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FIGUERES (ALT EMPORDÀ, GIRONA) 
 
Figueres es troba ubicada a l’extrem nord-est de Catalunya i és la 
capital de l’Alt Empordà. Amb una població de 45.758 habitants 
(22.717 homes i 23.041 dones) i una superfície de 19,3 km2, és la 
ciutat més important de les properes amb la frontera amb França i 
articula un important nus de comunicacions que la converteixen en 
la porta d’entrada i punt de parada obligada de viatgers i turistes 
que entren i surten de Catalunya. 
La seva situació geogràfica i el vessant més cultural de la ciutat la 
converteixen en un referent sociocultural i econòmic del país. 
 
1.) LES PROBLEMÀTIQUES SOCIALS DE FIGUERES 
 
Tal com s’exposa en el document anomenat “Diagnosi dels 
adolescents de 12 a 16 anys de la ciutat de Figueres” (lliurat el 
gener de 2013) encarregat per l’Ajuntament de Figueres a 
l’empresa ORIÓ, descriure les problemàtiques socials de la ciutat 
de Figueres representa un treball exhaustiu  on la recerca i el 
tractament de dades han de ser fruït d’una tasca sistematitzada i 
acurada que per a la realització d’aquest informe no és possible. 
Per tant,  ens remetrem sempre i utilitzarem aquest document com 
a referència. 
 
Les problemàtiques s’exposen en 4 àmbits: el treball, l’habitatge, 
la immigració estrangera i l’estigmatització de determinats barris. 
 
1.1) El treball 
 
Una de les problemàtiques principals de Figueres és el treball: la 
tipologia i les condicions de treball. Una estructura econòmica molt 
terciaritzada, una baixa qualificació de la mà d’obra necessària i 
uns salaris, horaris i possibilitats de promoció poc competitius i 
atractius. 
Figueres conserva bona part de l’activitat de serveis , i una part 
del sector de la construcció i de la indústria, mentre que la seva 
àrea urbana s’ha especialitzat en les activitats industrials i del 
sector primari. Si bé el sector serveis és una font d’ocupació molt 
important també és on es dona amb més amplitud el treball 
submergit o ocult (les tasques domèstiques o de cura de persones 
amb dependència). El comerç i l’hostaleria són dos sectors que 
ofereixen una ocupació amb pocs requeriments formatius i amb 
unes condicions laborals poc competitives amb d’altres activitats 
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econòmiques: contractes temporals, salaris baixos, horaris llargs i 
partits, pocs dies de festa, feina els caps de setmana, poques 
possibilitats de promoció en la mateixa feina... 
Una altra forma de guanyar-se la vida, especialment entre els 
joves, és passar a treballar a algunes empreses que hi ha als 
polígons industrials de l’àrea urbana de Figueres. Normalment són 
feines dures i poc estimulants, que les ocupen especialment la 
població jove que ha abandonat el sistema educatiu amb un nivell 
acadèmic mínim o sense haver obtingut el Graduat en Educació 
Secundària. També representen un pol d’atracció de població 
immigrada, població estrangera procedent sobretot del Marroc i de 
Llatinoamèrica. 
 
El mes de Juny de 2015 un informe socioeconòmic elaborat per 
l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres 
mostra que la taxa d’atur registrat a Figueres és del 15,11 %, més 
alta que la taxa d’atur de la comarca , que és de l’11,04%. 
 
1.2) L’habitatge 
 
Existeix un desplaçament de “població de tota la vida” des de 
Figueres cap a urbanitzacions i cap a pobles de la comarca 
propers  encara que continuïn treballant a la ciutat. 
Una segona problemàtica social percebuda i contrastada el 2009 
en l’estudi és la relacionada amb l’habitatge. 
Existeix un procés de desplaçament de “població de tota la vida” 
des de Figueres cap a urbanitzacions i cases de pobles de la 
comarca propers a la ciutat (Llers, Avinyonet de Puigventós, 
Peralada, Garrigàs, Vilafant, ...) encara que molts d’ells continuïn 
treballant i consumint a la ciutat. Aquest desplaçament no només 
es dóna entre gent amb una renda elevada, sinó que també s’ha 
donat entre gent treballadora, que vivien en barris obrers, com la 
Marca de l’Ham o els habitatges de Sant Josep, i que, en millorar 
el seu poder adquisitiu, a cavall del boom immobiliari de finals del 
segle passat i començament d’aquest, i de l’arribada d’immigrants 
estrangers a aquests barris, s’han establert en algunes 
urbanitzacions de Vilamalla, Avinyonet de Puigventós, etc. o bé en 
pisos de nova construcció d’altres zones de la mateixa ciutat. 
Aquest moviment demogràfic ha tendit a reforçar encara més 
l’estigma social d’aquells barris en la mesura que els pisos 
desocupats majoritàriament han estat venuts o llogats a persones 
estrangeres. 
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Però l’habitatge deixa una altra problemàtica en relació a pisos 
sobreocupats (en aquest informe s’esmenta la detecció de pisos 
amb més de 10 persones a la Marca de l’Ham o als Habitatges de 
Sant Josep). Es tracta de famílies estrangeres que comparteixen 
pis, famílies que relloguen habitacions, i joves que no poden 
deixar la  llar familiar. 
L’informe també parla de fins a 8 famílies que viuen en rulots; 
famílies que viuen en habitatges molt degradats o barraques que 
no tenen les condicions mínimes (llum i aigua), o de pisos que 
comparteixen joves immigrants on no es fa cap mena de 
manteniment. 
 
1.3) La immigració estrangera 
 
Molts immigrants estrangers treballaven a la construcció, en 
explotacions agràries de pobles de l’àrea urbana de Figueres, al 
sector de l’hostaleria, en el servei domèstic o en algunes 
indústries dels polígons industrials. Aquests treballadors solen 
ocupar l’últim esgraó de l’escala laboral, les més precàries, 
estacionals, les més mal pagades i les que ofereixen unes 
condicions menys favorables. Són, per altra banda, els primers 
candidats a quedar sense feina quan hi ha una disminució de 
l’activitat econòmica. 
Ens trobem amb moltes dones i homes sols, que lluiten per dur a 
terme el reagrupament familiar de la seva parella i dels seus fills. 
Un cop superats tots els periples i s’aconsegueix regularitzar la 
situació familiar, el xoc que experimenten aquests fills, aquest 
marit o aquesta muller són complicats de gestionar. 
“No són estranyes les separacions i els trencaments per part de 
les parelles, ni els comportaments extrems per part dels fills, bé de 
rebuig, bé d’enfrontament o de tancament. La situació encara 
esdevé més complicada si el pare o la mare fan horaris 
incompatibles amb la vida escolar dels fills o si els fills són 
adolescents, amb ganes de consumir i de fer la vida que veuen 
que fan els altres adolescents. No és estrany veure córrer 
adolescents pels carrers a altes hores de la nit; s’ha detectat, de 
manera encara incipient, la formació de colles de joves que 
podrien derivar en bandes organitzades. O enfrontaments de fills 
amb els seus pares, o amenaces dels pares cap als fills, que, en 
alguna ocasió, han derivat en denúncies d’agressió. Tot plegat un 
niu de conflictivitat potencial i de desestructuració de les pautes 
tradicionals de comportament i convivència familiars, molt 
desconeguts però molt durs per a aquestes famílies.” 



 7 

 
 
1.4) Els barris estigmatitzats 
 
A la ciutat de Figueres hi ha dos barris assenyalats com a 
especialment aïllats i amb diferents problemàtiques socioculturals: 
la Marca de l’Ham i el barri de Sant Joan (o dels gitanos). 
 
1.4.1) La Marca de l’Ham 
 
Es troba situat a la banda Est de Figueres, a l’altre costat de les 
vies del tren i allunyat  del poble de Vilatenim. Ubicat al costat 
esquerre de la carretera de Roses queda limitat al nord per l’antic 
camí de Vilatenim. Fou construït entre 1969 i 1973 per allotjar 
fonamentalment els treballadors que havien arribat a la comarca 
procedents d’altres indrets d’Espanya, i les seves famílies. El barri 
es va construir amb plena consciència de segregació respecte de 
la ciutat, no només per la distancia que el separava del nucli 
històric, sinó també perquè era la zona on hi havia el cementiri. 
Actualment la zona està envoltada per naus industrials, un recinte 
firal i una zona d’oci comercials amb diversos serveis com 
cinemes, discoteques, grans magatzems comercials, etc. Els 
habitatges els configuren blocs de pisos que formen un conjunt 
compacte, amb una plaça central i diversos carrers que van rebre 
el nom dels signes del zodíac. La majoria dels blocs no tenen 
ascensor, les escales interiors són estretes i els baixos humits. 
La Marca de l’Ham sempre ha estat un barri amb uns índex 
d’immigració molt elevats. 
Els anys 80 del segle passat, gairebé tot el barri era habitat per 
famílies d’origen andalús, però des de la dècada dels 90 s’ha anat 
produint un procés de substitució. Els primers pobladors del barri 
han venut o llogat els seus pisos i han anat a viure a altres zones 
de Figueres o a algun poble dels voltants, mentre que aquests 
pisos han estat ocupats per immigrants estrangers, 
majoritàriament marroquins, però també hi viuen llatinoamericans i 
africans subsaharians. Alguns d’aquells primers habitants han 
canviat d’habitatge però no de barrí, van sortir dels pisos dels 
carrers més interiors per anar a viure als pisos que donen a la 
carretera de Roses, que estan més ben situats, son més grans i 
lluminosos, amb ascensor, etc. 
D’aquella primera onada migratòria només queden al barri 
persones grans, que per diferents motius han decidit quedar-s’hi. 
Aquest envelliment de la població contrasta amb la joventut de les 
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persones immigrades i amb el nombre creixent d’infants i 
adolescents, gairebé tots fills de la població estrangera. 
“Amb aquest canvi demogràfic, produït els darrers temps, el 
procés de desintegració social s’ha accelerat i la sensació de 
degradació i marginalitat s’ha fet evident. Al barri hi ha un 
problema perfectament detectat i conegut de tràfic i consum de 
drogues. 
Alguns consideren que funciona com una mena de centre de 
distribució per a tota la comarca: es consumeix i es trafica al 
carrer, a la plaça, en algun bar, sense massa preocupació, i és 
fàcil captar nous venedors, perquè hi ha molts joves desvagats. 
Molta gent viu de l’economia submergida”. 
“Algunes veus diuen que la Marca de l’Ham és un barri de pas, de 
trànsit continu. Tant abans com ara, sol ser el primer lloc on 
establir-se quan hi arribes, però si les coses van mitjanament bé, 
la gent se’n va viure a d’altres zones menys estigmatitzades.” 
 
