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INTRODUCCIÓ  INTRODUCCIÓ  

El  projecte  Okup’Alt  2021,  que  es  troba  ja  en  la  seva  onzena  edició,  ha  estat  impulsat  i

coordinat per l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de L’Alt Empordà i portat a terme pels

seus/seves  tècnics/ques,  amb  la  col·laboració  aquest  any  dels  ajuntaments  de  Castelló

d’Empúries, L’Escala i Sant Pere Pescador, de diferents agents socials i del teixit empresarial de

la zona. Es tracta d'un projecte que combina formació pràctca en una professió, suport en la

recerca de feina, relació amb el món empresarial de la zona, diversos tallers que fomenten un

creixement a nivell més global de la persona i recolzament personal. Amb aquest projecte ens

proposem ajudar els joves en l’establiment i assoliment d’objectus, ajudar-los a millorar les

seves competències tant personals com professionals i  les habilitats en la recerca de feina,

afavorint així la seva autoestma i autonomia.

L’edició del 2021 va començar el dilluns 15 de febrer i ha fnalitzat el divendres 14 de maig, fent

una petta aturada només durant la Setmana Santa, complint així les 12 setmanes de treball

habituals a l’Okup’Alt.

POBLACIÓ ATESAPOBLACIÓ ATESA

El projecte Okup’Alt està dirigit a joves de tota la comarca d’entre 16 i 24 anys que no estan

estudiant i no treballen en aquests moments.

Aquest  any,  a  diferència  de  les  edicions  anteriors,  el  projecte  s’ha  portat  a  terme

específcament  a  tres  municipis  de  la  comarca,  un  grup  d’ofci  a  cada  un  d’ells:s  Castelló

d’Empúries  (grup  de  Jardineria),  L’Escala  (grup  de  Pintura)  i  Sant  Pere  Pescador  (grup  de

Brigada), de manera que les inscripcions es van portar a terme majoritàriament en aquests

municipis, tot i que també es podia presentar la inscripció a la resta de municipis de la comarca

a través dels/les tècnics/ques de Joventut respectus i a l’Ofcina Jove de l’Alt Empordà. 

La difusió del projecte i el període d’inscripcions van començar amb el mes de gener de 2021,

tot i que vam recollir inscripcions també durant el temps de desenvolupament del projecte,

creant  una  bossa  de  reserves  per  cobrir  possibles  baixes.  En  total  vam  rebre  unes  80

inscripcions. 
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Hem atès joves que han portat la seva inscripció per pròpia iniciatva i també d’altres derivats

de Serveis Socials, de Justcia, d’Insttuts, del CSMIJ i a MENAS. En general són joves amb pocs

estudis  i  poques  habilitats  laborals.  Tot  i  això,  hem  rebut  alguna  inscripció  de  joves  amb

formació  mitjana,  i  també superior,  aquests  últms van quedar  descartats  a  la  selecció  de

candidats  per  no  tractar-se  de  la  població  diana  més  idònia  per  l’aproftament  d’aquest

projecte. 

A  principis  del  mes  de  febrer  de  2021  ens  vam  reunir  els  tècnics  que  formem  l’equip

organitzador amb les tècniques referents d’ocupació i  els tècnics/a dels tres municipis seus

d’aquest  any,  per  tal  de  seleccionar  els  joves  que fnalment  van formar part  dels  3 grups,

segons criteris d’aproftament del projecte, tenint presents els objectus establerts.

Entre  els  joves  seleccionats  podem  observar  sobretot  d’origen  immigrant,  alguns  amb

difcultats amb l’idioma (en alguns casos nivell molt baix de català i castellà), la gran majoria

joves sense experiència laboral i amb poca formació, tot i que algun jove seleccionat té la ESO o

algun cicle formatu (els menys) o l’equivalent al batxillerat al seu país, sense homologar, tots

sense experiència laboral o  molt bàsica i que actualment es troben en situació d’atur.

D’entre aquests joves interessats en partcipar al  projecte s’han seleccionat un total  de 31

joves, uns 10 joves a cada grup d’ofci que es porten a terme als municipis anteriors.  

D’aquests 31 joves, 6 no han fnalitzat  el projecte (3 del  grup de Jardineria,  2 del  grup de

Pintura i 1 del de Brigada) i 6 han trobat feina, de moment, durant el projecte o posterior.

Places Acaben el curs
Han trobat feina

durant o posterior
al projecte

Contnuen
estudiant 

Grup Jardineria 
(Castelló d’Empúries)

11 8 1 0

Grup Pintura 
(L’Escala)

10 8 3 0

Grup Brigada
(Sant Pere Pescador)

10 9 2 0
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Sol·licituds per
entrar al projecte

Seleccionats
(durant tot el

període)

abandona el projecte
per oferta laboral

acaba el
projecte

Troba  feina
durant el
projecte

Retorn al
circuit

formatu

80 31 2 25 6 0

OBJECTIUSOBJECTIUS

Aquest projecte pretén oferir una mirada global cap al jove, el nostre  objectu general és el

d'aconseguir  l'emancipació  del  jove,  i  per  aconseguir-ho  ens  plantegem  incidir  en  tres

aspectes  claus  de la  persona.  Es  treballa  a  nivell  formatu,  a  nivell  d'ocupabilitat i  oferint

suport emocional i en habilitats per a la vida. El treball en aquests aspectes complementaris

entre ells, pretén que l'aprenentatge signifqui un creixement integral per al jove i li doni eines

que li permetn crear el seu propi projecte de vida i iniciar el camí cap a la emancipació.

Els objectus específcs del projecte són:s

• Oferir  un recurs  que facilit el  desenvolupament i  el  creixement  personal  dels  i  les

joves.

• Augmentar l'autoestma dels joves i millorar-ne la seva autonomia.

• Oferir un recurs que disminueixi el percentatge de joves que no estudien ni treballen.

• Apropar els joves a les empreses de la zona.

• Implicar als joves en un projecte de treball en equip i incentvar la cultura de l'esforç i

la responsabilitat en el treball.

• Minimitzar l'impacte de l'atur juvenil.

• Promocionar ofcis que puguin convertr-se en una sortda laboral per als joves.

• Millorar les habilitats relacionals i laborals del jove partcipant.

• Incrementar  les  acttuds  de  tolerància  i  comprensió  cap  a  l'altre  amb  l'intercanvi

coneixements i experiències.

• Millorar  l'autoimatge  i  autoconcepte  del  jove,  a  partr  d'accions  de  capacitació  i

adquisició d'habilitats.
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TEMPORITZACIÓTEMPORITZACIÓ

Al  mes de març  de 2020 es  va haver  de cancel·lar  prematurament la  portada a terme de

l’Okup’Alt 2020 amb motu del  confnament per la  pandèmia de Còvid-19. Durant el  segon

semestre de l’any, l’equip organitzador del projecte vam començar a pensar de quina manera

es podria portar a terme l’edició de l’Okup’Alt 2021, tenint present les mesures corresponents

de prevenció i seguretat. Per evitar el risc que comportava els desplaçaments contnuats de

tots els joves en vehicle cada dia cap als diferents municipis a on realitzar les feines pràctques,

es va optar per impartr la formació de cada un dels grups en una seu, amb la col·laboració

estreta de tres ajuntaments de la comarca. Les reunions amb els regidors i tècnics d’aquests

ajuntaments (Castelló d’Empúries, l’Escala i Sant Pere Pescador) van ser constants fns a fnals

del 2020, per tal de concretar les tasques més adequades a portar a terme a cada municipi per

poder aprendre cada ofci, el material, localitzacions dels tallers... Des del Consell Comarcal es

va contactar amb educadors per a cada grup i amb professionals formadors (excepte a l’ofci de

Brigada, que es va comptar com a formadors amb la col·laboració de l’equip de la brigada

municipal de Sant Pere Pescador). 

La difusió del projecte i el període d’inscripcions van començar el mes de gener de 2021, tot i

que vam recollir inscripcions també durant el temps de desenvolupament del projecte, creant

una bossa de reserves per cobrir  possibles baixes. En total, aquest any vam rebre unes 80

inscripcions de joves interessats/des en partcipar al projecte. 

A  principis  del  mes  de  febrer  de  2021  ens  vam  reunir  els  tècnics  que  formem  l’equip

organitzador amb les tècniques referents d’ocupació i  els tècnics/a dels tres municipis seus

d’aquest  any,  per  tal  de  seleccionar  els  joves  que fnalment  van formar part  dels  3 grups,

segons criteris d’aproftament del projecte, tenint presents els objectus establerts. Durant la

primera setmana de febrer de 2021 es van portar a terme les trucades per confrmar la seva

incorporació als candidats/es seleccionats/des.

L’edició del 2021 va començar el dilluns 15 de febrer i ha fnalitzat el divendres 14 de maig, fent

una petta aturada només durant la Setmana Santa, complint així les 12 setmanes de treball

habituals a l’Okup’Alt.

L’horari de la formació ha estat de 9 a 13h de dilluns a divendres, a cada un dels tres municipis.

De dilluns a dijous es portaven a terme tasques pràctques per l’aprenentatge de cada ofci, i els
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divendres s’imparten xerrades o tallers sobre diferents habilitats per a la vida (seguretat vial,

prevenció de consum de drogues, sexualitat, gestó de les emocions, alimentació saludable,

igualtat de gènere, com confeccionar un currículum o com portar a terme una entrevista de

feina). També, durant el desenvolupament del projecte, hem facilitat informació sobre ofertes

de feina i contactat amb empreses a les que els joves han portat a terme entrevistes de feina. 

METODOLOGIAMETODOLOGIA

Per al  desenvolupament  del  projecte  s’utlitza  una metodologia  totalment  pràctca des  del

primer dia. Els nois i noies aprenen a utlitzar les diferents eines i a interioritzar els conceptes,

tècniques i habilitats a partr de treball pràctc. Per a concretar les tasques més adequades a

portar  a  terme  per  aprendre  cada  un  dels  ofcis  amb  el  suport  dels  professionals

corresponents, els organitzadors del projecte vam fer reunions amb els regidors i tècnics de

cada ajuntament seu de cada grup (Castelló d’Empúries sobre el grup de Jardineria, l’Escala

sobre el grup de Pintura i Sant Pere Pescador sobre el grup de Brigada), a les que també vam

parlar  sobre  el  material  necessari,  la  localitzacions  dels  tallers  i  altres  aspectes  del

procediment. Des del Consell Comarcal es va contactar amb monitors (educadors) per a cada

grup i  amb professionals formadors (excepte a l’ofci de Brigada, que es va comptar com a

formadors amb la col·laboració de l’equip de la brigada municipal de Sant Pere Pescador). 

