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1. PRESENTACIÓ
L’any 2019 l’àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro hem donat continuïtat a la major part
de projectes que l’anterior equip de govern ja venia treballant des de fa temps, però també
hem encetat noves iniciatives juvenils engrescadores. La participació activa de la joventut en
les diferents línies de treball del Pla d’Actuació Anual No et ratllis! Forma’t i participa! ha
permès tancar amb èxit un any del qual sentir-nos orgulloses i orgullosos.
Des de l’àrea de Joventut tenim clar que les ganes de construir conjuntament i de treballar
per l’enfortiment del moviment juvenil del municipi expliquen la llarga llista de projectes que
hem emprés en dotze mesos.
Per altra banda, durant el 2019 podem anunciar ben alt que s’ha resolt la demanda històrica,
per part de la joventut cristinenca, de disposar d’un espai de referència polivalent, de trobada
i de reunió, per a l’intercanvi, per a la informació, la formació i les activitats d’oci, com és la
nova Zona Jove ubicada al centre del poble. Amb aquest canvi d’ubicació ja podem afirmar
que s’han incrementat notablement les activitats juvenils d’oci i que igualment han aparegut
noves dinàmiques que fan augmentar la participació juvenil en tots aquells assumptes i totes
aquelles qüestions d’abast municipal.

A les portes de tancar l’actual Pla Local de Joventut 2016-2019, la nostra àrea ja ha començat
a fixar els objectius i els programes que marcaran la política juvenil de Santa Cristina d’Aro
pels propers quatre anys. És necessària una nova diagnosi que ens ajudi a seguir organitzant
l’actuació municipal de manera planificada, coherent i completa; però sobretot per tal
d’impulsar accions que resolguin els dèficits i els nous reptes socials, formatius i laborals que
ja en aquests moments detectem en matèria de joventut.
Per aquest nou període, des de l’àrea de Joventut seguirem intentat recollir la percepció de la
realitat que tenen els joves, els seus interessos, les seves necessitats,... i sobretot les
situacions de precarietat i de vulnerabilitat socioeconòmica, amb l’objectiu d’identificar els
punts febles del conjunt de serveis oferts per l’Ajuntament per tal de millorar-los i, si escau,
adaptar-los.
A continuació us deixem la memòria d’activitats, serveis i col·laboracions que s’han promogut
des de l’àrea de Joventut durant l’any 2019.
Imma Martí Fontané, regidora de Joventut.
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2. PLA D’ACTUACIÓ ANUAL NO ET RATLLIS! FORMA’T I PARTICIPA!

Línia de treball: Forma’t
❖ Programa de Formació i Inserció – Pla de Transició al Treball (PFI-PTT)

Destinataris: Joves d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el Graduat en Educació
Secundària Obligatòria (GESO). Pel curs 2018-2019 hi han participat un total de 3 joves del
municipi. Acabada la formació, 1 jove s’ha reinserit al sistemes educatiu reglat per la via de
Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM).
•

Perfil Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració (0 joves)

•

Perfil Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic (3 joves)

Es realitza coordinació trimestral amb el professorat responsable dels joves i l’equip tècnic
gestor.

Agents implicats: Ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols (Àrea d’Ensenyament), Castell-Platja
d’Aro (Àrea de Joventut) i Santa Cristina d’Aro (Àrea de Joventut); Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; Establiments col·laboradors: Restaurant
Pizzeria La Riera, Hotel Costa Brava, Restaurant Aradi, Hotel Aromar, Hotel Platja d’Aro,
Hotelgest (obrador) i S’Agaró Hotel.
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❖ Espai Educatiu Forma’t i Participa! (estudis a distància per mitjà de l’Institut
Obert de Catalunya i assessorament acadèmic personalitzat)
L’espai educatiu FORMA’T I PARTICIPA! és un servei municipal que ha impulsat
l’Àrea de Joventut durant el període 2015-2019, adreçat a joves majors de 16 anys que han
reprès els estudis a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) o que han necessitat
assessorament acadèmic personalitzat. Es tracta d’un servei que, durant el primer semestre
de 2019, ha ofert formació reglada a Santa Cristina d’Aro per a joves que realitzen estudis
presencials o a distància. Aquesta aula, situada al primer pis del Pavelló municipal d’Esports
ha disposat dels recursos idonis per a oferir la formació: 10 ordinadors amb connexió a
internet; aula d’estudi i materials acadèmics de consulta; i, 2 professionals de suport
(Psicopedagoga i Coordinador de l’àrea).
Destinataris: Joves a partir de 16 anys a títol personal o derivats des de l’INS Ridaura, Serveis
Socials i el SOM.