1.4.2) Sant Joan 
 
El barri de Sant Joan es troba situat a l’oest de la ciutat i forma 
part del barri del Culubret . Està situat entre la carretera de Llers i 
el carrer Pedreres, que marca el límit amb el municipi de Vilafant. 
El Culubret era una petita urbanització, edificada els anys 70 del 
segle passat, allunyada del nucli antic de Figueres, feta de cases 
unifamiliars, algunes d’autoconstrucció, i algun bloc de pisos de 
protecció oficial. 
El barri de Sant Joan és considerat “un món apart”, aïllat i 
autosuficient, un barri prohibit on fa por entrar-hi. Es tracta d’un 
barri fortament marcat per la marginació, “gairebé es diria que 
pensat per tancar-la-hi, lluny de la vista de la resta de ciutadans” 
Un barri en què el motor de l’economia seria, segons moltes veus, 
el tràfic de drogues i altres activitats fora del circuit econòmic 
normalitzat: vigilància d’obres, treball amb la ferralla..., a més de 
fer mercats i de la venda ambulant. 
Hi viuen unes 150 famílies gitanes i en els darrers temps s’ha 
produït l’arribada de noves famílies gitanes, sense arrelament a 
Figueres, procedents del barri de la Mina, de Barcelona, arran de 
la celebració dels Jocs Olímpics de 1992 i, amb posterioritat, 
procedents de Perpinyà. 
La relació de la resta de veïns amb la població gitana és gairebé 
nul·la. Fins i tot amb els barris més propers, el Culubret estricte, 
els Habitatges sindicals o el Bon Pastor les relacions són 
extraordinàriament febles. 
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La construcció de l’escola Pous i Pagès a tocar del barri, un centre 
amb unes instal·lacions molt dignes, va contribuir encara més a 
l’aïllament de la població gitana, de manera que el centre educatiu 
s’ha acabat convertint en “l’escola dels gitanos”. 
“S’estan pagant les conseqüències de decisions preses fa molts 
anys, quan es va decidir enderrocar les barraques dels gitanos 
(ubicades al barri del Garrigal, prop del carrer de la Jonquera) i es 
va apostar per la creació d’aquest barri gueto, en un procés 
d’autèntica neteja urbanística”. 
 
1.5) Altres problemàtiques detectades: 
 
1.5.1) Educació Formal: massificació dels centres educatius i  
determinats centres educatius amb una alta concentració 
d’immigració. 
 
1.5.2) Mancança d’Equipaments socials, culturals, sanitaris i 
esportius: les principals mancances detectades, i que des de fa 
temps els veïns de la ciutat demanen són: 
Hotel d’entitats 
Espais públics per a la realització d’activitats culturals 
Nova biblioteca 
Equipaments per a gent gran 
Més equipaments sanitaris 
Una visió més social i descentralitzada dels equipaments esportius 
 
1.5.3) Relacionades amb la gent jove: les principals necessitats 
recollides durant l’estudi son: 
Aposta per polítiques de joventut 
Manca d’espais de creació i expressió artística i lúdica 
Espais de referència i trobada 
Poques ofertes d’oci alternatiu 
 
“Més enllà d’aquesta visió general, ens han explicat diverses 
situacions conflictives relatives a nuclis de joves figuerencs. Per 
exemple: “A l’Olivar Gran hi ha un grup de joves, entorn dels 18 
anys, que no fan res en tot el dia: no respecten els veïns, fan molt 
soroll amb les motos, consumeixen drogues...”. O: “A la plaça 
Remei Bosch, a la Creu de la Mà, s’hi ajunten molts joves i allà hi 
ha de tot: drogues, alcohol, baralles amb navalles, relacions 
sexuals a la mateixa plaça... Una part del problema el té la pròpia 
configuració de la plaça, que queda força amagada i aïllada...”. A 
més: “A la plaça de l’Ajuntament s’hi reuneixen joves 
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sudamericans amb estètica de tribus urbanes... Són mal educats i 
intimidadors”, i  “Entre ells es creen bandes juvenils. Acostumen a 
dir que són d’ideologia nazi, però no tenen cap mena de fonament. 
Es concentren a les vivendes de Sant Josep, a la Marca de l’Ham i 
al barri dels gitanos” 
 
1.5.4) Addiccions, el tràfic i el consum de drogues il·legals : una 
problemàtica permanentment associada a la immigració 
estrangera, als gitanos i als joves; i pràcticament a tota la ciutat: a 
la Rambla, al Parc bosc, al Bon Pastor, als Habitatges Sant Josep, 
a la Creu de la Mà... l’alcoholisme apareix com un problema ben 
viu entre algunes persones, especialment llatinoamericanes, que 
tenen per costum beure molt, tant dins de la llar familiar com en 
determinats bars, sobretot els caps de setmana, fet que degenera 
en maltractes a les respectives parelles, en baralles violentes, 
insults i cridòries i, a vegades, en la pèrdua de la feina. 
 
1.5.5) La indigència: no és pas un fenomen nou o desconegut a 
Figueres, sinó que és relativament habitual veure’n d’asseguts als 
bancs d’algunes places, dormint al carrer o en alguns caixers 
automàtics, o malvivint en algun immoble mig ruïnós o abandonat. 
 
1.5.6) Pobresa econòmica: és ben present a la ciutat i com 
fàcilment es pot deduir, s’ha incrementat de manera notable des 
que es va fer sentir la crisi a mitjan del 2008. 
Els col·lectius més afectats són els immigrants estrangers (alguns 
dels quals ja s’han quedat sense feina i no hi ha cap altre membre 
de la família que treballi); ho tenen complicat per poder tirar 
endavant les seves famílies. Els pensionistes (cobren pensions no 
contributives, d’invalidesa o de viudetat) i famílies monoparentals 
amb fills a càrrec. 
La pobresa també afecta famílies més estàndards en les què 
l’home treballava, per exemple, a la construcció amb un sou més 
que folgat –hi ha casos en que el cap de família cobrava al voltant 
dels 3.000 �- i ara es troba a l’atur i amb una hipoteca a la que de 
cap manera pot fer front. 
“Moltes veus consultades tenen clar que la misèria econòmica, la 
forma més coneguda de la pobresa, anirà en augment aquests 
temps que corren i que augmentaran els desnonaments perquè 
s’han donat crèdits amb molta alegria, i les demandes d’ajut per a 
menjar i per a poder pagar el lloguer del pis.” 
 
 



 11 

2.) RECOLLIDA DE DADES DEMOGRÀFIQUES 
 
Jariot, Merino i Sala (“Les pràctiques d’educació social, eines per 
al seu desenvolupament”, Universitat Autònoma de Barcelona, 
2004) exposen que “és important escollir una unitat que permeti 
realitzar l’estudi de les relacions socials i que reflecteixi 
l’heterogeneïtat dels grups socials i de les demandes educatives, i 
això té a veure amb el volum de població”. Així doncs en els 
següents punts es presenta el recull de dades demogràfiques que 
s’han considerat d’interès per a la realització d’aquesta diagnosi. 
Les dades analitzades s’han extret de les dades disponibles del 
padró municipal de l’Ajuntament de Figueres, dels expedients de 
les educadores de Serveis Socials i de la memòria presentada per 
l’entitat PDS en relació al projecte SMEASA (servei de mesures 
educatives alteratives a la sanció administrativa per tinença o 
consum de tòxics en via pública) durant el 2012. 
 
2.1) Dades totals de població  
 
El total de població de la ciutat de Figueres de les dades de 
l’Ajuntament de Figueres a 21 de març de 2016 és de 45.758 
habitants: 22.717 homes i 23.041 dones.  
 
2.2) Dades de total de població per nacionalitat i sexe 
 
             estrangers        %         nacionalitat espanyola        % 
Homes    6.698         14,62%              16.019                      35% 
Dones    5.884          12,85%              17.157                      37,49% 
   total   12.582          27,49%             33.176                     72,50% 
 
 
Evolutivament des de 2001 fins a l’actualitat s’observa com durant 
aquests 10 anys s’ha produït un canvi en l’origen de la població de 
Figueres. Durant tots aquests anys la població autòctona es manté 
estable i la població estrangera va augmentant progressivament 
(es passa dels 2.389 habitants estrangers l’any 2001 als 13.317 
l’any 2010, i després augmenta molt poc,  i fins i tot baixa, 12.582 
habitants el 2015). 
 
2.3) Dades de població de 0 a 18 anys 
 
En aquesta franja d’edats hi tenim un total de 10.069 habitants 
que representen el 22% de la població. 
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             estrangers        %         nacionalitat espanyola        % 
Homes       1.555         15,44%                   3.615                 35,90% 
Dones        1.493         14,82%                   3.406                 33,82% 
    total        3.048        30,27 %                   7.021                69,72% 
 
Constatem que el % de població jove immigrada és 
comparativament superior que el % de la població immigrada en 
general. 
 ́

Per nacionalitats, és la marroquina la que compta amb més 
ciutadans de 0 a 17 anys a Figueres (1.488) seguida de lluny de 
Bolívia (186), Hondures (162), Romania (156) , Senegal (148) i 
Gàmbia (75). 
 
2.4) Dades de Serveis Socials 
 
Les educadores d’atenció primària dels Serveis Socials Municipals 
tenen un total de 771 expedients oberts a famílies amb risc social, 
701 corresponen a casos de risc moderat/lleu i 70 expedients 
oberts amb risc social greu.  
No podem saber en aquests moments exactament de quantes 
persones es tracta, ni de quants menors, però sí que podem dir 
que en totes elles hi ha, com a mínim, un menor en situació de 
risc. 
Els educadors de Medi Obert, l’any 2015 han tractat 56 menors 
(32 nens i 24 nenes)  de 12 a 16 anys. 
 
Els factors de risc i desemparament manifestats pels Serveis 
Socials Municipals són compatibles amb: 

- negligència 
- maltractament psíquic i emocional 
- maltractament físic 
- maltractament prenatal 
- manca d’escolarització, absentisme o abandó escolar 
- conductes delictives 
- abandonament 
- abús sexual 
- incapacitat  per contenir la conducta de l’infant/adolescent 
- instrumentalització de l’infant o adolescent en el conflicte 

entre adults 
- violència masclista 
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- circumstàncies en la situació sòciofamiliar que condicionen a 
exercir les funcions de guardadors 

 
Pel que fa als educadors de medi obert, els factors de risc recollits  
són l’absentisme, el fracàs escolar, el seguiment per part dels 
equips d’atenció a la Infància i Adolescència, les causes judicials 
obertes i altres causes (com ara els embarassos no desitjats 
abans del 16 anys). 
 
Si ens fixem en les famílies dels menors,  els principals factors de 
risc que fan necessària la intervenció dels serveis socials 
municipals són les dificultats de les famílies per abordar situacions 
problemàtiques i la situació econòmica complexa. També la  
monoparentalitat, la immigració o la violència domèstica. 
 