Aquestes tasques pràctques els joves les realitzen a cada municipi, segons sigui el seu grup, de

dilluns a dijous de 9h a 13h. Es porta a terme un treball molt directe entre els professionals, els

educadors i els propis joves de manera que, a més de la relació professional-alumne, es creen

vincles de confança que faciliten el seu seguiment formatu i laboral i el recolzament personal.

Aquest vincle i aquest acompanyament es complementa amb tallers i actvitats, que tots els

grups  porten  a  terme els  divendres  de  9h  a  13h,  els  quals  permeten  als  joves  potenciar,

desenvolupar i posar en pràctca capacitats i habilitats que els són necessàries en la seva vida

quotdiana (confança, autoestma, coneixement d’un mateix, comunicació, seguretat...) per a

desenvolupar-se el més òptmament possible, així com per facilitar la recerca de feina (com fer

un currículum, com encarar el procés de recerca de feina, com fer una entrevista de feina,

entrevistes amb diferents empreses de la comarca...).

Els monitors i els professionals fan de guies i referents globals per als joves partcipants, a més

de les eines i coneixements propis dels ofcis.
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ORGANITZACIÓORGANITZACIÓ

Podem  agrupar  el  desenvolupament  del  projecte  en  tres  grans  blocs,  que  explicarem  a

contnuació amb més detall:s

1.  Pràctques a pobles: Els  partcipants es desplacen cada dia al  mateix  municipi,  a  on de

dilluns a dijous de 9h a 13h es porten a terme les tasques relacionades amb el seu àmbit

d’aprenentatge.

2. Actvitats i tallers: Els divendres al mat, de 9h a 13h, es porten a terme al mateix municipi

corresponent com a seu de cada grup, tallers que ofereixen suport en diferents aspectes del

seu desenvolupament personal.

3.  Suport en la recerca de feina: Durant tot el projecte, el suport en la recerca de feina dels

joves es porta a terme de manera contnuada amb tallers sobre confecció del currículum, sobre

com  optmitzar  una  entrevista  de  feina  i  el  procés  de  recerca  en  general,  l’establiment

d’objectus realistes per a cada partcipant de manera individualitzada, visites a empreses de la

zona i entrevistes de feina amb diferents empreses, informació sobre altres ofertes de feina i

suport per contnuar amb la seva formació i seguiment individualitzat de cada cas.

1. PRÀCTIQUES A POBLES

Com hem comentat anteriorment, les tasques pràctques s’han portat a terme específcament

a tres municipis de la comarca, cada grup d’ofci a un d’ells:s a Castelló d’Empúries el grup de

Jardineria, a L’Escala el grup de Pintura, i a Sant Pere Pescador el grup de Brigada.

Les tasques pràctques portades a terme als tres municipis són gràcies a la col·laboració dels

ajuntaments corresponents. 
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Tot seguit es detallen les tasques que s’han portat a terme per cada un dels grups d’ofci a cada

un d’aquests municipis:s

GRUP DE JARDINERIA

Tasques a Castelló d’Empúries
Neteja de males herbes de la zona del reg
Poda d’arbres i xipressos
Treure males herbes sense herbicida del camp de rugby, del carrer i de la zona de les escoles
Tallar gespa del costat del camp de futbol, del parc del Trabuc i del camí de la Muga
Desbrossar zones verdes de l’espai Puigmal i a les bandes del camí de la Muga
Poda d’arbres petts
Neteja de camins
Condicionar zona verda residència Castelló

GRUP DE PINTURA

Tasques a L’Escala
Manteniment passeig de Riells (pintura de bancs de fusta, testos i camins)
Manteniment passeig d’Empúries (pintura de fustes de camí, bancs i testos)
Manteniment escoles i parcs infantls (pintura de bancs i jocs infantls)
Manteniment passeig marítm (pintura de bancs, testos de fusta i camins)
Manteniment escola Empúries (pintura d’espais)

GRUP DE BRIGADA

Tasques a Sant Pere Pescador
Aixecament mur a l'espai comú de 4 vents
Tasques de jardineria a l’espai comú de 4 vents
Plantar fors al municipi
Desinfecció Punt Jove
Pintura de parets i sostre al Punt Jove i mur a la zona de 4 vents
Tasques de paleteria:s blocs, passamans i remolinar parets
Condicionament de zones verdes al municipi
Pintar i lijar una biga d'entrada a la platja
Netejar i preparar camp per plantació de plantes i gespa
Col·locació de pals per camí peatonal
Instal·lació de reg automàtc a diverses zones del municipi
Manteniment i col·locació de tanques a parc infantl de 4 vents
Instal·lació de mànegues a diferents zones del municipi
Pintar limitadors d’alçada a entrada platja
Manteniment espai centre cívic i parc de l'escola
Col·locar pedreta «ull de perdiu» a zones verdes de 4 vents
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2. ACTIVITATS I TALLERS

Tot seguit es detallen els tallers i actvitats complementàries a la formació pràctca que s’han

portat  a  terme  durant  aquesta  edició  de  l’Okup’Alt.  L’objectu  és  el  de  completar  la  seva

formació tenint també present el desenvolupament personal a diferents nivells dels joves.

A  contnuació  s’hi  pot  trobar  una  descripció  dels  contnguts  i  els  aspectes  treballats  a

cadascuna d’aquestes sessions:s

Taller PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Data 15 de febrer (una xerrada específca sobre cada ofci a cada grup)
A càrrec de Joan Llobet                             

Descripció
Taller a on es comenten els riscos laborals específcs de cada un dels ofcis que es treballen.
Aspectes treballats

 Informació per prevenció de possibles riscos a cada tpus de feina, segons el grup.

Taller COM FER UN BON CURRÍCULUM
Data 26 de febrer (L’Escala)

5 de març (Castelló d’Empúries)
12 de març (Sant Pere Pescador)

A càrrec de Tècniques referents d’ocupació juvenil
Descripció
Explicar les diferents part d’un currículum vitae i tots els detalls que són importants a l’hora
de presentar-lo. Tot seguit, treballar en els propis currículums. 
Aspectes treballats

 Quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de fer un currículum
 Autoconeixement
 Expressió escrita
 Com fer una bona presentació del currículum
 Confecció del propi currículum
 Repassar i fer els canvis pertnents per perfeccionar el propi currículum 
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Taller L’ENTREVISTA DE FEINA
Data 23 d’abril (Sant Pere Pescador)

30 d’abril (Castelló d’Empúries)
7 de maig (L’Escala)

A càrrec de Tècniques referents d’ocupació juvenil
Descripció
Planifcació i seguiment per optmitzar el procés de recerca de feina. Presentació teòrica i
pràctca (amb role-playing entre els joves de cada grup) sobre l’entrevista de feina.
Aspectes treballats

 Diferents moments del procés de recerca de feina.
 Suport en la planifcació i organització del procés de recerca de feina.
 Establiment d’objectus laborals.
 Mètodes de recerca d’ofertes de feina.
 Contacte amb les empreses i seguiment de l’oferta.
 La importància de l’entrevista de feina dintre del procés de selecció de personal.
 Objectus de l’entrevista
 Diferents tpus d’entrevista
 Estructura de l’entrevista de feina
 Competències que es posen més en joc a l’entrevista de feina
 La importància del llenguatge no verbal
 Importància de preparar una entrevista de feina
 Possibles preguntes a una entrevista de feina i com preparar-les
 Pràctca de l’entrevista (role-playing entre ells i amb les talleristes)
 Comentar entre tots les entrevistes pràctques realitzades, aspectes a mantenir i a

millorar.

Taller TALLER DE PEDRA SECA
Data 26 de febrer (Sant Pere Pescador)

5 de març (L’Escala)
12 de març (Castelló d’Empúries)

A càrrec de Xavier Laporta
Descripció
Explicar als joves en què consisteix la tècnica de la pedra seca i mostrar amb pràctca la seva
portada a terme amb la col·laboració dels propis joves.
Aspectes treballats

 Explicació sobre la tècnica de la pedra seca
 Mostra pràctca de la seva portada a terme
 Pràctca per part dels joves
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Taller TALLERS SOBRE SEXUALITAT I DROGUES
Data 26 de febrer (Castelló d’Empúries)

5 de març (Sant Pere Pescador)
12 de març (L’Escala)

A càrrec de Agent de Salut de l’associació PDS (Denis)
Descripció
En dues sessions els joves treballen per una banda d’aspectes relacionats amb el sexe i per
l’altre sobre els riscs del consum de substàncies.
A través de diferents dinàmiques i vídeos es va refexionar sobre els estereotps i tabús que
hi ha al voltant del sexe. 
Pel que fa a la sessió sobre drogues, es tracta d’un taller que fa refexionar els joves sobre els
riscos associats al consum.
Aspectes treballats

 La importància de la formació i la informació per a poder gaudir d’una vida sexual
plena i sense riscos.

 Els riscos associats al consum de diferents substàncies.

Taller TALLER SOBRE GÈNERE

Data
19 de març (Castelló d’Empúries)
23 d’abril (L’Escala)
7 de maig (Sant Pere Pescador)

A càrrec de Associació Creant Igualtat (Dani)
Descripció
El ponent exposa la situació de desigualtat entre homes i dones i  fa refexionar als joves
sobre aquest fet amb diferents exemples i comparatves amb altres situacions de desigualtat.
Es  fomenta el  debat  sobre el  tema i  l’exposició  de casos  reals  i  situacions viscudes pels
mateixos nois i noies.  
Aspectes treballats

 Els drets i les llibertats
 Igualtat d'oportunitats
 El respecte a l'altre.
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Taller XERRADA SOBRE MOTIVACIÓ

Data
23 d’abril (Castelló d’Empúries)
19 de març (L’Escala)
9 d’abril (Sant Pere Pescador)

A càrrec de José Luís Garcia
Descripció
Xerrada  que  pretén  fer  conscients  els  joves  de  la  importància  que  suposa  una  acttud
positva i l’esforç en l’assoliment dels teus objectus personals
Aspectes treballats

 Ser conscient de les pròpies pors i de com superar-les.
 Excuses que crea la nostra ment per evitar posar-nos en marxa.
 Establiment d’objectus realistes
 Importància d’una millora contnuada al llarg de la vida.
 Importància de no deixar per després el «primer pas» que inicia el camí.
 Importància de l’acttud amb la que  portem a terme les accions.
 Ser conscients de  què podem.

