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El document que us presentem és el Pla Local de Joventut 2022- 2025 de Llagostera que 
ha de marcar les línies de treball estratègiques per als propers 4 anys. Després d’una època 
convulsa i difícil pels joves, aquest pla intenta reflectir les necessitats dels joves des d’una 
mirada global i des de la perspectiva actual, on les llibertats i processos de descobriment i 
relació dels joves s’han vist modificats per la pandèmia. És en aquest punt on, els resultat 
d’aquest treball són especialment rellevants i on hem posat el focus. Avui, més que mai, 
s’han agreujat les diferències, perjudicis i violències per motiu de sexe, orientació sexual, ori-
gen, creença, . Aquest pla és el resultat del treball d’observació (del que els hi està passant 
als joves) i de  revisió (del que estem fent i cap a on hem d’anar). A través de diferents ses-
sions participatives, xerrades informals, qüestionaris i observació per part dels professionals, 
s’ha intentat fer una fotografia de la realitat dels joves al municipi per afrontar les polítiques 
de joventut des de la visió més realista possible.  

Com s’explicarà al llarg d’aquest document, la situació de la Casa de les Vídues, centre 
neuràlgic de les polítiques juvenils de Llagostera, ha sigut molt canviant des de l’anterior Pla 
Local de Joventut 2016-2019. Tot i així, es pretén seguir treballant per a que les persones 
joves se sentin acompanyades en el seu procés de desenvolupament i formació, fugint de 
l’adult centrisme. Esperem que els resultats obtinguts siguin prou acotats per apropar-nos al 
màxim a les necessitats dels nostres joves. Aquesta ha estat i segueix sent la nostra finalitat.

Mariona Puigbaldoyra, tècnica de joventut
Xarli Salas, dinamitzador juvenil
Sílvia Fà, regidora de Joventut de l’Ajuntament de Llagostera

1.1 PRESENTACIÓ

ESPAI
JOVE/
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1.1 FOTOGRAFIA DE LA REALITAT JUVENIL DE LLAGOSTERA

Característiques sociodemogràfiques

Índex de joventut: la població jove de Llagostera de 12 a 30 anys representa el 20,43% 
(1.843 joves) del total de la població del municipi. 

Índex d’immigració juvenil: el jovent d’origen immigrant representa el 21,98 % de la població 
jove de Llagostera.

Característiques estructuals

Recursos humans

Una professional tècnica de les polítiques juvenils 
12,5 hores setmanals.
 
Un professional de la dinamització juvenil 
25 hores setmanals.  

Professionals externs que desenvolupen diferents programes: 
garantia juvenil, aula reaprèn, reactiva’t.

Recursos econòmics

El pressupost de l’Ajuntament de Llagostera per l’any 2022 és de 9.575.000,00 € 

El pressupost de la regidoria de joventut per l’any 2022: 36.000 €

Percentatge que representa el pressupost de la regidoria de joventut destinat a joves de 12 a 30 
anys: 0,37 % del pressupost. 

Pressupost de les activitats de joventut per l’any 2022: 9.000,00 €

El pressupost destinat a activitats per a joves representa el 25 % del pressupost de l’àrea.

Recursos funcionals

L’ajuntament de Llagostera disposa de l’edifici de la Casa de les Vídues, al cas antic del poble, 
com a centre neuràlgic de les polítiques de joventut municipals. 
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2.1 METODOLOGIA

Donar solucions reals per a un món real passa per saber extraure la informació necessària 
sobre les persones i els contextos on aquestes operen. 
Els resultats d’aquest document ens han de servir per marcar les polítiques de joventut de Lla-
gostera durant els propers quatre anys. És per això que, conscients de la importància d’encer-
tar bé les polítiques i els diners que s’hi inverteixen, des de l’àrea de joventut de Llagostera vam 
iniciar aprincipis de 2021 un procés de participació per establir aquestes polítiques i per marcar 
les directrius del nou espai jove i les seves polítiques al municipi. Aquesta diagnosi inicial es va 
dur a terme al llarg del 2021. 
El Pla Local de Joventut 2022-2025 és el resultat d’un llarg període de disseny de les noves po-
lítiques juvenils de Llagostera. Aquest procés ha estat liderat per l’Àrea de Joventut de l’Ajun-
tament, procurant en tot moment mantenir com a protagonistes els joves.

2.1.1 METODOLOGIA DE LA DIAGNOSI

La redacció de la diagnosi del Pla Local de Joventut parteix de la reflexió prèvia de la Regidoria 
de Joventut i l’Equip de Govern, basada en les següents dimensions: 

QUALITATIVES
- Anàlisi prèvia de la pròpia regidoria
- L’experiència acumulada al llarg dels anys
- Taula de joves convocada a l’Espai Jove Ca La Viudi.
- Sessions participatives a les aules de l’Institut.
- Avaluació de les polítiques de joventut 2016-2020.
- Taula de tècnics de l’Ajuntament.
- Taula tècnica d’infància i joventut
- Avaluació de les polítiques municipals amb les diferents àrees.
- https://siapjove.udg.edu/
- Protocol de les violències masclistes en espais d’oci de Llagostera 2021
- Pla educació 360 2022-2025
- Pla local d’esports 2021-2027

Els joves 
necessiten 
espais de 
socialització
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PARTICIPACIÓ

TRANSFORMACIÓ

INTEGRALITAT

QUALITAT

 

2.1.2 METODOLOGIA DEL DISSENY

La diagnosi ens dona la informació per marcar el objectius estratègics i 
plantejar així les línies d’intervenció  i la metodologia de treball per im-
plantar-los. Per al disseny del pla s’ha tingut en compte el Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya 2010-2020 i els seus principis rectors com a 
referents teòrics i metodològic en el disseny, la implementació i l’avalua-
ció de les polítiques de joventut d’una forma transversal  .

Aquests principis rectors són:

 Governança, corresponsabilitat, arrelament i vincles socials

 Universalisme, inclusió, lluita contra les desigualtats

 Interdepertamentalitat, interinstitucionalitat (govern multinivel)

 Adequació a la realitat, innovació i creativitat, avaluació i proximitat.

QUANTITATIVES
- Enquesta passada als joves d’entre 20 i 30 anys del municipi.
- Anàlisis de les dades extretes del padró municipal i de les bases de dades Xifra i d’Idescat.
- https://siapjove.udg.edu/
- Protocol de les violències masclistes en espais d’oci de Llagostera 2021
- Pla educació 360 2022-2025
- Pla local d’esports 2021-2027
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2.1.2 METODOLOGIA DE L’AVALUACIÓ

L’avaluació ens ha de donar les eines per valorar el seguiment del Pla Local i a seva execu-
ció al llarg dels propers 4 anys. És per això que s’han previst tres fases d’avaluació:

1. AVALUACIÓ CONTINUADA

Per cada acció a través dels indicadors de seguiment concrets.

2. AVALUACIÓ ANUAL

Una memòria anual que ens ajudi a recollir els objectius complerts i ens doni una visió glo-
bal de passat per tal d’enfocar el futur amb prespectiva.

3. AVALUACIÓ FINAL

Una avaluació final que ens permeti visualitzar l’eficiència del Pla i les accions desenvolu-
pades i que, a la vegada, ens doni informació per a la redacció del següent Pla Local de 
Joventut des d’un punt de vista realitsta.  
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3.1 INTRODUCCIÓ AL PROCÉS DE DIAGNOSI 

Parlar d’una diagnosi d’un any, considerem que no seria fidel a la forma de fer polítiques 
juvenils que creiem. La diagnosi real comença des de l’endemà de redactar l’anterior pla 
local, l’any 2016, avaluant les polítiques i cada una de les accions que es realitzen des de 
l’àrea és com hem pogut arribar a on som ara. 
Després del darrer Pla Local que preveia la construcció d’un nou model d’espai jove a 
Llagostera, fruit d’un estudi realitzat per Elisava, Escola de disseny de Barcelona, el 2016 
es van començar a executar les obres de reahbilitació del nou edifici on es siturarien les 
activitats de l’àrea: la Casa de les vídues, un espai on els joves podrien desenvolupar-se 
creativament a través de l’aprenentatge i del suport cap a l’emancipació. 
El 2017 La Casa de les vídues va ser una realitat que va permetre començar a desenvo-
lupar amb dignitat i eficàcia les polítiques previstes, sobretot, en l’àmbit educatiu. Tant és 
així que el maig del 2019, les polítiques educatives iniciades des de l’àrea de joventut van 
permetre consolidar una àrea d’educació que, sense deixar la Casa de les vídues i el treball 
coordinat, va emprendre el seu propi camí. Des de llavors, el pes de les polítiques educa-
tives es desenvolupa des de la seva pròpia àrea, sempre en coordinació i treball compartit 
amb l’àrea de joventut.  

La diagnosi s’ha desenvolupat a través d’entrevistes, debats i enquestes per tal de visualit-
zar l’evolució de necessitats i la valoració dels serveis posats en marxa en aquests darrers 
temps. S’ha treballat amb els joves usuaris de la Casa de les vídues, amb els joves de l’IES, 
amb joves de 20 a 30 anys, amb tècnics, amb polítics, amb el sector educatiu, esportiu i 
cultural i, paral·lelament,  s’ha fet una enquesta per a joves de 12 a 29 anys de la qual s’han 
rebut 125 respostes. De tot plegat, n’hem extret les conclusions que ens han portat a la 
redacció d’aquest Pla.  
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3.2 LA REALITAT DELS JOVES DE LLAGOSTERA

3.2.1 EL MUNICIPI

SITUACIÓ
Llagostera es troba situat a l’extrem meridional de la comarca del Gironès, a 1h i 15 min de 
Barcelona, a 30 min de Girona i a 20 min de poblacions com Tossa de Mar o Sant Feliu de 
Guíxols, a la Costa Brava.

Pel que fa a infraestructures, la principal via de comunicació del municipi és per carretera. 
No compta amb xarxa ferroviària, si bé es troba a aproximadament a 15 min de la parada 
més propera, Caldes de Malavella. La connexió amb transport públic es basa en l’autobús 
(Teisa connecta amb la Costa Brava i ATM amb l’àrea metropolitana de Girona).

El seu terme municipal (76,4 km2) limita amb els municipis de Santa Cristina d’Aro, Caldes 
de Malavella, Tossa de Mar i Cassà de la Selva. Per tant a nivell comarcal el municipi està 
limitat per La Selva i el Baix Empordà les quals a causa de la proximitat s’estableix un fort 
vincle. 

Per l’est, Llagostera s’integra dins de la zona boscosa del massís de les Gavarres i pel nord 
i nord-oest per una plana de conreus. A l’extrem oposat hi trobem l’Ardenya o Massís de Ca-
diretes, que ocupa gran part del terme per la zona sud. La situació estratègica del municipi 
l’ha convertit en terra de pas i connexió de l’interior amb la Costa Brava.  
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HISTÒRIA
Ja des del paleolític es té coneixement de nuclis habitats dins la zona que actualment ocupa 
el terme municipal. Durant l‘època medieval, Llagostera –només configurada pel nucli antic 
cerclat per la muralla– va esdevenir baronia l‘any 1375.

A partir del segle XVIII gràcies a una prolífica indústria surera, que va ser durant molts anys 
el motor de l‘economia, Llagostera no ha deixat de créixer fins a convertir-se avui en un mu-
nicipi de més de 8.000 habitants. La plaça del Castell acull, des de l‘any 1982, un monument 
que recorda els temps en què la vila va ser gratificada amb el privilegi reial. Aquest va se 
concedit a Llagostera i a Caldes de Malavella l‘any 1241, quan s dos municipis formaven una 
batllia reial. El privilegi, que redimia els habitants de les dues poblacions de certes càrregues 
feudals, va ser ratificat posteriorment per Carles IV, el 1793.

L‘església de Sant Fèlix data del segle IX, tot i que les restes del temple original són ben es-
casses. De l‘altar construït a finals de segle XV, dedicat a Sant Julià, no en queda cap vestigi, 
així com tampoc del retaule major barroc que va ser destruït per la guerra civil. Actualment el 
temple, de façana barroca, està configurat per una nau gòtica amb capelles laterals. La ca-
pella del Sagrat Cor, de la dècada dels 50, és obra de Pere Falcó i Golondrina. Fa uns anys, 
l‘interior de l‘església ha estat netejat i restaurat.

El barri de Reramur il·lustra perfectament la configuració medieval de la vila dins la muralla 
que antigament marcava els límits del poble a l‘entorn del castell i l‘església.

/10/
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Sra. Pilar Aliu Bou 
Junts per Llagostera

Sr. Robert Montiel i Molina
Junts per Llagostera

Sr. Marc Peyrecave i Vidal
Junts per Llagostera

Sra. Irene Miquel i Valentí
Junts per Llagostera

Sr. Adrià Guinó
Junts per Llagostera

Sr. Àlex Maqueda Moreno
Partit Socialista de Catalunya 

EQUIP DE GOVERN

ALCALDE

REGIDORS

Sr. Antoni Robledo Navarro
Urbanisme, residència Josep Baulida, seguretat ciutadana, protecció civil, manteniment d’edificis, 
llicències d’activitats i jutjat de pau.

3.2.2 ESTRUCTURA POLÍTICA DE L’AJUNTAMENT

Sr. Eduard Díaz Capallera 
Noves tecnologies, turisme, festes, promoció econòmica i participació i transparència.

Sra. Sílvia Fà Cateura
Educació, joventut i esports.

Sra. Glòria Malagón Aguilera
Salut, brigada, mobiliari urbà, neteja viària, control de plagues i animals de companyia.

Sr. Enric Ramionet Lloveras
Cultura, comunicació, habitatge i sobiranies.

Sr. David Parron Ojeda
Hisenda, medi ambient i medi rural i forestal.

Sra. Anna Viñas Roca
Drets socials i feminismes.

OPOSICIÓ
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3.2.3 ESFERA TÈCNICA DELS SERVEIS DIRIGITS A JOVES A LA CASA DE LES 
VÍDUES
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ESPAI JOVE CA LA VIUDI

L’espai jove calaviudi de Llagostera està situat a la Casa de les Vídues, edifici 
inaugurat l’any 2016 després d’un llarg procés de remodelació.
La Casa de les vídues inclou l’espai jove CLV i tots els seus serveis, l’Escola 
d’art Pere Mayol, l’àrea d’educació i el centre de recursos tecnològics de Lla-
gostera..
La casa de les vídues va néixer amb l’objectiu d’esdevenir un nucli de creació 
i innovació on els joves hi puguin trobar un espai per al seu desenvolupament, 
creixement personal i un lloc d’acompanyament pel seu procés d’empancipació 
vital.