2.5) Dades del projecte SMEASA  
 
El projecte SMEASA (servei de mesures educatives alternatives a 
la sanció administrativa per tinença o consum de tòxics en via 
pública) neix el març de 2011 amb la signatura d’un conveni entre 
l’Ajuntament de la ciutat de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i els Mossos d’Esquadra. Aquest projecte sorgeix amb la 
necessitat de realitzar una tasca educativa amb els menors que 
infringeixen la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de Febrer, per consum 
de drogues en espais públics, no reincidents. 
Des d’un inici es plantegen cinc grans objectius: 
- Comprensió i acceptació de la norma: conceptes de convivència, 
civisme i responsabilitat. 
- Identificar els conceptes bàsics sobre drogues. 
- Sensibilitzar dels riscs directes (físics, psíquics..) i indirectes 
problemes judicials, sinistralitat laboral, problemes familiars, rebuig 
social, dificultat per mantenir interaccions socials adequades) 
relacionats amb el consum de drogues. 
- Promoure habilitats personals i alternatives saludables 
orientades al no consum. 
- Proporcionar als pares i mares estratègies educatives per 
prevenir el consum de drogues dels seus fills/es. 
Per assolir els objectius del projecte, es planteja una metodologia 
de treball que s’inicia amb una primera entrevista amb el menor  
infractor on se signa un acord de col·laboració. A continuació, 
realitzen 3 sessions amb el menor per  a conscienciar-lo quant a 
l’acceptació de la norma, rebuda de formació bàsica sobre 
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drogues i l’afavoriment de la descoberta i la participació en formes 
alternatives d’oci enriquidores i saludables. 
Paral·lelament es realitzen dues sessions amb la família per 
treballar habilitats educatives familiars. 
Durant el 2012 i des d’aquest recurs s’han atès un total de 14 
menors derivats des dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local. 
De la lectura exhaustiva de les dades de la memòria 2012 del 
programa de prevenció de drogodependències del servei 
s’extreuen algunes dades sobre el perfil de nois i noies usuaris 
d’aquest recurs. 
 
2.6) Dades del Servei d’Educació 
 
2.6.1) Alumnes escolaritzats en llars d’infants municipals:   
 
Comptem amb quatre llars d’infants municipals que acullen nens i 
nenes de 0 a 3 anys. S’hi escolaritzen anualment 260 nenes i 
nens. 
 
2.6.2) Alumnes escolaritzats en l’etapa d’educació infantil de 
segon cicle i primària obligatòria  (3 a 12 anys): Curs 2015/16 
 
En aquests trams d’escolarització aquest curs 2015/2016 hi ha 
5.989 alumnes en 10 escoles públiques i 3 centres concertats. 
 
2.6.3) Alumnes escolaritzats en l’etapa d’educació secundària 
obligatòria (12 a 16 anys) Curs 2015/16 
 
En aquest tram a Figueres hi ha 2.615 alumnes en 5 instituts de 
titularitat pública i 2 centres concertats.  
 
Cal tenir en compte que no tots aquests alumnes són de Figueres 
perquè la ciutat és receptora d’alumnes de pobles de la comarca. 
No obstant això, cal tenir en compte aquests nenes i nens, 
adolescents,  perquè al cap i a la fi, acaben fent vida a la ciutat.  
 
2.6.4) Alumnes en educació postobligatòria (a partir de 16 anys) 
Curs 2014/15 
 
774 alumnes de Batxillerat 
 
639 alumnes de Formació Professional de Grau Mig 
 



 15 

259 alumnes de Formació Professional de Grau Superior 
 
2.6.5) Dades d’absentisme escolar 
 
El % d’alumnes absentistes a la ciutat no és gaire elevat, en 
general, però és molt significatiu a l’escola i a l’institut de 
referència del barri majoritàriament habitat per persones de l’ètnia 
gitana. 
 
3.) PLANS, PROGRAMES, PROJECTES , PROTOCOLS I 
TAULES DE COORDINACIÓ 
 
La ciutat  de Figueres presenta un seguit de plans, programes, 
projectes i protocols que de manera directa o indirecta incideixen 
tant en les polítiques com en les activitats que es desenvolupen 
per a infants, adolescents i joves. 
 
Considerem que és necessari exposar-los. 
 
3.1) Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) 
 
L’elaboració del PLIA s’inicia el mes de setembre de 2012. Aquest 
Pla es concep com una eina de planificació estratègica que fixi les 
línies estratègiques d’intervenció que s’han de desenvolupar de 
manera transversal. 
 
L’objectiu d’aquest Pla és el de ser un instrument per a la 
planificació de les respostes locals d’atenció als infants i 
adolescents, sense cap adjectiu de dificultat, risc o conflicte. 
 
És un Pla associat al territori que pressuposa un pla d’oportunitats 
d’infància, que té visió comunitària, que inclou un mètode 
normalitzat, general i divers de prestar atenció. I vetlla perquè les 
polítiques d’infància siguin possibles i estables, amb 
independència de les variacions professionals i polítiuqes que es 
van succeint. 
 
3.2) Pla Local de Joventut 
 
Segons la direcció general de joventut, un pla local és la guia que 
els tècnics de l’àrea de cada municipi elaboren per tal d’establir 
una planificació estratègica de les polítiques de joventut.  
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Aquests treballs permeten respondre de manera acurada les 
necessitats dels joves de cada territori, amb la  transformació de 
determinades situacions puix que ajuden a: 
- Conèixer allò sobre el què es vol intervenir 
- Decidir a partir del coneixement 
- Dirigir d’acord amb les decisions preses 
 
El PLJ de la ciutat de Figueres actua sobre diferents àmbits. De 
cada àmbit es descriuen les accions que s’han dut a terme fins al 
moment de la redacció del pla, i a partir d’aquí es plantegen uns 
objectius i se’n deriven unes activitats. Els àmbits on es descriuen 
les accions fetes són: 
- Habitatge 
- Ocupació i treball 
- Salut 
- Cultura 
- Cohesió social 
- Participació 
- Informació i orientacions juvenils 
- Recursos destinats a polítiques de joventut 
 
L’objectiu general és el de facilitar als joves de Figueres la 
realització del seu projecte de vida atenent a la diversitat, amb la 
dotació de la formació necessària,  i garantint els canals 
d’informació i de participació adequats que els proporcionin una 
interlocució òptima amb el municipi on viuen, la qual cosa, alhora, 
ha de revertir en una millor qualitat democràtica per a la ciutat. 
 
I quant als objectius més estratègics: 
 
- Generar una marca local de referència en polítiques de Joventut. 
Això és crear un espai físic (punt d’informació), establir una línia 
clara, coherent i continuada de polítiques de Joventut del municipi, 
i, sobretot, fer-la visible amb una estratègia comunicativa eficaç. 
- Facilitar als col·lectius juvenils l’ajuda necessària perquè puguin 
desenvolupar els seus propis projectes, motivant-los així adquirir 
un caràcter emprenedor, amb la generació de dinàmiques de 
participació i d’empoderament 
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3.3) Protocol d’actuació per a lluitar contra l’absentisme 
escolar 
 
El protocol per al tractament de l’absentisme escolar a Figueres és 
un document que té per finalitat desenvolupar un marc de 
referència a partir del qual s’han de connectar i desplegar les 
actuacions a realitzar pels professionals implicats així com establir 
les estructures bàsiques de coordinació en els diferents nivells del 
territori, a fi de garantir la permanència i la continuïtat amb èxit de 
tot l’alumnat en els centres educatius, especialment de l’alumnat 
que pertany als col·lectius socioculturalment més febles. 
El document entén com a absentisme l’absència reiterada i no 
justificada de l’infant o jove en edat d’escolaritat obligatòria o de 
segona etapa d’educació infantil al centre on està matriculat. 
També es defineixen les categories d’absentisme: 
- Moderat: entre un 5 % i un 25 % de faltes no justificades durant 
un mes 
- Regular: entre un 25 % i un 75 % de faltes no justificades durant 
un mes 
- Crònic intermitent: més del 75 % 
- Intermitent: A temporades 
- Il·localitzable: no hi ha contacte amb la família 
El protocol per al tractament també defineix els seus principis 
d’actuació els quals es basen en: 
- La corresponsabilitat entre les administracions públiques 
- La cooperació, la coordinació i el treball amb xarxa 
- La intervenció preventiva 
- El caràcter integral 
- El paper dels centres escolars 
Així doncs, l’objectiu del protocol és reduir al màxim l’absentisme 
escolar durant l’etapa d’educació infantil (3-6 anys), eliminar 
totalment l’absentisme escolar durant l’etapa obligatòria (6-16 
anys) i potenciar l’increment gradual d’alumnat que continua els 
estudis postobligatoris, altres accions formatives i/o accions 
d’inserció laboral. Es remarca que d’aquests objectius generals 
se’n deriven uns d’específics on, s’elabori un diagnòstic periòdic, 
s’estableixin les estratègies de coordinació, es determinin les 
actuacions bàsiques, s’unifiquin els procediments d’intervenció, 
control i seguiment i finalment, es fomenti el suport social i 
comunitari. 
Els objectius descrits es treballen a través d’una comissió per al 
tractament de l’absentisme on la funció és facilitar la col·laboració 
entre centres docents, serveis socials, servei municipal 
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d’educació, inspecció serveis territorials, EAP Alt Empordà, cossos 
de seguretat (Mossos d’Esquadra i Policia Local), departament de 
justícia. Les tasques que es deriven d’aquesta comissió són: 
- Reunir-se un cop cada trimestre 
- Revisió de dades dels centres (sobre els alumnes) 
- Determinar actuacions a fer davant situacions conflictives 
- Establir un circuit per a la coordinació i el seguiment 
- Coordinar i supervisar les actuacions 
- Recollir necessitats de la població i proposar actuacions 
- Aprovar la memòria de cada curs 
- Informar en els plenaris ordinaris del Consell d’Educació i 
Formació 
Finalment el document estableix els procediments d’intervenció i 
les funcions dels professionals on també es fa referència als 
educadors de Medi Obert: En casos molt concrets, quan es detecti 
un menor en situació d’absentisme i no es conegui el centre 
educatiu, el menor serà conduït a unes dependències no policials: 
al local del Pla de Desenvolupament Comunitari o al centre social 
Rosa Maria Ymbert, en els quals estaran atesos per educadors del 
medi obert dels Serveis Socials municipals en el marc del 
programa d’actuacions preventives en infància i adolescència en 
risc. 
 
