col·lectiu a la comarca del Ripollès

 Fomentar el treball transversal amb les institucions que aborden l'àmbit de treball 

 Conèixer la realitat de la comarca, a nivell laboral, per tal de poder orientar els i les joves de les

principals necessitats del territori 

 Crear una plataforma, abans de l'any 2018, amb l'objectiu de mantenir en contacte els i les joves

que marxen del territori amb les opcions laborals de la comarca del Ripollès

 Mantenir i potenciar el treball amb el programa Odisseu pel retorn dels joves al medi rural

 Vincular les feines de temporada dels i  les joves amb empreses del  sector on estudien, que es

troben al territori

 Fer un seguiment dels i les joves de la comarca del Ripollès a través de les enquestes als cursos

finalistes
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C. Eix d’habitatge

Repte 3: Aconseguir l’èxit en la transició domiciliar de les persones joves 

Objectiu General

 Facilitar l'accés a l'habitatge dels i les joves de Ripoll

Objectius Específics

 Potenciar i millorar les eines i els canals de difusió existents en matèria d'habitatge

 Fer difusió, des del Casal de joves El Galliner i l'Oficina Jove del Ripollès, de la borsa de lloguer de

l'Oficina Municipal d'Habitatge de Ripoll i de les ajudes a les que poden accedir els i les joves, en

matèria d'habitatge

 Vetllar  la  creació d'habitatge jove municipal  per  tal  d'afavorir  l'emancipació  domiciliar  d'aquest

col·lectiu 

 Crear un espai d'intercanvi on els joves puguin establir una comunicació a l'hora de trobar pis, dins

el Casal de joves El Galliner
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D. Eix de participació i informació 

Repte 5 Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i participació de la gent jove

en allò col·lectiu 

Objectius Generals

 Afavorir la participació del col·lectiu de joves en el dia a dia del seu municipi

 Recolzar les entitats juvenils de Ripoll i afavorir-ne la creació de noves

Objectius Específics

 Implicar el col·lectiu de joves en totes les fases dels projectes de joventut (definició, execució i

avaluació)

 Crear un Consell de Joves durant l'any 2017

 Vincular  el  col·lectiu  de joves  en la  creació  d'uns pressupostos  participatius  de la  Regidoria de

Joventut de l'Ajuntament de Ripoll

 Generar espais de trobada entre les entitats juvenils de Ripoll i els i les joves del municipi

 Augmentar el nombre de joves que participen de les entitats del municipi

 Seguir potenciant la Taula d'entitats juvenils de Ripoll com a espai de cohesió i coordinació

 Dinamitzar els canals 2.0 de la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Ripoll

 Seguir potenciant el Casal de joves El Galliner i l'Oficina Jove del Ripollès com a espais de referència

en informació i participació juvenil al municipi i a la comarca
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E. Eix d'oci, cultura i esports

Repte  6  Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil  i  amb  objectius  socialment

cohesionadors

Objectius Generals

 Apropar la cultura al col·lectiu de joves de Ripoll

 Ampliar l'oferta d'activitats culturals i esportives adreçades als i les joves

 Afavorir la incorporació del col·lectiu femení en les activitats esportives

 Potenciar els locals d'assaig com espais de foment de la cultura i creació musical

Objectius Específics

 Fer de pont d'unió entre les entitats i els col·lectius que organitzen activitats culturals i els i les joves

de Ripoll

 Afavorir que els i les joves que retornen al territori, trobin el seu espai d'oci a través d'activitats

dirigides a aquest col·lectiu, dins el Casal de joves El Galliner, o d'altres espais del municipi 

 Conèixer quins son els interessos i les motivacions dels i les joves a l'hora de crear la programació

d'activitats anual

 Millorar l'aprofitament dels equipaments culturals

 Optimitzar els equipaments i espais esportius existents al municipi

 Vincular els i les joves que formen part d'entitats esportives, al Consell de Joves

 Afavorir la creació d'un grup de teatre jove a Ripoll

 Difondre la feina que es fa a través dels locals d'assaig de Ripoll i afavorir la incorporació de nous

grups joves del municipi

 Promoure la música en directe a Ripoll

 Potenciar els tornejos esportius organitzats per els mateixos joves

 Millorar i diversificar l'oferta esportiva, especialment pel col·lectiu de noies

 Vetllar per la millora de l'skate park de Ripoll
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F. Eix de salut

Repte 4 Promoure una vida saludable de les persones joves 

Objectius Generals

 Afavorir estils de vida saludables entre la població jove de Ripoll

 Establir unes línies d'actuació per a la prevenció i la informació en matèria de salut, entre els joves

de Ripoll

 Treballar de forma transversal, la salut emocional dels i les joves de Ripoll

 Afavorir el coneixement dels diferents serveis de salut existents, entre la població jove

Objectius Específics

 Apropar la informació en matèria de salut al col·lectiu de joves del municipi

 Potenciar la Tarda Jove de Sexualitat i la Tarda Jove d'Alimentació com a recursos per a joves en

matèria de salut

 Fer formacions de sensibilització a les entitats i col·lectius de joves que actuen en l'àmbit de les

festes, sobre el consum d'alcohol i altres substàncies en espais d'oci nocturn

 Seguir potenciant els canals d'informació existents en matèria de salut, a través dels punts joves als

instituts i sobretot del Casal de joves El Galliner i de l'Oficina Jove del Ripollès

 Crear una oferta estable i permanent d'oci saludable, adreçada a joves

 Fer difusió del Bus de la Festa entre el col·lectiu de joves 

 Difondre material preventiu sobre drogues i fer xerrades adreçades a pares i mares d'adolescents

 Fer del Casal de joves El Galliner un espai de referència en matèria de salut entre els i les joves de

Ripoll i de la comarca del Ripollès

 Crear un programa d'oci nocturn alternatiu, adreçat als i les joves d'entre 14 i 17 anys
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G. Eix de cohesió social i equilibri territorial 

Repte  7  Avançar  cap  a  un  nou  model  de  país  i  de  societat  cohesionada,  vertebrada

territorialment, sostenible, innovadora i inclusiva en les formes d’organització col·lectiva 

Objectius Generals

 Afavorir la participació de tots els col·lectius de joves de Ripoll

 Potenciar les relacions entre els joves autòctons i els joves d'origen estranger de Ripoll

 Millorar la mobilitat dels i les joves del municipi

Objectius Específics

 Potenciar que el Casal de joves El Galliner esdevingui un espai que fomenti la cohesió social al

territori 

 Treballar par tal d'incloure tots els col·lectiu de joves en les activitats i projectes que es realitzen des

de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Ripoll

 Donar suport a les entitats juvenils per tal que treballin amb col·lectius desfavorits i en facilitin la

seva inclusió

 Mantenir  el  treball  amb  el  Consorci  de  Benestar  Social  del  Ripollès,  especialment  amb  les

educadores socials de Ripoll

 Promoure les subvencions i ajudes del transport educatiu als i les joves en estudis post obligatoris

 Seguir disminuint els riscos relacionats amb l'oci nocturn i la mobilitat a través del Bus de la Festa

 Reclamar millores en les comunicacions amb les comarques veïnes, per tal que el transport públic

sigui més accessible pels i les joves del territori, i per tant la possibilitat de formar-se o treballar fora

de la comarca, però viure-hi
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4.3. Programes i línies d'actuació

A continuació es detallen les accions i els programes que es portaran a terme, per tal d'assolir els objectius

marcats en aquest Pla Local de Joventut 2016-2019, i que s'han consensuat conjuntament amb els i les

joves que van assistir al taller de participació, els i les tècniques municipals, els diferents agents socials del

territori i l'equip de govern de l'Ajuntament de Ripoll. 