3.2.4  EQUIPAMENTS I RECURSOS JUVENILS
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SKATEPARK
L’equipament esportiu de l’Skate-
park, s’ha convertit en molt més 
que un lloc on patinar. Per a tots 
els joves és un lloc de reunió i de 
trobada amb els altres joves del 
municipi. 
Fruit dels dos darrers Plans Locals, 
amb l’assessorament d’un expert, 
es va dissenyar el nou skatepark 
(l’any 2014 i ampliar (l’any 2017). 
Aquests dos esdeveniments no te-
nen altra explicació que l’elevat i 
bon ús que se’n fa. 

Es
pa

is
 d

e 
re

fe
rè

nc
ia

 i 
ús

 
ju

ve
ni

l

EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
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L’IES LLAGOSTERA

L’IES Llagostera és un centre educatiu que dona cobertura a l’Ensenyament Secun-
dari Obligatori i algunes línies de batxillerat. Teòricament, L’edat dels destinataris 
d’aquest servei és d’entre 12 a 16 anys (ESO) i 16 a 18 (batxillerat).

L’àrea de Joventut treballa colze a colze amb el centre a través de diferents projec-
tes:
- Projectes PICES, Punt d’informació juvenil a l’IES
- Trobada de delegats del Gironès
- Ple juvenil
- Punt lila
- Tallers diversos
- Xerrades
- Visites
- Projecte A-taca
L’IES compta amb un total de 351 alumnes d’ESO i 129 de Batxillerat durant el curs 
2021-2022 a més de 14 alumnes del PTT d’Auxiliar de vivers i jardins que se situa 
a la Casa de les Vídues.

PLACES I CARRERS DE LLAGOSTERA
Les places i carrers de Llagostera són espais propis dels joves. En ells hi transiten, 
s’hi relacionen i hi interactuen.
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LLAGOSTERA RÀDIO

Llagostera Ràdio porta 29 anys en antena i treballa per ser una emissora jove i 
dinàmica. Llagostera Ràdio, sintonitza el 105.7 i connecta a www.llagosterara-
dio.cat i baixa‘t l‘APP per a Smartphone des d‘aquí

La història de Llagostera Ràdio comença l’any 1983 quan un grup de jovent 
amb iniciativa del poble té la idea de fer una ràdio Local, i es comencen a mou-
re. Actualment, Llagostera Ràdio està dirigida per dos joves del municipi, per 
tant, es pot determinar que s’ha establert
una evolució generacional i alhora, una evolució a nivell d’infraestructura. El 
contingut de la programació de l’emissora sempre ha estat una fórmula que 
combina la música amb els programes propis de contingut. Al llarg dels anys 
s’han emès una gran diversitat de
programes. Així doncs, la radio exerceix un paper de difusió i alhora un mitjà de 
comunicació que els joves en poden fer us. Tanmateix, cal destacar la funció 
formativa que exerceix Llagostera Ràdio
vers els joves del municipi ja que els responsables potencien la introducció 
de coneixements, implicació i participació d’aquest mitjà de comunicació. Fi-
nalment, comentar que l’ajuntament s’implica a partir de la dotació econòmica 
anual per tal de mantenir les instal·lacions de forma adequada.

Llagostera Ràdio està dirigida per dos joves del municipi. El contingut de la 
programació de l’emissora sempre ha estat una fórmula que combina la música 
amb els programes propis de contingut. 
Així doncs, la ràdio exerceix un paper de difusió i alhora un mitjà de comunica-
ció que els joves en poden fer us. Tanmateix, cal destacar la funció formativa 
que exerceix Llagostera Ràdio vers els joves del municipi ja que els responsa-
bles potencien la introducció de coneixements, implicació i participació d’aquest 
mitjà de comunicació.

EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

cu
ltu

ra
ls
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ÀREA DE CULTURA

L’Escola Municipal d’Art Pere Mayol 
està situada a l’edifici de la Casa de les 
vídues, on s’ubica l’espai jove. És una 
de les escoles d’art més antigues de la 
província. Nascuda l’any 1892, no ha 
cessat la seva activitat des d’aleshores. 

A partir de l’any 2013 l’Ajuntament va 
fer una aposta important per a donar-li 
visibilitat i fer-la més propera al públic 
en general. Actualment hi ha uns cent 
cinquanta alumnes. L’Escola d’art orga-
nitza cursos per joves i obre les seves 
portes als joves monitors i premonitors 
en les seves activitats d’estiu a banda 
de ser espai de formació, creació i acti-
vitat artística obert al públic en general, 
que dinamitza el municipi i el seu en-
torn més proper. L’escola d’art és qui 
gestiona les sales d’exposicions de “La 
Caixa” i de Can Roure, on es progra-
men exposicions al llarg de l’any.

EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

cu
ltu

ra
ls

Arxiu municipal
L’Arxiu és el servei municipal encarregat d’organitzar i gestionar la documentació administrativa 
produïda per l’Ajuntament de Llagostera i de fer-la accessible al ciutadà. 
També vetlla per la recuperació i conservació del patrimoni documental del municipi i per fer-ne 
difusió.
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Centre Cultural Can Roig - Biblioteca

La Biblioteca Julià Cutiller és un servei municipal 
que pertany al Sistema de Lectura Pública de Cata-
lunya i forma part del Servei de Biblioteques de la Di-
putació de Girona. Com a servei de biblioteca pública 
del municipi, s’ofereix per a satisfer les necessitats de 
coneixement i d’informació que puguin tenir els usuaris 
i usuàries, proporcionant-los alhora les condicions bà-
siques per a la formació i l’autoaprenentatge, així com 
per a l’assoliment del desenvolupament cultural.
A més d’això, organitza activitats de foment de la lectu-
ra, exposicions, formacions, etc.

Can Caciques
El Centre d’Interpretació de Llagostera Can Caciques és un equipa-
ment destinat a l’estudi, la preservació i la difusió del patrimoni llagos-
terenc, amb especial atenció a les col·leccions d’arqueologia i etnologia 
que custodia l’Ajuntament de Llagostera. Disposa d’activitats educati-
ves destinades a joves com ara tallers, visites guiades, etc. 
També acull les oficines de l’àrea de cultura, centre neuràlgic de l’orga-
nització i  promoció de la cultura i festes del municipi.

EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
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ÀREA D’ESPORTS
Llagostera és un poble on l’esport hi té un pes molt important. A la darre-
ra enquesta entre els joves, l’esport suposa l’activitat d’oci més triada. El 
municipi disposa d’una gran diversitat d’equipaments esportius. 
Les instal·lacions esportives municipals es concentren a la zona esportiva 
del poble, excepte aquelles que tenen el seu emplaçament a urbanitza-
cions o a zones d’esbarjo de la població. 

Equipaments esportius utilitzats pels joves

Pavelló poliesportiu Josep Mir (pista doble poliesportiva + sala esportiva)
Edifici polivalent  (pista bàsica poliesportiva + rocòdrom i boulder interior)
Piscina Municipal (lúdica i d’ensenyament + piscina clapoteig)
Camp Municipal de Futbol (Estadi Municipal de futbol + zona d’escalfa-
ment)
Pista poliesportiva municipal i taula fixa de tennis taula
Zona esportiva de La Canyera
 Pista poliesportiva de terra
 Piscina lúdica i d’ensenyament + piscina clapoteig
 2 pistes de tennis
 2 pistes de petanca
 Zona de voleibol
Zona esportiva Llagostera Residencial
 Zona verda amb una cistella de bàsquet
Parc de calistènia
Àrea d’activitat física cistella bàsquet (Pg. Romeu) 
Pista poliesportiva (Urb. Mont-Rei)
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El servei d’Educació està situat a l’Espai Cultural Casa de les Vídues. 
Va posar-se en funcionament el 2019 per consolidar una sèrie de projec-
tes educatius engegats des del 2014 des de l’àrea de joventut per donar 
resposta a algunes necessitats detectades durant l’elaboració de l’ante-
rior Pla Local de Joventut.  

Aquests projectes són:
- El PTT d’Auxiliar de vivers i jardins és un programa de formació 
que té una durada d’un curs i té  una finalitat formativa i professionalitza-
dora en un perfil concret. Està adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que no 
tenen el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO). 
- L’Espai Educatiu Reaprèn és una aula de formació d’adults, un 
espai on es poden fer els estudis de GES, la preparació per a la prova 
d’accés a cicles formatiu de grau superior i cicles formatius a través de 
l’Institut Obert de Catalunya.
- El Reforça’t és un taller de suport a l’estudi per a joves estudiants 
d’ESO de l’Institut de l’Institut de Llagostera.
- El Recupera’t és un servei d’atenció als alumnes expulsats de 
l’Institut de Llagostera.
- El projecte Llagostera 3.0 inclou el centre de recursos tecnològics, 
amb l’activitat extraescolar per a infants i l’aula oberta. 
- Centre col·laborador ACTIC. Des de fa dos anys oferim la possibi-
litat de fer els exàmens d’ACTIC en les nostres instal·lacions.

Actualment el servei d’Educació s’ha sumat al projecte Educació 360 i 
aposta per enfortir el servei amb la intenció d’oferir educació i formació al 
llarg i ample de la vida, a partir d’una mirada en què l’eix central és tre-
ballar de manera compartida, connectada i en xarxa,  prioritzant l’equitat 
educativa al municipi.

A Llagostera hi ha dues llars d’infants, dos centres de primària i un centre 
de secundària, que cobreixen les necessitats educatives des de 0 fins a 
18 anys.
Alhora s’imparteix a la Casa de les Vídues un Pla de Transició al Treball 
d’auxiliar de vivers i jardins, per aquells joves sense el graduat d’educa-
ció secundària.
A més, el municipi disposa d’una Escola d’art.
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ÀREA DE DRETS SOCIALS I FEMINISMES
L’àrea de serveis socials i feminismes acull els següents serveis:

Serveis socials
L’ajuntament de Llagostera té uns equipaments destinats a l’àmbit de 
serveis socials, on les treballadores socials donen  resposta a les ne-
cessitats de la població més vulnerable. Aquests locals estan situats al 
centre del poble, pròxims a tres centres educatius, i estan compostos per 
despatxos, sala de reunions, recepció, i unes sales on es desenvolupen 
activitats per a infància en risc.

Acollida
El Punt d’Acollida és un servei on totes les persones nouvingudes al 
municipi de Llagostera, poden obtenir la informació referent als serveis 
i recursos generals del municipi, i com accedir-hi. També es pot rebre 
atenció jurídica i especialitzada en matèria d’immigració (nacionalitat, 
permisos de residència, renovacions de permisos, etc...) així com els 
cursos necessaris per a un òptim arrelament. 

Feminismes
És una àrea de treball dins l’Ajuntament de Llagostera, que vol promou-
re el coneixement i la visió transversal del que implica el feminisme, 
tant al consistori com a la població del municipi, mitjançant campanyes, 
exposicions, formacions, etc. També treballa per a la prevenció de les 
violències en qualsevol de les seves formes. És una servei que treballa 
estretament amb l’àrea de joventut.

Treball comunitari i voluntariat
Una altra branca de l’àrea de drets socials i feminismes, és la cerca 
continua i la promoció del treball comunitari i el voluntariat, com a meto-
dologies de treball que permeten i fomenten la cohesió en el municipi. 
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Subvencions
L’àrea disposa de diverses suvbencions adreçades a famílies empadro-
nades al municipi. Aquestes subvencions  volen facilitar la participació 
dels infants i joves de Llagostera en activitats d’estiu, activitats durant 
el curs escolar i també l’adquisició de material escolar i el pagament de 
sortides escolars.
L’àrea disposa de diverses suvbencions adreçades a famílies empadro-
nades al municipi. Aquestes subvencions  volen facilitar la participació 
dels infants i joves de Llagostera en activitats d’estiu, activitats durant 
el curs escolar i també l’adquisició de material escolar i el pagament de 
sortides escolars.

LÍNIA A.- Casals d’estiu o una altra activitat esportiva i de lleure, que es 
realitzin al municipi, organitzades per l’Ajuntament o entitats durant els 
mesos de vacances escolars d’estiu.

LÍNIA B.- Activitats esportives, culturals o educatives, fora del marc i 
l’horari escolar, que es realitzin al municipi, organitzades per l’Ajunta-
ment o entitats del municipi, durant el curs escolar.

LÍNIA C.- Adquisició de material escolar i sortides dins l’àmbit del centre 
educatiu als alumnes empadronats a Llagostera, matriculats a les esco-
les públiques del municipi i a l’institut o alumnes que presentin discapa-
citat i que estiguin matriculats a escoles especials fora del municipi.
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Les oficines de l’estació es situen a l’antiga estació de tren del municipi 
i  gestiona la borsa de treball i l’oficina de Turisme a banda de vetllar pel 
comerç local de Llagostera.
La borsa de treball destinada a joves es gestiona a la Casa de les Vídues 
a través del referent d’ocupació juvenil conveniat amb el Consell Comar-
cal del Gironès.
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ÀREA DE MEDI AMBIENT
Des de la deixalleria i l’àrea de Medi ambient s’organitzen accions de sensibilització ambiental i 
concretamente de foment de la recollida selectiva i la prevenció dels residus com ara:

- La jornada del Clean up Day a Llagostera (8 de maig). Recollida de deixalles amb volunta 
 ris a bosc i zones verdes de Llagostera.
- La Setmana de la Energia Sostenible (juny). Oferta variada de tallers.
- La Festa de la Mobilitat Sostenible (26 de setembre). Caminada, pedalada, jocs i esmor 
 zar per als participants.
- La Setmana de Prevenció residus (novembre). Tallers, exposicions o accions relaciona 
 des. Per exemple, un taller virtual de joguines amb material reciclat.
- Col·laboració amb Bell-Matí amb les recollides voluntàries de deixalles a bosc (mensual).
- Tallers i visites a la deixalleria municipal. Activitats adreçades als centres escolars del  
 municipi.

A l’Institut, hi traslladen totes les campanyes i actuacions ambientals que es realitzin al municipi per 
tal d’implicar als joves i donar-los recursos ambientals.
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OFICINA D’HABITATGE
Llagostera disposa d’un servei en matèria d’habitatge conveniat amb l’Oficina 
Comarcal d’Habitatge del Consell Comarcal del Gironès. 
Entre d’altres serveis es gestiona una borsa de lloguer adreçada a propieta-
ris d’habitatges tancats que vulguin llogar-lo a les persones que necessiten 
trobar un pis a un preu més assequible que el de mercat lliure, oferint-los 
garantia i seguretat en la tramitació, execució i seguiment de contracte, as-
segurança, acolliment a l’Aval de lloguer de la Generalitat i defensa jurídica. 