3.4) Centres oberts realitzats a la ciutat en els últims anys 
 
Un Centre Obert per a adolescents és un servei socioeducatiu, 
gratuït, no residencial dirigit a adolescents en situació de risc 
social que té com a finalitat desenvolupar una tasca educativa i 
preventiva, fora de l’horari escolar. Aquest recurs de trobada i 
acompanyament en el desenvolupament personal de l’adolescent i 
en la integració social d’aquest, complementa el treball en xarxa 
des de diferents àmbits professionals (Instituts, Serveis Socials 
d’Atenció Primària i altres agents educatius). 
 
3.5) Centre Obert per Adolescents els Caputxins  
 
Aquest recurs, situat a l’antic convent dels Caputxins s’emmarcava 
dins el Pla d’intervenció integral del centre històric de Figueres i es 
va realitzar durant l’estiu del 2010, el curs escolar 2010-2011, 
l’estiu del 2011 i de setembre del 2010 a febrer del 2011. El recurs 
el formaven dues educadores socials que treballaven 
conjuntament amb tots els professionals que intervenien amb el 
Pla de Barris. 
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Metodologia 
· Intervenció grupal: La activitat proporcionava elements de 
socialització, integració i millora de les relacions interpersonals a 
través de l’educació en el lleure i el treball dels hàbits de la vida 
quotidiana. L’activitat grupal treballava aspectes com: la 
participació, el saber escoltar, el respectar les diferències... També 
creava un sentiment de pertinença, promovia la igualtat i permetia 
estructurar rols i lideratges dins del grup. 
· Intervenció individual: Aquesta es desenvolupava paral·lelament 
a la intervenció grupal. El contacte diari possibilitava un seguiment 
individualitzat a cada un dels adolescents permetent elaborar 
projectes educatius individuals adaptats a les característiques de 
cada jove. D'aquesta manera es contribuïa al desenvolupament de 
la persona en els diferents aspectes del seu procés maduratiu. 
Objectius del projecte 
· Crear un espai de relació entre tots els nois i noies que viuen al 
centre de la ciutat 
. Oferir una resposta adequada a les necessitats manifestades 
pels nois i noies 
· Treballar tots aquells aprenentatges importants per al ple 
desenvolupament del noi o noia. 
Població destinatària: 20 noies i nois. 
Horaris: de dilluns a dijous de 17’30h a 20h. De 17’30h a 19h: 
taller de deures i de 19h a 20h: activitats d’educació en el lleure. 
Els divendres de 16h a 20h: activitats d’educació en el lleure. 
Resultats 
Total participants: 85  
Propostes de millora de les educadores 
Les memòries consultades del projecte recullen les propostes de 
millora que les educadores van formalitzar dins els informes / 
memòries i es recullen amb els següents punts: 
- Necessitat de recursos destinats a nois majors de 16 anys 
- Necessitat d’una bona coordinació entre els diferents agents 
educatius 
- Potenciar el treball comunitari 
· Realització d’activitats obertes a tot el barri 
· Treball Intergeneracional 
- Potenciar l’ús de les noves tecnologies 
- Crear un programa de centres oberts a nivell de ciutat aprofitant 
al màxim els recursos existents 
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3.6) Centre Obert Marca de l’Ham 
 
El centre Obert Marca de l’Ham, igual que el de l’espai els 
Caputxins, treballava a partir de l’educació en el lleure i el treball 
amb hàbits de la vida quotidiana. El Pla de Barris era el marc on 
se situava i la ubicació era dins el mateix Centre Cívic. 
Objectius 
Els objectius que es presenten a continuació, s’han extret de les 
memòries presentades per les dues educadores socials que van 
desenvolupar el projecte. 
Objectiu general 
Realitzar una tasca socioeducativa, fora de l'horari escolar, donant 
suport, estimulant i potenciant l'estructuració i el desenvolupament 
de la personalitat i la socialització, l'adquisició d'aprenentatges 
bàsics i d'esbarjo i compensant les mancances socials de les 
persones ateses. 
Objectius específics 
1. Seguiment socioeducatiu dels menors, a mode individual, per 
tal de treballar els següents objectius: 
1.1. Donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i el 
desenvolupament de la personalitat del menor. 
1.2. Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les 
seves famílies. 
1.3. Compensar dèficits socioeducatius. 
1.4. Adquirir aprenentatges i competències. 
1.5. Aconseguir una assistència regular dels menors al Servei. 
1.6. Incidir en les capacitats de: constància, persistència i 
tolerància a la frustració. 
2. Treballar la participació dels membres del grup de forma activa, 
seguint els següents criteris metodològics: 
2.1. Fomentar la capacitat de prendre decisions i responsabilitzar-
se. 
2.2. Facilitar la comunicació i la relació entre els membres del 
grup. 
2.3. Afavorir l'acceptació, la convivència, el diàleg, la confiança i el 
respecte als altres. 
3. Dur a terme una intervenció amb les famílies per tal de: 
3.1. Prevenir les situacions de risc social i de ruptura del menor 
entre la família i l'escola. 
3.2. Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius 
que afecten els seus fills i filles. 
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4. Facilitar pautes orientades a afavorir el desenvolupament i la 
integració dels menors a la xarxa social comunitària, fent que 
participin en activitats del municipi, per exemple. 
Metodologia 
L’horari de treball consistia en tres dies d'atenció directa, un dels 
quals es realitzava un espai obert que permetia atendre més de 20 
adolescents amb activitats adequades per a augmentar la ràtio 
(tallers especialitzats, gimcanes, etc.). Els altres dos dies d'atenció 
directa es treballava amb un màxim de 20 adolescents. 
Paral·lelament es mantenien coordinacions mensuals amb altres 
serveis que també treballaven amb el menor i la seva família 
(Serveis Socials, Institut, etc.). 
El caràcter del Centre Obert era lúdic però també es treballava 
des de la prevenció amb la realització d’un procés de tutories amb 
els participants i les famílies per desenvolupar un treball més 
integral amb l'adolescent. 
Població destinatària: màxim de 20 adolescents (dels quals 80% 
casos derivats de Serveis Socials o l'Institut.) 
Horaris: Dimecres, dijous, divendres, de 17h a 19:30h 
Resultats 
Durant el desembre del 2011 el recurs presentava un total de 22 
nois i noies entre el grup de dimecres i divendres, amb una 
assistència regular, i amb un bon assoliment dels objectius 
plantejats per les educadores. El treball amb les famílies es 
valorava positivament. 
 
3.7) Projectes de medi obert 
 
El projecte de Medi Obert sorgeix des de Serveis Socials d’Atenció 
Primària per donar resposta a una necessitat d’intervenció 
individualitzada amb els/les infants i joves en situació d’alt risc 
social, la coordinació en xarxa per part dels diferents professionals 
i la realització de tasques preventives, compensatòries, de 
mediació, normalitzadores i integradores pel sector de població 
usuària del projecte. L’any 2005 el servei s’inicia i es consolida fins 
el 2011, en què per raons econòmiques es veu interromput. En 
l’actualitat, aquest servei ja s’ha iniciat. 
Destinataris 
Nois i noies adolescents en situació de risc de 12 a 16 anys de la 
ciutat de Figueres derivats des dels serveis socials de la ciutat. 
Factors de risc/motius de la derivació 
o Absentisme escolar 
o Faltes de conducta al centre escolar 
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o Conductes de risc ( baralles, possessió d’arma blanca) 
o Consum de tòxics 
o Manca de normes i límits 
o Desmotivació 
o Baixa autoestima 
o Aïllament social 
o Dificultats de contenció familiar 
o Situació socioeconòmica desfavorable 
o Necessitats d’orientació d’inserció laboral 
o Conductes sexuals de risc 
o Dèficits en l’alimentació i en la higiene 
o Violència domèstica 
Objectius 
o Facilitar pautes orientades a afavorir el desenvolupament i la 
integració dels joves 
a la xarxa social comunitària 
o Donar resposta i compensar les necessitats i dèficits 
socioeducatius 
o Potenciar l’adquisició de pautes de relació 
o Prevenir, evitar i detectar les situacions de risc 
Metodologia de treball 
La metodologia de treball utilitzada, ha estat extreta de les 
memòries presentades fins 
al moment en què el servei s’ha interromput. Aquesta presenta 4 
nivells d’actuació: 
intervenció educativa individual, intervenció i suport amb la família 
del menor, 
intervenció grupal i coordinacions. A continuació s’expliquen cada 
un d’aquests punts. 
Intervenció educativa individual: 
Aquesta intervenció és la tasca principal del programa, duent a 
terme un seguiment 
especialitzat del menor. Es tracta d’una intervenció educativa 
globalitzada, que contempla totes les vessants de la vida de 
l’adolescent. 
La periodicitat d’aquesta intervenció és en la seva majoria 
setmanal, a excepció d’alguns casos en que és quinzenal. A l’inici 
de la intervenció es realitzen 3 sessions 
que serveixin per ubicar la persona, trencar el gel i començar a 
crear el vincle. 
La temporalitat de la intervenció la marca el propi subjecte. La 
mitjana de temporalitat de les intervencions és d’entre 4 i 7 mesos. 
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o Treballar des de la creació del vincle: Apostar per l’aproximació 
amb respecte i escoltant el seu procés. 
o Treballar amb el menor més enllà del discurs 
· Fomentar l’expressió de les emocions 
· Treballar el compromís amb un mateix 
· Potenciar la seva capacitat creativa 
· Augmentar la seva autoestima 
o PEI: projecte educatiu individualitzat 
És el recurs metodològic que permet adaptar la intervenció a les 
característiques i necessitats específiques del jove. 
o Full de seguiment 
S’hi apunta de manera sistemàtica, després de cada sessió el 
seguiment que s’ha fet amb cada menor i les coordinacions fetes 
amb els diferents professionals que intervenen en la vida del 
menor. Hi apareixen el motiu del seguiment, els temes tractats, els 
acords presos, etc. 
Intervenció i suport amb la família del menor 
El suport té com a objectius: 
o Informar-la i assessorar-la en l’evolució del menor dins del 
programa 
o Oferir recolzament professional en la relació educativa 
o Orientar i assessorar respecte el recolzament familiar que 
l’adolescent pot necessitar 
o Comptar amb la seva opinió i suport 
o Mantenir una relació de continuïtat, vincle i confiança sempre 
que es pugui i sigui positiu pel menor. 
Intervenció grupal 
La intervenció grupal es realitza amb més d’un usari de manera 
esporàdica o programada. Aquest tipus d’intervenció neix dins del 
projecte de Medi Obert durant l’any 2009 amb la voluntat de 
treballar de manera amena i pràctica una temàtica o problemàtica 
que els preocupa�a través dels recursos que ofereix l’educació en 
el lleure. 
Coordinacions 
Les coordinacions que contempla el projecte de Medi Obert poden 
ser de caràcter intern o extern: 
Internes 
o Reunions d’equip setmanalment per a: Traspàs d’informació, 
parlar de metodologies 
i estratègies d’intervenció, fer avaluació, programar activitats 
grupals, etc. 
o Reunions amb educadores de SSAP: Coordinació fluida via 
correu electrònic i telefònicament. Les reunions presencials 
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s’estableixen mensualment. Aquestes reunions serveixen per a: 
traspàs d’ d’informació, buscar estratègies i metodologies 
comunes per treballar cada cas. 
Externes 
o Instituts, UEC, PQPI i altes centres formatius 
Ampliar la informació del menor i establir línies d’intervenció 
conjunta. 
o Recursos i serveis municipals i comarcals: joventut, esports, 
acció cívica, CSMIJ, 
EAIA, SOC, etc. 
Consolidació del recurs 
Amb la consolidació del servei com a referència, a més dels 
seguiments individuals regulars, apareixen noves necessitats 
d’usuaris que s’acosten al recurs i necessiten ajuda o 
intervencions puntuals per temes concrets. Aquestes intervencions 
s’emmarquen dins del treball amb grup. 
Necessitats detectades pels educadors i educadores 
Seguidament es recullen les propostes més repetides a les 
memòries presentades pels diferents equips educatius dels anys 
2006-2009: 
o Escola taller 
o UEC 
o Espais de trobada gratuïts per a joves 
o Recursos de lleure durant l’estiu per adolescents 
o Aposta clara per projectes socioeducatius a la ciutat per a 
infants i joves 
 