Les actuacions que es portaran a terme durant els propers quatre anys tracten d'equilibrar els aspectes

bàsics que afecten a la vida dels i les joves i els aspectes més perifèrics, basant-nos en els criteris i principis

de participació, transformació, integralitat i qualitat que proposa la Direcció General de Joventut. 

Els objectius, els programes i les actuacions que es plantegen es basen en l'aprofundiment en els processos

participatius amb els i les joves de Ripoll, la millora dels serveis i els projectes educatiu i de formació, una

política d'accés a l'habitatge activa, el reforçament de les polítiques d'accés al món laboral i la definició del

Casal de joves El Galliner, l'Oficina Jove del Ripollès i els serveis que s'hi ofereixen. 

A continuació es presenten els diferents programes en format de síntesi, per tal de poder visualitzar de

forma clara l'orientació que se li vol donar a cadascun d'ells, a través d'una descripció, la concreció dels

objectius, uns indicadors i la calanderització de les diferents actuacions que es volen portar a terme en el

marc del Pla Local de Joventut de Ripoll 2016-2019.

Val a dir que el que es presenta a continuació és un plantejament genèric i que ha de ser vàlid pels quatre

anys de vigència del Pla Local de Joventut 2016-2019, però a partir d’aquests programes caldrà elaborar un

pla de treball anual que concreti les actuacions que es portaran a terme any rere any, per tal de complir els

objectius fixats, en funció dels recursos dels que es disposi en cada exercici. En cas que no sigui possible

disposar dels recursos previstos en el moment de l’elaboració del pla, caldrà revisar els objectius establers i

en base a aquests redefinir els programes i  actuacions que en depenen. Així doncs,  es vol remarcar el

caràcter  estratègic  que planteja  la  redacció  del  document,  és  a  dir,  que apunta les  línies  generals  que

orientaran el treball  de l’ajuntament de Ripoll  en matèria de joventut,  però en cap pas fixa unes línies

d’actuació concretes i inamovibles. 

A continuació es presenta una graella amb els diferents programes i  les diferents accions que es volen

portar a terme durant els propers quatre anys, i en el marc del Pla Local de Joventut 2016-2019 de Ripoll. 
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DESENVOLUPAMENT PROGRAMES PLJ RIPOLL 2016-2019

EIXOS PROGRAMES ACCIONS

Eix I. 

Polítiques

educatives

Polítiques d'intervenció educativa

1
Estudi de la situació educativa a la comarca del

Ripollès

2 Projecte PIDCES

3 Aula d'estudi al Casal de joves El Galliner

4 Pràctiques al territori 

5 Beques i premis als millors estudiants de Ripoll 

6 Saló de l'Ensenyament del Ripollès

(In)Forma't
7 Formació Jove

8 Espai d'assessorament 

Acompanyament educatiu

9 Coordinacions de casos

10 GIR Ripoll

11 Reforça't

Eix II. 

Polítiques

d'accés al món

laboral

Accés al món laboral

12 Assessorament Jove

13 Borsa de treball

14 Suport a l'emprenedoria

15
Estudi de la situació laboral de la comarca del

Ripollès

16 Programa Odisseu

17
Plataforma  de  seguiment  de  joves  quan

aquests marxen del territori 

18 Salo de l'Ocupació

Garantia Juvenil

19 Taula de referents de Garantia Juvenil

20 Difusió a empreses, organitzacions i joves

21
Contractació  de  joves  en  pràctiques  a  través

del programa Garantia Juvenil

22 Enquestes als i les joves de cursos finalistes

Eix III. 

Polítiques

d'accés a

l'habitatge

Accés a l'habitatge

23 Coordinacions amb l'Oficina d'Habitatge

24 Difusió de la borsa d'habitatges de lloguer

25
Informació de temes relacionats amb l'accés a

l'habitatge

26 Habitatge jove

27 Espai compartir

Eix IV. Jove participa!
28 Consell de Joves de Ripoll 

29 Espai participa, dins el casal de joves
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Polítiques de

participació i

informació

30 Pressupostos participatius

Suport a l'associacionisme

31
Suport  i  recursos  a  les  entitats  juvenils  de

Ripoll 

32 Fira d'entitats de Ripoll

33 Taula d'entitats juvenils de Ripoll 

Informació Juvenil
34 Oficina Jove del Ripollès

35 Xarxes socials i noves tecnologies

Eix V. 

Polítiques d'oci,

cultura i esports

Agenda Jove de Ripoll

36
Programació  estable  de  cursos,  activitats  i

tallers per a joves

37 Nit de terror

38 Grup de teatre jove

39 Lan Party de Ripoll 

40 Gaudeix tot l'any al Ripollès

41 Cultura Jove

Locals d'assaig de Ripoll

42 Mostra de grups de Ripoll 

43 Dinamització grups locals d'assaig

44 Música en directe

Promoció de l'esport

45 Tornejos esportius

46 Skate Park de Ripoll

47 Esport femení

Eix VI. 

Polítiques de

promoció de la

salut

Hàbits de vida saludables

48 Setmanes temàtiques al casal de joves

49
Tarda  Jove  de  Sexualitat  i  Tarda  Jove

d'Alimentació

50 Difusió dels serveis de salut existents

51
Formació a les entitats i col·lectius que actuen

en l'àmbit de les festes

52 Oci nocturn alternatiu

Salut emocional
53 Treball de les emocions 

54 Espai de treball personal

Eix VII. 