Taller LES NOSTRES EMOCIONS
Data 23 d’abril (Castelló d’Empúries)

19 de març (L’Escala)
9 d’abril (Sant Pere Pescador)

A càrrec de Dari Muñoz
Descripció
Una bona salut emocional és bàsica per  desenvolupar les habilitats per la vida. Treballem
l'educació emocional a través de diferents actvitats i refexions de tots els joves. Tots ells
podran “explorar el seu interior” per fer aparèixer aquelles emocions que tenim tots més
amagades i, sovint, ens frenen a l’hora d’evolucionar. A partr d’aquí es treballa per poder
afrontar i treballar aquests sentments i emocions.
Aspectes treballats

 Autoconeixement
 Autoestma
 Treball de les pròpies emocions
 Reconèixer un mateix per créixer i desenvolupar-se
 Treball en habilitats per la vida
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Taller ALIMENTACIÓ, TCA I VOLUNTARIAT
Data 26 de març (Castelló d’Empúries)

30 d’abril (L’Escala)
16 d’abril (Sant Pere Pescador)

A càrrec de Creu Roja Joventut (Rosa Cuf)
Descripció
Una bona alimentació és bàsica per mantenir la salut. En ocasions pensem que uns aliments
són saludables quan no ho són. Quan es fa esport és important alimentar-se correctament.
Quan no es porta a terme una correcta alimentació poden aparèixer diferents trastorns  que
es poden identfcar i prevenir. 
També ens informen de les tasques que porten a terme des del voluntariat de Creu Roja
Joventut i com es pot ser voluntari.
Aspectes treballats

 Alimentació
 Aliments saludables
 Alimentació per a la pràctca esportva
 Trastorns de la Conducta Alimentària
 Voluntariat

Taller SEGURETAT VIAL
Data 9 d’abril (Castelló d’Empúries)

26 març (L’Escala)
30 d’abril (Sant Pere Pescador)

A càrrec de Mossos d’Esquadra (Contacte: Eva Iglesias)
Descripció
Els agents mostren als joves de manera dinàmica els riscos que pot comportar una conducció
sota els efectes de l’alcohol o altres substàncies. En una primera sessió fan experimentar
diferents situacions en les que es podrien trobar, per a refexionar sobre com pot augmentar
el temps de resposta en determinats moments segons les decisions errònies o encertades
que es prenen.
Aspectes treballats

 Prendre consciència de les responsabilitats que comporta la conducció
 Refexionar sobre els riscos de prendre alcohol i altres substàncies

Tallers específics a municipis concrets:

Taller TRAMITACIÓ DE PAPERS
Data 26 d’abril (castelló d’Empúries)
A càrrec de Àrea de Serveis Socials del CCAE (Loukan)
Descripció
Informació bàsica sobre els tràmits de permís de residència i  permís de treball  i de com
portar-los a terme.
Aspectes treballats

• Permís de residència
• Permís de treball

14



MEMÒRIA FINAL del projecte de formació i ocupació per a joves OKUP’ALT 2021

Taller RESPONSABILITAT AL TREBALL
Data 19 de març (Sant Pere Pescador)
A càrrec de Vigilant de seguretat de Sant Pere Pescador (Mireia)
Descripció
La  vigilant  de seguretat  del  municipi  imparteix  als  joves  una xerrada per  motvar-los  en
aproftar  al  màxim  el  recurs  de  l’Okup’Alt  al  que  han  tngut  oportunitat  de  partcipar.
Importància  de l’assistència  contnuada i  del  compromís,  la  responsabilitat,  el  treball  en
equip, la confança i el companyerisme com a base, en benefci d’un mateix.
Aspectes treballats

 Responsabilitat
 Benefcis de la feina ben feta
 Companyerisme
 Compromís

Taller REPARACIÓ DE BICICLETES
Data 26 de març (Sant Pere Pescador)
A càrrec de Regidor de Sant Pere Pescador (Àlex)
Descripció
Ensenyar als joves com fer un bon manteniment i reparacions bàsiques de la bicicleta per tal
que siguin autosufcients en arreglar-la quan pateixi algun ensurt, ja que durant la formació
fan alguns desplaçaments en bicicleta, o si  han de fer servir aquest transport per anar a
treballar.
Aspectes treballats

• Parts de la bicicleta
• Manteniment
• Pettes reparacions bàsiques
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3. SUPORT EN LA RECERCA DE FEINA

L’Okup’Alt, més enllà de formar als i les joves en un ofci concret pretén dotar-los de recursos,

potenciar  les  seves  habilitats  per  la  vida  i  competències  per  tal  que  es  desenvolupin  i

s'empoderin per poder tenir més opcions d'entrar al món laboral, i per tant, d’autonomia i

d’emancipació.  L’objectu  és  motvarrlos  a  l’establiment  d’objectus  realistes  i  al  seu

assoliment, augmentar la seva autoestma, informarrlos sobre les diferents opcions existents,

a  on  trobar  ofertes  de  feina,  com presentarrse  a  les  empreses...  tot  oferintrlos  suport  i

seguiment contnuat, inclús després de la finalització del projecte. 

Durant aquests mesos, considerem que hem preparat els joves per facilitar la seva recerca de

feina,  informem del procés,  ajudem a redactar un bon currículum,  visitem empreses de la

zona, treballem de manera pràctca per optmitzar l’entrevista de feina a través de tallers com

ja  s’ha  descrit  anteriorment,  i  facilitem el  poder  fer  entrevistes  de  treball  amb  diferents

empreses de la comarca, ja sigui per cobrir llocs de treball d’incorporació immediata o perquè

puguin  tenir  presents  als  nois  i  noies  de cares  a  una futura  necessitat.  El  qüestonari  que

omplen les empreses després de cada entrevista sobre la impressió que els ha causat cada jove

ens serveix per ajudar-los a millorar de cares a futures entrevistes de feina.

Per poder portar aquests objectus a terme, un dels punts més importants és el contacte amb

el  teixit  empresarial  de la  comarca,  que per  altra banda està mancat  de professionals  de

determinats ofcis. 

Cal destacar que aquest any, com l’anterior, amb motu de la pandèmia del Covid-19, no s’ha

pogut portar a terme la jornada dedicada a “L’HORA OKUP’ALT” tal com habitualment forma

part del projecte i que es porta a terme durant un dia de la darrera setmana. Consisteix en què

un seguit  d’empreses  reconegudes de la  comarca entrevisten a  un noi/a  durant  un temps

cronometrat  de  3  minuts.  Les  empreses  no  tenen  cap  coneixement  dels  joves  que

entrevistaran, només el currículum que els entreguen els  joves en aquell  moment,  i  tenen

aquest temps limitat per respondre les preguntes dels  empresaris  i  mostrar el millor d’ells,

posant en pràctca el que han après i treballat durant el curs. Durant una hora, les empreses

porten a terme diverses entrevistes a diferents nois i noies i es queden amb el seu currículum,

de manera que acaben coneixent a diversos joves (que mirem d’assignar a les empreses segons
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el seu perfl i possibilitats de contractació), i s’acaben decidint contractacions, ja sigui aquell

mateix dia o a curt o mig termini.

Durant l’edició del 2021, entre tots els i les joves partcipants al projecte, s’han fet un total de

58 entrevistes de feina. 

Els anys anteriors el número havia estat força més elevat, degut a les entrevistes fetes també

durant l’Hora Okup’Alt, que com s’ha dit, aquest any no s’ha portat a terme amb el format

habitual  per  motus  de  prevenció  degut  a  la  situació  de  pandèmia,  ja  que  comporta  un

contacte estret amb diverses persones.

Entrevistes de feina
realitzades

Entrevistes amb 
empreses  
(un total de 7 empreses)

Grup Jardineria (Castelló d’Empúries) 20

Grup Pintura (L’Escala) 14

Grup Brigada (Sant Pere Pescador) 24

58

Les  empreses  amb  les  que  hem  contactat  i  que  han  col·laborat  amb  nosaltres,  ja  sigui

informant de la seva manera de treballar i llocs de treball possibles, o bé fent entrevistes de

feina als i les joves han estat:s

Zona Castelló d’Empúries: 20 entrevistes de feina

INMO CASTELLÓ:s 4 entrevistes

PITCH & PUTT CASTELLÓ:s 2 entrevistes

MERCAJARDÍ:s 10 entrevistes 

AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ:s Visita a empresa

INMO AMPURIAS:s 4 entrevistes

Zona L’Escala: 14 entrevistes de feina

HOTEL NIEVES MAR:s 10 entrevistes

METROPOL NÀUTICAS:s Visita a empresa

FUSTERIA GELI:s 4 entrevistes
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Zona Sant Pere Pescador: 24 entrevistes de feina

CÀMPING LA BALLENA ALEGRE:s Informació sobre l’empresa i 10 entrevistes

GRUP BON PREU:s 10 entrevistes 

GRUP CURANTA:s 4 entrevistes

CÀMPING LAS PALMERAS:s Visita a empresa

A banda de fer aquestes entrevistes de feina, se’ls informa d’ofertes de feina per la zona per tal

que  puguin  contactar  ells  directament.  També es  fomenta  que  els  joves  contnuun  la  seva

formació per facilitar el poder trobar una feina; per facilitar l’accés a una feina  es considera

molt important la formació contnuada, ja sigui reglada o no reglada. Dintre del programa es

realitzen  assessoraments  sobre  l’oferta  de  cursos  existents  a  la  comarca i  es  recomanen

segons cada cas concret tenint present els interessos de cada jove, destacant la importància de

la finalització de la ESO als joves que no l’han acabada  o de realitzar formació ocupacional

pràctca, buscant la millor opció segons cada cas. 

RECURSOSRECURSOS

INFRAESTRUCTURA

Els espais que cedeix cada poble, ja siguin interiors o exteriors, en cada un dels municipis on

s’han desenvolupat cada grup.