CAP
El Centre d’atenció primària (CAP)  de Llagostera ofereix cobertura mèdica 
de 8 a 21 h els dies laborables. Fora d‘aquests horaris i en dies festius, l‘assis-
tència va a càrrec del CAP de Cassà. Dos equips de metge-Infermeres tenen 
la seu central de Cassà i atenen les demandes que tenen lloc durant les nits 
i els festius, de manera que un equip roman a l‘ambulatori, mentre que l‘altre 
realitza les visites a domicili si l‘equip ho creu oportú. 

CASINO LLAGOSTERENC
Escola de música i dansa del Casino Llagosterenc. Ofereix formació so-
bre una gran varietat de matèries i instruments (violí, violoncel, saxo, cant 
individual, flauta trevessera, piano, guitarra clàssica i elèctrica, baix, ukelele, 
bateria, tallers de veu i cor), posa en valor experiències musicals col·lectives 
potenciant l’orquestra, el conjunt de guitarres, els tallers de nadons, etc.). Pel 
que fa a la dansa, es treballen quatre disciplines diferents (dansa creativa, 
dansa clàssica, dansa contemporània i dansa urbana) per oferir als infants 
uns estudis de dansa complets i multidisciplinars. Les activitats que ofereix 
el Casino s’integren dins la programació d’activitats i cursos que s’organitzen 
des de l’àrea de cultura i festes de l’ajuntament. És important destacar que 
bona part d’aquestes activitats hi poden participar el col·lectiu juvenil del mu-
nicipi, tot i que la tendència real no sigui aquesta.
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FUNDACIÓ RAMON NOGUERA
Es tracta d’una organització integrada per entitats d’iniciativa social sense 
ànim de lucre i que tenen com a finalitat la creació i gestió de serveis adreçats 
a persones amb discapacitat intel·lectual i a infants i joves amb trastorns en el 
seu desenvolupament a la comarca del Gironès. A Llagostera tenen un taller 
ocupacional i uns pis tutelat

ALTRES 
EQUIPAMENTS

- Cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística. 
- Lletres per a tothom. Alfabetització en llengua catalana organitzada  
 per l’àrea d’Acollida amb la col·laboració del Consorci de Benestar So 
 cial 
- Taller d’Acollida Lingüística, Cultural i Comunitària (TALC). Taller  
 lingüístic per a persones nouvingudes, les quals també aprenen pautes  
 culturals de la societat d’acollida i reben informació útil per integrar-se  
 amb més facilitat en l’entorn social en què viuen. Organtizat per l’àrea  
 d’Acolida amb la col·laboració del Consorci de Benestar social i Càritas.
- PIan integral de Calificación y empleo (PICE). Formació bàsica de  
 diversos perfils professionals promoguda per la Cambra de Comerç de  
 Sant Feliu de Guíxols. Està adreçada a joves de menys de 30 anys que  
 no estudien ni treballen.
- Servei Referent d’Ocupació juvenil. Professional que ofereix atenció,  
 informació, orientació i acompanyament per entrar al món laboral i/o for 
 mar-se professionalment. Dirigit a totes les persones joves d’entre 16  
 i 29 anys, que estiguin en situació d’atur, estudiant i/o treballant. El ser 
 vei està gestionat pel Consell Comarcal del Gironès, a través del Ser 
 vei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el cofinançament de l’Iniciati 
 va d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu.

ALTRES RECUR-
SOS JUVENILS 
COMPARTITS AMB 
ALTRES AGENTS
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3.2.5. ENTITATS JUVENILS

El municipi de Llagostera té un teixit associatiu important i alhora amb una llarga trajectòria. 
Hi ha un total de 62 entitats de les quals es distribueixen amb les següents temàtiques: 17 
esportives, 21 culturals, 5 educació, 11 social, 2 medi ambient, 2 promoció econòmica, 2 
política i opinió, 2 comunicació. D’aquestes 62 en destaquen algunes per la seva tasca amb 
els joves:

ASSOCIACIÓ CULTURAL PAPU-TISORES
L’Esplai Papu-Tisores és l’entitat llagosterenca que gestiona l’esplai de Llagostera. Va néixer 
per editar la revista “El Butlletí” i des de l’any 2009 va decidir crear un espai per oferir als 
infants i joves del municipi una oferta lúdica i d’esbarjo durant tot l’any i actualment es cons-
titueixen com a dues entitats diferents. Des de llavors, no han parat de créixer. L’entitat està 
formada per un col·lectiu de 25 joves amb ganes de fer coses pel poble! La primera activitat 
de l’entitat es fa dur a terme a l’octubre de 2009 dins la tradicional Festa del bolet. 

EL BUTLLETÍ
L’ajuntament de Llagostera ofereix al col·lectiu del Butlletí un espai condicionat per 
poder-se reunir i executar la revista trimestral que ofereixen.  La revista, té els seus 
orígens l’any 1978 de la mà de l’Associació de Veïns de Llagostera, una entitat forma-
da per diverses persones del poble que més endavant formaria El Butlletí. L’entitat El 
butlletí durant molt de temps ha sigut formada majoritàriament per joves, actualment 
és molt més transversal. A l’entitat s’hi agrupen des de joves fins a col·laboradors de 
més de 60 anys. 

El butlletí editen trimestral una revista que té com a objectiu la comunicació i difusió 
d’activitats del municipi, i alhora, ofereix la possibilitat que els habitants de Llagostera 
puguin expressar les seves opinions, pensaments, etc. Per tant, “el butlletí” és un 
mitjà de comunicació, d’opinió i entreteniment. L’associació està composta per grup 
de membres actius i el grup més extens de col·laboradors de la revista. A part de rea-
litzar la revista, el col·lectiu de joves d’aquesta entitat, durant l’any, col·laboren amb 
diverses activitats culturals del municipi.
Anualment, l’entitat rep una subvenció per part del consistori.
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ENTITATS NO JUVENILS ON HI PARTICIPEN JOVES

COLLA GEGANTERA
La Colla Gegantera és l’ associació que promociona la divulgació de la cultura catalana mit-
jançant la imatgeria popular i la música.  Aquesta entitat col·labora, quan està activa, sobre-
tot amb les dos cercaviles de Festa Major. Tenen un local on poder-se reunir i assajar cedit 
per l’Ajuntament (l’escorxador), i alhora, cada any reben una subvenció d’aquest.

ASSOCIACIÓ CULTURAL JUVENIL FESTIVAL ERA
Fou creada l’any 2015 per a la realització del nou Festival rural de música alternativa que 
es va començar a celebrar a Can Gascons de Llagostera el 2014. Fugen de l’etiqueta dels 
grans festivals de la Costa Brava. Volen aportar valor al ja existent per fer-lo únic i diferent. 
Creuen en el Festival dels petits detalls i treballen per prioritzar la qualitat per sobre de la 
quantitat. Abans de l’inici de la pandèmia, van arribar als dos milers d’assistents. Actualment 
no se celebra el festival, però l’entitat segueix activa.

CASTELLERS DE LES GAVARRES
Els Castellers de les Gavarres són una colla castellera de  Llagostera i Riudellots de la 
Selva fundada el 2015 i reconeguda per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalun-
ya com a «colla de ple dret» des del 2016. Es van presentar públicament el 4 de setembre 
de 2015 a Llagostera i molts dels seus primers integrants provenen de colles convencionals 
com Minyons de Santa Cristina i colles universitàries com Xoriguers de la UdG. Tot i això els 
seus membres no han de conèixer el món casteller anteriorment al entrar a la entitat, és un 
món per descobrir també per aquella gent que hi porta molts anys! No és exclusivament una 
entitat juvenil però la major part del seu membres ho són. Reben subvenció del consistori i 
tenen cedit un espai per els assajos.
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CLUBS ESPORTIUS

L’àrea d’esports del consistori està gestionada pel Patronat d’Esports, i per tant, el tècnic 
exerceix la funció de representant de l’administració pública. El Patronat municipal d’Es-
ports de Llagostera és un ens autònom que té com a finalitat aglutinar i fomentar l’esport 
local. Està compost per diversos clubs (bàsquet, futbol, futbol sala, handbol, tennis, tae-
kwondo i patinatge) i es manté a partir de la subvenció anual de L’Ajuntament i de les 
quotes dels usuaris. A part d’aquests clubs, hi ha la Societat de Caçadors Sant Hubert, el 
Club de Futbol del Casal Parroquial i el Club BTT que formen part del Patronat d’una for-
ma puntual. Els clubs que configuren el Patronat municipal d’esports ofereixen un ventall 
ampli d’activitats esportives pels joves del municipi de Llagostera. A més a més, el nom-
bre de joves participants és significatiu ja que és l’oferta d’activitats amb més recorregut 
a nivell temporal, i alhora, amb més transcendència juvenil.

CASAL PARROQUIAL

Durant l’any, la institució del Casal Parroquial organitzen diverses activitats de caire lúdi-
cocultural (els pastorets, la passió, la calçotada, etc.). No obstant, és important destacar 
que durant l’estiu s’organitza el casal per infants del municipi. Aquest servei agrupa a un 
gran col·lectiu de joves de Llagostera ja que per dur-lo a terme resulta necessari un equip 
ampli de premonitors i monitors. Alhora, ofereix la possibilitat de ser un recurs de formació 
entorn a una tasca laboral, i adquireix un paper de dinamització d’un grup de joves. Per 
tant, és destacable evidenciar la potencialitat del casal d’estiu vers el col·lectiu juvenil del 
poble

LLAGOSTERA SOLIDÀRIA

Entitat formada per una gran majoria de joves amb l’objectiu de promoure projectes so-
lidaris arreu del món. Arrel de la feina feta, i partir de la ONG, al llarg d’aquests darrers 
quatre anys la ONG ha creat Dinkiraa, un espai físic que acolli alguns dels nostres pro-
jectes però també un espai anímic des d’on projectar aquesta voluntat a tota la població, 
i Idària, una empresa  d’economia social, sense ànim de lucre, que pretenem impulsar 
des de Llagostera Solidària amb la col·laboració de les institucions públiques i les enti-
tats locals centrades en l’àmbit social, per afavorir la integració sociolaboral de persones 
en risc d’exclusió.   Segons la tipologia d’entitat, des de l’àrea de joventut, es valora que 
és una organització susceptible a realitzar accions conjuntes pels joves del poble. 
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3.3. CONTEXT POBLACIONAL

Les dades quantitatives ens aporten informació concreta i molt útil per a l’avaluació de les 
polítiques treballades i per marcar les necessitats. Tenir una visió global numèrica de la rea-
litat del municipi ens permet apropar-nos a la població diana i saber com afrontar-la.
Aquestes dades provenen del padró municpal d’habitants, en la seva versió de l’INE i l’Ides-
cat i del Programa Xifra de la Diputació de Girona. 

 3.3.1 DADES  GENERALS
El municipi de Llagostera té una població de 9.026 habitants, segons el recompte d’octu-
bre de 2021 del padró municipal, dels quals 4.447 són dones i 4.549 són homes. Si mirem 
l’evolució de la població de Llagostera des de l’any 2001, veiem que ha tingut un creixe-
ment gradual.

EL POLL

Recurs de difusió i opinió municipal, conegut i utilitzat per una part dels joves llagosTe-
rencs.
Per aquest motiu, és un servei a tenir en compte dins l’àrea de joventut en clau de difusió i 
participació juvenil.
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Segons dades del gener de 2021, l’estructura d’edats de Llagostera té forma romboide. 
Aquesta és la piràmide típica dels països desenvolupats. Les franges d’edat de la part cen-
tral de la piràmide (30-59 anys) són les que acumulen més nobmre de població. En canvi, la 
copa i la base de la piràmide són més estretes.

La piràmide actual indica el descens de la natalitat i pronostica un progressiu envelliment de 
la població. En aquests casos no es garanteix el relleu generacional, perquè les generacions 
més abundants no són rellevades per les generacions més joves, les quals són més minori-
tàries a causa de la baixa natalitat dels últims trenta anys.
Aquesta tendència cap a l’envelliment de la població podria ser pal·liada, en part, gràcies a 
migracions nacionals i internacionals de persones joves o de mitjana edat que contribueixen 
a augmentar la població juvenil. 
És molt diifícil que l’arribada de migrants pugui cagirar la tendència general a l’envelliment 
de l’estructura poblacional. 

3.3.2 ESTRUCTURA D’EDATS

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal. 
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Les polítiques de joventut han anat sempre enfocades cap a la franja d’edats compreses 
entre els 12 i els 30 anys, èpoques ben distants però decisives pel futur dels i les joves. 
És per això que creiem que aquesta franja d’edat mereix un punt d’atenció més específica

3.3.3 POBLACIÓ JOVE D’ENTRE 12 I 30 

El percentatge total de la primera franja d’edat (12 a 20) representa un 47,36% i de 21 a 30 
anys el percentatge és de 52,64%; així doncs, com més edat, el nombre de joves al muni-
cipi de Llagostera més augmenta tot i que la diferència no és gaire.
A part de conèixer el nombre de joves en cada interval d’edat, també és important destacar 
quina és la taxa de joves a nivell de tota la població. Tenint en compte que el nombre total 
d’habitants és de 9.026 i que el nombre total de joves (12-30 anys) és de 1.844, el percen-
tatge juvenil del municipi és d’un 20,43 %. A continuació es presenta un gràfic de sectors 
amb la proporció juvenil respecte el total de població de Llagostera. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal. 
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Evolució i proporció del jovent de 15 a 30 anys respecte el total de població de Llagostera.
   
 Anys  2001  2008  2012  2016  2021
 Joves  1.150  1.467  1.412  1477  1534
 %Joves 22,18  18,95  18,66  17,69  17,00

         Font: Idescat i padró municipal. 

3.3.4 POBLACIÓ ESTRANGERA

La següent taula mostra l’evolució de número de joves del municipi entre l’any 2001 i el 
2021. En aquest cas la franja d’edat juvenil és de 15 a 30 anys. Així doncs, s’observa que 
tot i augmentar el nombre absolut de joves, la tendència és que l’índex juvenil es redueixi, 
degut a un creixement del global de la població més elevat.  Aquest fenomen té com a con-
seqüència un lleuger envelliment de la població, fet que ens trobem a tot l’estat espanyol.
Tot i això, no es pot obviar que, en general, la xifra de jovent respecte el total de població 
és significativa. 
Comparant les dades amb la resta de la comarca del Gironès ens adonem que les xifres 
són molt similars a les de Llagostera. 