Cohesió social i

Equilibri

territorial 

Mobilitat
55 Bus de la festa

56 Ajudes i subvencions transport

Cohesió social

57 Participació de tots els col·lectius de joves

58
Coordinacions  Consorci  Benestar  Social  del

Ripollès

59 Casal de joves com a espai de cohesió
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A. Polítiques Educatives

Nº Actuació Objectius específics Objectius operatius Indicadors Calendari Població diana Qui més intervé? Pressupost

Polítiques d'intervenció educativa

1
Estudi  de  la  situació
educativa  de  la
comarca del Ripollès

Conèixer  la  situació  de la
formació  al  Ripollès,  i  de
les  necessitats  del
municipi  en  aquesta
matèria

Elaborar un informe de la
situació  educativa  a  la
comarca del Ripollès

Estudi realitzat 2017 Joves de 16 a 30
anys

Regidoria
d'educació, Oficina
jove del Ripollès i
Programa Odisseu

2 Projecte PIDCES

Consolidar  el  treball
estable  durant  el  curs
escolar,  amb  els  centres
educatius de Ripoll

Ser  presents  de  forma
setmanal a l'hora del pati i
realitzar  una  dinàmica  a
cada aula d'ESO durant el
curs escolar 

Nombre 
d'intervencions als 
centres educatius 2016-2019 Joves de 12 a 18

anys
Regidoria

d'educació
 Valoració al final de 
cada curs escolar

3 Aula d'estudi

Millorar l'Aula d'estudi del
Casal de joves El Galliner i
realitzar  una  coordinació
amb l'Espai Deures

Aconseguir  un  espai
adequat  com  a  aula
d'estudi

Nombre de joves 
que utilitzen l'espai 2016-2019 Joves de 12 a 18

anys
Regidoria

d'educació

4 Pràctiques al territori 

Elaborar  un  programa  de
pràctiques per tal que els i
les  joves  que  marxen  del
territori  per  motius
formatius, puguin realitzar
estades  de  pràctiques
durant  l'estiu,  en
empreses del Ripollès

Elaborar  un  estudi  de  la
situació  i  fer  de  pont
d'unió entre els i les joves
i les empreses del territori

Estudi realitzat

2018 Joves de 18 a 30
anys

Regidoria de
promoció

econòmica, Oficina
Jove del Ripollès i
Programa Odisseu

Nombre de joves 
que es beneficien de 
les estades de 
pràctiques 

5
Beques  i  premis  als
millors  estudiants  de
Ripoll

Donar  un  reconeixement
als  millors  estudiants
universitaris  i  de
secundària del municipi de
Ripoll

Afavorir  la  no sortida  del
territori per cursar estudis
superiors, i el no retorn de
joves  

Nombre de joves 
que reben la beca i 
els premis

2016-2019 Joves de 18 a 25
anys

Regidoria de
promoció

econòmica i
regidoria de

cultura

Informe d'avaluació 
per tal de visualitzar 
l'impacte de 
l'actuació en el 
retorn dels i les joves
al municipi 
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6 Saló  de  l'Ensenyament
del Ripollès

Millorar la fira de mostres
d'estudis del Ripollès, que
es  realitza  cada  any  a
principis de març

Incorporar  nous  estudis  i
serveis per tal de millorar
la  informació  que  reben
els  i  les  joves  de  la
comarca

Nombre de visites al 
saló de 
l'ensenyament

2016-2019
Joves de 16 a 30

anys

Oficina Jove del
Ripollès, Programa
Odisseu i Centre de
Recursos Educatius

del Ripollès

Nombre d'estands 
participants al saló

Valoració final, 
després de cada 
edició

(In)Forma't

7 Formació Jove

Proposar  accions
formatives per a joves, des
de  l'educació  no  formal  i
l'educació en el lleure

Realitzar  un  taller  de
formació  trimestral  al
Casal de joves El Galliner

Nombre de tallers 
realitzats

2016-2019 Joves de 16 a 30
anys

Oficina jove del
RipollèsNombre de joves 

inscrits als tallers

Valoració qualitativa 

8 Espai d'assessorament

Potenciar el Casal de joves
El  Galliner  com  a  espai
d'informació  i
assessorament  en  temes
de formació

Crear  espais
d'assessorament
individualitzat  en  matèria
d'educació, pels i les joves
del territori

Nombre de joves 
que realitzen 
assessoraments 2016-2019 Joves de 16 a 30

anys
Oficina Jove del

Ripollès
Valoració qualitativa 

Acompanyament educatiu

9 Coordinació de casos

Realitzar  coordinacions
amb  el  Consorci  de
Benestar  Social  per  tal
d'intervenir
educativament amb joves

Fer  una  reunió  cada  dos
mesos  amb  les
educadores socials i altres
agents  que  intervinguin
amb els i les joves

Nombre de reunions 
de coordinació 
realitzades

2016-2019 Joves de 12 a 18
anys

Consorci de
Benestar Social del
Ripollès i centres

educatius de Ripoll
Nombre de joves 
amb els quals s'hagi 
treballat

10 GIR Ripoll
Realitzar  un  treball  de
mesures  de  reparació  de
danys amb joves de Ripoll

Fer  reunions  periòdiques
amb el Grup d'Intervenció
de  Ripoll,  per  tal  de
valorar  i  coordinar  els
casos existents

Nombre de mesures 
portades a terme 
amb joves

2016-2019 Joves de 12 a 17
anys

Consorci de
Benestar Social del

Ripollès, Mossos
d'Esquadra, Policia

Local i Serveis
Educatius del

Ripollès

Valoració qualitatiu 
de les intervencions
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11 Reforça't
Millorar els espais d'estudi
i  de  reforç  escolar  per  a
estudiants amb dificultats

Crear  mecanismes per tal
de donar suport a els i les
joves  amb  aquestes
necessitats

Nombre d'usuaris 
atesos

2017
Joves de 12 a 16

anys

Oficina Jove del
Ripollès, Consorci
de Benestar Social

del Ripollès i
centres educatius

de Ripoll 

Informe qualitatiu 
dels casos atesos
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B. Polítiques d'accés al món laboral

Nº Actuació Objectius específics Objectius operatius Indicadors Calendari Població diana Qui més intervé? Pressupost

Accés al món laboral

12 Assessorament Jove

Potenciar  l'assessorament
en  matèria  laboral,  entre
la població jove i  millorar
els canals de difusió de les
ofertes de feina existents

Aconseguir  augmentar  el
nombre  de  joves  que  es
beneficien dels serveis de
l'assessoria jove

Nombre de joves 
atesos 

2016-2019 Joves de 16 a 30
anys

Oficina Jove del
Ripollès, SOC,

Ripollès
Desenvolupament i

UIER

Valoració qualitativa 
de les intervencions

13 Borsa de treball
Potenciar  la  borsa  de
treball  existent  a l'Oficina
Jove del Ripollès

Actualitzar  de  forma
setmanal  la  borsa  de
treball,  tant  de  forma
electrònica  com  física,  al
casal de joves