RECURSOS MATERIALS

Les feines pràctques de cada un dels ofcis es realitzen amb material bàsic de cada municipi i

també amb material proporcionat per l’àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

(pinzells, galledes,...).

RECURSOS HUMANS

• Organització

o Àrea de Joventut del CCAE:s Alexis Sánchez i Raquel Hinarejos.

 Programació,  planifcació,  coordinació  i  avaluació  del  projecte

juntament amb el tècnic comarcal de joventut.
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 Seguiment  de  l’execució  del  projecte  amb  els  monitors  i  els

professionals.

o Coordinació amb els municipis:s Tècnics/ca de Joventut i Ajuntaments.

 Castelló  d’Empúries:s  Agust Puig  (tècnic  de  Joventut),  (regidors  i

alcalde).

 L’Escala:s Xavier Torrent (tècnic de Joventut), (regidors i alcalde).

 Sant Pere Pescador:s Irene López (tècnica de Joventut), Agust (alcalde),

Diana Cabot (regidora de Joventut), Mireia (vigilant municipal), grup de

la brigada municipal.

• Intervenció directa

o Professionals

 Execució i avaluació del projecte, juntament amb els monitors.

 Mostrar  els  coneixements  als  joves  per  tal  que  adquireixin  els

conceptes i les habilitats específcs de cada especialitat.

o Monitors (educadors)

 Execució i avaluació del projecte, juntament amb els professionals.

 Coordinació amb els tècnics/ca.

 Planifcació  i  desenvolupament  de  les  dinàmiques  i  actvitats

extraordinàries amb els joves.

 Actuar com a referent i guia del grup de joves.

• Altres professionals

o Tècniques referents d’ocupació

 Orientar als joves.

 Assessorar als educadors.

o Professionals dels tallers

o Dinamitzadors/es de Joventut

o Tècniques de joventut

o Empresaris de la comarca
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RECURSOS TÈCNICS

• Full de cooperació dels pobles

Abans d’iniciar el projecte, l’Ajuntament de cada municipi col·laborador signa un full

de  cooperació  amb  el  projecte.  En  aquest  document  es  concreta  quines  són  les

tasques que els joves poden realitzar al municipi, la persona de contacte que acollirà

al grup i també s’estableix l’acceptació de les condicions de partcipació al projecte.

• Full d’inscripció

Full amb les dades generals de cada partcipant amb l’autorització de partcipació i

l’autorització dels pares en el cas dels menors d’edat. També recull dades sobres les

expectatves  dels  joves,  experiències  prèvies,  aspectes  de  salut  que  puguin  ser

rellevants pel desenvolupament del projecte...

• Llistes d’assistència

Cada dia s’ha fet un registre de l’assistència dels joves de manera cada dia s’ha pogut

tenir en compte els joves que partcipaven i, en el cas de faltar, s’ha pogut contactar

amb ells el més aviat possible per analitzar les causes doncs el compromís amb el

projecte és un aspecte principal.

• Full de reglament intern del projecte

  Full que detalla la normatva interna i el funcionament del projecte i que es llegeix a

cada un dels grups en veu alta el primer dia. 

• Full de compromís amb el projecte

Full que els joves partcipants signen el primer dia conforme estan d’acord amb el

reglament intern, amb la normatva i el funcionament del projecte de formació i es

comprometen a complir-ho i a col·laborar pel seu bon funcionament.

• Full d’avaluació de tasques fetes a cada municipi

Full on les educadores anoten els aspectes que considerin rellevants de la portada a

terme de les tasques a cada un dels municipis.
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• Programació setmanal

S’ha creat un calendari amb els pobles i les tasques que s’han de realitzar per part de

cada  grup.  També  inclou  els  tallers  que  es  portaran  a  terme  cada  setmana,  per

facilitar la programació dels grups.

• Informe personal de seguiment

Al principi de curs les educadores han omplert un full amb les dades generals que

poden ser útls durant el curs de cada partcipant (nivell d’estudis, experiència laboral,

afcions,  habilitats...).  A mig curs s’ha fet una valoració de l’evolució de cada jove

analitzant les diferents capacitats i habilitats que s’han estat treballant. De la mateixa

manera, al acabar el curs, s’ha fet una valoració fnal de les capacitats i  habilitats

adquirides i de l’evolució durant tot el curs, així com d’aspectes destacats de cares a

fer un seguiment posterior de cada partcipant.

• Recull del grau de satsfacció de les actvitats, tallers i xerrades

Després de cada actvitat,  taller o xerrada, els  moinitors fan un seguiment de les

opinions i valoracions dels joves per tal de saber el seu grau de satsfacció i l’impacte

que han tngut.

• Enquesta de valoració de les entrevistes per part dels joves

Una vegada fnalitzada cada entrevista de feina amb una empresa, els joves omplen

una enquesta de valoració de  com pensen que els ha anat des del seu punt de vista.

• Enquesta de valoració de les entrevistes per part dels empresaris

Una vegada fnalitzada cada entrevista de feina amb una empresa, s’ha demanat als

empresaris entrevistadors que omplissin una enquesta de valoració de cada jove per

tal de poder analitzar els punts forts i els punts febles de cada un durant l’entrevista i

poder-los treballar per a millorar a properes entrevistes.

• Enquesta de valoració del projecte per part dels municipis col·laboradors

Una vegada fnalitzat el projecte, cada Ajuntament valora el seu grau de satsfacció

sobre el desenvolupament del mateix al municipi, el resultat i l’organització.

21



MEMÒRIA FINAL del projecte de formació i ocupació per a joves OKUP’ALT 2021

• Enquesta als joves de valoració final del projecte

Al acabar el projecte s’ha administrat als joves partcipants una enquesta de valoració

sobre diferents aspectes del projecte i sobre el projecte en general, per tal de poder

tenir  present  el  seu  punt  de  vista  com  a  usuaris  sobre  què  consideren  que  ha

funcionat i què no, per tenir-ho en compte de cares a properes edicions.
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VALORACIÓ VALORACIÓ 

Realitzem avaluacions quanttatves i qualitatves, tant a l’inici del projecte com durant el seu

desenvolupament i a la fnalització del mateix.  El sistema d’avaluació que es fa servir per al

seguiment i l’avaluació del conjunt del projecte ens permet respondre a les següents qüestons:s

● En quina mesura ha canviat la realitat sobre la que volem intervenir?

● Què és el que ens ha facilitat o/i difcultat l’èxit de la nostra intervenció?

● Quins  canvis  en  el  projecte  ens  poden  ajudar  a  millorar  en  la  nostra  voluntat  de

transformar?

El projecte es valora a mesura que es va executant. Els resultats ens ajuden a conèixer quins

aspectes del projecte han funcionat millor i  quins hem de revisar sobre la marxa o en una

propera edició, donant pas a modifcar o consolidar les accions que calgui i les línies generals

d’actuació.

La metodologia d’avaluació que utlitzem són reunions, enquestes i també converses informals,

tenint en compte l’opinió de tothom:s

• Reunions periòdiques de l’equip organitzador.

• Reunions  periòdiques  de  l’equip  organitzador  amb  els  diferents  professionals  i

monitors (educadors).

• Reunions periòdiques de l’equip organitzador amb els diferents tècnics i polítcs dels

ajuntaments.

• Reunions periòdiques amb els diferents professionals (tècniques referents d’ocupació,

talleristes,...).

• Diferents trobades amb els joves.

• Documents i enquestes de recopilació d’informació i opinions (recursos tècnics):s

Full d’assistència

Full d’avaluació de tasques als municipis

Informe personal de seguiment

Recull del grau de satsfacció de les actvitats, tallers i xerrades

Enquestes de valoració de les entrevistes de feina per part dels joves

Enquestes de valoració de les entrevistes de feina per part dels empresari

Enquesta de valoració del projecte per part dels municipis col·laboradors

Enquesta de valoració final del projecte
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Es porten a terme reunions setmanals entre els professionals, els monitors i els organitzadors,

per tal d’avaluar de manera contnuada durant tot el procés, aquells aspectes que funcionen, i

per tant han de contnuar, i aquells punts que cal millorar.

Després de les valoracions sobre el projecte a diferents nivells, podem afirmar que l’OKUP’ALT

2021 ha resultat satsfactori. L’equip organitzador estem satsfets, ja que considerem que s’han

assolit els objectus principals que ens havíem marcat, amb la difcultat d’adaptar al projecte a

les circumstàncies atpiques de pandèmia. També hi ha aspectes que s’han de tenir present de

cares a la seva millora pel que fa a una propera edició.

Com a resum de les dades del projecte Okup’alt 2021 podem destacar el següent:s

• Total d’inscripcions rebudes:s 80 joves

• Inscrits que han format part de la formació:s 31 joves

• Han abandonat el curs:s 6 baixes (2 per incorporació laboral).

• Han superat amb èxit la formació:s 25 joves

• Inserció laboral:s de moment, 6 joves han trobat feina a la fnalització de l’Okup’Alt 

• Inserció formatva:s aquest any no ens consta que cap jove hagi contnuat estudiant

Contnuem treballant fent seguiment i recolzament a tots els joves, sobretot amb aquells que

encara no han trobat feina o no han escollit una formació. 

VALORACIÓ DE L’EVOLUCIÓ DELS PARTICIPANTS

S’ha portat a terme una valoració de l’evolució de cada jove respecte els objectus del projecte.

Per poder-ho fer,  hem utlitzat  una  fitxa d’informe personal de cada partcipant,  que cada

educadora ha emplenat amb les dades de cada jove i  la seva situació inicial al principi  del

projecte,  així  com  altres  valoracions  de  cada  jove  durant  dos  moments  intermedis,  una

valoració final i també aspectes de seguiment a tenir present posteriorment, que ens ajuden

a conèixer  l’evolució  de  cada  grup,  així  com aspectes  com l’assistència  i  altres  comentaris

rellevants. Cada monitor (educador) havia d’omplir també una altra ftxa d’avaluació sobre les

tasques realitzades i altres aspectes relacionats amb cada municipi.
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AVALUACIÓ QUANTITATIVA

S’ha valorat de manera quanttatva durant diferents moments del projecte, com es comentava

anteriorment,  mitjançant  un  qüestonari  omplert  per  cada  monitor  (educador)  de  grup,

aspectes tals com l’assistència, el comportament, el rendiment, la cura dels materials i eines,

les habilitats generals a l’hora de treballar i la relació amb els altres (professionals, monitors,

coordinadors, companys...). També s’han comptabilitzat el número d’entrevistes amb empreses

que ha portat a terme cada partcipant, així com la seva assistència diària i faltes justfcades i

les que no. Finalment s’ha valorat quins partcipants mereixien la carta de recomanació i quins

han estat aptes o no aptes respecte el seu aproftament del programa, i les hores cursades de

cada partcipant apte, que apareixen al seu diploma fnal.