En relació a la immigració, Llagostera és un municipi amb una alta taxa de nouvinguts. L’any 
2020 representava un 18,7% de la població, un percentatge que ha duplicat les xifres del 
2000, que era d’un 7,5%. Tal com es pot observar en el gràfic, fins al 2010 hi ha un augment 
progressiu de població estrangera que arriba a Llagostera. A partir del 2010 i fins al 2017, 
els nivells de població estrangera es van mantenir, coincidint en bona part, amb l’època de 
la crisi econòmica. A partir del 2018 la població torna a augmentar lleugerament fins a arri-
bar al percentatge de 2020.
Observem també que la població provinent de la resta de l’Estat espanyol s’ha mantingut 
força constant al llarg d’aquests 20 anys. Darrerament ha davallat lleugerament, del 16,8% 
de l’any 2000 s’ha passat a l’11% de l’any 2020. Cal tenir en compte que la pandèmia ha 
restringit la mobilitat i segurament aquesta petita davallada tingui a veure amb aquest factor.

El percentatge de població estrangera a Llagostera (18,7%) és molt semblant al que regis-
tra la comarca del Gironès (21,11%) i superior a la resta de Catalunya (16,20%), segons 
dades de l’Idescat de l’any 2020.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal. 

L’evolució de la població de Llagostera és similar a la resta de pobles de la comarca. Els da-
rrers anys ha crescut la població, majoritàriament, per migracions internes de Catalunya i per 
noves natalitats. Pel que fa a les migracions de la resta de l’estat, veiem que s’ha mantingut 
estable. De cares a les migracions de l’estranger ha augmentat de forma menor. 
Pel que fa al futur s’espera una tendència a l’alça de la població igual a la que s’ha produït 
des de principis d’inicis de la dècada dels 2000.

3.3.5 LLOC DE NAIXEMENT DE LA POBLACIÓ DE LLAGOSTERA

El gràfic de la pàgina següent mostra que un 70,15% de la població de Llagostera ha nascut 
al municipi o en algun altre indret de Catalunya. Crida l’atenció que un 24,2% de llagoste-
rencs han vingut d’altres poblacions de les comarques gironines. Per altra banda, un 18,7% 
de la població ha nascut fora de l’Estat espanyol i un 11% de la població ha
nascut en altres municipis de la geografia espanyola.
És important tenir en compte que el lloc de naixement i l’estrangeria són dos conceptes que 
cal diferenciar. De les persones nascudes fora de territori espanyol (18,7%) n’hi ha que ac-
tualment tenen nacionalitat espanyola i no són estrangers.
A Llagostera, gairebé una de cada cinc persones ha nascut a l’estranger. Aquesta 
dada és rellevant i s’ha de prendre en consideració a l’hora de programar i crear polí-
tiques per construir un municipi cohesionat.
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3.3.6 POBLACIÓ JOVE ESTRANGERA

32,12

24,22

13,81

10,62

4,11

10,13
0,10

4,34

0,55

LLOC DE NAIXEMENT DE LA POBLACIÓ DE LLAGOSTERA (2021)

LLAGOSTERA RESTA DE GIRONA RESTA DE CATALUNYA

RESTA D'ESPANYA RESTA D'EUROPA ÀFRICA

AMÈRICA DEL NORD AMÈRICA DEL SUD ÀSIA

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal. 

Si ens centrem en les persones joves, segons dades del padró municipal de 2021, el 
número de persones nascudes fora de l’estat espanyol d’entre 12 i 30 anys és de 405, 
que representen un 21, 98% dels joves del municipi (1.844 joves a Llagostera d’entre 12 
i 30 anys.).
Cal remarcar el gran nombre de migracions internes de l’estat espanyol i, sobretot, dins 
de Catalunya. Només el 46,75% dels joves del municipi han nascut a la Llagostera (862 
joves d’entre 12 i 30 anys). Val a dir que gairebé el 76% dels joves ha nascut a Catalunya.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal. 

Si analitzem els països d’origen dels 405 joves que han nascut a l’estranger, comprovem 
que el continent amb més nombre d’habitants és Àfrica. La comunitat més representada 
és la Marroquina (amb 155 joves), seguida de les comunitats Gambianes i Hondurenyes. 
(amb 44 i 43 joves, respectivament).Comparant les dades dels joves amb la de la resta de 
franges d’edat veiem que la proporció d’habitants nascuts a Llagostera baixa fins al 32,12%. 
Les principals diferències entre les dades del jovent i les dades del global de la població 
són el gran nombre de nascuts a la resta de l’estat espanyol entre la població d’edats més 
avançades. La proporció de població nascuda a l’estranger varia escassament. Confirmant 
la tendència de quanta més edat, major nombre de nouvinguts.

46,75

20,77

8,46

2,06

3,31

1,14

11,93

0,16 5,42

ON HAN NASCUT ELS JOVES?

LLAGOSTERA
RESTA DE LA PROVÍNCIA
RESTA DE CATALUNYA
RESTA D'ESPANYA
RESTA D'EUROPA
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3.3.7 NIVELL D’ESTUDIS I FORMACIÓ

Llagostera compta amb un institut públic que té 351 alumnes d’ESO matriculats, 129 de 
batxillerat i 14 del PTT d’Auxiliar de vivers i jardins. (Institut de Llagostera)
Com a formacions postobligatòries destaquem: 
• CFGM: 18 centres a la comarca 
• CFGS: 14 centres a la comarca 
• Programa de Formació i Inserció (PFI) per a joves de 16 a 21 anys sense estudis d’ESO: 
10 centres a la comarca  (incloent el de Llagostera)
• Formació Professional Bàsica: per a joves de menys de 18 anys 
• Aula reaprèn: espai municipal de suport als estudis a distancia a través del IOC. 
• Estudis Universitaris: Universitat de Girona, ERAM i EUSES. 
• Escola d’Adults 
• Certificats de Professionalitat

Pel que fa al nivell d’estudis dels joves, només disposem de dades d’aquells joves que ja 
tenen edat per haver acabar l’escolarització obligatòria, és a dir, major de 16 anys. 
En total, a Llagostera hi ha 1315 joves entre 16 i 30 anys. 
La gran majoria d’ells tenen l’ESO (522 joves) o Batxillerat i cicles formatius (437 joves), 
entre aquestes dues categories s’hi troben gairebé el 73% dels joves. 
Les dades més preocupants en temes de formació són els 18 joves que no saben llegir ni 
escriure (representant un 1,4% d’ells) i els fins a 175 que tenen estudis inferiors a l’educa-
ció primària (és a dir, el 13,3% dels joves).
Cal destacar també els 36 joves amb post graus o doctorats i els 113 amb estudis univer-
sitaris completats.

Aquestes dades, contemplen només els estudis més elevats acabats, per exemple, tots 
aquells joves que estan actualment cursant un grau universitaris comptabilitzen com a jo-
ves amb batxillerat o cicles formatius.
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3.4. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL PER ÀREES

3.4.1 HABITATGE I EMANCIPACIÓ
L’habitatge és un aspecte a tenir present en l’anàlisi quantitatiu de la realitat juvenil del mu-
nicipi, sobretot entre el col·lectiu de joves més grans (dels 20 als 30 anys).
L’enquesta que s’ha passat entre els joves del municipi de la franja d’edat de 20 a 30 anys 
ens mostra, no només la situació en matèria d’habitatge dels joves, sinó la seva perspecti-
va de futur en aquesta matèria. 
El 60% dels joves enquestats s’han emancipat. Aquestes xifres ens mostren que la recerca 
d’un habitatge és una prioritat, i a vegades un maldecap, per als joves. Entre els joves que 
s’han emancipat, més d’un 30% reben ajudes econòmiques per tal de poder assumir el 
cost del lloguer.

Gairebé un quart dels joves que s’han emancipat opten per una modalitat diferent a la del 
lloguer (masoveria, rehabilitació...). Tot i així, entre els joves que no s’han emancipat, no 
es plantegen l’opció de masoveria. Aquest poc interès o desconeixement es trasllada amb 
el baix nombre de consultes i demandes que reben l’oficina d’habitatge de l’Ajuntament. 
Malgrat tot, el 82,4 % dels joves que no s’han emancipat, no creuen poder-ho fer en un 
futur proper. Aquesta dada reafirma l’edat mitjana d’emancipació dels joves a l’estat, 29,5 
anys, segons el Consell de Joves d’Espanya. 

1,4
13,3

40,8

33,2

8,6 2,7

Nivell d'estudis dels joves d'entre 16 i 30 anys

No saben ni llegir ni escriure Estudis inacabats/sense estudis

Estudis obligatoris Estudis postobligatoris

Graus universitaris Estudis de postgrau i doctorats
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L‘àrea d‘Urbanisme de l‘Ajuntament de Llagostera és l‘encarregada de tramitar les llicències 
d‘obres, de redactar els projectes d‘obres municipals i de vetllar per la seva execució, d‘inspeccio-
nar les obres existents, tant públiques com privades.
Al mateix temps, també s‘encarrega d‘elaborar els estudis i projectes necessaris per a un correcte 
plantejament urbanístic del municipi, i de posar en marxa totes les accions que se‘n derivin.

Des del consistori, en els darrers tres anys ss’està treballant per amplicar el parc públic d’habitat-
ge social del municipi. De moment, s’han aconseguit 8 habitatges destinats a lloguer sostenible, 
6 habitatges de protecció oficial destinat a sèniors (majors de 60 anys) que vulguin cohabitar en 
un mateix edifici en règim de lloguer i s’està treballant en projectes de cohabitatges i masoveries, 
aquests últims, especialment destinats a persones joves. 

3.4.2 OCUPACIÓ I TREBALL

En aquest punt d’anàlisi quantitatiu s’exposa la situació laboral dels joves del municipi. 
La taxa d’atur registrada al municipi, a octubre del 2021, és de l’11,13%, si aprofundim al detall 
per edats veiem que la franja de població jove es troba en general sota d’aquesta xifra total. Les 
dades de les que disposem de la base de dades de la Diputació de Girona (XIFRA), divideixen en 
les franges 16 a 24 anys i de 25 a 34 anys. Entenem que part de les persones que apareixeran a 
aquestes dades no són població jove. Pel que fa a la franja de 16 a 24 anys registra un atur infe-
rior al 8% i la franja del 25 a 34 anys un atur del 8,81%. En ambdós casos, cal remarcar el biaix 
de gènere, mentre que els homes d’entre 25 i 34 anys només registren un 6,13%, les dones ho 
fan fins a un 11,74%. 
El servei de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Llagostera vol donar resposta a la promoció 
del desenvolupament local i econòmic del municipi. Per aquest motiu treballa les següents línies 
d’actuació:
Pla de barris
Promoció local: comerç, oficina de turisme, fires, etc.
Servei d’orientació, formació i inserció laboral: l’objectiu d’aquest servei és el d’oferir una 
atenció individualitzada i acompanyament a les persones en el procés de recerca de feina (suport 
en l’elaboració i perfeccionament del currículum vitae, disseny d’itineraris
d’inserció, assessorament sobre programes formatius i d’orientació, gestió d’una borsa de treball).
Servei de formació: ofereix formació gratuïta als sector més desafavorits de la població, promo-
vent així la reinserció laboral.
Servei d’empresa: servei que té com a objectiu el creixement i desenvolupament econòmic del 
sector empresarial emergent i existent del municipi mitjançant el foment de la creació de noves 
empreses i el suport a empreses existents.
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L’esport és 
l’activitat d’oci 
més desitjada 
pels joves de 
Llagostera.
Un 71,4%  dels 
joves prefereix 
destinar el seu 
temps lliure en 
l’esport que en 
qualsevol altra 
activitat, un 
9% més que 
les dades de 
l’any 2016.

3.4.3 ESPORT 

L’esport és un dels pilars de la vida juvenil al municipi. Fins a 900 per-
sones realitzen activitat esportiva a través de les entitats del municipi, la 
majoria d’aquests però són majors de 16 anys (representant un 65% dels 
qui participen de les entitats esportives del municipi), segons dades de la 
diagnosi del Pla estratègic d’Esports d’enguany.
De l’enquesta realitzada als joves d’entre 20 i 30 anys, el 71,1% consi-
deren interessants i participarien d’esdeveniments esportius organitzats 
al municipi.
En aquest aspecte, hi tenen un gran pes les diferents entitats esportives 
del municipi, que a través de diverses activitats, tant socials com esporti-
ves, i de campionats mantenen una oferta esportiva variada pel jovent de 
Llagostera. Alhora serveixen com a espai de confluència amb els joves 
dels municipis més propers. 

3.4.4 SALUT 

Pel que fa a la qüestió de salut, una de les majors preocupacions per part de l’Ajuntament és el 
creixent consum de drogues entre els joves. No només s’ha detectat un consum molt elevat entre 
ells, sinó un creixement exponencial des de la pandèmia per la covid-19. Alhora, aquest augment 
del consum ha anat acompanyat d’un avançament de l’edat del primer contacte amb aquest món 
per part dels joves. 
A través de la diagnosi a l’Institut de Llagostera es detecta una alta normalització del consum i la 
percepció per part dels joves de que aquestes no són ni perjudicials per la seva salut, ni perilloses. 
Parlar de dades quantitatives en matèria de consum de drogues és, evidentment, poc representa-
tiu i les úniques que trobem són les denúncies per tinença de drogues per part de la Policia Local 
i de Mossos d’Esquadra. 

En l’àmbit de la salut cal destacar també que el CAP de Llagostera deriva una infermera a l’IES 
Llagostera per tal de duu a terme el Programa Salut- Escola promogut des del Departament de 
Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa consisteix en situar la consulta 
mèdica als centres escolars per tal que els alumnes puguin generar demandes, dubtes, consultes, 
etc. Aquest servei, teòricament, va destinat als joves de 3r i 4rt d’ESO; no obstant, a la pràctica 
els usuaris són de tots els cursos. A part de les trobades individualitzades o en grup (2/3 persones 
màxim), es realitzen xerrades de temàtiques diverses: sexualitat, drogues... 
Per sol·licitar entrevista ho poden fer els alumnes demanant hora a consergeria També ho poden 
demanar els professors si els preocupa algun alumne. Des de l’àrea de Joventut també s’actua 
l’IES, setmanalment, en horari de pati a través del projecte PIDCES, des d’on es treballen diferents 
temàtiques, consultes i campanyes. 
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3.4.5 CULTURA I OCI

Tal i com apunta el PNJCat, l’oci, el temps lliure i les activitats que s’hi des-
envolupen, en aquest cas vinculades al món de la cultura en sentit ampli, 
són cada cop més fonamentals en la vida de les persones joves i contri-
bueixen a estructurar les seves identitats subjectives.
Però, per bé que això sigui així, alguns estudis assenyalen que “aquestes 
preferències i possibilitats d’oci estan marcades per la posició en l’estruc-
tura social i la trajectòria seguida pel jove, que aquest canvi no ha suposat 
una igualació de les oportunitats, sinó que esdevé un reflex de l’estructura 
social i de reproducció de les desigualtats socials”. Aquest fet és cabdal per 
entendre que, malgrat la importància de l’impuls dels àmbits no materials 
(educació en la cultura, creació i expressió artística, etc.) des de les políti-
ques de joventut, aquestes han de seguir incidint en els àmbits materials i 
els factors que possibiliten la mobilitat social, que són els que aconseguiran 
l’efecte transformador que el PNJCat 2010- 2020 pretén en últim terme.
 