Nombre d'ofertes de 
feina rebudes

2016-2019 Joves de 16 a 30
anys

Oficina Jove del
Ripollès, SOC,

Ripollès
Desenvolupament,

FES i UIER

Nombre de joves 
interessats en les 
ofertes de feina

14 Suport  a
l'emprenedoria

Donar  suport  a  les
iniciatives  dels  i  les  joves
emprenedors/es  del
territori,  per  tal  que
puguin portar a terme els
seus projectes

Treballar  conjuntament
amb la resta d'organismes
del  territori  que treballen
pel  foment  de
l'emprenedoria

Nombre de joves 
emprenedors 
derivats 2016-2019 Joves de 18 a 30

anys

Oficina Jove del
Ripollès, SOC,

Ripollès
Desenvolupament i

UIER
Nombre de projectes
emprenedors en curs

15
Estudi  de  la  situació
laboral a la comarca del
Ripollès

Conèixer  la  situació
laboral al Ripollès, i de les
necessitats  del  municipi
en aquesta matèria

Elaborar un informe de la
situació  laboral  a  la
comarca del Ripollès

Estudi realitzat 2017 Joves de 16 a 30
anys

Regidoria de
promoció

econòmica, Oficina
Jove del Ripollès,

SOC, Ripollès
Desenvolupament i

UIER

16 Programa Odisseu

Mantenir  el  treball
conjunt  i  la  coordinació
amb  el  programa  de
retorn  de  joves  en  medi
rural

Realitzar  reunions
periòdiques  per  tal  de
seguir  desenvolupant
projectes

Nombre d'actuacions
portades a terme

2016-2019 Joves de 16 a 30
anys

Regidoria de
promoció

econòmica, Oficina
Jove del Ripollès i

Odisseu

Valoració qualitatiu 
de les intervencions
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17

Plataforma  de
seguiment  de  joves
quan  aquests  marxen
del territori 

Mantenir un contacte amb
els  i  les  joves  que  per
motius  formatius  i/o
laborals  marxen  del
territori  per tal  d'estudiar
o treballar 

Crear  un  mecanisme
d'informació  permanent
amb aquests joves, per tal
que no perdin el contacte
amb  el  territori  i  les
oportunitats  que  hi
sorgeixen

Creació de la 
plataforma de 
comunicació 

2018 Joves de 18 a 30
anys

18 Saló de l'Ocupació 

Donar a conèixer als i  les
joves  del  territori,  les
necessitats  de  treball  de
les  empreses  de  la
comarca del Ripollès

Crear  un  Saló  de
l'Ocupació, en el marc del
Saló de l'Ensenyament del
Ripollès

Creació del Saló de 
l'Ocupació

2017 Joves de 16 a 30
anys

Regidoria de
promoció

econòmica, Oficina
Jove del Ripollès,

UIER, Ripollès
Desenvolupament i

Odisseu

Nombre d'estands i 
joves participants al 
saló

Valoració qualitativa

Garantia Juvenil

19 Taula  de  referents  de
Garantia Juvenil

Afavorir  els  espais  de
coordinació i relació entre
els  agents  que  treballen
amb joves

Realitzar  com  a  mínim,
una  reunió  a  l'any,  de  la
Taula  de  referents  de
Garantia Juvenil

Nombre de taules 
realitzades

2016-2019 Joves de 16 a 29
anys

Impulsora de
Garantia Juvenil i
Oficina Jove del

Ripollès

Nombre de 
professionals que 
assisteixen a les 
trobades

20 Difusió  a  empreses,
organitzacions i joves

Donar  a  conèixer  la
Garantia Juvenil entre tots
els  professionals  que
treballen amb joves

Realitzar  sessions
informatives  sobre  el
programa  i  el  que  pot
oferir

Nombre de sessions 
informatives 
realitzades

2017-2019 Joves de 16 a 29
anys

Impulsora de
Garantia Juvenil i
Oficina Jove del

Ripollès

Nombre de 
professionals 
assistents a les 
sessions

21

Contractació  de  joves
en  pràctiques  a  través
del  programa  Garantia
Juvenil

Afavorir  els  exemples  de
formació  i  treball  que  es
puguin promoure des dels
municipis

Donar  una  oportunitat
laboral i formativa als i les
joves del  municipi que es
troben  sense  estudiar  ni
treballar

Nombre de joves 
que es beneficien 
dels contractes de 
pràctiques

2016-2017 Joves de 16 a 29
anys

Regidoria de
promoció

econòmica i
impulsora de

Garantia JuvenilInforme de valoració 
final
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22 Enquesta als i les joves
de cursos finalistes

Conèixer  els  interessos
dels  i  les  joves  del
territori, pel que fa a l seu
futur  formatiu  i
professional 

Realitzar  una  enquesta  a
tots  els  cursos  finalistes
del  Ripollès,  per  tal  de
conèixer  quins  estudis
volen cursar els i les joves
del territori 

Nombre d'enquestes
omplertes pels i les 
joves de la comarca 
del Ripollès

2016-2019
Joves de 16 a 30

anys

Impulsora de
Garantia Juvenil i
Oficina Jove del

Ripollès
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C. Polítiques d'accés a l'habitatge

Nº Actuació Objectius específics Objectius operatius Indicadors Calendari Població diana Qui més intervé? Pressupost

Accés a l'habitatge

23
Coordinacions  amb
l'Oficina d'Habitatge de
Ripoll

Conèixer  les  necessitats
del  municipi  en  matèria
d'habitatge

Realitzar  dues  reunions  a
l'any  amb  l'oficina
d'habitatge de Ripoll 

Nombre de reunions 
realitzades 2016-2019 Joves de 18 a 30

anys

Oficina Municipal
d'Habitatge de

Ripoll

24
Difusió  de  la  Borsa
Comarcal  d'habitatges
de lloguer

Donar  a  conèixer  l'oferta
comarcal  d'habitatges  de
lloguer  entre  la  població
jove

Fer  fer  de  pont  d'unió
entre  l'Oficina  Municipal
d'Habitatge de Ripoll i els i
les joves del municipi 

Nombre de joves 
que venen a 
informar-se sobre 
habitatge 

2016-2019 Joves de 18 a 30
anys

Oficina Municipal
d'Habitatge de

Ripoll

25
Informació  de  temes
relacionats amb l'accés
a l'habitatge

Facilitar  informació
necessària,  entre  el
col·lectiu  de  joves,  per
l'accés a l'habitatge

Fer  difusió  del  casal  de
joves i l'oficina jove, com a
espai  d'informació  en
matèria d'habitatge 