AVALUACIÓ QUALITATIVA

Els professionals de cada un dels ofcis han valorat de manera contnuada l’evolució dels seus

joves respecte la portada a terme de les diferents tasques del seu grup, els seus aprenentatges

i difcultats.

Setmanalment els monitors (educadors) han portat a terme reunions amb el seu grup, a mode

de tutories, a les que s’ha parlat obertament de les difcultats de cada un, dels avenços, de les

seves impressions, d’aspectes positus i de solucionar problemes. Arrel d’aquestes reunions, els

educadors han extret informació per valorar qualitatvament el desenvolupament de cada jove

del seu grup. També a la ftxa d’informe personal de cada partcipant han anotat, en diferents

moments, els seus aprenentatges, evolució del comportament, aspectes relacionats amb les

entrevistes de feina realitzades, conclusions, valoracions de seguiment i altres comentaris. A la

ftxa d’avaluació de les tasques portades a terme a cada poble han avaluat també el rendiment

del seu grup, els incidents i altres aspectes a tenir en compte.

El contacte diari de tots els professionals amb els joves partcipants, durant el treball i també

de manera informal, ens ha aportat informació per valorar qualitatvament a cada jove i ens ha

facilitat el poder-lo ajudar d’una manera individual adaptada a les seves necessitats concretes.
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VALORACIÓ DEL PROJECTE

S’han  valorat  diferents  aspectes  del  projecte,  a  nivell  quanttatu  (mitjançant  enquestes)  i

qualitatu  (a  reunions,  sessions  d’avaluació,  dinàmiques,  preguntes  obertes  de  l’enquesta,

tutories  i  en el  dia  a  dia),  de  manera contnuada i  al  fnal  del  mateix.  L’objectu ha  estat

comprovar  que el  projecte  avançava en la  direcció  correcta per  poder assolir  els  objectus

marcats, poder identfcar que calia rectfcar quan ha estat necessari  per tal de millorar el

desenvolupament  del  projecte,  i  determinar  propostes  de  millora  de  cares  a  una  propera

edició.

S’ha avaluat la totalitat d’aspectes del projecte:s la portada a terme de l’ensenyament de cada

ofci,  la tasca dels educadors i  de tot l’equip encarregat del projecte, cada un dels tallers i

actvitats  desenvolupades,  la  impressió  de  les  empreses  i  ajuntaments  col·laboradors,  les

entrevistes realitzades, la temporalitat,...

Hem tngut en compte les opinions de tots els partcipants al projecte, empreses, ajuntaments,

personal de l’Ofcina Jove, professionals dels ofcis, educadors i dels propis joves.

AVALUACIÓ QUANTITATIVA

Destaquem l’enquesta de satsfacció fnal que van respondre els joves partcipants, i la que van

respondre els ajuntaments després d’anar els joves a fer les tasques pràctques al seu municipi. 

L’enquesta  adreçada  als  partcipants s’ha  dividit  en  diferents  temàtques:s  en  relació  a

l’aprenentatge de l’ofci, en relació a l’equip d’educadors, en relació a les entrevistes, respecte

cada taller/xerrada, i la valoració global del projecte.

Aquesta  enquesta  l’han respost  un total  de  15 joves,  dels  grups de Brigada (8  joves)  i  de

Jardineria (7 joves). El dia de la cloenda no va ser possible d’emplenar el qüestonari per part

del grup de Pintura. 

Tot seguit es pot observar la mitjana de la valoració de cada ítem per grup d’ofci i la puntuació

mitjana global dels grups partcipants dels quals tenim dades:s
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ENQUESTA ANÒNIMA DE SATISFACCIÓ DELS PARTICIPANTS
Puntuacions mitjanes per grup i mitjana total (1:menys d’acord i 5: molt d’acord)

C: grup Jardineria (Castelló d’Empúries), L’E: grup Pintura (L’Escala) i St P: grup Brigada (St
Pere Pescador).  Global: mitjana total

En relació a l’aprenentatge de l’ofici                                C L’E St P GLOBAL

M'emporto bons consells i nous coneixements en relació a 
l’ofici

5 4,37 4
,

4,68

La pràctica m'ha ajudat a entendre com s'ha de fer la feina 4,4 4,28 4,21

Les coses que hem après em semblen útils 5 4,37 4,68

Hem comptat amb el material necessari sempre 5 4,43 4,71

El formador (professional) m'ha ajudat a entendre les tasques 5 4,37 4,68

Què milloraries?

GRUP BRIGADA
- «Un aprenentatge més teòric o més explicació sobre les tasques que hem de fer»
- «La comunicació»

En relació a l'educador del meu grup C L’E St P GLOBAL

L'educador del grup m'ha ajudat al llarg del projecte 5 4,5 4,75

He trobat la seva tasca útil per ajudar-me en la recerca de 
feina

5 4 4,5

He pogut plantejar problemes o preguntes a l'educador 
sempre

4,86 3,87 4,36

He pogut dir el que pensava en confiança a l'educador 5 4,57 4,78

Valoro positivament la seva feina 5 4,37 4,68

Què milloraries?

GRUP BRIGADA
- «Res a millorar».
        

En relació amb el meu futur C L’E St P GLOBAL

M'emporto bons consells o maneres de fer per al meu futur 5 4 4,5

Em sento més preparat/da per trobar feina o tornar a estudiar 4,86 4 4,43

Em sento amb més habilitats personals a l'hora d'afrontar el 
meu futur

4,14 4 4,07

Crec que tinc més possibilitats de trobar feina que abans de 
l'Okup'Alt

3,57 3,75 3,66

Les entrevistes de feina amb empreses m'han sigut útils 4,57 4 4,28

Què canviaries o afegiries?

GRUP BRIGADA
- «Començaria abans amb les entrevistes de treball».
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Valora cada taller / xerrada   C L’E St P GLOBAL

Taller pràctic de confecció del currículum 5 4 4,5

Taller pràctic de com fer entrevistes de feina 4,57 4,17 4,37

Xerrada sobre Riscos Laborals 4,71 3,71 4,21

Sortida a empresa (nàutica, càmping o Aiguamolls, 
segons grup)

5 3,86 4,43

Taller sobre sexualitat 3 3,86 3,43

Taller sobre drogues 3,14 3,25 3,19

Taller dels mossos d'esquadra sobre seguretat vial 4,71 3,87 4,29

Xerrada sobre alimentació 4,83 3,75 4,29

Xerrada sobre gènere 3 3,5 3,25

Taller sobre les emocions 4,71 3,71 4,21

Xerrada sobre motivació (José Luis) 4,86 3,37 4,11

Taller de pedra seca 5 2,87 3,93

Castelló d’Empúries: xerrada sobre papers (Lukan) 3,71 - 3,71

Sant Pere Pescador: xerrada de suport (Mireia) - 4,62 4,62

Què canviaries o afegiries sobre els tallers i xerrades?

GRUP BRIGADA
- «Bé».
- «No canviaria ni afegiria res. Vaig veure que els noies tenen poca informació sobre el sexe, 
els diferents grups LGTBI+ i la igualtat de gènere».

Valoració global de l’Okup’alt   C L’E St P GLOBAL

4,83 3,71 4,27

Què canviaries o afegiries de l’Okup’Alt?

GRUP BRIGADA
- «El transport hauria d’estar inclòs al curs».

GRUP JARDINERIA
- «Furgoneta».

Comenta el que vulguis:

GRUP BRIGADA
- «M’agrada l’Okup’Alt, vaig aprendre molt. Gràcies per tot».
- «He aprés moltes coses. Us desitjo el millor».
- «M’ha agradat molt el curs i tornaria amb gust a fer el curs. Moltes gràcies a tothom que ha 
fet això possible, en especial a en Marc, Diana, Mireia i a l’equip de la brigada de Sant Pere 
Pescador».

GRUP JARDINERIA
- «Permís B de cotxe».
- «Trabajo».
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- «Gràcies Okup’Alt».
- «Gràcies per tot!».
- «Gràcies!!».

L’enquesta adreçada als ajuntaments col·laboradors referent a la seva satsfacció en relació a

l’organització  i  desenvolupament  del  projecte l’han  respost  l’Ajuntament  de  Castelló

d’Empúries,  l’Ajuntament de l’Escala i  l’Ajuntament de Sant  Pere Pescador.  Aquests són els

resultats:s

PREGUNTES ALS AJUNTAMENTS SEU DELS GRUPS D’OFICIS SÍ NO

Esteu  satisfets  amb  el  funcionament  del  grup  de  joves  al  vostre
municipi?

2 1

Penseu que ha hagut una bona organització? 3 -

Creieu que s’han complert els objectius que teníem amb els joves? 3 -

Penseu que els joves han fet un bon treball? 2 1

Heu quedat satisfets de la vostra col·laboració a l'Okup'Alt? 3 -

Tornaríeu a formar part del projecte Okup’Alt en properes edicions? 3 -

Exposeu aquí la vostra opinió i el que creieu millorable:

AJUNTAMENT DE L’ESCALA:  Des  de  l’Ajuntament  de  l’Escala  estem molt  satisfets  del
projecte i la bona coordinació, des de l’inici fins al final, amb tots els agents que n’han format
part (Professional del sector, Educador, tècnics de l’Oficina Jove de L’Alt Empordà i l’Escala,
la brigada municipal  de L’Escala).  No obstant,  considerem negatiu el  comportament dels
joves per les faltes de respecte i mal comportament en certes ocasions; tant és així que, de
cares a properes edicions, si hi ha la possibilitat de realitzar-ne, caldrà deixar molt clar el
projecte als joves participants i la normativa del mateix. Sí que és veritat que s’ha fet un molt
bon treball pels joves al municipi (les imatges de “l’abans i el després” ho deixen molt clar)
però  el  seu  mal  comportament  i  manca  de  responsabilitat,  en  bona  part  dels  dies,  no
correspon marcar la casella del “si” per respecte al professional i educador que els han estat
acompanyant durant tres mesos.