A Llagostera l’oferta cultural és molt àmplia i durant els darrers quatre anys, 
s’ha treballat per tal que fos més coordinada i planificada interdepartamen-
talment per tal d’evitar duplicitats i segmentació de la població. Els objectius 
proposats s’estan complint.
No hi ha cap estudi fet sobre la participació per edat de les activitats cultu-
rals i d’oci que organitza el propi consistori. 
A la pregunta als joves enquestat de quina activitats cultural prefereixen, un 
73, 5% ha apostat pels festivals de música i concerts, seguit del cinema i 
l’esport, molt per sobre del teatre que se situa en darrer lloc amb un 43,6 %.

Desenvolupar la 
capacitat d’ex-

pressió artística i
també la com-
prensió de les 

manifestacions 
artístiques i cul-

turals
entre les perso-

nes joves és una 
condició cabdal 

per accedir
als béns culturals
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3.4.6 PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

Entenem la participació com el conjunt d’accions i de processos que generen capacitat 
en les persones joves per decidir, intervenir i transformar el seu entorn, les seves rela-
cions i les seves possibilitats de desenvolupar-se personalment i col·lectiva. L’augment 
del nivell educatiu, els canvis de valors, les dificultats d’emancipació i un augment de 
l’individualisme són els factors que més han influït en el canvi en les dinàmiques de par-
ticipació dels joves.

Entre la població jove del municipi veiem que la participació en entitats és menor a la del 
total. Entre aquells qui han respós l’enquesta, un terç diuen participar d’alguna de les 
entitats. 

L’activitat de les entitats s’ha vist molt afectada per la pandèmia de la còvid-19 i és un 
factor d’especial importància en el seu anàlisis. 

 Des de l’àrea de joventut de Llagostera, des del 2012 s’està treballant per fer de la par-
ticipació una eina de transformació a través de:

Consell Municipal de joves
Carnet jove de Llagostera
Entitats juvenils
Grup lila d’acció feminista jove
Diferents processos participatius 

Des de l’àrea de cultura, amb treball interdepartamental amb les altres àrees i, especial-
ment amb l’àrea de Joventut, en aquest darrers anys s’ha apostat per nous formats per 
tal d’apropar la cultura a les diverses tipologies de púbic i, acostar-se al públic més jove 
amb propostes com el Festival Espurnes, el Festival de poesia Arrima’t, el Festival A-ta-
ca, el Festival Artigavarres entre d’altres. També s’ha treballat per millorar els formats i la 
imatge dels espais publicitaris i s’ha creat una marca cultural amb web pròpia que permet 
accedir a tota l’oferta cultural del municpi amb molta facilitat. Paral·lelament s’ha incre-
mentat la presència a xarxes. En l’actulitat s’està treballant en la creació d’un Consell de 
cultura que permeti treballar transversalment amb entitats i agents culturals del territori. 
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Segons el PNJCat, La “salut” d’una societat depèn no sols de les lleis o regles del joc esta-
blertes, sinó de les competències, els valors i les actituds de la seva ciutadania. Així doncs, 
no és només l’existència d’institucions democràtiques la que assegura la democràcia, la
cohesió social i la convivència, sinó també la cultura cívica de la gent.
Ens cal aprofitar el poder de canvi dels joves per aconseguir una societat més cohesionada 
i igualitària. Llagostera, amb un percentatge d’immigració elevat ha hagut de fer un esforç 
d’integració i cohesió social en aquest sentit. 

Des de l’àrea de joventut, en coordinació amb altres àrees i serveis i, especialment amb 
l’àrea de feminismes i drets socials, treballem dia a dia per promoure la igualtat efectiva 
entre les persones joves, el respecte a la diversitat i l’establiment de relacions igualitàries a 
través del projecte “Finestres” i d’una visió global de treball interdepertamental que permeti 
promoure la diversitat sexual i la igualtat des de totes i cadascuna de les accions i projectes 
que s’executin a nivell municipal. Per fer-ho hem desenvolupat projectes que donen igualtat 
d’oportunitats a tots els col·lectius i que busquen impulsar la població immigrant a la plena 
integració en la societat i la cultura de Llagostera i el seu entorn.

Algunes d’aquestes accions són:

Gup Lila
Projecte Finestres
Protocol de violències masclistes en espais d’oci a Llagostera.
Projecte Bitàcola
Aula Reaprèn
Aula Reforça’t
Joves per l’ocupació
Programa Reactiva’t
Garantia juvenil
Tallers emocionals a l’IES
Impulsar la creació de KNOSTRA, un espai de trobada, suport, acompanyament, un espai 
de cohesió i d’intercanvi.

3.4.7 COHESIÓ SOCIAL I IGUALTAT
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3.5 ESPAIS COMUNS DE TREBALL JUVENIL

Coordinacions tècnica de Joventut i dinamitzador juvenil
Aquestes es porten a terme setmanalment i es treballa en el dia a dia.

Coordinacions tècnica de Joventut, dinamitzador juvenil i regidora
Aquestes es porten a terme quinzenalment. S’avaluen les accions desenvolupades i es 
plantegen accions de futur. 

Coordinacions tècnica de Joventut, tècnica d’Educació i dinamitzador juvenil
Aquestes es porten a terme quinzenalment. Tots tres professionals treballen a la Casa de 
les Vídues i això facilita que la coordinació sigui constant. Les àrees de Joventut i Educació 
estan molt connectades, per això sempre treballen conjuntament.

Coordinacions tècnica de Joventut, tècnica d’Educació, dinamitzador juvenil i IES 
Llagostera
Aquestes es porten a terme anualment per tal d’avaluar les accions conjuntes i preveure les 
accions futures.

Coordinacions tècnic de cultural, tècnica de joventut, directora de la Casa de les 
Vídues, Cap d’àrea de cultura i directora de la Biblioteca. Aquestes es porten a terme 
setmanalment per programar totes les activitats culturals del municpi.

Taula de tècnics
Cada dos o tres mesos els tècnics de les diverses àrees de l’Ajuntament es reuneixen per 
compartir i posar-se al dia de tots els projectes que hi ha engegats o que es volen iniciar. 
D’aquesta manera es garanteix una bona coordinació i organització.

Taula de prevenció d’infància i adolescència
Es reuneix trimestralment. Està formada per representants dels diversos agents (tècnics 
municipals, representants de centres educatius, policia, mossos d’esquadra, etc.) que tenen 
contacte amb els infants i joves de la població. Té l’objectiu de detectar problemàtiques i 
treballar per implementar projectes i actuacions per revertir-les.

Consell Municipal de Joventut
Un òrgan de participació que vetlla per la incorporació de l’opinió dels joves en la presa de 
decisions de temàtiques que els afecten. Hi participen entitats, representants de l’Institut i 
joves, a proposta del regidor, a més a més de la regidoria de joventut. Es reuneix dos cops 
l’any per tal d’avaluar les polítiques de joventut i aportar noves visions i nous valors. Actual-
ment, el Consell està en fase de renovació i revitalització. 
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  4/Disseny
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TAULES DE TÈCNICS

TAULES AMB JOVES

Detecció de necessitats

Objectius estratègics

Objectius especifics i accionsTREBALL TÈCNIC DE 
L’ÀREA I POLÍTIC

PLA LOCAL D’ESPORTS
PLA LOCAL D’EDUCACIÓ

PROTOCOL VIOLÈNCIES 
MASCLISTES EN ESPAIS 

D’OCI

4.1 EL PROCÉS
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4.2 QUÈ VOLEM? PRIORITATS
El procés d’elaboració del Pla va començar el febrer de 2021 amb les trobades amb joves per de-
tectar les necessitats des del seu punt de vista. Extretes les dades d’aquest treball es van fer tres 
taules tècniques per definir les línies estratègiques a seguir en el nou PLJLL. En van sortir 5 objec-
tius estratègics.

4.3 OBJECTIUS 

La missió del PLJLL és disposar d’una eina de treball que guiï les polítiques juvenils al municipi 
pels propers 4 anys.  Del resultat de la diagnosi amb els diferents agents i col·lectius n’extraiem els 
següents cinc objectius estratègics:

Facilitar espais d’acompanyament, suport, formació i orientació per al ple desen-
volupament del procés d’emancipació dels joves.1.
Aplicar la visió de municipi 360 en la planificació d’estructures educatives dirigi-
des a les persones joves.2.
Abordar qualsevol tipus de violència, agressió o conducta de risc en l’àmbit de 
la salut i acompanyar en el procés de superació i vivència.3.

Mantenir i reforçar la col·laboració entre els diferents agents que treballen amb 
els joves per tal de compartir recursos, oportunitats i objectius en les accions 

4. Promoure l’accés de les persones joves a les diverses formes de cultura com a 
forma de cohesió i participació.

5.
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A partir d’aquests 5 objectius estratègics, el PLJLL defineix els objectius específics i les accions 
a desenvolupar. Aquests objectius inclouen els set reptes proposats pel Pla Nacional de Joventut 
2010-2020  i pel nou Pla d’Actuació de Joventut 2021 – COVID.

Hem plantejat el Pla a partir dels objectius i no dels reptes perquè l’elboració d’aquest Pla Local de 
Joventut s’ha fet paral·lelament a l’elaboració dels Plans d’Esport, Educació i Drets Socials i Femi-
nismes, de manera que s’han unificat els criteris i metodologia d’acció en els diferents àmbits per 
tal de treballar interdepertamentalment d’una manera més corrdinada i eficient.

Les accions d’aquest Pla Local de Joventut segueixen la línia de treball que s’estava desenvolu-
pant fins ara en aquells projectes i accions que han donat i segueixen funcionant i, tanmateix,  obre 
noves línies d’acció fruit de les necessitats i realitats que ens han fet arribar els joves i la situació 
actual que vivim com a societat. 

4.4 REPTES PNJC 2010-2020

Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 
territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva. En 
aquest repte hi incloem també la perspectiva de gènere i mediambiental, intertsec-
cional, interculturalitat i la transformació digital així com la mobilitat de les persones 

Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural 
respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors.

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en 
allò col·lectiu de les persones joves.

Promoure una vida saludable de les persones joves.

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

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

Aconseguir l’èxit en la transició domiciiària de les persones joves.

S
E
O
H

C

A utonomia

alut

ducació

ultura

cupació

abitatge

C ohesió

Així doncs, el Pla d’acció s’estructura de la següent manera:

OBJECTIU ESTRATÈGIC

OBJECTIUS ESPECÍFICS

REPTES

ACCIONS

INDICADORS DE SEGUIMENT
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Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu procés d’autoco-
neixament, creixement i emancipació a fi d’afavorir la realització del seu projec-
te de vida i la seva autonomia personal

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.1

A.1 Crear el projecte CANOSTRA a l’edifici de la Casa de les Vídues, un servei d’acompanya-
ment per a persones d’entre 16 a 25 anys en el seu procés d’autoconeixament, creixement i 
emancipació personal que inclogui:

 · Suport emocional
 · Acompanyament en la definició de la trajectòria educativa o laboral i suport en el procés i en 
els tràmits necessaris: inscripcions, tramitació de beques, realització de currículums, suport en 
la recerca de feina...
 · Espai-refugi per a qualsevol necessitat del/la jove  (violència de genère, masclistes, racistes, 
LGTBIQ+,...

A.2 Treballar per a l’ampliació de jornada laboral de la figura del dinamitzador juvenil 
A.3 Mantenir el servei de Garantia Juvenil com a suport a la recerca de feina.

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Joves de 16 a 25 anys

A.1 Impulsors: servei de Joventut
       Col·laboradors: àrees d’Educació, Serveis Socials i centres educatius
A.2 Impulsors: Àrea de Joventut
A.3 Impulsors: Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès
       Col·laboradors: Àrea de Joventut

A.1 2023-2025  A.2-A.3 2022-2025

Creació del servei d’acompanyament
Participació de joves al servei
Vinculació del projecte Reactiva’t al projcete Canostra
Coordinació amb els serveis de Garantia Juvenil

MESURA DE L’INDICADOR

Sí/No
Nombre usuaris atesos 
Sí/No
Sí/No

FACILITAR ESPAIS D’ACOMPANYAMENT, SUPORT I 
ORIENTACIÓ QUE PERMETIN LA IGUALTAT D’OPOR-
TUNITATS I EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
D’EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA DELS I LES JOVES.

A utonomia

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

1

X PRIORITAT
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Treballar per a la igualtat d’oportunitats i d’informació entre les persones joves 
des d’una perspectiva d’interseccionalitat (gènere, interculturalitat, diversitat 
funcional, nivell socioeconòmic, etc.)

A.1 Mantenir l’Espai jove CLV com a espai de trobada i socialització entre joves, (des d’una 
prespectiva d’intereseccionalitat) de Llagostera
A.2 Cosir el projecte CANOSTRA amb el projecte de dinamització a l’Espai jove Ca la Viudi per 
tal de donar un servei integral que potenciï l’autonomia i acompanyi en el procés d’emancipació 
als joves de Llagostera.

A.1 Joves de 12 a 29 anys  A.2 Joves de 12 a 29 anys  A.3 Joves de 16 a 25 anys

A.1  Impulsors: Àrea de Joventut
        Col·laboradors: Àrees de Serveis Socials, Educació, Cultura, Esports, Promoció econò- 
        mIca, Drets Socials i Feminismes, Policia Municipial, Servei de Garantia Juvenil, Consor- 
        ci de Benestar Social i Família, Centres educatius de Llagostera, CAP de Llagostera i  
        Entitats juvenils.
A.2 Impulsors: Àrea de Joventut
            
       

A.1 2022-2025  A.2 2022  A.3 2023-2025 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

1

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.2

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR

A.1 Usuaris Espai Jove (tarda)
A.1 Generació d’activitats pensades per joves
A.2 Ampliació del nombre d’hores de dinamització
A.3 Projectes i activitats compartides
A.3 Usuaris Canostra (matí)

Nombre d’usuaris 
Sí/No Nombre d’activitats
Sí/No Nombre d’hores
Sí/No Nombre d’activitats
Nombre d’usuaris

X PRIORITAT

FACILITAR ESPAIS D’ACOMPANYAMENT, SUPORT I 
ORIENTACIÓ QUE PERMETIN LA IGUALTAT D’OPOR-
TUNITATS I EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
D’EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA DELS I LES JOVES.
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Apoderar i conscienciar a les persones joves de la seva responsabilitat en el 
propi procés d’emancipació

A.1 Participar a la fira anual Expojove, destinada a donar suport a les persones joves en la 
presa de decisions sobre el seu futur professional i laboral, així com també a tota la comunitat 
educativa.
A.2  Promoure i consolidar el projecte BITÀCOLA, vinculat al PTT d’Auxiliar de Vivers i Jardins 
de la Casa de les vídues que té per objectiu complementar la capacitació de futurs professio-
nals, oferint-los unes pràctiques laborals remunerades a la brigada municipal durant el mes de 
juliol (un cop finalitzada la formació del PTT) i un acompanyament del jove, al llarg d’un any, 
per tal que seu camí cap al món laboral o bé acadèmic sigui un èxit. 