Nombre de joves 
que venen a 
informar-se i 
derivacions a altres 
serveis

2016-2019 Joves de 18 a 30
anys

Oficina Municipal
d'Habitatge de

Ripoll i Oficina Jove
del Ripollès

26 Habitatge jove
Afavorir  la  creació
d'habitatge destinat per a
joves, al municipi de Ripoll

Vetllar  per  la  creació
d'habitatge jove de lloguer
al  municipi  de  Ripoll,  a
través de l'ajuntament de
Ripoll 

Nombre d'habitatges
creats

2016-2019

Oficina Municipal
d'Habitatge de

Ripoll i Regidoria
de promoció
econòmica

Nombre de joves 
que es beneficien 
d'aquests habitatges

27 Espai compartir pis
Fomentar  el  fet  de
compartir  pis  entre  els  i
les joves de Ripoll 

Crear un plafó al Casal de
joves El Galliner on hi hagi
una  comunicació
bidireccional,  per  tal  de
trobar  company/a  de  pis
al  municipi  i/o  a  la
comarca

Nombre de joves 
que utilitzen el plafó 
de l'espai Compartir 
Pis

2017 Joves de 18 a 30
anys

Oficina Municipal
d'Habitatge de

Ripoll i Oficina Jove
del Ripollès
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D. Polítiques de participació i informació 

Nº Actuació Objectius específics Objectius operatius Indicadors Calendari Població diana Qui més intervé? Pressupost

Jove participa!

28 Consell  de  joves  de
Ripoll

Potenciar  i  afavorir  nous
espais  i  canals  de
participació pels i les joves
de Ripoll 

Crear  un consell  de joves
de Ripoll,  com a espai de
participació  juvenil  al
municipi 

Creació del consell 
de joves

2017 Joves de 14 a 25
anys

Oficina Jove del
Ripollès i regidoria

de convivència i
participació 

Nombre de joves 
que hi participen

Valoració qualitativa

29 Espai  participa al  casal
de joves

Millorar  el  funcionament
del  casal  de  joves,
adequant-lo als interessos
i  necessitats  dels  i  les
joves

Crear  un  espai  de
participació,  dins  el  Casal
de joves El Galliner, per tal
que els i  les joves puguin
fer les seves propostes

Creació de l'espai 
participa 

2017-2018 Joves de 12 a 18
anys

Oficina Jove del
Ripollès i regidoria

de convivència i
participació 

Nombre de joves 
que hi participen

Valoració qualitativa

30 Pressupostos
participatius

Crear  nous  espais  de
participació  juvenil  al
municipi  de  Ripoll,
implicant els i les joves en
tot el seu procés

Crear  uns  pressupostos
participatius,  per  tal  que
el  col·lectiu  de  joves  del
municipi pugui decidir 

Creació dels 
pressupostos 
participatius

2018 Joves de 14 a 30
anys

Oficina Jove del
Ripollès i regidoria

de convivència i
participació 

Nombre de joves 
que hi participen

Valoració qualitativa

Suport a l'associacionisme

31
Suport  i  recursos  per
les  entitats  juvenils  de
Ripoll 

Facilitar recursos i suport a
les  entitats  juvenils  del
municipi,  així  com  també
potenciar-ne la creació de
noves

Oferir  suport  tècnic,
metodològic  i  recursos  a
les  entitats  existents  i
afavorir  la  creació  de  2
entitats  juvenils  més  al
municipi de Ripoll 

Nombre d'entitats 
que utilitzen els 
recursos (tècnics, 
material i 
d'infraestructura) del
casal de joves

2016-2019 Joves de 16 a 25
anys

Oficina Jove del
Ripollès i regidoria

de convivència i
participació 

Nombre d'entitats de
nova creació 
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32 Fira d'entitats de Ripoll

Fer difusió de les entitats
del  territori,  entre  el
col·lectiu de joves, per tal
d'afavorir  la  seva
implicació i participació

Crear una fira d'entitats de
Ripoll,  per tal  de donar a
conèixer  la  tasca  que
realitzen  aquestes
organitzacions 

Creació de la fira 
d'entitats de Ripoll 

2017 Joves de 16 a 30
anys

Regidoria de
convivència i
participació,

regidoria d'esports,
regidoria de

cultura i regidoria
d'entitats

Nombre d'entitats i 
de joves que hi 
participen

Valoració qualitativa

33 Taula d'entitats juvenils
de Ripoll

Potenciar  els  espais  de
trobada entre  les  entitats
juvenils de Ripoll

Mantenir  i  afavorir  la
participació de les entitats
a  la  Taula  d'entitats
juvenils  de  Ripoll,  com  a
espai 

Nombre de taules 
d'entitats realitzades

2016-2019 Joves de 16 a 30
anys

Regidoria de
convivència i
participació i

regidoria d'entitats

Nombre d'entitats 
participants a cada 
taula

Valoració qualitativa

Informació Juvenil

34 Oficina  Jove  del
Ripollès

Promocionar  i  potenciar
l'Oficina  Jove  del  Ripollès
com a espai de referència
per a la informació juvenil
a la comarca

Crear un projecte propi de
l'OJ  Ripollès,  per  tal
d'adequar-la  a  les
necessitats dels i les joves
del territori 

Creació del projecte 
de l'Oficina Jove del 
Ripollès 2017 Joves de 12 a 29

anys
Oficina Jove del

Ripollès
Valoració qualitativa

35
Xarxes  socials  i  noves
tecnologies

Apropar el  Casal  de joves
El  Galliner i  l'Oficina Jove
del Ripollès al col·lectiu de
joves del territori, a través
de  les  xarxes  socials  i  les
noves tecnologies

Seguir  potenciant  els
canals  d'informació
virtuals (facebook, twitter,
etc.)  i  crear-ne  de  nous,
per  tal  d'adequar-los  a la
realitat dels i les joves del
territori 

Crear un compte 
d'instagram de Ripoll
Jove

2016-2019 Joves de 12 a 29
anys

Oficina Jove del
Ripollès i regidoria

de noves
tecnologies

Nombre de joves 
que es posen en 
contacte a través de 
les xarxes socials
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E. Polítiques d'oci, culturals i esports

Nº Actuació Objectius específics Objectius operatius Indicadors Calendari Població diana Qui més intervé? Pressupost

Agenda Jove de Ripoll

36
Programació estable de
cursos,  activitats  i
tallers per a joves

Dinamitzar la programació
d'activitats  per  a  joves  a
través de l'Agenda Jove de
Ripoll 

Organitzar  una
programació  trimestral,
adequada  als  interessos  i
necessitats dels i les joves
del territori 

Nombre d'activitats 
organitzades cada 
trimestre

2016-2019 Joves de 12 a 30
anys

Oficina Jove del
Ripollès, regidories
de cultura, esports

i festes
Nombre de joves 
inscrits 

Valoració qualitativa

37 Nit de terror

Crear  un  esdeveniment
d'oci  nocturn  alternatiu,
d'una periodicitat  anual,  i
amb  la  col·laboració  del
consell de joves de Ripoll 