4.) RECURSOS DE LA CIUTAT DESTINATS A INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA 
 
Figueres presenta un seguit de recursos per a tota la població on 
alguns són destinats als joves. Aquests els podem trobar integrats 
en els plans, programes i projectes explicats a l’anterior punt així 
com dins del teixit associatiu. Durant la redacció del present 
apartat, s’han recollit els recursos i activitats que el PLIA tenien 
presents i alhora, amb la realització de les diferents entrevistes a 
institucions i agents educatius, s’han recollit les activitats i 
propostes educatives que es duen a terme. 
El recull que es presenta amb la següent taula, manté un caire 
sintètic per oferir una visió global i resumida de les diverses 
activitats que Figueres ofereix pels joves de 12 a 16 anys. Per 
facilitar-ne la lectura, les activitats s’han dividit en 3 blocs: les 
obertes al públic en general i provinents d’administracions, les 
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activitats fetes per les associacions de Figueres i les de caràcter 
formatiu. 
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5.) ANÀLISI DE LES DEBILITATS, AMENACES , FORTALESES I 
OPORTUNITATS EN ELS ÀMBITS CLAU D’ACTUACIÓ EN 
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
 
5.1) Debilitats 
 

- Alt percentatge de població immigrada 
- La població autòctona sent que perd els referents de tota la 

vida. Por al model multicultural. 
- Dificultat per treballar transversalment en polítiques que 

estableixin actuacions adreçades exclusivament a 
adolescents i joves. 

- Poques sortides esportives per a noies i nois, i dificultats 
culturals en sector d’immigració perquè les puguin utilitzar. 

- Dificultat de treballar en comú tant internament com amb 
entitats i associacions en l’abordatge de les causes de 
l’exclusió de manera que es fa molt difícil aprofitar les 
sinèrgies. 

- Disminució de recursos tant humans com materials en tots 
els àmbits de l’administració.  

- Durant uns cursos escolars, juntament amb les retallades 
s’han patit augments de ratio a classe i recursos alternatius 
a l’escola tradicional no han existit. 

- Molt poca oferta de places escolars en escolaritzacions 
compartides (UEC) adreçades a adolescents amb perfils 
conflictius. 

- Conflictes dins els instituts. 
- Saturació dels espais polivalents als barris. Pocs espais 

polivalents. 
- Poques places de formació ocupacional adreçades a jovent 

poc format , sense graduat de secundària. 
- Manca d’un espai únic per promoure la formació ocupacional 

que faciliti l’ampliació d’oferta coordinada amb la resta de 
formació d’adults i les possibles subvencions. 

- Impuls més teòric que pràctic de la participació ciutadana  
- Manca de directrius, d’estratègia i de planificació en la 

participació ciutadana. 
- Manca de directrius i coordinació en la relació Administració-

Associacions que provoca arbitrarietat. 
- Associacions i entitats tendeixen a concentrar-se en la seva 

activitat concreta i sovint en moments puntuals, sense una 
veritable visió conjunta de la vida cultural , en sentit ampli, 
de la ciutat. 
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- Dificultats en la conscienciació social de la preservació i cura 
dels elements comunitaris en l’espai públic. 

- Poca planificació i discussió a l’entorn de l’oferta d’estudis de 
formació professional que provoca una arbitrarietat en funció 
de criteris poc contratats , moltes vegades d’oportunitat o de 
propostes interessades. 

- Guetització de dos barris als extrems de la ciutat (Barri de 
Sant Joan i de La Marca de l’Ham) 

 
5.2) Amenaces 
 

- Incivisme, manca de respecte envers els béns públics. 
Caldria promoure tant la conscienciació cívica com la cultura 
de la convivència positiva. 

- Les conseqüències de la crisi han tingut i tenen una major 
incidència en la població immigrada. 

- És difícil trobar interlocutors vàlids no religiosos d’entre la 
població immigrada. 

- Riscos de radicalització entre un sector de la població 
autòctona i un sector de la població immigrant. 

- Xocs entres els costums culturals poden amenaçar la 
convivència. 

- Pèrdua de serveis públics i de recursos arran de la crisi 
econòmica. 

- Problemàtiques relacionades amb l’habitatge: dificultats 
d’accés, sobreocupació, amuntegament, etc. 

- Pèrdua d’habitatges per part de les famílies per l’augment de 
les execucions hipotecàries. 

- Augment de la vulnerabilitat de les famílies monoparentals, 
infància, adolescència, famílies nombroses, de persones 
amb discapacitat, dones grans que viuen soles, etc. 

- Augment de persones i famílies sense cap font d’ingressos 
regular. 

- Facilitat d’accés a la droga al municipi. 
- Consum alt de cànnabis i alcohol. 
- Embarassos no desitjats entre els adolescents i els joves. 
- índex d’atur més alt que la comarca de l’Alt Empordà. 
- Degoteig continuat durant tot el curs d’alumnat 

d’incorporació tardana. 
- Pressió provocada per la gran quantitat d’alumnes amb 

necessitats educatives especials als centres de primària i de 
secundària. 

- Disminució de recursos. 
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- Pràcticament nul·la participació de la població nouvinguda 
en la vida cultural de la ciutat. 

- Instrumentalització política dels espais de participació. 
- Manca de confiança de la ciutadania en els processos 

participatius. 
- Escassa participació de la població nouvinguda. 
- Sovint les associacions representen poc al col·lectiu que 

diuen representar. 
- Atomització de l’associacionisme. 
- Atomització del govern de la ciutat i dels serveis municipals. 
- Associacions massa pendents de subvencions i convenis 

municipals. 
- Inestabilitat del mercat de treball. 
- Disminució significativa de l’oferta de feina durant els mesos 

d’hivern. 
- La proximitat de la frontera pot comportar algunes 

problemàtiques. 
- El barri de Sant Joan és un barri gairebé habitat 

exclusivament per població d’ètnia gitana. 
 
5.3) Fortaleses 
 
- Gran atractiu turístico-cultural de Figueres ciutat i un entorn 

immillorable de gran interès turístic, cultural, natural i d’oci. 
- Existència d’oferta única i irrepetible de repercussió mundial 

(Teatre-Museu Dalí), i alhora existència d’elements i d’espais 
singulars en un radi de molt pocs quilòmetres. 

- La proximitat de la frontera també comporta oportunitats. 
- Una part de de la població immigrada està ben arrelada i 

establerta. 
- La població immigrada viu , en general, per tots els barris de 

la ciutat, (malgrat que n’hi ha un en què la concentració és 
especialment elevada, el de la Marca de l’Ham, com ja hem 
dit abans). 

- Presència de moltes entitats municipals que treballen amb la 
població exclosa. 

- Les activitats escolars programades per a cada curs pels 
diferents serveis municipals potencien i faciliten una igualtat 
d’accés en àmbits i activitats esportives, culturals, d’oci, etc. 

- Existència de múltiples plans promoguts per l’administració 
municipal que podrien permetre l’abordatge de moltes 
polítiques sectorials d’una manera transversal. 

- Pla Local d’Infància i Adolescència. 
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- Pla Educatiu d’Entorn. 
- Recursos diversos públics d’atenció a la infància i a 

l’adolescència, malgrat puguin resultar insuficients. 
- Pla de Desenvolupament Comunitari al barri de Sant Joan. 
- Pla Local de Joventut. 
- Espais Joves. 
- Oficina de Joventut FEM. 
- Pla de Barris del Centre Històric. 
- Pla de Barris de la Marca de l’Ham. 
- Taula per a la Prevenció i la Mediació a l’entorn juvenil de 

Figueres. 
- Taula per prevenir l’absentisme escolar. 
- Menjador social. 
- Cap nen sense llibre de text ni material escolar o didàctic. 
- Educadors de medi obert. 
- Bona sintonia entre el servei municipal d’educació i els 

agents educatius de la ciutat que facilita una bona 
coordinació . 

- L’Oficina Municipal d’Escolarització ajuda al repartiment 
equilibrat d’alumnes en els diferents centres (malgrat ja hem 
dit que hi ha dos barris, amb les seves escoles amb especial 
dificultat). 

- Oferta suficient de places públiques (municipals) d’educació 
infantil de primer cicle 0-3 anys ben complementada amb 
places homologades de llars d’infants privades. 

- Oferta de places d’Unitats d’Escolarització Compartida 
(malgrat es demana augment de places disponibles) 

- Ampli ventall d’associacions i entitats que ofereixen 
oportunitats als escolars, als joves i a la ciutadania en 
general. 

- Possibilitat de participació ciutadana a través de la 
considerable quantitat de consells ciutadans, meses de 
treball, comissions participatives, etc. creades per 
l’Ajuntament. 

- Promoció de processos participatius des de l’Ajuntament. 
- Tradició associacionista de la ciutadania de Figueres. 
- Existència de registre d’entitats. 
- Gran activitat comercial. 
- Esperit i cultura emprenedora. 
- Impuls municipal de productes locals a través de fires. En 

aquest sentit és clara la capitalitat de Figueres que 
promociona  la seva riquesa en tant que capital de comarca 
de l’Alt Empordà. 
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- Esforç municipal per augmentar l’oferta formativa 
especialitzada , tant dins el sistema educatiu com fora, per  a 
persones aturades i per a treballadors en actiu. 

- Esforç municipal per a sensibilitzar i promoure l’esperit 
empresarial. 