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES: L'experiència d'acollir l'OKUP'ALT al municipi
ha  estat  molt  enriquidora  a  tots  els  nivells,  des  del  compromís  dels  polítics,  a  la
imprescindible coordinació  amb altres departaments de l'Ajuntament  i  Castelló  2000 a la
organització i coordinació de l'Oficina Jove, que sempre ha cuidat els detalls, la comunicació,
els tempos i sobretot el seguiment impecable que en feu. Potser el que trobem a faltar és
que una vegada detectades les necessitats dels i les joves que participen en el projecte i
sobretot els i les que es queden fora, a nivells, locals, comarcals, nacionals i anar pujant, no
es vegi que aquest programa funciona i que s'hauria d'institucionalitzar, i  aconseguir una
cobertura i  seguiment integrals per aquests/es joves que d'alguna manera estan fora del
circuit  i  que  tot  i  haver  fet  l'OKUP'ALT,  molts/es  tornen  a  estar  en  una  situació  de
vulnerabilitat (sense papers, okupant cases, sense feina, etc).
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AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR: En general la valoració és molt bona, era un
projecte arriscat ja que treballaven directament amb la nostre Brigada Municipal. De cares a
noves edicions, s’haurien de valorar alguns punts com el fet de que els participants siguin del
propi  municipi  o  colindants  i  no  tinguin  problemes  de  transport  i  que  parlin  i  entenguin
l’idioma. Per part de la Brigada ens comenten que 10 són molts, potser es podria fer en dos
torns de 5.

Podeu escriure algun altre comentari:

AJUNTAMENT DE L’ESCALA: Felicitar a l’Oficina Jove i a tots els agents que formen part
d’aquest projecte i animar per a la seva continuïtat, des de l’àrea de Joventut de L’Escala hi
ha la voluntat de poder-ho treballar per a properes edicions encara que sigui en un format
diferent.
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AVALUACIÓ QUALITATIVA

VALORACIÓ FETA PELS PROPIS JOVES

RESPECTE ELS JOVES I L’EQUIP D’EDUCADORS I PROFESSIONALS

En  general,  cada  grup  ha  establert  unes  bones  relacions  entre  ells  i  estan  contents  dels

companys, del grup i dels educadors i professionals.

El grup de Jardineria s’ha mostrat treballador i interessat per aprendre les diferents tasques

relacionades amb el seu ofci. Cap el fnal del projecte els joves es van mostrar més cansats i

demanaven sobre la possibilitat de portar a terme tasques més variades. Destaquen el tema

del transport com una de les difcultats més grans per accedir al lloc de la formació. En general,

el grup ha treballat de manera correcta i amb un bon tracte entre els companys. També estan

molt agrauts dels professionals que els han acompanyat durant tot el curs, s’han sentt recolzats

i escoltats. En general han tngut una bona relació amb els professionals i educadors del seu

grup.

El grup de Pintura han treballat molt bé i  es mostren també molt contents en general dels

professionals i dels educadors. En quant al grup, s’han fet diferents grupets segons les afcions

i/o l’origen i la relació ha estat en general bona. Hem de destacar algunes faltes d’assistència i

algun incident greu ja cap el fnal del projecte, motvat segurament per difcultats familiars d’un

dels partcipants, que vam mirar de solventar de la millor manera possible.

Pel que fa al grup de Brigada, la valoració ha estat en general també molt positva, tant de les

professionals  que  els  han  acompanyat  com de  l’educador.  Entre  el  grup  ha  hagut  un  bon

companyerisme i motvació per aprendre. Han portat a terme tasques molt diverses al municipi

amb l’equip de la brigada municipal. Cal el fnal del projecte va haver un pett incident que va

acabar a l’expulsió d’un partcipant una setmana abans de la fnalització, per la resta podem

destacar que ha sigut un grup força responsable. Respecte els professionals, educador i altre

personal  col·laborador  amb  el  projecte,  s’han  sentt  acollits  i  han  tngut  també una  bona

relació.
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RESPECTE LES TASQUES, LA FORMACIÓ I EL CURS EN GENERAL

A nivell general els nois i noies estan contents amb el funcionament del curs. La gran majoria

opina que les tasques pràctques que han desenvolupat els ha ajudat no només a aprendre de

manera bàsica un ofci, sinó que també els ha motvat a voler ser més autònoms (trobar feina,

treure’s  el  carnet de conduir,...),  i  els  tallers,  xerrades i  entrevistes a empreses els  han fet

pensar i els han ajudat a créixer i a voler prendre decisions importants respecte el seu futur.

Alguns dels joves també comenten que durant tres mesos s’han sentt molt acompanyats i els

ha ajudat a tenir iniciatva per iniciar una formació o per buscar feina. També ens han comentat

que per  alguns els  resultava complicat  el  desplaçament  fns al  municipi  de  treball  (ja  que

gairebé cap tenia carnet de conduir), i alguns ajuntaments ho han facilitat dintre de les seves

possibilitats. 

Hem  contnuat  el  contacte  amb  els  i  les  joves  després  de  fnalitzar  el  projecte,  els  hem

comunicat que estem a  la seva disposició i que es poden adreçar al Servei de Treball Jove com

a suport  en la  recerca de feina  o per  informar-se per  portar a  terme alguna formació.  En

general es mostren satsfets amb el que han après i amb el fet d’haver pogut practcar des del

primer moment. 

Als joves del grup de Jardineria els agradaria poder fer alguna tasca més relacionada amb la

jardineria pròpiament (plantar, regar...), fer tasques més variades. També algun noi manifesta la

seva difcultat per seguir el curs per no parlar ni entendre l’idioma, tot i que agraeix moltssim

l’esforç dels professionals, talleristes i dels propis companys i companyes per fer-se entendre i

per transmetre els missatges de manera que ell també pogués seguir amb el dia a dia, fns i tot

altres companys solien fer d’intèrprets, fet que ha facilitat l’empata i l’autoestma per sentr-se

útls als altres.

Els  nois  del  grup  de  Pintura  estan  contents  perquè  han  pogut  fer  diferents  treballs  de

manteniment de mobiliari urbà i pintura d’espais públics.

El grup de Brigada han pogut conèixer de primera mà les diferents tasques que porten a terme

el personal  de la  brigada municipal,  conèixer diferents tècniques i  l’experiència dels  propis

treballadors que els formaven. Han fet tasques de paleteria amb la construcció i pintura d’un
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mur, tasques de jardineria, col·locació de pedreta a zones verdes, instal·lació de tanques i pals

per crear una zona de vianants, pintura d’espais públics... 

Pel  que  fa  a  les  visites  a  empreses  i  entrevistes  de  feina  que  han  realitzat,  ha  estat  una

experiència que alguns joves no havien viscut mai i no coneixien, en general els i les joves estan

satsfets, tot i  que alguns esperaven més contractacions i  que aquestes fossin més ràpides.

Aquest fet els ha servit també perquè coneguin la importància d’una bona preparació, formació

i experiència, tant personal com de l’entrevista de feina, i que per trobar una feina cal esforçar-

se i no desanimar-se.  

RESPECTE ELS TALLERS, XERRADES I ACTIVITATS

En general consideren que els tallers i les actvitats extraordinàries han estat útls i interessants.

Algun noi  comenta que hagués preferit no fer tants tallers i fer més pràctca als pobles, però la

majoria ho valora molt positvament.

Les actvitats i tallers més ben valorats pels partcipants han estat, en aquest ordre, la xerrada

de suport  de la vigilant municipal  (a Sant Pere Pescador),  el taller pràctc de confecció del

currículum,  la  sortda  a  visitar  una  empresa  de  la  zona  (els  aiguamolls,  una  nàutca  o  un

càmping,  segons  el  grup),  el  taller  sobre  l’entrevista  de  feina,  el  taller  dels  mossos  sobre

seguretat vial i el taller d’alimentació, seguit del taller sobre emocions, la xerrada sobre riscos

laborals, la xerrada sobre motvació, el taller de pedra seca, la xerrada sobre papers (a Castelló

d’Empúries), el taller sobre sexualitat, el de gènere i el de drogues.

Alguns joves s’han manifestat en desacord amb els tallers de gènere i  sexualitat, aspecte a

treballar, mentre que la única noia que va fnalitzar el projecte (del grup de Brigada) manifesta

que considera que els nois tenen una informació molt bàsica sobre sexe, gènere i  sobre la

realitat de les persones LGTBI. 

També algun jove comentava que li hagués agradat poder fer dintre del projecte més actvitats

de lleure amb els seus companys.  
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VALORACIÓ FETA PER L’EQUIP PEDAGÒGIC

RESPECTE ELS GRUPS DE JOVES

Aquest  any  els  grups,  menys  algunes  excepcions,  en  un  principi  eren  força  homogenis  i

presentaven d’entrada una acttud molt poc confictva respecte en anys anteriors. La principal

difcultat d’altres anys havia estat el comportament distorsionador d’alguns partcipants que

feia molt complicada la convivència diària i el treball en equip. Aquest any, d’entrada no va ser

així,  però sí  que han hagut alguns casos  de joves  que cap el  fnal  del  projecte  han tngut

comportaments  inadequats  de falta  de respecte  al  grup i  de  pèrdua de confança en ells.

També  ha  hagut  alguns  partcipants  dels  que  obtenir  la  seva  atenció  contnuada  ha  estat

complicat, i també alguns joves amb faltes reiterades d’assistència. Cal tenir present que forces

joves  presentaven  situacions  familiars  i  experiències  viscudes  complicades,  i  difcultats

econòmiques.

Com a cada edició, han partcipat alguns joves que tenien difcultat amb l’idioma o que no

entenien el català ni el castellà i han estat ajudats per altres companys que els anaven traduint.

La majoria d’aquests han fet progressos importants en l’idioma durant el curs, tot i  que els

caldrà  millorar  en  aquest  aspecte  amb  la  realització  de  formació  lingüístca  posterior  al

projecte, que els facilitarà el dia a dia i el poder trobar una feina.

Com sol passar a totes les edicions, ha hagut alguna baixa abans de la fnalització del projecte.