Organitzar  una  nit  de
terror  al  cinema  comtal,
amb  la  projecció  de  12h
de cinema de terror

Nombre de jove 
participants 
(organitzant i/o fent 
de públic)

2017 Joves de 12 a 30
anys

Regidoria de
cultura 

Valoració qualitativa

38 Grup de teatre jove Potenciar  la  creació  i  la
producció cultural jove 

Afavorir  la  creació  d'un
grup  de  teatre  jove,
vinculat al casal de joves

Creació del grup de 
teatre jove

2018 Joves de 14 a 20
anys

Regidoria de
culturaNombre de joves 

que hi participen

39 Lan Party de Ripoll

Promoure  unes  jornades
entorn a les TIC, l'educació
i el software lliure, on els
joves  siguin  els
protagonistes  en
l'organització

Organitzar  una  jornada
d'oci tecnològic al Casal de
joves El Galliner

Cració de la Lan 
Party

2016 Joves de 16 a 30
anys

Oficina Jove del
Ripollès i regidoria

de noves
tecnologies

Nombre de joves 
participants

Valoració qualitativa

40 Gaudeix  tot  l'any  al
Ripollès

Oferir  una  oferta  d'oci
saludable al llarg de l'any,
a  través  de  sortides  i
activitats fora del territori,
durant  els  caps  de
setmana i les vacances

Realitzar  un  mínim  de  4
activitats  a  l'any,  amb  la
participació dels i les joves
del  territori,  per  tal
d'adaptar-les  als  seus
interessos i necessitats

Fer 4 sortides al llarg 
de l'any

2016-2019 Joves de 12 a 17
anys

Oficina Jove del
Ripollès i resta

d'ajuntaments de
la comarca

Nombre de joves 
participants

Valoració qualitativa

112



Pla Local de Joventut de Ripoll 2016-2019

41 Cultura Jove

Apropar i donar a conèixer
la cultura al col·lectiu de 
joves, a través de 
descomptes en les 
activitast

Oferir descomptes als i les 
joves de Ripoll, per tal que
assisteixin a les activitats 
que formen part de la 
programació cultural del 
municipi, ja siguin 
municipals o d'entitats

Nombre de joves 
que participen de la 
iniciativa

2017
Joves de 16 a 20

anys
Regidoria de

cultura 

Nombre d'entitast i 
organitzacions que 
s'acullen a fer 
descomptes

Valoració final de 
l'activitat

Locals d'assaig de Ripoll

42 Mostra  de  grups  de
Ripoll

Potenciar  i  donar  a
conèixer els locals d'assaig
de Ripoll, com a espais de
promoció i creació musical
al municipi 

Fer una mostra de grups,
dins  la  fira  d'entitats  de
Ripoll,  per tal  de donar a
conèixer l'espai i els grups
que en formen part 

Nombre de grups 
participants

2017 Joves de 16 a 30
anys

Regidoria de
cultura

Nombre de joves 
interessats en els 
locals d'assaig

Valoració qualitativa

43 Dinamització  grups
locals d'assaig

Afavorir la comunicació i la
millora de la relació entre
els i les joves que formen
part dels locals d'assaig de
Ripoll 

Crear  espais  de trobada i
resolució  de  conflictes,  a
través  d'una  reunió
trimestral  amb  tots  els
grups

Nombre de trobades 
amb els grups dels 
locals d'assaig

2016-2019 Joves de 16 a 30
anys

Regidoria de
culturaNombre de grups 

participants a les 
trobades

44 Música en directe
Difondre la cultura musical
entre  els  i  les  joves  del
municipi de Ripoll

Organitzar  sessions  de
música  en  directe,  i
afavorir  que les  entitats  i
associacions  del  municipi
apostin per aquest format,
a  l'hora  d'organitzar
festes,  tenint  especial
deferència pels grups dels
locals d'assaig de Ripoll 

Nombre d'actuacions
de música en directe 
organitzades

2016-2019 Joves de 16 a 30
anys

Regidoria de
cultura

Nombre de joves 
participants en 
l'activitat

Valoració qualitativa
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Promoció de l'esport

45 Tornejos esportius
Potenciar  els  tornejos
esportius  organitzats  pels
mateixos joves

Organitzar  un  torneig  de
futbol  sala o futbol  7 per
part  d'un  grup  de  joves,
amb  la  participació  d'un
mínim  de  10  equips  de
tota la comarca

Nombre de joves 
implicats en 
l'organització

2017 Joves de 12 a 18
anys

Regidoria d'esports
i Oficia Jove del

RipollèsNombre de joves 
participants

Valoració qualitativa

46 Skate Park de Ripoll
Potenciar  la  pràctica  de
l'esport  a  l'aire  lliure  a
través de l'skate park

Afavorir  la  creació  d'un
torneig i/o open de skate,
juntament  amb  els  i  les
joves que l'utilitzen

Nombre d'activitats 
realitzades

2018 Joves de 12 a 25
anys

Regidoria d'esports
i Oficia Jove del

RipollèsNombre de joves 
participants

47 Esport femení

Treballar  per a la inclusió
del  col·lectiu  femení  dins
les  dinàmiques esportives
del municipi de Ripoll 

Vetllar per tal d'afavorir la
incorporació  del  públic
femení  en  totes  les
activitats  que  caire
esportiu  que  es  realitzin
des  de  la  regidoria  de
joventut, com ara tornejos
de futbol,  opens de skate
o sortida a unes tirolines

Nombre d'activitats 
esportives amb 
incorporació de 
noies

2017 Joves de 12 a 18
anys

Regidoria d'esports
i Oficia Jove del

Ripollès
Nombre de noies 
participants

Valoració qualitativa
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F. Polítiques de promoció de la salut

Nº Actuació Objectius específics Objectius operatius Indicadors Calendari Població diana Qui més intervé? Pressupost

Hàbits de vida saludables

48 Setmanes  temàtiques
al casal de joves

Realitzar  campanyes
puntuals i realitzar accions
de prevenció relacionades
amb aspectes de salut

Organitzar  una  acció  de
sensibilització al trimestre,
coincidint  amb  els  dies
internacions i/o mundials

Nombre d'accions 
realitzades 2016-2019 Joves de 14 a 30

anys

Oficina Jove del
Ripollès, Hospital
de Campdevànol i

CAP de Ripoll Valoració qualitativa

49
Tarda  Jove  de
Sexualitat  i  Tarda  Jove
d'Alimentació

Potenciar  la  informació
relacionada  amb  la
sexualitat, les malalties de
transmissió  sexual  i
l'alimentació  saludable,
entre  els  i  les  joves  del
territori 