- Gestió de polítiques actives per a la creació d’ocupació. 
- Existència d’un referent local per a la dinamització del 

mercat de treball (SMIO). 
     

5.4) Oportunitats 
 
- Indicis de recuperació de la crisi econòmica general 
- La crisi pot haver generat més sensibilització cap a les 

problemàtiques socials, alhora que ha hagut d’augmentar-ne 
els pressupostos. 

- També pot haver augmentat la necessitat de la ciutadania 
d’incidir en els assumptes públics. 

- Aprofitament de les polítiques d’ocupació d’administracions 
superiors per a la formació d’agents cívics. 

- Creixent sensibilització per la protecció del medi ambient  
- Mestissatge cultural a nivell social. 
- Participació de part de la comunitat immigrada d’alguns 

serveis i espais públics. 
- Xarxa d’espais municipals d’estudi (12 espais repartits en el 

territori de Figueres) per a compensar mancances i afavorir 
l’èxit escolar de col·lectius en risc d’exclusió.  

- Pla Local d’Inclusió Social 
- Pla Educatiu d’Entorn 
- Pla Local de Joventut 
- La gent gran del Casal d’avis molt motivada per a participar 

en la vida activa de la ciutat. És una oportunitat aprofitar el 
seu coneixement i experiència com a patrimoni valuós. 

- L’Ajuntament de la ciutat disposa d’una xarxa potenta de 
serveis, tècnicament molt ben preparats,  del qual podrien 
sortir-ne projectes molt beneficiosos per a la ciutadania. 

- Figueres és Ciutat membre de l’Associació Internacional de 
Ciutats Educadores. 

- Programa de salut escolar (revisions i vacunacions 
universals i gratuïtes, no obligatòries). 

- Polítiques municipals de foment de la cultura de l’esforç. 
- Consolidació de l’Escola Oficial d’Idiomes 
- Figueres com a seu de molts esdeveniments culturals, 

educatius i artístics, d’abast moltes vegades transfronterer. 
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6.) SITUACIONS I FACTORS DE RISC 
 
6.1) Situació de risc 
 
Segons la llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció 
jurídica del menor, una situació de risc “és qualsevol que 
perjudiqui el desenvolupament personal o social del menor, que 
no requereixi l’assumpció de la tutela per part dels poders públics 
que, en tot cas, hauran de garantir els drets que tenen els 
menors.” 
La llei 14/2010, de 27 de maig, del drets i oportunitats en la 
infància i adolescència la defineix com “tota aquella en la qual el 
desenvolupament i el benestar de la persona infant o adolescent 
es veu limitat o perjudicat per qualsevol circumstància personal, 
social o familiar, sempre que per la seva protecció efectiva no 
sigui necessària la separació del seu nucli familiar”. 
Així doncs, entenem com una situació de risc aquella que afecta 
de manera directa el procés de socialització del jove, en la qual 
diferents professionals de l’àmbit social es veuen obligats a 
treballa-hi perquè aquesta no esdevingui una situació de risc greu. 
 
6.2) Factor de risc 
 
La Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència 
(DGAIA) defineix què entén per factors de risc: “Conjunt de 
condicions mesurables per mitjà de variables o indicadors que, 
d’acord amb dades científicament demostrades, participen en les 
situacions de risc o desemparament. Els factors de risc fan 
referència a les condicions o circumstàncies de l’infant, la seva 
família o el seu entorn que poden contribuir a fer aparèixer o 
augmentar una situació perjudicial per a ell”. 
 
6.2.1) Factors de risc referents a les condicions o circumstàncies 
de l’infant 
- Escolars. L’àmbit escolar es presenta com un dels indicadors 
més importants per a la detecció de factors de risc, alguns 
exemples són: absentisme, desescolarització, dificultats de relació 
i integració al centre, necessitats educatives especials, etc. 
- Judicials. Les conductes predelictives o delictives configuren un 
dels factors més determinants que de manera prioritària s’han 
d’abordar perquè no esdevinguin situacions més greus. 
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- Culturals. Els factors culturals s’encaminen als joves immigrants 
amb problemes d’identitat cultural, racistes respecte altres 
cultures, rebuig de la cultura pròpia dels progenitors o rebuig a la 
cultura del país acollidor. 
- Personals. L’actual estat de crisi econòmica ens comporta una 
manca de perspectives de futur, projecte de vida, ... de molts joves 
i el fet, pot generar situacions de risc. 
- Socials. L’adolescència és una etapa de canvis tant físics com 
psicològics, però també socials. Així, l’aïllament personal, la 
necessitat de formar part d’un grup, la falta de comprensió per part 
dels iguals, la manca d’habilitats socials, etc. són algunes de les 
problemàtiques que es poden trobar dins l’àmbit social. 
 
6.2.2) Factors de risc referents a la família 
 
- Monoparentalitat i altres dificultats afegides. Cada vegada més 
els nuclis familiars presenten situacions insòlites sobre la seva 
estructura fruit dels diferents canvis socials que s’han produït 
durant aquest principi de segle. 
- Adults a la família amb trastorns mentals. 
- Manca de figures referencials vàlides i positives. Potser aquest 
és un dels factors de risc més importants si es té en compte que 
tant els infants com els joves utilitzen el modelatge (aprendre per 
imitació) com a principal procés d’aprenentatge durant els seu 
procés de socialització. 
- Absència de models formatius. 
- Adults amb dificultats per a mantenir una relació educativa amb 
els seus fills. 
La manca de pautes i criteris educatius tant dels pares com dels 
adults que conviuen amb els joves, pot causar greus 
problemàtiques amb la vida d’aquests. 
- Adults sense capacitat adequada per a afrontar diferents 
situacions d’estrès que originen crisis en la família. En l’actualitat 
ens trobem amb situacions familiars complexes, com per exemple 
els desnonaments, que sense una bona gestió familiar poden 
esdevenir un factor de risc important. 
- Famílies immigrants en situació de desarrelament al territori. 
- Adults amb problemes de toxicomania i d’alcoholisme. 
- Qualsevol patologia que presenti un adult dins un nucli familiar 
pot ocasionar o esdevenir un factor de risc. 
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6.2.3) Factors de risc referents a l’entorn (medi social) 
 
- Entorn social amb rebuig vers les característiques diferencials 
del menor i la seva família. 
- Medi amb dèficits d’infraestructura i/o equipaments adreçats als 
adolescents, que afavoreixin que el carrer sigui l’espai lúdic 
educatiu. 
- Entorn amb abundància d’imatges identificadores i grup d’iguals 
en situació d’inadaptació. 
- Entorn socioeconòmic molt desafavorit per l’actual estat de crisi 
econòmica. 
- Medi social que afavoreix l’oci en el marc de la societat del 
consum. Aquest fet provoca en els joves necessitats que no poden 
ser cobertes per l’actual situació socioeconòmica i 
conseqüentment un alt grau de frustració, així com robatoris per 
aconseguir allò que no poden comprar. 
- Diferències en la concepció de l’adolescència entre diferents 
cultures i conseqüències ambivalents entre els joves que conviuen 
en el marc de dues cultures (cultura predominant i cultura 
minoritària). 
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7.) CONCLUSIONS 
 
Segons dades del padró municipal, de data març de 2016, la taxa 
d’immigració a la ciutat quant al total de la població és del 27,49%, 
però si només ens fixem en la franja 0-18 anys és del 30,27%., 
que procedeixen sobretot del Marroc i, en menor grau, de 
Sudamèrica, Senegal, Gàmbia i Romania. 
El procés migratori comporta en ell mateix un seguit de 
problemàtiques pel fet d’abandonar la família i començar de nou. 
Les dificultats per les persones que representa buscar feina, 
establir noves xarxes de relació, conèixer nous costums i lleis, 
aprendre un nou idioma, entendre el rebuig d’una part de la 
població autòctona. 
 
Figueres presenta l’existència de dos barris segregats on es 
concentra un volum de població en situació de vulnerabilitat. Com 
s’ha explicat, dins la ciutat es troben dos pols d’exclusió, el barri 
de la Marca de l’Ham i el barri de Sant Joan, dos barris amb 
característiques diferents però amb moltes semblances. El fet no 
exclou que dins la mateixa ciutat existeixin altres zones amb 
bosses d’exclusió i persones que s’enfronten a múltiples 
problemàtiques socioeconòmiques. Tot i això, la presència 
d’aquests dos barris mereixen una especial atenció. 
El barri de la Marca de l’Ham és un barri que es troba aïllat de la 
resta de la ciutat, els habitants d’aquest “no viuen a Figueres” sinó 
que “van i vénen de Figueres”. Per tant, el principal problema 
d’aquest barri és la falta de relació que tenen amb la resta de 
ciutat i el fet que durant les darreres dècades s’ha convertit en un 
gueto de marginalitat i d’exclusió per part dels propis ciutadans de 
Figueres. 
El Barri de Sant Joan, en la seva majoria, està habitat per la 
comunitat gitana amb tot el que porta associat aquest fet. Aquesta 
comunitat, representa una minoria ètnica dins l’actual societat però 
amb unes característiques sociològiques peculiars que, en certes 
ocasions, poden generar greus problemàtiques que atempten els 
drets de les persones. 
 
Els equipaments municipals i la seva utilització 
En el document de Diagnosi dels adolescents de 12 a 16 anys de 
la ciutat de Figueres, al qual estem fent referència en tot moment, 
es van fer un seguit d’entrevistes a tècnics municipals, directors de 
centres escolars i altres professionals, i es detectà una baixa 
utilització d’equipaments públics a causa de la falta de recursos 
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econòmics. Molts professionals coincideixen que cal canviar certs 
aspectes de gestió (com per exemple fer més accessibles els 
espais als possibles usuaris) per dinamitzar els equipaments 
municipals en consonància amb l’actual estat de l’economia. 
Durant les entrevistes fetes tant a diferents tècnics com a entitats, 
es destaquen i repeteixen certs espais infrautilitzats: 
- L’equipament de l’antic convent dels Caputxins, on s’ubica 
l’oficina del pla de barris del centre històric. 
- Els patis de les escoles públiques. 
- El Castell de Sant Ferran com a espai per a una UEE. 
- Els locals de les associacions de veïns. 
- El Centre Cívic de la Marca de l’Ham. 
- La biblioteca municipal Fages de Climent, i les de les escoles. 
 