A.1 Joves de 16 a 18 anys    A.2 Joves de 16 a 21 anys

A.1 Impulsors: àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès i Fira de Girona
        Col·laboradors: àrees de joventut del Gironès i centre educatius de la Demarcació
A.2 Impulsors: àrea de Joventut
        Col·laboradors: àrea d’Edudació, PTT i Brigada municipal.

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

1

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.3

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ
A.1 2022-2025   A.2 2022-2025

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR

A.1 T’ha estat útil la Fira? T’ha ajudat a decidir el teu 
futur pofessional? 
A.2 Grau de satisfacció dels joves participants
A.2 Preparació d’informe i full de seguiment 
A.2 Continuïtat participants 

Sí/No Percentatge de joves parti-
cipants
Percentatge de satisfacció
Sí/No
Estudiar/treballar/res

X PRIORITAT

FACILITAR ESPAIS D’ACOMPANYAMENT, SUPORT I 
ORIENTACIÓ QUE PERMETIN LA IGUALTAT D’OPOR-
TUNITATS I EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
D’EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA DELS I LES JOVES.
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Establir vincles amb les persones joves, afavorint l’acollida a persones nou-
vingudes i/o amb joves que necessiten un suport especial vinculat amb el 
projecte Canostra.

A.1 Ampliació de la presència de l’educador i dinamitzador al carrer.
A.2 Reforçar vincles amb les àrees de Serveis Socials, Drets Socials i Feminismes, Acollida, 
Educació, Cultura i Festes i Esports i Garantia juvenil per tal de treballar interdepertamental-
ment i arribar al màxim de joves possible.
A.3 Reforçar vincles amb els centres educatius per tal de millorar el treball integral.

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

1

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.4

ACCIONS

A.1-A2 Joves de 12 a 29 anys    A.3 Joves de 12 a 18 anys
PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ
A.1 2024    A.2-A.3 2023-2025

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR

A.1 S’han ampliat hores de presència al carrer?
A.2 Establir una taula de treball trimestral
A.3 Establir taules de treball conjuntes entre àrea d’Edu-
cació, centres educatius i àrea de Joventut.
A.3 Vincles creats i resultats de les taules de treball

Sí/No Dies?/hores?
Sí/No
Sí/No Nombre de trobades

Quins?

A.1 Impulsors: àrea de Joventut
       Col·laboradors: àrees d’Acollida, Drets Socials i Feminismes, Serveis Socials
A.2 Impulsors: àrea de Joventut
      Col·laboradors: àrees d’Acollida, Drets Socials i Feminismes, Serveis Socials, Es        
       ports, Educació, Cultura i Festes i INS Llagostera.
A.3 Impulsors: àrea de Joventut
      Col·laboradors: àrea d’Educació i centres educatius

X PRIORITAT

FACILITAR ESPAIS D’ACOMPANYAMENT, SUPORT I 
ORIENTACIÓ QUE PERMETIN LA IGUALTAT D’OPOR-
TUNITATS I EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
D’EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA DELS I LES JOVES.
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Esdevenir un servei de referència per als i les joves en el context dels centres 
educatius oferint informació, assessorament i orientació 

A.1 Seguir apostant pel projecte CONNEXIONS que inclou les següents accions:

Joves de 12 a18 anys

2022-2025

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

1

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.5

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR

Dinamitzacions a l’hora del pati a l’INS Llagostera.
Dinamitzacions a dins les aules
Dinamitzacions fora de l’INS Llagostera en horari lectiu (visites al serveis de Joventut, Es-
ports...)
Jornada de delegats i delegades amb tots els 2ns i 3rs ESO de la comarca del Gironès.
Apostar pel vincle entre l’àrea de joventut i els delegats/des d’ESO per tal de corresponsabi-
litzar-nos de que arribi la informació de serveis i activitats d’interés pel col·lectiu jove a tots/es 
companys/es de l’INS Llagostera.
Pati obert: obertura i dinamització del pati de l’INS Llagostera fora de l’horari lectiu.

Impulsors: àrea de Joventut
Col·laboradors: INS Llagostera, Consell Comarcal del Gironès, Àrees de Joventut de diferents 
municpis del Gironès.

Propostes d’activitats
Crear un servei de correspondència entre àrea de 
joventut i delegats

Convocar jornada delegats un cop l’any
Pati obert
Dinamitzacions aules
Dinamitzacions fora de l’aula

Nombre d’activitats
Sí/No Quines informacions 
traslladem? Grau de satisfacció de 
les informacions
Sí/No Nombre participants
Nombre sessions i usuaris
Nombre sessions
Nombre sessions

X PRIORITAT

FACILITAR ESPAIS D’ACOMPANYAMENT, SUPORT I 
ORIENTACIÓ QUE PERMETIN LA IGUALTAT D’OPOR-
TUNITATS I EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
D’EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA DELS I LES JOVES.

/52/

REPTE E ducació



PLJLL
2022
2025

Facilitar i generar noves oportunitats d’habitatge per a joves

A.1 Treballar conjuntament amb l’oficina d’habitatge per tal de promoure i incentivar les coope-
ratives d’habitatge i apostar pels models de cohabitatge, masoveries, etc com a alternativa al 
model d’habitatge tradicional i com a solució davant de l’augment dels preus de lloguer.

Joves de 20 a 29 anys

Impulsors: servei d’Habitatge
Col·laboradors: Àrea de Joventut, Serveis Jurídics i Serveis Tècnics

2023-2025

Establir vies de comunicació i col·laboració per tal 
d’ajudar als joves a assolir la transició domiciliària i 
desenvolupar el seu projecte de vida.

Sí/No. Quines alternatives 
d’habitatge s’han pogut presentar als 
joves?

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

1

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.6

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR

X PRIORITAT

FACILITAR ESPAIS D’ACOMPANYAMENT, SUPORT I 
ORIENTACIÓ QUE PERMETIN LA IGUALTAT D’OPOR-
TUNITATS I EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
D’EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA DELS I LES JOVES.
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Promoure la creació d’entitats juvenils i donar suport a les ja existents i als 
joves no associats en els seus projectes d’interès comunitari. 

A.1  Actuar com a catalitzadors de les propostes i inquietuds que ens facin arribar entitats i 
joves no associats.
A.2  Suport administratiu per a la creació d’entitats i assessorament pel seu funcionament i 
gestió. 
A.3  Promoure l’associacionisme sense ànim de lucre entre la població jove.

A.1 Joves de 12 a 29 anys    A.2 Joves de 18 a 29 anys       A.3 Joves de 12 a 29 anys

Impulsors: Àrea de Joventut
Col·laboradors: Entitats juvenils, Àrea de Cultura i Festes, Esports i Promoció econòmica.

A.1 2022-2025  A.2 2023   A.3 2024

1

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.7

A.1 Promoure activitats sorgides dels joves
A.2 Creació del servei “Entitats”
A.2 Creació d’una guia digital amb eines i recursos
A.3 Jornada d’entitats

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR
Sí/No Nombre d’activitats executades
Sí/No Joves i/o entitats ateses
Sí/No Descàrregues de la guia
Sí/No Nombre d’entitas participants

X PRIORITAT

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

1
FACILITAR ESPAIS D’ACOMPANYAMENT, SUPORT I 
ORIENTACIÓ QUE PERMETIN LA IGUALTAT D’OPOR-
TUNITATS I EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
D’EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA DELS I LES JOVES.
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Mantenir el sentiment de pertinença a la comunitat de Calaviudi.

A.1   Ampliar els beneficis de disposar del carnet jove CLV.
A.2   Promocionar l’ús del carnet jove CLV.
A.3   Promoure el sentiment de pertinença a la comunitat de Calaviudi a través dels valors i 
accions que es duen a terme des de l’àrea de Joventut. 
A.4  Reforçar la presència de Calaviudi al municipi a través de campanyes i de més presència 
a les XXSS.
        

A.1-A3 Joves de 12 anys

A.1-A3  Impulsors: Àrea de Joventut
    Col·laboradors: Àrea de Cultura i Festes, Esports i Promoció econòmica,                    
    Comunicació, comerços locals i Entitats juvenils.

A.1 2023-2025 A.2 2023  A.3 2023-2025

1

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.8

A.1  Fer una guia virtual de descomptes amb el           
carnet CLV
A.2  Augment de l’ús del carnet jove 

A.3  Accions promogudes
A.4  Campanyes realitzades

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR
A.1  Sí/No  Nombre de comerços i 
entitats adherides
A.2 Sí/No Nombre de carnets joves 
tramitats
A.3 Nombre accions
A.4 Sí/No Nombre de campanyes

X PRIORITAT

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

1
FACILITAR ESPAIS D’ACOMPANYAMENT, SUPORT I 
ORIENTACIÓ QUE PERMETIN LA IGUALTAT D’OPOR-
TUNITATS I EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
D’EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA DELS I LES JOVES.

55/
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PLJLL
2022
2025

Promoure espais juvenils de participació 

A.1 Reformular el Consell Municipal de joves per fer-lo més participatiu
A.2 Mantenir el Ple Juvenil anual amb l’IES Llagostera
A.3 Vincular els nous espais de participació infantils municipals als espais participatius juve-
nils.
A.4 Promoure programacions participatives de l’espai CLV entre els joves

A.1 Joves de 12 a 29 anys  A.2 Joves de 3r ESO   A.3 Infants i joves d’11 a 29 anys
A.4 Joves d’12 a 29 anys

A.1  Impulsors: Àrea de Joventut.
       Col·laboradors: INS Llagostera, entitats i joves no associats
A.2  Impulsors: Àrea de Joventut.
         Col·laboradors:  INS Llagostera, àrea de Comunicació i Equip de Govern i oposició.
A.3  mpulsors: àrees de Joventut i d’Educació
       Col·laboradors: Centres educatius, àrea de Comunicació i Equip de Govern i oposi     
       ció        
A.4 Impulsors: àrees de Joventut

A.1 2023  A.2 2022-2025 A.3 2022-2025    A.4 2023 

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.9

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

A.1  Decisions rellevants
A.1  Augment del nombre de participants?
A.2  S’ha dut a terme?
A.3  Reactivar el CJM per tal de vincular els in- 
        fants del CMI al CJM quan facin el traspàs          
de primària a secundària
A.4  Percentatge d’activitat participatives 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR

A.1 Quines? Es duen a terme? Sí/No
A.1 Sí/No
A.2 Sí/No Grau de satisfacció participants
A.3 Sí/No

A.4  Quin percentatge

X PRIORITAT

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

1
FACILITAR ESPAIS D’ACOMPANYAMENT, SUPORT I 
ORIENTACIÓ QUE PERMETIN LA IGUALTAT D’OPOR-
TUNITATS I EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
D’EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA DELS I LES JOVES.
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PLJLL
2022
2025

Promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’oci

A.1 Continuar ofertant activitats mancomunades que promoguin la interrelació amb al-
tres joves de la comarca així com un oci segur i assequible.
A.2 Facilitar descomptes per al Bus nit de Fires per desplaçar-se als actes culturals i                   
d’oci promovent així la cultura segura. 

A.1 Joves de 12 a 29 anys   A.2 Joves de 14 a 29 anys

A.1-A2 Impulsors: àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès
   Col·laboradors: àrees de Joventut dels municipis de la comarca.

A.1-A2 2022-2025

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.10

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

A.1  Organització d’activitats mancomunades
        Difusió de les activitats mancomunades
A.2  Repartiment de tiquets de descomptes 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR
Sí/No  Nombre d’activitats proposa-
des. Quines? Nombre participants?
Sí/No nombre de tiquets repartits

X PRIORITAT

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

1
FACILITAR ESPAIS D’ACOMPANYAMENT, SUPORT I 
ORIENTACIÓ QUE PERMETIN LA IGUALTAT D’OPOR-
TUNITATS I EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
D’EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA DELS I LES JOVES.
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PLJLL
2022
2025

Complementar i consolidar l’oferta d’educació formal reglada i potenciar la 
formació amb diferents programes adreçats al públic juvenil

A.1 Mantenir i refermar el projectes Reaprèn, Recupera’t i Reforça’t com a eines de suport per 
a la igualtat de competències.
 REAPRÈN (aula d’adults municipal pensada per ajudar i assessorar perso nes majors  
           de 16 anys que volen continuar o reiniciar els estudis a través de l’Institut Obert de Ca- 
 talunya)
 RECUPERA’T  (taller de suport a l’estudi, adreçat als alumnes de 1r a 4t d’ESO, que  
 pretén oferir un espai de treball amb les condicions adequades per estudiar).
 REFORÇA’T (servei d’atenció als alumnes expulsats de l’institut de Llagostera. Es trac- 
 ta d’un recurs que té la voluntat d’acollir aquests joves oferint-los un espai on treballar i  
 reflexionar durant els dies que no poden assistir al centre educatiu). 
A.2 Mantenir el PTT d’auxiliar de vivers i jardins a la Casa de les Vídues com a eina que facilita 
la continuïtat formativa dins de la formació professional i, i l’aprenentatge de les competències 
transversals i professionals necessàries per al món del treball.
A.3 Potenciar noves formacions professionalitzadores (PICE).

A.1 Joves de 12 a 29 anys   A.2 Joves de 16 a 21 anys   A.3 Joves de 16 a 29 anys

A.1  Impulsors: Àrea d’Educació i Àrea de Joventut
        Col·laboradors: INS Llagostera, IOC.
A.2  Impulsors: Àrea d’Educació
        Col·laboradors: Àrea de Joventut, INS Llagostera, Departament d’Educació.