Algunes  de  les  baixes  han estat  per  ocupació i  altres  per  motus disciplinaris  o  per  altres

motus. Hi ha diferents hipòtesis que podrien ajudar a donar resposta al perquè d’aquestes

baixes:s

• L’espai  de  temps  entre  les  inscripcions  i  l'inici  del  projecte  fa  que  alguns  joves

seleccionats ja estguin partcipant d'un altre projecte o bé, ja hagin trobat feina; tot i

que aquest any l’espai de temps ha estat més curt que en altres edicions per evitar

aquest fet.

• Al moment d'oferir el projecte al jove o derivar-lo potser no s'ha dedicat temps a explicar

detalladament el format del projecte i les vessants d'intervenció. Tot i que també es

treballa en millorar en aquest sentt.

Com a fet diferencial amb altres edicions, aquest any moltes de les inscripcions s’han rebut

directament des de cada un dels tres municipis partcipants i era la primera vegada que ho
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realitzaven, per tant ha pogut haver alguna difcultat en l’explicació del projecte, i la selecció

dels joves de cada grup es realitzava també amb el suport tècnic de cada un dels municipis. Cal

destacar la important tasca que han realitzat els diferents tècnics/a municipals de cada un dels

tres  ajuntaments  que  han  estat  aquest  any  seu  de  cada  grup  d’ofci,  en  el  correcte

desenvolupament del projecte. 

Als diferents grups, malgrat les diferències entre els joves, en general s’han ajudat entre ells i

s’han recolzat. Més enllà del curs, alguns han fet amistat. Tot i això hi ha hagut alguns dels

partcipants  que  han  destacat  per  les  seves  faltes  d’assistència,  i  sobretot  cap  el  fnal  del

projecte pel seu mal comportament. En general han estat treballadors i motvats per aprendre,

i alguns s’han merescut una carta de recomanació de part tant del CCSAE com de l’Ajuntament

respectu. L’esforç de tot l’equip i dels col·laboradors ha fet que, tot i les difcultats, aquesta

edició es portés a terme de manera satsfactòria.

RESPECTE L’EQUIP DE PROFESSIONALS I EDUCADORES

Als tres grups, tant els professionals com els moinitors han estat molt units entre ells, han anat

a la una en totes les decisions i han creat bons vincles entre ells i amb els joves. A les reunions

de seguiment, els professionals/monitors i l’equip de coordinació comentàvem la situació del

grup i els casos personals, per poder oferir un bon suport als joves i fer avaluació contnuada

del desenvolupament del projecte, i comentàvem la feina a fer durant la setmana següent.

Considerem que en ocasions ha estat complicada la localització de joves amb elevades faltes

d’assistència, i també la motvació dels grups ha sigut en determinats moments millorable. El

fet  de  la  col·laboració  de  diferents  agents  del  municipi  amb els  respectus  professionals  i

monitors ha estat molt important.

RESPECTE LES TASQUES I LES POBLACIONS

En general la valoració ha estat positva. Els joves han aprés ha realitzar tasques diverses sobre

el seu ofci triat, de manera pràctca i aprenent a fer servir diferents eines. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, aquest any les tasques de cada grup d’ofci es portaven a

terme íntegrament al mateix municipi. Aquest fet ha facilitat que els joves poguessin aprendre

a realitzar  una tasca  des  de l’inici  fns  al  seu acabament,  i  a  portar  a  terme tasques més

variades, de manera que podem afrmar que l’aprenentatge ha estat més complet i enriquidor.
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Això s’ha aconseguit en diferent mesura depenent del municipi. S’ha de contnuar treballant,

de cares a propers anys, que les tasques que realitzi cada grup siguin el més variades possible,

per tal que els joves puguin aprendre diferents habilitats i per motvació del grup.

S’ha treballat prioritzant les tasques portades a terme a espais exteriors, sempre que ha estat

possible. Tot i això, s’ha aconseguit, en general, que els municipis ofereixin tasques alternatves

a cobert per portar a terme els dies de pluja, tot i que no en la mateixa mesura a tots els grups.

S’ha de contnuar treballant, de cares a propers anys, també en aquest sentt.

Considerem que els  dies treballats han estat  proftosos i  els  joves  han pogut treballar  per

conèixer un ofci i  agafar una dinàmica de rutna diària que alguns joves havien perdut.

Els ajuntaments ens han manifestat personalment que han estat molt contents amb el projecte

i amb les tasques realitzades pels nois i noies als municipis. Alguns comenten que els agradaria

repetr la  portada a terme de l’Okup’Alt  al  seu municipi  en una propera  edició,  i  tots  han

manifestat que estan molt contents de poder col·laborar en aquest projecte i que l’organització

els ha semblat molt bona. 

Aquest any no va ser possible que els joves del grup de Jardineria portessin a terme les tasques

proporcionades  pel  l’Àrea  de  Turisme  del  CCAE,  degut  a  que  s’han  evitat  desplaçaments

conjunts per prevenció de la Còvid-19.

RESPECTE LES ACTIVITATS, XERRADES I TALLERS

Enguany, hem mantngut les xerrades i  tallers  en els  divendres,  fet  que s’ha consolidat els

darrers anys ja que ho considerem molt positu a nivell organitzatu i per consolidar una rutna

setmanals als joves.

S’han fet forces xerrades i molt diverses, algunes eren més dinàmiques i han agradat més que

altres, la seva valoració global ha estat molt positva (veure apartat d’aquesta memòria sobre

els resultats de les valoracions dels tallers i xerrades pels propis joves). Destaquem la difcultat

de mantenir atents als joves, tot i que aquest any al tractar-se de grups més reduuts (cada taller

o xerrada es repeta a cada municipi i assisten només els joves d’aquell grup) ha facilitat que

els  joves  no es  distreguessin  tant.  Tot  i  això,  contnua  sent  molt  important  el  treball  dels

educadors/es (monitors) en la distribució dels joves de la manera més adequada i en motvar i

36



MEMÒRIA FINAL del projecte de formació i ocupació per a joves OKUP’ALT 2021

fer veure la importància d’una acttud de respecte per poder aproftar al màxim el contngut

que es vol transmetre i que segur que els serà útl. 

Ha estat una difcultat pels joves que no entenien l’idioma (alguns ni el català ni el castellà) per

poder seguir les xerrades i tallers. En aquest cas, altres joves que coneixien un idioma comú

amb aquests els han ajudat a comprendre el que es deia.

També destaquem aquest any de manera més evident, que algun jove no ha volgut seguir els

tallers sobre gènere i sexualitat, o presentaven una clara oposició a les idees igualitàries entre

gèneres o entre diferents orientacions sexuals.  Es tracta d’un aspecte preocupant que s’ha

comentat amb l’enttat que oferia la xerrada sobre gènere i  que comparteixen que s’ha de

treballar.
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PROPOSTES DE MILLORAPROPOSTES DE MILLORA

L’Okup’Alt és un projecte viu i l’objectu de les persones que hi treballem és que cada edició
sigui  millor  que l’anterior.  L’experiència  adquirida,  i  els  diferents  punts  de vista  de tots els
agents  implicats  ens empenyen a  contnuar esforçant-nos per  a  contnuar contribuint  a  un
desenvolupament global satsfactori del jove que facilit la seva autonomia i progrés personal.

En aquest sentt,  exposem tot seguit  els canvis  i  millores que s’han incorporat aquest any,
degut a la situació de pandèmia però també al resultat de l’avaluació del desenvolupament del
projecte en anys anteriors. 

Plantegem també nous reptes de cares a una propera edició de l’Okup’Alt 2022. 

NOVETATS D’AQUEST ANY AL PROJECTE

 Un aspecte destacat que ens ha fet definir l’edició d’aquest any d’una manera molt

diferent  de  com  ha  sigut  habitual  en  edicions  anteriors  és  la  prevenció  de  la

transmissió de la Covidr19, donada la situació de pandèmia que estem vivint i que

ens  va  fer  anul·lar  l’edició  anterior,  de  l’any  2020,  abans  de  la  seva  finalització

prevista. 

Les principals variacions d’aquesta edició del 2021 han estat motvades sobretot per

evitar els desplaçaments de manera conjunta dels joves en furgoneta cap a diferents

municipis cada dia. Així, cada grup d’ofici ha tngut la seva seu a un municipi diferent,

i  els  joves  havien d’acudir  pels  seus  propis  mitjans  al  lloc  d’inici  del  treball  o de

portada a terme del taller o xerrada (alguns joves ja vivien al municipi de referència

del seu grup).   

• Desaparició de l’ofici d’Imatge Personal i incorporació de l’ofici de Brigada.

L’ofci d’Imatge Personal es feia complicat de portar a terme seguint les pautes de

prevenció de la Covid-19 per haver de treballar tot el grup a un espai interior a on es

rep a clients. 

El  municipi de Sant Pere Pescador estava molt interessat en formar part del projecte i

ens va proposar com a professionals  formadors  dels  joves a l’equip de la  brigada

municipal, proposta que ens va semblar molt interessant per la possibilitat que oferia

als  joves  de  formar-se  amb  tasques  molt  variades  i  de  primera  mà  amb  els

treballadors que les porten a terme en el dia a dia. 
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• No va poder ser possible comptar amb la Fira d’Ocupació.

Acudir a la Fira d’Ocupació es tracta d’una molt bona opció pels joves de trobar feina i

d’obtenir informació relacionada amb la recerca de feina. Aquest any tampoc va ser

possible  atès  que  les  dates  de  la  seva  portada  a  terme  eren  posteriors  al

desenvolupament  de  l’Okup’Alt  2021,  i  perquè  l’assistència  estava  acotada  a

estudiants dels insttuts.

• Consolidació com a prioritari el fet d’unificar les formacions en divendres mat .

Tot i que ja no ho considerem com una novetat, ens reafrmem en què el resultat és

molt positu i  defnitu pel bon funcionament del projecte i  es consolida de cares a

properes edicions.

 Els educadors (monitors) vinculats amb l'Oficina Jove (CCAE).

Aquest any, els monitors del diferents grups (que no educadors) formaven part de la

plantlla del Consell Esportu de l’Alt Empordà, fet que ha facilitat la seva contractació

i la utlització de la furgoneta de treball que en disposen, quan ha estat necessari.