7.1) Perfil de les noies i dels nois de Figueres 
 
Les noies i els nois de 0 a 18 anys de la ciutat de Figueres són en 
la seva totalitat 10.069 persones. 
Expressat en percentatges significa el 22% de la població.  
És un percentatge significatiu respecte del total, i cal fer especial 
atenció al moment vital en el qual es troba aquesta població i els 
factors de risc als què estan exposats pel simple fet de ser infants, 
adolescents o joves.  
Si hi afegim altres factors de risc, com poden ser situacions 
econòmiques difícils, manca d’eines familiars per a marcar límits, 
consum de tòxics, etc. ens trobem davant d’una problemàtica 
complexa i que necessita d’un treball específic. Amb les dades 
facilitades des de serveis socials d’atenció primària de la ciutat 
sabem que gairebé 800 famílies amb almenys un menor tenen 
expedient obert a serveis socials municipals. Es tracta d’una dada 
prou elevada per tal de portar  a terme polítiques de prevenció que 
evitin que aquest nombre augmenti, i per altra banda que la 
situació d’aquestes no empitjori. 
El perfil de l’adolescent atès per serveis socials és un noi de 13 
anys que és absentista o que té altres problemàtiques 
relacionades amb la seva escolarització, viu a la zona Nord-oest i 
la seva família té una situació econòmica complicada i dificultats 
per abordar les problemàtiques referents al menor. 
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7.2) Les zones/barris de la ciutat amb una concentració més 
gran d’adolescents 
 
Les zones i barris que s’han identificat amb més població juvenil 
són: 
· La zona Nord-oest compresa pel barri del Parc Bosc, el Poble 
Nou i el Turó Baix, 
· L’Horta d’en Capellera i l’Horta de l’Hospital, 
· Sud-Est: Carrer Sant Pau, carrer Nou i carrer Méndez Núñez 
delimitat per la via del tren i per l’Avinguda Salvador Dalí, 
· Marca de l’Ham. 
 
Aquesta realitat fa que els professionals que desenvolupin nous 
projectes destinats a joves, tinguin clar quins són els espais més 
infrautilitzats i propers per al col·lectiu, per així, poder-ho tenir en 
compte de cares a realitzar propostes d’intervenció 
socioeducatives més coherents. 
 
7.3) Necessitats i problemàtiques manifestades 
 
7.3.1) Dificultats i problemàtiques a l’institut 
 
Un cop finalitzat el procés d’entrevistar els referents de cada INS, 
s’ha assolit la participació de tots els ens educatius de la ciutat 
menys dos. Les entrevistes representen una part important de 
l’anàlisi de la realitat, ja que exposen la visió que tenen els 
diferents professionals del món educatiu, respecte les diferents 
dificultats i problemàtiques que la pròpia institució es troba. 
Remarcar que el buidatge fet en aquest punt se centra en dos 
aspectes rellevants: l’absentisme i l’abandó escolar. 
L’absentisme escolar no és una problemàtica que des dels 
instituts es visqui com a molt greu però se sap de l’existència de 
menors absentistes. Els centres han constatat que, a part de les 
conegudes “campanes” puntuals, només tenen dos o tres casos 
d’absentisme greu. Malgrat això i emparant-se en l’obligatorietat 
de l’escolarització fins els 16 anys, des de l’Ajuntament de 
Figueres s’ha impulsat el protocol d’absentisme el qual té per 
objectiu reduir al 100% l’absentisme escolar. Com s’ha vist durant 
l’anàlisi de la realitat, aquest protocol compta amb la participació 
de diferents professionals per realitzar un treball interdisciplinari i 
interinstitucional. El fet generarà un abordatge de la problemàtica 
de manera global, conjunta i possiblement més eficaç. Cal, però, 
que posem especial èmfasi a l’absentisme i l’abandó escolar per 
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part de la comunitat gitana. Aquest sí que representa una greu 
problemàtica que cal treballar, donant especial atenció a la 
desescolarització primerenca entre les noies i el pas entre la 
primària i secundària de tota la comunitat. 
El fracàs escolar configura un altre punt dels problemes 
diagnosticats entre els joves de 12 a 16 anys. Molts d’ells, obligats 
a l’escolarització fins als 16 i desmotivats per l’actual estructura 
d’educació formal, tampoc mostren cap interès pels recursos 
formatius exteriors encara que siguin de caire pràctic o amb 
l’aprenentatge d’un ofici. 
El fet comporta un augment de conflictivitat dins l’aula que es 
tradueix amb sancions per al jove i per tant, un augment de la 
desmotivació. Amb aquest panorama, es recull la necessitat 
sentida per part dels professionals entrevistats, d’augmentar els 
recursos formatius fora de l’aula ordinària per a joves amb fracàs 
escolar. Durant les diferents reunions mantingudes, s’anomenen 
els següents: UEC, Projecte Singular, PQPI, UEE, Cases d’Oficis i 
Escoles Taller. 
 
7.3.2) Manca d’espais de trobada i de referència 
 
L’anàlisi de la realitat ha fet palesa la manca d’espais públics d’oci 
destinats a joves així com l’habilitació de més espais destinats a 
infants i adolescents amb necessitats educatives especials o en 
situació de risc. 
Figueres no disposa d’un Punt d’Informació Juvenil (PIJ) que 
ofereixi un espai alternatiu d’oci, de trobada i de participació 
d’aquest col·lectiu. Qualsevol ciutat amb més de 45.000 habitants, 
ha de vetllar per oferir una oferta d’oci educatiu amb base la 
participació ciutadana als joves que en un futur molt proper es 
convertiran en el motor de la ciutat. Per assolir-ho, cal que es 
disposi tant d’un lloc físic de referència, com d’un grup de 
persones referents a qui poder adreçar-se. Diferents professionals 
han assenyalat la problemàtica i la importància perquè 
l’administració hi dediqui un gran esforç. 
En l’actualitat, la Ciutat no disposa d’un centre obert i els dos 
espais socioeducatius existents, PDC i Ksameu, es troben en una 
situació de ple funcionament i amb molts infants i joves esperant 
per a poder ser usuaris del recurs. En relació als espais 
socioeducatius se sap que durant el 2008 es va iniciar un projecte 
de centre obert destinat a infants i adolescents i que, en el decurs 
dels plans de barris de la Marca de l’Ham i del Centre Històric, 
també es van realitzar serveis d’intervenció socioeducativa amb 
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resultats molt satisfactoris. Durant aquests anys i fins el 2010, es 
va desenvolupar el projecte de medi obert destinat a nois i noies 
de 12 a 16 anys amb situació de risc on, conjuntament amb 
professionals de serveis socials, se seguien els casos des del 
treball individualitzat i personalitzat. Les valoracions d’aquest 
projecte extretes a partir de les memòries analitzades, són molt 
positives i es valora la necessitat de tornar a introduir aquest 
treball desenvolupat pels anomenats “educadors de carrer”. 
Durant tot el procés també s’ha recollit la necessitat d’adequar 
més espais per a la pràctica esportiva lliure o dirigida no federada. 
A la ciutat existeix el projecte Pati Obert el qual i a través de la 
figura d’un monitor, es basa en l’obertura dels patis de les escoles 
en horari no escolar perquè tothom els pugui utilitzar. Aquests 
espais, a més de ser un lloc per a la pràctica esportiva, són un 
espai de trobada i reunió de les noies i dels nois, i un lloc on es 
treballen valors d’una manera informal. En l’actualitat Figueres 
disposa de dos patis oberts (el del Parc de les Aigües i el de 
l’Anicet de Pagès) que presenten molt bona acollida entre els 
joves. Anteriorment, s’havien utilitzat més escoles per a 
desenvolupar el projecte,  però per motius econòmics es va reduir. 
Potenciar la utilització dels equipaments públics per part dels 
adolescents és un altre aspecte que s’ha recollit. Equipaments 
com biblioteques o centres cívics, que presenten nivells de 
participació juvenils baixos (en % a la població destinatària) en 
són exemples. 
El punt inicial a treballar és que el col·lectiu jove conegui el 
funcionament, les activitats que s’hi fan i com fer-ne un bon ús. 
 
7.3.3) Problemàtiques en relació a les famílies dels menors 
 
L’actual context socioeconòmic ha fet palès un augment de les 
famílies amb dificultats econòmiques. Des dels INS s’ha 
manifestat l’increment d’alumnes que no porten el material a l’aula 
perquè no el poden comprar, i en el cas dels centres concertats, el 
fet es tradueix amb el no pagament de les quotes mensuals. 
També des de serveis socials s’ha detectat un augment de les 
demandes d’ajudes econòmiques per a estudis, així com per a 
aliments. 
Paral·lelament als aspectes més econòmics de les famílies, les 
qüestions relacionades amb l’educació famílies-fills sorgeixen com 
una altra problemàtica on es destaquen: 
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· Famílies absents. Normalment mares soles, que fan jornades de 
treball molt llargues i que han de deixar els fills sols. Els germans 
adolescents es fan càrrec dels germans petits. Passen moltes 
hores a casa o al carrer sense cap tipus d’acompanyament adult. 
· Famílies amb dificultats per a abordar l’educació dels seus fills. 
Són famílies que no tenen les pautes i/o hàbits per tal de poder 
posar normes i límits als seus fills, així com per a establir-hi una 
relació positiva. Aquesta situació en el moment de l’adolescència 
pot arribar a situacions complicades i de dificultat de contenció de 
determinades conductes. 
· Altres problemàtiques que dificulten l’abordatge de l’educació 
dels seus fills són les malalties mentals, l’alcoholisme o els 
maltractaments. 
 
7.3.4) Mancances i aspectes de millora dels professionals 
 
Al llarg de les entrevistes realitzades s’han recollit opinions i 
propostes de millora en relació a la tasca dels diferents 
professionals. 
· Pel que fa els serveis socials d’atenció primària, es fa evident un 
augment del volum de feina i, per tant, la manca de professionals 
per a poder atendre aquest increment. També s’ha detectat la 
necessitat de crear una base de dades informatitzada dels usuaris 
per a facilitar-ne l’accés, el traspàs d’informació cap a altres 
serveis i el recull de dades estadístiques que ajudin a avaluar 
l’estat del servei i si s’escau, proposar noves intervencions 
educatives. 
· Un altre aspecte que s’ha diagnosticat és la falta de coordinació i 
treball en xarxa entre diferents recursos, serveis i professionals 
destinats a infants i adolescents. 
· Manca de treball transversal entre les diferents àrees i serveis  
de l’ajuntament, i un compromís tant tècnic com polític perquè 
aquests sigui real i factible. 
 
7.4) Propostes de treball 
 
Les conclusions en relació l’anàlisi de la realitat han remarcat una 
falta de recursos educatius destinats a infants i adolescents en 
situació de risc. Partint d’aquest fet, a continuació es presenten 
diferents propostes tant educatives com de creació d’espais que 
de manera prioritària s’haurien de considerar i posar en pràctica. 
La creació d’un espai juvenil, la creació d’un programa destinat a 
l’atenció dels infants i adolescents en situació de risc, la posada 
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en marxa del projecte de medi obert, l’obertura de diferents espais 
socioeducatius i la creació de més recursos educatius, configuren 
els punts d’aquest apartat. Cal remarcar que totes aquestes 
propostes s’han dissenyat des d’una perspectiva realista i amb 
consonància amb l’actual moment econòmic. 
La diagnosi de les problemàtiques i necessitats dels infants i  dels 
adolescents de la ciutat de Figueres s’emmarca dins del PLIA (Pla 
Local d’Infància i Adolescència de Figueres).  
 