A.1-A2  2022-2025    

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

2
OBJECTIU ESPECÍFIC 2.1

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

A.1       Promoció dels serveis a través de XXSS  
   municipals. Atencions a joves
             Coordinació amb àrea d’Educació per fer      
             seguiment del joves 
A.2-A3 Promoció entre els joves

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR
A.1 Sí/No  Quantes xarxes 
Quants usuaris de cada servei?  
A.1 Sí/No  

A.2-A3 Sí/No 
A.2-A3 Nombre joves Llagostera

MILLORAR I COORDINAR L’OFERTA D’ACTIVITATS EDU-
CATIVES DESTINADES ALS I LES JOVES DES DE LA VI-
SIÓ DE MUNICIPI 360

X PRIORITAT
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PLJLL
2022
2025

Generar una oferta educativa no formal dirigida al col·lectiu de joves que res-
pongui a criteris de qualitat i equitat.

A.1 Potenciació de l’oferta d’activitats educatives no formals, fora de l’horari lectiu, adreçada a 
joves que s’organitza des de diferents equipaments, àrees municipals o entitats.  
A.2 Donar suport a les entitats vinculades amb l’educació en el lleure.
A.3 Promocionar l’educació en el lleure entre els joves 
A.4 Explorar nous espais i activitats de lleure
A.5 Coordinació entre àrees i entitats per oferir més acitivitats per al públic jove.
Millorar la difusió a través d’una guia conjunta entre empreses privades, entitats i ajuntament.

A.1 Joves de 12-29 anys   A.2 Joves de 18-29 anys   A.3-A4 Joves de 12-25 anys

A.1       Impulsors: àrea de Joventut
   Col·laboradors: àrees de Cultura i Esports, Entitats
A.2-A4 Impulsors: àrea de Joventut
   Col·laboradors: Entitats juvenils

A.1 2022-2025    A.2 2022-2025    A.3-A4 2023-2025

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

2

OBJECTIU ESPECÍFIC 2.2

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

A.1

A.2
A.3
A.4
  
A.4

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR
A.1  Sí/No Nombre d’activitats ofertes per  
        a joves  
        Sí/No  A través de quins canals
A.2  Sí/No Quantes?
A.3  Sí/No Quines?
A.4  Quines propostes hem fet per arribar    
        als joves?
A.4  Quines s’han materialitzat?

Activitats ofertades per a joves. 
Guia i difusió

Línia de subvencions per a entitats
Campanyes
Proposta nous espais i activitats d’educació 
en el lleure
Resposta dels joves a les activitats proposa-
des

X PRIORITAT

MILLORAR I COORDINAR L’OFERTA D’ACTIVITATS EDU-
CATIVES DESTINADES ALS I LES JOVES DES DE LA VI-
SIÓ DE MUNICIPI 360

/59/
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PLJLL
2022
2025

Promoure una oferta esportiva adaptada al col·lectiu adolescent

A.1 Identificació de les demandes i necessitats del col·lectiu adolescent del municipi a partir de 
la realització d’una enquesta d’hàbits esportius i motivacions de pràctica.
A.2 Disseny i creació d’una oferta físico esportiva dissenyada específicament per als joves i 
adaptada a les seves necessitats i demandes per tal d’incrementar l’índex de pràctica esportiva 
d’aquest col·lectiu i fer front a l’abandonament de la pràctica esportiva adolescent, amb espe-
cial èmfasis al sector femení.

Infants i joves de 12 a 18 anys

A.1-A2 Impulsors: Àrea d’Esports
             Col·laboradors: Àrea de Joventut

2022-2025

A.1 Realització de l’enquesta d’hàbits esportius 
A.2 Programació d’oferta esportiva dirigida als ado- 
       lesscents.
       Programació d’oferta esportiva dirigida a noies                
       adolescents.

OBJECTIU ESPECÍFIC 2.3

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR

X PRIORITAT

A.1  Sí/No 
A.2  Sí/No Quantes i quines propostes 
ofertades i persones pariticipants
A.2  Sí/No Quantes i quines propostes 
ofertades i persones pariticipants

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

2 MILLORAR I COORDINAR L’OFERTA D’ACTIVITATS EDU-
CATIVES DESTINADES ALS I LES JOVES DES DE LA VI-
SIÓ DE MUNICIPI 360
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PLJLL
2022
2025

Reduir les hores que els joves (12-18 anys) passen al carrer sense fer cap ac-
tivitat dirigida

A.1 Millorar la comunicació d’activitats extraescolars per als joves
A.2 Proposar activitats d’estiu per a infants a partir de 6è de primària
A.3 Traslladar activitats de la Casa de les Vídues als espais on els joves es troben habitual-
ment. 

A.1 Joves de 12 a 18 anys  A.2 Infants i joves a partir d’11 anys  A.3 Joves de 12 a 29 anys

A.1 Impulsors: àrea de Cultura, Joventut
      Col·laboradors: servei de Comunicació
A.2 Impulsors: servei de Joventut
      Col·laboradors: servei d’Educació,
A.3 Impulsors: servei de Joventut
      Col·laboradors: servei d’Educació, àrea de Cultura, àrea d’Esports.

A.1 2022-2025    A.2 2023-2025     A.3 2023-2025

A.1 Concreció de diversos punts d’informació   
         per a joves al municpi
        Actualització de la informació adreçada als  
        joves en aquests punts
A.2 Proposta d’activitats d’estiu
        Participació dels joves en aquestes activitats
A.3 Proposta d’activitats fora de l’Esapi Jove Ca  
        la Viudi.
        Participació dels joves en aquestes activitats

A.1 Sí/No Quins?
       Sí/No. Nombre d’actualitzacions fetes  
        durant el curs.
A.2 Sí/No Quines activitats proposades?
       Nombre de participants en les activitats.

A.3 Sí/No Quines activitats proposades en 
espais freqüentats pels joves.
        Nombre de participants en les activitats.

OBJECTIU ESPECÍFIC 2.4

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR

E ducacióX PRIORITAT

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

2 MILLORAR I COORDINAR L’OFERTA D’ACTIVITATS EDU-
CATIVES DESTINADES ALS I LES JOVES DES DE LA VI-
SIÓ DE MUNICIPI 360

/61/
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PLJLL
2022
2025

Reduir les desigualtats en l’accés a les activitats formatives

A.1-A2 Joves de 12 a 18 anys      A.3 Joves de 12 a 29 anys

A.1 Impulsors: àrea de Drets socials
       Col·laboradors: àrea d’Educació
A.2 Impulsors: àrea de Drets socials
       Col·laboradors: àrea d’Educació, Joventut i Comunicació
A.3 Impulsors: àrea de Joventut
       Col·laboradors:ATM

A.1-A2 2022-2025  A.3 2022-2025

A.1 Criteris d’atorgament de subvencions
       Manteniment o augment del pressupost   
       adreçat a subvencions.
A.2 Canals de comunicació
       Millora la coordinació amb centres educa-  
       tius com a transmissors d’informació a les      
       famílies
A.3  Manteniment pressupost destinat a subven- 
        ció títols transport    
A.3  Usuaris    

A.1  Sí/No Percentatge de subvencions   
        atorgades
        Sí/No Quin?

A.2  Sí/No Quin?
        Sí/No         

A.3  Sí/No
        Sí/No
A.3  Nombre de carnets nous anuals

OBJECTIU ESPECÍFIC 2.5

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR

X PRIORITAT

A.1 Mantenir les línies de subvencions per a activitats extraescolars actuals per continuar vet-
llant per reduir les desigualtats.
A.2 Millorar la comunicació de terminis/condicions de les subvencions municipals
A.3 Vetllar per la continuitat del Conveni amb l’ATM per la subvenció de títols de transport als 
joves de Llagostera que faciliti els desplaçament per motius formatius. 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

2 MILLORAR I COORDINAR L’OFERTA D’ACTIVITATS EDU-
CATIVES DESTINADES ALS I LES JOVES DES DE LA VI-
SIÓ DE MUNICIPI 360
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PLJLL
2022
2025

Minimitzar les condutes de risc en l’àmbit de la salut entre el col·lectiu adoles-
cent.

A.1 Desenvolupar una diagnosi sobre el consum de drogues entre els i les joves de Llagostera 
que permeti abordar, des d’una prespectiva realista, les accions a desenvolupar per tal de dis-
minuir el consum de drogues entre els joves.
A.2 Desenvolupament d’un pla d’acció a partir dels resultats de la diagnosi que inclogui:
 Accions directes amb els i les joves
 Formacions per a professionals que unifiqui els coneixements i la visió global
 Accions i formacions a famílies
 Campanyes de prevenció a nivell municipal
A.3  Desplegament del Protocol de violències masclistes en espais d’oci de Llagostera
A.4 Augmentar les campanyes de prevenció de violències o condutes de risc en espais d’oci 
amb més presència de Punts liles i campnayes com el “som nit”.

A.1-A4  Joves de 12 a 29 anys

A.1-A2  Impulsors: Àrea de Joventut
   Col·laboradors: Àrea d’Educació, Àrea d’Esports, Policia Municipal, Centres  educatius,  
             Mossos d’Esquadra, Departament de Justícia, Consorci de Benestar Social i famíilia,     
             CAP de Llagostera i espais d’oci de Llagostera.
A.3-A.4 Impulsors: Àrea de Joventut i àrea de Feminismes i Drets Socials
      Col·laboradors: Àrea de Cultura, Àrea d’Esports, Policia Municipal, Serveis Socials,              
    Centres educatius, Consorci de Benestar Social i famíilia, CAP de Llagostera i Espais  
    d’oci de Llagostera i Entitats.

A.1 2023  A.2 2024-2025    A.3 2022-2025     A.4 2022-2025

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

3
ABORDAR QUALSEVOL TIPUS DE VIOLÈNCIA, AGRES-
SIÓ O CONDUCTA DE RISC EN L’ÀMBIT DE LA SALUT I 
ACOMPANYAR EN EL PROCÉS DE SUPERACIÓ I 
VIVÈNCIA

OBJECTIU ESPECÍFIC 3.1

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

A.1 Contractació empresa especialitzada per a la 
diagnosi
A.1   Coordinació de la diagnosi amb el màxim 
d’agents possibles
A.2 Coordinació del Pla d’acció
A.3 Executar accions del protocol 
A.3 Retorn joves del poble / enquestes
A.4 Hem ampliat campanyes de prevenció?  

A.1 Sí/No  

A.1 Sí/No Nombre d’agents participants
                 
A.2 Sí/No Nombre de participants
A.3 Sí/No Nombre d’accions. Quines?
A.3 Més seguretat? Espais segurs? etc.
A.4 Sí/No Nombre de campanyes

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR

X PRIORITAT
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PLJLL
2022
2025

Generar espais de suport i coordinació entre agents per tal d’afrontar i plani-
ficar estratègies envers les conductes de risc entre els adolescents.

OBJECTIU ESPECÍFIC 3.2

A.1 Seguir treballant amb la taula tècnica de prevenció en l’infància i la joventut per a la promo-
ció de la salut juvenil.
A.2 Establir coordinació amb el projecte Salut i Escola que es desenvolupa a l’IES i amb el CAP 
de Llagostera

A.1-A4  Joves de 12 a 29 anys

A.1   Impulsors: Àrea de Joventut
   Col·laboradors: Àrea d’Educació, Àrea d’Esports, Policia Municipal, Centres  educatius,  
             Mossos d’Esquadra, Departament de Justícia, Consorci de Benestar Social i famíilia,     
             CAP de Llagostera.
A.2   Impulsors: Àrea de Joventut       
   Col·laboradors: INS Llagostera i CAP de Llagostera

A.1 2022-2025  A.2 2023-2025    

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

A.1 Convocar la taula semestralment
A.1 Incloure el CAP a la taula d’infància i joventut 
A.2 Trobades joventut - CAP

A.1 Sí/No  
A.1 Sí/No Nombre d’agents participants
A.2 Nombre de trobades

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR

X PRIORITAT

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

3
ABORDAR QUALSEVOL TIPUS DE VIOLÈNCIA, AGRES-
SIÓ O CONDUCTA DE RISC EN L’ÀMBIT DE LA SALUT I 
ACOMPANYAR EN EL PROCÉS DE SUPERACIÓ I 
VIVÈNCIA

/64/
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PLJLL
2022
2025

Promoure coneixements a la població juvenil en relació a la igualtat de gènere, 
els drets del col·lectiu LGTBIQ+ i la interculturalitat.

OBJECTIU ESPECÍFIC 3.3

A.1 Potenciar el “Grup Lila” (integrat per joves a partir de 12 anys dins l’activitat regular de l’espai 
jove ) per promoure la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBIQ+ entre la població de 
Llagostera.
A.2 Coordinació i treball interdepertamental amb l’Àrea de Drets Socials i Feminismes per tal 
de desenvolupar el calendari anual d’accions que promoguin la igualtat de gènere i els drets del 
col·lectiu LGTBIQ+ entre la població de Llagostera al llarg de l’any amb accions que sumin a les 
dates ja habituals del 8M, 28J i 25N.
A.3 Disseny i execució de campanyes que sensibilitzin sobre la diversitat i promoguin la igualtat.

A.1 Joves de 12 a 20 anys    A.2 Joves de 12 a 29 anys      A.3 Joves de 12 a 29 anys

A.1  Impulsors: Àrea de Joventut
        Col·laboradors: Àrea de Drets Socials i Feminismes i IES Llagostera
A.2  Impulsors: Àrea de Joventut i Drets Socials i Feminismes
        Col·laboradors: Àrees de Cultura, Educació, Promoció econòmica, Serveis Socials, Es- 
        ports i IES Llagostera.
A.3  Impulsors: Àrea de Joventut i Drets Socials i Feminismes
        Col·laboradors: Àrees de Cultura, Educació, Promoció econòmica, Serveis Socials, Es- 
        ports i IES Llagostera.

A.1 2022-2025  A.2 2023-2025    A.2 2023-2025   

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

A.1 Trobades i accions
A.2  Coordinacions
A.3  S’han desenvolupat campanyes?
A.3  Enquestes a la població

A.1 Nombre de trobades i accions
A.2 Nombre de coordinacions               
A.3 Sí/No         
A.3 Com s’ha viscut la campanya? Què 
t’ha fet sentir?

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR

X PRIORITAT

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

3
ABORDAR QUALSEVOL TIPUS DE VIOLÈNCIA, AGRES-
SIÓ O CONDUCTA DE RISC EN L’ÀMBIT DE LA SALUT I 
ACOMPANYAR EN EL PROCÉS DE SUPERACIÓ I 
VIVÈNCIA
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PLJLL
2022
2025

Facilitar l’accés dels joves a la cultura. 

A.1 Facilitar l’accés dels joves a la cultura a través de descomptes del carnet jove CLV.         
A.2 Facilitar descomptes per al Bus nit de Fires per desplaçar-se als actes culturals i d’oci pro-
movent així la cultura segura. 