També  ha  facilitat  el  contacte  i  suport  entre  ells,  ja  que  es  coneixien,  així  com

coneixien el funcionament de l’Ofcina Jove i al seu personal i el projecte. Un dels

monitors ja ho havia sigut també a l’anterior edició. 

 Enviament del currículum per mail a tots els joves

ja es va començar a fer a ,’edició anterior, i ho considerem molt positu per tal que el

puguin actualitzar quan calgui després de la fnalització del projecte.

 Trucar als joves per fer seguiment després de la finalització del projecte.

És un aspecte important, que ja van portar a terme les tècniques referents d’ocupació

després de l’edició del 2019, i l’organització al 2020. Ens permet tenir un feedback de la

situació dels joves amb el pas del temps i poder citar-los amb les tècniques referents

d’ocupació  per  contnuar  amb  el  suport  en  la  recerca  de  feina  o  formatva,  si  ho

consideren necessari.

 Mantenir  la  perspectva transversal  d'habilitats  per  la  vida a  totes  les  accions de

projecte.

Considerem que s’ha portat a terme de manera correcta durant aquesta edició.
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 No va ser possible portar a terme tasques derivades de l’Àrea de Turisme.

A diferència d’anys anteriors, aquest any no va ser possible que els joves del grup de

Jardineria portessin a terme les tasques proporcionades pel l’Àrea de Turisme del CCAE,

degut a que s’han evitat desplaçaments conjunts per prevenció de la Còvid-19.

 Portada a terme de nous tallers.

Aquest any hem prescindit d’alguns tallers que eren habituals a anteriors edicions (per

tema desplaçament i prevenció Covid-19) i hem afegit d’altres. S’han portat a terme

com a novetat els tallers de pedra seca, tècnica tradicional de construcció que hem

considerat  important  de  conèixer  donada  la  seva  presència  a  la  comarca,  o  el

d’alimentació i  TCA (trastorns de la conducta alimentària), impartt per la Creu Roja

juntament amb unes pinzellades d’informació sobre voluntariat. 

Alguns tallers s’han portat a terme només a algun dels pobles. Específcament per Sant

Pere  Pescador  es  van  impartr  els  tallers  de  reparació  de  bicicletes  (donada  la

importància d’aquest transport en molts dels nois que acudien a aquest grup) i el de

responsabilitat vers el treball (impartt per la vigilant municipal). A Castelló d’Empúries

es  va  impartr  un  taller  sobre  com  obtenir  el  permís  de  residència  i  de  treball.

Considerem que tots els tallers i xerrades que es porten a terme a l’Okup’Alt ajuden als

joves en competències i habilitats importants per a la seva vida.

MILLORES PEL 2022

• Introducció teòrica bàsica als grups de Manetes i sobretot al de Forestals.

Tal  com es  va  suggerir  l’any  anterior,  considerem important  impartr  per  part  dels

professionals  de  cada  grup,  una  introducció  teòrica  bàsica  inicial.  I  també  és

interessant tenir-ho en compte si es preveu un dia de pluja durant el projecte.

• Més personal dedicat al projecte

A hores d’ara es difcil saber quin personal tndrem, però el que es segur es que, com

venint afrmant ja en anys anteriors, seria benefciós pel desenvolupament del projecte

poder-lo reforçar contractant alguna persona més per mantenir i millorar la qualitat.
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• Furgonetes destnades al trasllat dels grups.

Com  també  venim  comentant  en  anys  anteriors,  a  les  edicions  a  les  que  el

desplaçament dels nois a diferents pobles va ser constant, i si es torna a portar a terme

el projecte d’aquesta manera en edicions posteriors, es fa necessari  poder comptar

amb alguna altra  furgoneta,  ja  que actualment  les  disponibles  són ja  molt  velles  i

difcultava molt el desenvolupament del projecte. 

Val a dir que la previsió és que properament en puguem disposar d’un nou vehicle, ja

que aquests tràmits estan força avançats. 

• Manera de donar a conèixer el projecte.

Es tracta d’un aspecte que treballem any rere any però en el que val la pena contnuar

incidint.  Cal  informar  correctament  els  joves  sol·liciten  partcipar-hi,  explicant  els

contnguts  per  tal  d'obtenir  sol·licituds  amb  interès  real  dels  joves  inscrits  en  el

projecte.  Així  mateix també cal fer pedagogia de la  realitat del  projecte als  càrrecs

electes i al personal de cada municipi per no crear expectatves falses en la realització

de tasques i fer consciència de la importància d’oferir suport a aquests joves donada la

seva realitat, i que per tant, col·laborar amb aquest projecte és una oportunitat d’oferir

un important suport als joves partcipants.

• Contnuar  demanant  a  tots  els  municipis  que  col·laboren  aportant  tasques  que
tnguin una segona opció pels dies de pluja.

Els municipis que aporten tasques perquè realitzin els joves formen una part important

del projecte. La difcultat es presenta quan les tasques no es podien portar a terme

amb motu del mal temps. Els anys que plou molts de dies durant el desenvolupament

del projecte suposa un problema per l’organització dels grups (sobretot pel grup de

Jardineria, ja que es fa complicada la possibilitat de fer tasques a cobert). 

Cada  any  comentem  als  pobles  la  importància  d’oferir  des  del  primer  moment  la

possibilitat de realitzar tasques a cobert perquè els joves realitzin els dies de pluja.

Aquest any hem tngut opcions, tot i que no per part de tots els pobles ni en la mateixa

mesura.  Caldria  insistr  en  que  tots  els  municipis  aportn  un  ventall  més  ampli

d’aquestes tasques alternatves. 

Aquesta  és una  de  les  propostes  de  millora  que  establim  de  manera  recurrent  i

considerem que té molt importància.
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• Sol·licitar als municipis varietat de tasques.

Aquest és un aspecte en el que també incidim cada any als ajuntaments però que no és

fàcil que ho compleixin, el fet de demanar als ajuntaments que siguin originals, dintre

del que els sigui possible, en les tasques que ofereixen fer als joves als seus municipis,

per facilitar un aprenentatge el més complert possible i que el treball result motvador

durant tot el projecte. 

 Joves que no entenen l’idioma o que no tenen permís de treball .

L’Okup’Alt és un projecte que té com a objectu principal oferir suport a joves amb

difcultats, per poder créixer com a persones i  viure de manera autònoma. Trobem que

caldria trobar  la  manera de poder oferir  un suport  més específc als  joves que no

entenen l’idioma (ni català ni castellà), ja que aquest fet fa molt complicat el seguiment

dels  recursos  que  aporta  el  projecte  encara  que  companys  els  ajudin  a  traduir  i

entendre. A aquests joves se’ls fa molt complicat entendre com realitzar correctament

les  tasques  i  sense  perill,  així  com comprendre  el  missatge  dels  diferents  tallers  i

xerrades, o portar a terme una entrevista de feina.    

 Tallers de gènere i sexualitat.

Darrerament estem detectant com alguns joves no volen formar part dels tallers sobre

sexualitat saludable i sobre igualtat de gènere, arribant fns i tot a faltar el respecte en

les seves afrmacions respecte aquests temes. Respectem les decisions personals dels

joves però considerem també que es tracta de temes bàsics sobre drets humans i de

vital  importància  per  la  seva  vida  quotdiana.  Pensem que  caldria  poder  trobar  la

manera de motvar els joves a tenir aquests temes en compte. 
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COL·LABORACIONS EXTERNES COL·LABORACIONS EXTERNES 

L’Okup’Alt és un projecte que necessita de la col·laboració del teixit empresarial, la voluntat de
l’administració local, i el suport econòmic d’enttats amb vocació social.

Aquest fet no s’ha de veure com un problema, sinó com un acte d’implicació de la comarca en
un sentt ampli.  En altres paraules, no tndria cap lògica que l’àrea de joventut del Consell
Comarcal realitzes un programa aullat de la realitat que viu l’Alt Empordà, per tant és a través de
la col·laboració on el projecte cobra sentt i esdevé realista, útl i efcaç. 

Com s’ha dit abans, enguany han col·laborat 3 ajuntaments com a seus fxes de cada un dels
ofcis,  aportant  recursos  humans,  materials  i  econòmics  al  projecte  i  implicant-se  moltes
vegades també a nivell personal. També han col·laborat 10 empreses per oferir un total de 50
entrevistes de feina, algunes de les quals han acabat en contractacions. 

Gràcies a les aportacions econòmiques el curs ha pogut mantenir les accions formatves més
enllà  de  l’aprenentatge  de  l’ofci.  I  es  que  cal  recordar  que  formem  persones,  no  només
treballadors.

OBRA SOCIAL LA CAIXA

Un fet clau per a poder desenvolupar el projecte són els recursos econòmics, en aquest sentt
ens resulta imprescindible contar amb el suport de l’Obra Social de La Caixa. 

Enguany ens han tornat a realitzar una aportació econòmica de 4.000,00€, ja que la flosofa
del projecte i de l’Obra Social comparteixen. Es a dir, gràcies a aquesta aportació es treballar en
capacitar, educar i  empoderar a joves altempordanesos que ja sigui per qüestons d’origen,
sitació social, o nivell educatu corren el risc de caure en l’exclusió. És a dir, tant l’Obra Social
com l’Okup’Alt apostem pels joves, per transformar la realitat i construir plegats un futur millor.

Dit això, i per tal de concretar, és important especifcar a que es destna aquesta aportació.
Principalment la dotació econòmica ha anat destnada a aquests dos conceptes:s 

1. Formacions complementaries:s

Es donen les eines necessàries per a que els  joves millorin les seves habilitats i  es
formin en diversos àmbits.  Es realitzen currículums, pràctques de com encarar una
entrevista de feina, xerrades sobre  emocions i afectvitat, tallers de mobilitat segura,
prevenció de riscos laborals, etc. 

2. Educadors del projecte:s

L’educador vetlla pel benestar personal i del grup. No només es ve a aprendre un ofci
(per fer això ja tenim al professional del sector) sinó que es va més enllà i es treballa
molt a nivell emocional. Es vol recuperar al jove a nivell anímic, ja que molts venen de
situacions molt difcils, i cal oferir-lis un recolzament, un treball i un ajut que només es
pot realitzar amb un professional del sector de l’educació a través del vincle.
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DOCUMENTS ACREDITATIUS
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