7.4.1) Propostes de treball en relació a la ciutat 
 
La falta de recursos i espais de cohesió i promoció de la igualtat 
d’oportunitats observades durant la diagnosi, fan que des d’una 
perspectiva política s’hi hagi de destinar el màxim d’esforços 
possibles. Així doncs, a continuació es destaquen 3 punts 
considerats els més significatius: 
· Aposta forta pel pla de desenvolupament comunitari de la zona 
Nord-oest per treballar amb la població gitana 
· Incrementar el treball dins del barri de la Marca de l’Ham fent 
polítiques preventives i d’igualtat d’oportunitats��
· Crear un pla d’usos de tots els equipament públics perquè siguin 
utilitzats de la manera més òptima possible i alhora realitzar-hi 
accions educatives que responguin a les necessitats de la 
ciutadania. 
 
7.4.2) Propostes de treball en relació els joves de 12-16 anys 
 
La finalitat del present estudi no és altra que detectar les principals 
necessitats entre el col·lectiu de joves de 12 a 16 anys i proposar 
accions educatives per a treballar-les. A continuació es presenten 
les propostes de treball per a aquelles mancances que s’han 
detectat i que es consideren prioritàries. 
Les propostes recollides en relació a les necessitats detectades 
son les següents: 
· Treball contra l’absentisme i la desescolarització. Aprovació i 
posada en marxa del protocol d’absentisme. 
· Creació de més recursos formatius (UEC, Projecte singular, 
PQPI, UEE). 
. Ampliació del projecte de Medi Obert. 
· Creació de més espais socioeducatius per a infants i adolescents 
· Increment del treball amb les famílies, especialment aquelles que 
presenten més situació de risc. 
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7.4.3) Augment de recursos formatius destinats a nois i noies que 
estan realitzant ESO. 
 
Des dels centres educatius es manifesta la necessitat d’oferir més 
places de recursos formatius externalitzats per a noies i nois 
menors de 16 anys que estan cursant l’ESO i no segueixen el 
ritme normal de l’aula. Les principals problemàtiques que aquest 
col·lectiu de joves presenta  estan relacionades amb les conductes 
de la família i l’actual estat de crisi econòmica. Per aquests 
motius, a continuació es presenta una llista dels recursos que amb 
més insistència s’han demanat des dels propis INS, tenint amb 
compte les dificultats d’implementació que això suposa: 
· Creació d’una Unitats d’escolarització externa UEE a la ciutat. 
(seguint el model de CAN CUNÍ, Pla de l’Estany) 
· Augment de places de la UEC (unitats d’escolarització 
compartida). 
· Augment de les places disponibles per a nois i noies que 
complerts els 16 anys no han obtingut el graduat d’ESO: 
o Més places PQPI. 
o Recuperació de l’Escola taller o implementació d’algun altre 
recurs d’aprenentatge d’oficis. 
 
7.4.4) Programa d’atenció a la infància i l’adolescència en risc 
 
Actualment, la Ciutat presenta diferents recursos destinats a 
infants i adolescents en situació de risc, però com ja s’ha dit, cal 
dedicar-hi més esforços i ampliar-ne l’oferta. 
Davant d’aquesta problemàtica i amb consonància a l’anàlisi feta, 
es planteja la creació d’un programa que aglutini totes les accions 
que es fan per joves amb risc, i se n’incorporen de noves. Tot i 
que la diagnosi anava destinada de manera exclusiva a conèixer 
la realitat dels adolescents de 12 a 16 anys, també s’han conegut i 
recollit alguns projectes i aportacions fetes pels diferents 
professionals entrevistats, enfocades a la infància. Així doncs a 
continuació es proposa un programa per a infància i adolescència 
en risc, que contempli tots els menors d’edat que necessiten 
recursos especialitzats per a compensar els possibles dèficits que 
el seu procés de socialització presenta i que tingui com a principal 
objectiu el treball en xarxa. 
El Programa d’atenció a la infància i l’adolescència en risc hauria 
d’aglutinar totes aquelles prestacions i actuacions que des dels 
serveis socials de la ciutat s’ofereixen a aquest col·lectiu, d’acord 
amb el marc jurídic actual (Llei de serveis socials i Llei dels drets i 
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oportunitats de la infància i l’adolescència), així com també hauria 
d’emmarcar-se dins els plans estratègics, transversals i sectorials 
que s’estan realitzant a nivell de ciutat. 
La proposta, incorpora la posada en marxa de tres espais 
destinats tant a infants com a adolescents en diversos 
equipaments municipals de la ciutat situats en diferents zones 
estratègiques. Els recursos que es plantegen són: un espai 
socioeducatiu per a infants, un espai socioeducatiu per a 
adolescents i el servei de medi obert. Aquests, juntament amb els 
recursos existents (projecte KSAMEU, ATURA’T i PDC) formarien 
part d’un mateix programa amb unes línies de treball i uns 
objectius conjunts a nivell de la ciutat. 
 
Aquest programa d’atenció a la infància i l’adolescència en risc ha 
d’aglutinar totes aquelles accions destinades a infants i 
adolescents de 12 a 18 anys que es troben en situació de risc a la 
ciutat de Figueres per tal de poder fer una bona intervenció a nivell 
de ciutat amb els menors en situació de més vulnerabilitat. Les 
accions que es plantegin dins d’aquest programa han de 
respondre a les necessitats detectades a partir d’una anàlisi de la 
realitat elaborada amb criteris científics i una avaluació continuada 
dels projectes, així com també les necessitats detectades entre els 
professionals. 
Objectius 
· Actuar de forma específica per a prevenir, atendre i superar les 
situacions d'infants i adolescents en risc. 
·Millorar de manera qualitativa i quantitativa l'atenció al 
desenvolupament integral dels menors desafavorits. 
· Promoure la coordinació de professionals, serveis i institucions 
per a poder treballar conjuntament en accions comunitàries i 
transversals. 
· Garantir una intervenció intensa i d'elevada qualitat tècnica amb 
els menors i les seves famílies en situació de risc. 
 
7.4.5) Espais socioeducatius per a infants de 6 a 12 anys 
 
ÀMBIT: PLIA Serveis Socials 
ACCIÓ: Centre Obert per a Infants 
Justificació: 
La Llei 12/2007 de serveis socials estipula com a serveis bàsics 
els serveis d’intervenció socioeducativa per a infants i 
adolescents. Dins d’aquest marc i veient la demanda existent de 
recursos destinats a infants en situació de risc a la ciutat, esdevé 
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necessària la creació d’un recurs de centre obert que doni 
resposta a aquells menors en situació de més vulnerabilitat, amb 
la finalitat de suplir les necessitats socioeducatives d’aquests. La 
idea és la de crear un servei descentralitzat, donant resposta a 
diferents zones de la ciutat, amb necessitats diferents. 
Objectius: 
· Realitzar un seguiment dels menors en risc i contribuir 
positivament dins del seu procés de socialització. 
· Treballar per a l’acció preventiva. 
· Donar resposta i compensar les necessitats i els dèficits 
socioeducatius. 
· Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius 
que afecten els seus fills/es. 
· Facilitar pautes orientades a afavorir el desenvolupament i la 
integració dels menors a la xarxa social comunitària. 
Descripció: 
· Servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dóna suport, 
estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i 
l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les 
persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la 
família, el treball en xarxa i amb la comunitat. 
Tasques: 
· Acolliment i convivència. 
· Atenció individual i grupal. 
· Derivació i integració a recursos normalitzats. 
· Coordinació SSAP, centres educatius. 
Normatives vinculants: 
· LDOIA - LLei de Drets i Opotunitats en la Infància i Adolescència. 
· Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya. 
Grau prioritat: 
Alta, davant el gran nombre d’infants amb problemes 
socioeconòmics. 
Coordinació amb Serveis Socials, Educació, Joventut i Acció 
Cívica. 
Indicadors de seguiment: 
L’assistència. 
RECURSOS 
Espai i recursos materials: 
· Espai Ma Rosa Ymbert. 
· Espai Caputxins. 
· Centre Cívic Marca de l’Ham. 
Sala amb ordinadors. 
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Taules i cadires per a la realització de tallers i activitats. 
Cuina. 
Humans: 
Tres educadors/es socials a 10h setmanals (complementades 
amb les 10h setmanals per espais per a adolescents). 
Destinataris: 
Infants de 6h a 12h anys. 
Núm. màx. usuaris: 
30 nenes i nens de 6 a 12 anys. 
10 nenes i nens per cada educador/a. 
 
7.4.6) Servei de medi obert per a adolescents 
 
ÀMBIT: PLIA serveis socials 
ACCIÓ: Projecte de Medi Obert 
Justificació: 
La llei 12/2007 de serveis socials estipula com a serveis bàsics els 
serveis d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents. 
Dins d’aquest marc i veient la demanda existent de recursos 
destinats a infants i adolescents en situació de risc a la ciutat, és 
necessària la creació d’un recurs destinat als nois i noies de 12 a 
16 anys que doni resposta a les mancances socioeducatives amb 
les quals es troben ells i les seves famílies. 
Objectius: 
Facilitar pautes orientades a afavorir el desenvolupament i la 
integració dels joves a la xarxa social comunitària. 
Donar resposta i compensar les necessitats i dèficits 
socioeducatius. 
Potenciar l’adquisició de pautes de relació. 
Prevenir, evitar i detectar les situacions de risc. 
Descripció: 
El projecte de medi obert està destinat a noies i nois de 12 a 16 
anys, en situació d’alt risc social i en seguiment de l’equip de 
serveis socials de la ciutat. El projecte vol millorar la situació 
d’aquests nois i noies a partir d’un acompanyament individualitzat 
en diferents aspectes de la seva vida. Es tracta de compensar 
dèficits socioeducatius del menor a partir d’una intervenció intensa 
durant un període determinat de temps. 
Tasques: 
Acolliment i convivència 
Atenció individual i grupal 
Derivació i integració a recursos normalitzats 
Coordinació SSAP, centres educatius. 



 49 

Normatives vinculants: 
LDOIA - Llei de Drets i Oportunitats en la Infància i l’Adolescència. 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya. 
Grau prioritat: 
Alta, davant la problemàtica detectada entre el grup d’adolescents. 
Termini d'execució: 
Durant el calendari escolar. 
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