A.1 Joves de 12 a 29 anys
A.2 Joves de 14 a 29 anys

A.1 Impulsors: Àrea de Joventut
        Col·laboradors: Àrees de Cultura i Festes, Educació, Promoció econòmica, Serveis So   
        cials, Drets Socials i Feminismes, Medi Ambient, Esports i comerços locals.
A.2 Impulsors: Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès
        Col·laboradors: Àrea de Joventut de Llagostera.

A.1 2022-2025  A.2 2022-2025

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

4
PROMOURE L’ACCÉS DE LES PERSONES JOVES A LES 
DIVERSES FORMES DE CULTURA COM A FORMA DE 
COHESIÓ I PARTICIPACIÓ

OBJECTIU ESPECÍFIC 4.1

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

Ha augmentat la presència de joves amb 
dret a descompte als actes culturals muni-
cipals?
Actes culturals amb descompte  
Mantenir el conveni amb el CCG per tal de  
seguir oferint els descomptes 
Usuaris actes Cultura

A.1 Sí/No  Nombre de joves consumidors de 
cultura amb descompte carnet jove CLV
A.1 Sí/No  Nombre d’actes amb descomptes
     
A.1 Ususaris Cultura amb descompte Carnet 
Jove CLV
A.2 Sí/No  Nombre d’usuaris bus nit fires

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR
A.1

A.1

A.1

A.2

X PRIORITAT
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Desenvolupar projectes innovadors de transformació social a través de ma-
nifestacions artístiques potenciant i recolzant la formació i creació artística 
juvenil i la producció cultural

A.1 Promoure les accions artístiques que es desenvolupen al municipi a través de contracta-
cions de joves per a la realització de concerts, exposicions, presentacions, tallers, etc.
A.2 Consolidar el grup de “Batucada jove Calaviudi”
A.3 Consolidar el grup de “Teatre Calaviudi” 
A.4 Consolidar el cicle cultural per a joves “La taverna de les vídues”
A.5 Redefinir el projecte musical de suport a artistes locals “CORDALOKAL”
A.6 Treballar en xarxa per vetllar per la continuïtat del Festival mancomunat A-taca d’art urbà 
A.7 Treballar per la consolidació i continuïtat del projecte de descobriment de talent juvenil 
mancomunat “Young talent Gironès”.

A.1 Joves de 16 a 29 anys A.2-A3 Joves de 12 a 29 anys A.4-A5 Joves de 14 a 29 anys
A.6 Infants i joves de 8 a 29 anys A.7 Joves de 15 a 29 anys

A.1-A5 Impulsors: àrea de Joventut
           Col·laboradors: Entitats
A.6    Impulsors: àrees de Joventut i Escoles d’art de Celrà, Cassà de la Selva i Llagostera. 
           Col·laboradors: centres educatius 
A.6    Impulsors: àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès 
           Col·laboradors: àrees de Joventut de la Comarca i Diputació de Girona

A.1-A4 2022-2025  A.5 2023 A.6-A7 2022-2025

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

4

OBJECTIU ESPECÍFIC 4.2

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

X PRIORITAT

PROMOURE L’ACCÉS DE LES PERSONES JOVES A LES 
DIVERSES FORMES DE CULTURA COM A FORMA DE 
COHESIÓ I PARTICIPACIÓ

C ultura
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Organització d’activitats cultural promogu-
des pels joves.
Grau de satisfacció dels joves paritipants. 
Grau de satisfacció dels usuaris
Usuaris
Programació d’actuacions. 
Programació de propostes sorgides dels 
propis joves.
Han sorgit noves propostes?
Promocionar i donar visibilitat al Festival  
(XXSS)
Qui hi participa? 
Promocionar i donar visibilitat al Concurs
Participants de Llagostera

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR
A.1

A.2
A.3 

A.3
A.4 

A.5
A.6

A.6

A.7
A.7

Desenvolupar projectes innovadors de transformació social a través de ma-
nifestacions artístiques potenciant i recolzant la formació i creació artística 
juvenil i la producció cultural.

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

4

OBJECTIU ESPECÍFIC 4.2

A.1 Sí/No  Quines? Nombre i tipus d’acti-
vitats                         
A.2 Sí/No  Nombre de joves participants
A.3 % Nombre d’usuaris 

A.3 Nombre  
A.4 Sí/No  Nombre actuacions i públic

A.5 Sí/No. Quines propostes? 
A.6 Sí/No. Quins canals (digitals o no)  

A.6 Nombre de participants i àmbit de 
procedència
A.7 Nombre de joves artistes de Llagoste-
ra que participen

PROMOURE L’ACCÉS DE LES PERSONES JOVES A LES 
DIVERSES FORMES DE CULTURA COM A FORMA DE 
COHESIÓ I PARTICIPACIÓ
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Potenciar el treball amb xarxa amb serveis municipals, supramunicipals i en-
titats per tal de millorar les accions destinades a joves.

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC

5

OBJECTIU ESPECÍFIC 5.1

A.1 Reforçar el treball interdepertamentalment entre àrees municipals amb el projecte “Cafè 
tècnic” per tal de crear sinèrgies i sumar esforços que ens ajudin a desenvolupar accions pels i 
les joves des d’una visió holística i transversal convocant les taules tècniques entre àrees.
A.2 Continuar formant part dels espais de participació i treball supramunicipals amb les diferents 
àrees de joventut de la Comarca i de la Demarcació.

A.1-A2  Joves de 12 a 29 anys

A.1 Impulsors: Àrea de Joventut
       Col·laboradors: Àrees de Cultura i Festes, Educació, Promoció econòmica, Serveis So- 
       cials, Drets Socials i Feminismes, Medi Ambient, Esports, Agents de Salut, Policia Local,       
       Centres educatius i entitats.  
A.2 Impulsors: Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès i Coordinació territorial de     
       Joventut de Girona de la Generalitat de Catalunya.
       Col·laboradors: Àrees de Joventut de la Comarca i de la Demarcació

A.1-A2 2022-2025    

AGENTS IMPLICATS

TEMPORITZACIÓ

ACCIONS

PERSONES DESTINATÀRIES

A.1  Acords presos
        Crear sentitment de pertinença a un grup
        Establir xarxa de relacions
        Crear vincles
        Conèixer i optimitzar recursos que tenim a  
        l’abast.
A.2 Participació a les jornades i reunions 

A.1 Sí/No  Nombre d’acords
       Sí/No  
       Sí/No  
       Sí/No  
       Sí/No  

A.2 Sí/No 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MESURA DE L’INDICADOR

X PRIORITAT

MANTENIR I REFORÇAR LA COL·LABORACIÓ ENTRE 
ELS DIFERENTS AGENTS QUE TREBALLEN AMB ELS 
I LES JOVES PER TAL DE COMPARTIR RECURSOS, 
OPORTUNITATS I OBJECTIUS EN LES ACCIONS QUE ES 
DESENVOLUPIN

/69/

REPTE

CLV ENXARXA

C ohesió



PLJLL
2022
2025

Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 
territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva. En 
aquest repte hi incloem també la perspectiva de gènere i mediambiental, intertsec-
cional, interculturalitat i la transformació digital així com la mobilitat de les persones 

Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural 
respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors.

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en 
allò col·lectiu de les persones joves.

C

A utonomia

ultura

C ohesió

Mantenir Espai jove CLV com a espai de trobada.
Cosir el projecte Canostra amb el projecte de dinamització juvenil a l’Espai jove CLV.
Continuar ofertant activitats mancomunades que promoguin la interrelació entre joves.
Facilitar descomptes per al bus nit de Fires.
Potenciar el “Grup Lila”.
Campanyes sobre diversitat i igualtat.
Treball interdepertamental amb l’àrea de Drets Socials i Feminismes per desenvolupar el 
calendari d’accions que promoguin la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBIQ+.
Espais de participació supramunicipals
Espais de treball interdepertamental “Cafè tècnic”

Facilitar l’accés dels joves a la cultura a través dels descomptes amb el carnet jove CLV
Promoure accions artístiques sorgides des dels i pels joves
Consolidar la “Batucada jove Calaviudi”
Consolidar el “Teatre Calaviudi”
Consolidar el cicle musical “La taverna de les vídues”
Redefinir el projecte musical de suport a artistes locals “Corda Lokal”
Vetllar per la continuitat del Festival mancomunat A-taca
Vetllar i participar al projecte de descobriment de talent juvenil “Young talent Gironès”

Creació del projecte Canostra
Ampliació de la presència de l’educador i dinamitzador al carrer
Actuar com a catalitzadors de propostes per part de les entitats i joves no associats
Projecte “Espai entitats”, suport administratiu per a la creació d’entitats.
Ampliació beneficis carnet jove CLV
Campanya per reforçar la presència de Calaviudi
Reformular el Consell Municipal de joves
Ple juvenil
Programacions participatives

5.6 ACCIONS I REPTES
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En aquest apartat resumim esquemàticament tots els 7 reptes del Pla Nacional de Joventut 
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Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.

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

Aconseguir l’èxit en la transició domiciiària de les persones joves.

E

O

H

ducació

cupació

abitatge

Fira Expojove
Projecte Connexions
Aula Reaprèn
Recupera’t
Reforça’t
PTT d’auxiliar de vivers i jardins
Potenciar l’oferta activitats educatives no formals
Suport a entitats d’educació en el lleure
Explorar nous espais d’educació en el lleure
Guia conjunta d’activitats extraescolars entre empreses privades, entitats i ajunta-
ment.
Millorar la comunicació de les activitats extraescolars per adolescents
Activitats d’estiu per a infants a partir de 6è de primària
Traslladar activitats de Calaviudi als espais on els joves es troben habitualment
Subvencions per a activitats extraescolars
Conveni ATM
Projecte Canostra

Projecte Bitàcola
Garantia juvenil
Projecte Canostra
Formació professional cambra de Comerç 

Promoció habitatge cooperatiu
Xarxa de treball amb oficina d’habitatge municipal
Projecte Canostra

Promoure una vida saludable de les persones joves.S alut

Enquesta d’hàbits esportius
Disseny i creació d’una oferta físico esportiva
Diagnosi consum de drogues
Desenvolupament pla d’acció diagnosi drogues
Desplegament Protocol violències mascliestes en espais d’oci
Campanyes de prevenció 
Taula tècnica d’infància i joventut
Coordinació projecte Salut i Escola
Descomptes bus fires per promoure l’oci segur
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  6/Desplegament
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2023 2024 2025

CLV ACULL1.

CLV PREPARA’T

CANOSTRA
ESPAI JOVE
AMPLIACIÓ JORNADA DINAMITZADOR
EXPO JOVE
BITÀCOLA

CANOSTRA
CLV EMPODERA’T3.

CANOSTRACLV CREA4.

CLV ENXARXA5.

CONNEXIONS
COOPERATIVES HABITATGE
SUPORT A ENTITATS
COMUNITAT CLV
CONSELL MUNICIPAL DEL JOVES
PLE JUVENIL
ACTIVITATS D’OCI MANCOMUNADES

REAPRÈN, RECUPERA’T I REFORÇA’T

ACTIVITATS EDUCATIVES NO FORMALS
PROMOCIÓ EDUCACIÓ LLEURE
PROMOCIÓ OFERTA ESPORTIVA
ACTIVITATS ESTIU ADOLESCENTS

SUBVENCIONS

PTT 

COVENI ATM

DIAGNOSI CONSUM DROGUES
PLA ACCIÓ CONSUM DROGUES
PROTOCOL VIOLÈNCIES MASCLISTES
CAMPANYES PREVENCIÓ
TAULA PREVENCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT
COORDINACIÓ SALUT I ESCOLA

L’ESPAI JOVE SURT AL CARRER

GRUP LILA
PROJECTE FINESTRES

PROMOCIÓ JOVES ARTISTES
BATUCADA JOVE
TEATRE CALAVIUDI
TAVERNA DE LES VÍDUES
CORDA LOKAL
FESTIVAL A-TACA
YOUNG TALENT GIRONÈS

XARXA  INTERDEPARTAMENTAL 
XARXA SUPRAMUNICIPAL

2 2023 022

2022
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  7/Avaluació
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7.1 AVALUACIÓ

Avaluació continuada
Tal i com hem apuntat a l’inici d’aquest Pla, l’avaluació es preveu a través dels indicadors de se-
guiment i mesures dels indicadors que s’inclouen a cada acció prevista i que s’aniran valorant a 
mesura que es desenvolupin les accions.

Avaluació anual 
A part d’aquests indicadors, a finals d’any es realitzarà una memòria anual que permetrà una visió 
més global del desplegament del PLJLL al llarg de l’any i permetrà visualitzari l’adequació de les 
accions als objectius previstos.

Avaluació final
Finalment, es preveu una avaluació final que té com a objectiu afrontar amb exactitud i visió global 
el següent PLJLL pels següents 4 anys des d’una prespectiva de passat i de futur. Aquesta avalu-
cació ha de servir per valorar globalment l’aplicació dels objectius i accions i ha d’ajudar a concretar 
les accions futures. 

A més d’aquest sistema d’avaluació es preveu un sistema complementari d’avaluació que no es 
centra tant en el compliment de les intervencions sinó en les polítiques juvenils, a partir del SIA-
PJove (Sistema d’Indicadors d’Avaluació per a les Polítiques Municipals de Joventut), instrument 
d’anàlisi i autoavaluació de les polítiques municipals en matèria de joventut, resultat d’un procés fet 
pel Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals de l’Institut de 
Recerca Educativa de la Universitat de Girona.
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8.1 RECURSOS HUMANS

• Una professional tècnica en polítiques de joventut (12,5 hores setmanals).
• Un professional dinamitzador juvenil (30 hores setmanals).
• Una professional educativa a l’espai reforça’t (6 h setmanals).
• Una professional de Garantia Juvenil (5 h setmanals).

8.2 RECURSOS FINANCERS

• El pressupost de l’Ajuntament de Llagostera per l’any 2022 és de 9.575.000,00 € 
• El pressupost de la regidoria de joventut per l’any 2022: 36.000 €
• Percentatge que representa el pressupost de la regidoria de joventut destinat a joves de 12 a 30 
anys: 0,37 % del pressupost. 
• Pressupost de les activitats de joventut per l’any 2022: 9.000,00 €
• El pressupost destinat a activitats per a joves representa el 25 % del pressupost de l’àrea.

8.3 RECURSOS FUNCIONALS

• L’Ajuntament de Llagostera disposa dels següents espais d’ús juvenil:

 De titularitat i gestió municipals:

 La Casa de les vídues que inclou l’Espai jove CLV 
 Skate park

 
 De titularitat i gestió privada a través d’una entitat:

 Casal parroquial on es reuneix l’entitat juvenil Papu tisores 
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