Realitzar  un
assessorament  setmanal
gratuït,  anònim  i
confidencial,  amb  la
llevador  de  l'Hospital  de
Campdevànol  i  quinzenal
amb  la  nutricionista  del
CAP de Ripoll 

Nombre de Tardes 
Joves realitzades

2016-2019 Joves de 12 a 30
anys

Oficina Jove del
Ripollès, Hospital
de Campdevànol i

CAP de Ripoll 

Nombre de joves 
que van a informar-
se a l'espai de les 
Tardes Joves de Salut

50 Difusió  dels  serveis  de
salut existents

Potencia  els  serveis
d'informació  relacionats
amb la salut, que hi ha al
territori

Fer  difusió  entre  el
col·lectiu  de  joves,  dels
serveis  de  salut  existents
al  territori,  siguin
específics per joves, o no

Nombre de joves 
derivats a serveis de 
salut del territori 

2016-2019 Joves de 12 a 30
anys

Oficina Jove del
Ripollès, Hospital
de Campdevànol,
CAS Ripoll, Salut
Mental i CAP de

Ripoll 

51
Formació a les entitats i
col·lectius  que  actuen
en l'àmbit de les festes

Treballar  el  consum  de
riscos  associat  al  consum
d'alcohol  en l'àmbit  de la
festa

Realitzar  una  formació
anual  a  entitats  i
col·lectius  de  Ripoll  que
actuen  en  l'àmbit  de  les
festes

Nombre de 
formacions 
realitzades

2017 Joves de 18 a 30
anys

Oficina Jove del
Ripollès i

Departament de
Salut

Nombre d'entitats i 
associacions que 
participen en les 
formacions

Valoració qualitativa
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52 Oci Nocturn alternatiu

Potenciar  els  espais  i  les
activitats  d'oci  saludable
existents  al  territori,
especialment  durant
l'horari nocturn

Crear  un  calendari  d'oci
nocturn  alternatiu,
adreçat  als  i  les joves  del
territori,  per  tal  de
prevenir conductes de risc 

Nombre d'activitats 
d'oci nocturn 
alternatiu realitzades

2017
Joves de 12 a 18

anys

Oficina Jove del
Ripollès i Regidoria

de Convivència i
Participació

Nombre de joves 
participants a les 
activitats

Valoració qualitativa

Salut emocional

53 Treball de les emocions

Afavorir  el  treball  de  les
emocions  entre  el
col·lectiu  de  joves  que
participen de les activitats
del casal de joves

Donar eines als i les joves,
per  tal  d'aprendre  a
identificar  les  seves
emocions i com gestionar-
les

Nombre d'activitats 
relacionades amb les
emocions que es 
realitzen

2016-2019 Joves de 12 a 18
anys

Oficina Jove del
RipollèsNombre de joves 

que participen de les
activitats

Valoració qualitativa

54 Espai  de  treball
personal “Expressa't”

Treballar  la  gestió
emocional  i  les  eines  pel
creixement  personal  amb
els i les joves de Ripoll 

Crear  un  espai  d'escolta
activa i d'acompanyament
als i les joves, dins l'espai
del casal de joves

Creació de l'espai

2018 Joves de 12 a 18
anys

Oficina Jove del
Ripollès

Nombre de joves 
que hi participen

Valoració qualitativa
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G. Cohesió social i equilibri territorial 

Nº Actuació Objectius específics Objectius operatius Indicadors Calendari Població diana Qui més intervé? Pressupost

Mobilitat

55 Bus  de  la  Festa  del
Ripollès

Evitar  riscos  associats  al
consum  d'alcohol  i  a  la
conducció,  durant  les
festes  majors  de  la
comarca

Afavorir que els i les joves
de  la  comarca  utilitzin  el
servei  de  bus  de  la  festa
per  desplaçar-se  a  les
diferents festes majors del
territori 

Nombre de 
municipis que 
sol·liciten el bus

2016-2019 Joves de 16 a 30
anys

Oficina Jove del
Ripollès i

ajuntaments de la
comarca del

Ripollès

Nombre de joves 
que utilitzen el servei

Valoració qualitativa

56
Ajudes i subvencions al
transport

Vetllar per la millora de les
comunicacions  entre  el
municipi  de  Ripoll  i  les
comarques  i/o  territoris
on es centralitzen la oferta
laboral  i  formativa  dels  i
les joves de Ripoll 

Seguir  reclamant  ajudes  i
subvencions  pels  i  les
joves estudiants,  que han
de  desplaçar-se  del
territori  per  tal  de  cursar
estudis superiors

Creació de les línies 
de subvenció

2016-2019 Joves de 17 a 25
anys

Oficina Jove del
Ripollès i regidoria

de promoció
econòmica

Nombre de joves 
que fan us del 
transport públic per 
tal d'arribar al lloc on
cursen els estudis

Cohesió social 

57 Participació de tots els
col·lectius de joves

Potenciar  la  incorporació
de  joves  de  diferents
col·lectius, en les entitats i
el dia a dia del municipi de
Ripoll

Fer  de  pont  d'unió  entre
les entitats i col·lectius de
joves  del  municipi,  i  els  i
les joves de Ripoll 

Nombre de joves 
que formen part 
d'una entitat de 
Ripoll 

58
Coordinacions  Consorci
Benestar  Social  del
Ripollès

Realitzar  coordinacions
amb  el  Consorci  de
Benestar  Social  per  tal
d'incloure en les activitats
de  la  regidoria  de
joventut,  a  tots  els
col·lectius de joves

Fer  una  reunió  cada  dos
mesos  amb  les
educadores socials i altres
agents  que  intervinguin
amb els i les joves

Nombre de reunions 
de coordinació 
realitzades

2016-2019 Joves de 12 a 18
anys

Concorci de
Benestar Social del

Ripollès 
Nombre de joves 
derivats des del 
Consorci de Benestar
Social del Ripollès 
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59 Casal  de  joves  com  a
espai de cohesió

Afavorir  que  el  Casal  de
joves  El  Galliner
esdevingui  un  espai
inclusiu  i  on  hi  tinguin
cabuda tots els col·lectius
de joves del municipi

Treballar  per  tal  que  tots
els  i  les  joves  de  Ripoll
puguin trobar el seu espai
dins  el  casal  de joves  del
municipi 

Nombre de joves 
que participen del 
dia a dia del Casal de
joves El Galliner 2016-2019

Joves de 12 a 25
anys

Oficina Jove del
Ripollès i Consorci
de Benestar Social

del Ripollès
Valoració qualitativa
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5. AVALUACIÓ

L’avaluació de les polítiques de joventut és una part molt important dins el Pla Local de Joventut alhora que

necessària per tal de constatar si s’han assolit els objectius definits, i per tant, si les actuacions portades a

terme han tingut l’impacte previst en el moment del seu disseny i planificació.

Què s’avaluarà?

En l’avaluació  del  Pla  Local  de  Joventut  2016-2019  es  tindran  en  compte  dos  aspectes:  les  actuacions

definides en el disseny, i el conjunt del Pla Local de Joventut, a través dels seus objectius. 

-  Avaluació  de  les  actuacions:  Anualment  es  realitzarà  una  memòria  que  reculli  els  resultats  de  les

avaluacions realitzades a través de les activitats desenvolupades,  per part de la  tècnica de joventut de

Ripoll. En aquesta memòria es tindran en compte els possible suggeriments i comentaris sobre els programa

i actuacions que ens hagin fet arribar els joves a través de la tècnica de joventut, del correu electrònic o de

les xarxes socials (facebook, blogs, twitter, etc.).

-  Valoració  del  conjunt  del  Pla  Local  de  joventut,  a  través  dels  objectius :  Aquesta  avaluació  també es

realitzarà de forma anual, tenint en compte la valoració que s’hagi fet de les actuacions, i es centrarà en els

següents àmbits: 

• Avaluació de necessitats: Els objectius són coherents amb el diagnòstic? Cal adaptar els objectius

a una nova realitat? Les actuacions proposades estan servint per assolir els objectius i són coherents

amb la realitat actual?

•  Avaluació  de  la  implementació:  Els  indicadors  de  les  actuacions  assenyalen  que  algun  dels

objectius no s’està assolint? Per què? Els indicadors de les actuacions detecten que alguna de les

actuacions  no  funciona  o  no  permet  assolir  l’objectiu?  Cal  modificar  l’actuació?  Cal  anul·lar

l’actuació?  Hi  ha  aspectes  qualitatius  que els  indicadors  no recullen,  perquè que cal  reflectir  a

l’avaluació?

• Avaluació de la metodologia: El pla s’està duent a terme tal com s’havia dissenyat?, S’està realit -

zant correctament el treball transversal entre serveis?, La comunicació amb les altres institucions és

fluïda?, La comunicació i coordinació amb les entitats és correcta?, Els joves estan participant en la

implementació d’activitats?, La Comissió de Seguiment Tècnica i les subcomissions compleixen les

seves funcions?
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Qui avaluarà?

En la mateixa línia que en l’elaboració del Pla Local de Joventut, es buscarà la màxima participació possible

per dur a terme l’avaluació, per tal que aquesta sigui el més significativa possible. És per això que els agents

que es tindran en compte a l’hora de fer l’avaluació seran:

- Els joves de Ripoll mitjançant el Pla Local de Joventut

- L’ajuntament de Ripoll a nivell tècnic i polític

- Els agents socials del municipi mitjançant grups de discussió , reunions i qüestionaris

- Els tècnics de Joventut de la comarca del Ripollès

- Els tècnics de la resta d’àrees de l’ajuntament de Ripoll

Com s’avaluarà?

Per tal de fer l’avaluació del Pla Local de Joventut 2016-2019 s’utilitzaran tant tècniques qualitatives com

quantitatives. 

Les tècniques quantitatives seran totes aquelles  que ens permetran recollir  una avaluació  de dades de

quantitat, com per exemple el número d’assistents a una activitat o el grau de satisfacció dels participants

entre d’altres. Mentre que les tècniques qualitatives seran les que ens permetran obtenir els resultats d’una

manera més descriptiva i oberta. Aquesta darrera avaluació pot portar-se a terme a través de grups de dis-

cussió, reunions entre jove, etc. 

Quan s’avaluarà?

Existeixen quatre moments diferents en els que es valora adient portar a terme un procés d’avaluació del

Pla Local de Joventut 2016-2019. 

 Avaluació Inicial: És aquella que es dóna abans de començar les actuacions i serveix per avaluar el

PLJ de Ripoll. Aquesta avaluació ens permetrà veure si el Pla és l'adient a les necessitats prioritzades

de Ripoll.

 Avaluació Continuada: És aquella que es dóna durant la implementació del Pla. Aquesta avaluació

ens permetrà saber com s’està executant el Pla i ens permetrà saber  si cal reconduir qualsevol

aspecte en cas de que sigui necessari i continuar potenciant aquelles coses que estiguin funcionant.

 Avaluació Final: És aquella que es dóna un cop s’ha executat el Pla. Ens permetrà saber com s’ha

dut a terme el Pla Local: si s’han assolit els objectius, si les accions han estat les adequades, si els

recursos han estat els òptims, etc. D’aquí obtindrem els aspectes que han funcionat i que per tant,

cal mantenir-los i per altra banda ens sortiran els punts febles que caldria modificar en un futur.

 Avaluació Diferida: És aquella avaluació que es dóna un cop ha transcorregut el temps. Ens permet

avaluar l'impacte que en el seu moment va tenir la implementació del  Pla.
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Fitxa d'avaluació d'actuacions 

A continuació  es  presenta  el  model  de  fitxa  d'avaluació  que  s'utilitzarà  per  tal  d'avaluar  les  diferents

actuacions que conformen el Pla Local de Joventut de Ripoll 2016-2019.

AVALUACIÓ D'ACTUACIONS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE RIPOLL 2016-2019
EIX

PROGRAMA 

ACTUACIÓ 

AGENTS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

OBJECTIUS DE L'ACTUACIÓ

VALORACIÓ DE L'ACTUACIÓ

S'ADEQUA ALS OBJECTIUS PLANTEJATS INICIALMENT?

(Valorar si cal continuar-la portant a terme, si cal reformular algun aspecte, si cal deixar-la de fer, etc.)
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6. ANNEXES

6.1. Model d’entrevista als agents del territori

ENTREVISTA AGENTS DEL TERRITORI
Pla Local de Joventut 2016-2019

BLOC 1:
Percepció dels i de les joves del municipi/comarca

- Com veu els i les joves del municipi/de la comarca 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 interactua amb els i les joves del territori?
- 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?
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6.2. Fitxa de treball equip de govern

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ JUVENIL
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 problemàtiques 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 disposats 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

- 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 joventut treballeu des de la vostra
regidoria? Amb quines altres regidories us coordineu per tirar-los endavant?

5.  Quines propostes o accions per a joves teniu plantejades 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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6.3. Fitxa de treball oposició

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ JUVENIL

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 problemàtiques dels i les joves?
Com que la franja d'edat que engloba la joventut és tan àmplia (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.  Quines propostes o accions per a joves  creieu  que  es  podrien  plantejar  durant  els
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-ne beneficiari
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