Un total de 10 alumnes s’han inscrit
en aquest servei durant el primer
semestre de 2019, repartits en els
següents estudis acadèmics:
•

4 alumnes matriculats a

Graduat d’Educació Secundària
(GES).
•

1 alumna matriculada a Curs de preparació per a la prova d’accés a cicles de grau mitjà
(PACFGS).

•

1 alumnes matriculat a Curs de preparació per a la prova d’accés a cicles de grau
superior (PACFGS).

•

2 alumnes matriculats a cicle de grau mitjà (CFGM).

•

2 alumnes matriculats a cicle de grau superior (CFGS).

Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Servei d’Ocupació Municipal, Punt
d’Igualtat, Serveis Socials, Àrea de Joventut); amb la col·laboració dels centres de suport
Institut La Bisbal (La Bisbal d’Empordà) i l’Institut Sant Feliu (Sant Feliu de Guíxols).
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❖ Servei d’Intervenció Educativa (SIE), projecte de reforç escolar per a infants i joves
en risc d’exclusió social
L’àrea de Joventut va signar un contracte menor de serveis amb Càritas Diocesana
l’any 2019, per donar resposta educativa, emocional i afectiva a 10 adolescents de 12 a 16
anys amb risc d’exclusió social. El Projecte del Servei d’Intervenció Educativa (SIE) ofereix un
espai de reforç escolar a aquells joves que, prèvia derivació del centre educatiu i/o de l’àrea
de Serveis Socials tenen dificultats per seguir el ritme de les classes i necessiten un suport
extern que les seves famílies no poden costejar.
Des del passat mes d’octubre, el SIE es
realitza a les dependències de la nova Zona
Jove. El servei disposa de la sala polivalent,
la sala d’informàtica i del despatx per
entrevistes individuals amb alumnes i
familiars.

El personal que es fa càrrec dels alumnes són titulades en Educació Social i persones
voluntàries aptes per aquest tipus de servei. El SIE es realitza els dimarts i dijous de 18:15 a
20:15h. L’àrea de Joventut es coordina cada trimestre amb l’educadora social responsable
dels joves.
Destinataris: Joves de 12 a 17 anys.
Agents implicats: Ajuntament
de Santa Cristina d’Aro (Serveis
Socials i Àrea de Joventut);
amb Càritas Diocesana de
Girona.
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❖ Cursos de Llengua Anglesa:
Durant l’any 2019 l’Àrea de Joventut ha ofert un curs d’anglès de nivell bàsic (A1 i A2),
dos cursos de nivell mitjà (A2 i B1) i un curs de nivell avançat(B1 i B2), per tal de satisfer les
necessitats de joves amb diferent nivell de coneixement d’aquesta llengua.
El calendari del cursos es regeix per trimestres: de gener a març (1T 2019), d’abril a juny (2T
2019) i d’octubre a desembre (4T 2019).
•

Anglès nivell bàsic (A1 i A2)

Destinataris: Joves a
partir de 12 anys.

Nº ALUMNES
1T 2019: 8 alumnes
2T 2019: 5 alumnes
4T 2019: 7 alumnes

•

Anglès nivell mitjà (A2 i B1) – Grup 1

Destinataris: Joves a partir de 14 anys.

Nº ALUMNES
1T 2019: 11 alumnes
2T 2019: 9 alumnes
4T 2019: 9 alumnes
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•

Anglès nivell mitjà (A2 i B1) – Grup 2

Destinataris: Joves a partir de 14 anys.

Nº ALUMNES
1T 2019: 8 alumnes
2T 2019: 7 alumnes
4T 2019: 9 alumnes

• Anglès nivell avançat (B1 i B2)
Destinataris: Joves a partir de 16 anys.

1T 2019: 7 alumnes
2T 2019: 6 alumnes
4T 2019: 8 alumnes

Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat, Serveis Socials,
Àrea de Joventut); amb la col·laboració de l’INS Ridaura i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI)
de Sant Feliu de Guíxols.

❖ Curs d’Àrab per a joves
De gener a març (1T 2019), d’abril a juny (2T 2019) i d’octubre a desembre (4T 2019),
l’Àrea de Joventut cedeix la Zona Jove per tal que puguin realitzar-se dos curs d’àrab per a
infants i joves del municipi. Per tal de satisfer les necessitats d’infants i joves amb diferent
nivell de coneixement d’aquesta llengua.
Destinataris: 11 infants de 8 a 11 anys i 13 joves a partir de 12 anys.
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Joventut); amb la
col·laboració de l’INS Ridaura i el col·lectiu musulmà del municipi.
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❖ Curs de Manipulació d’Aliments

Curs realitzat el 29 de març de 2019, obert a joves a partir de 16 anys. Adreçat a
persones que busquen feina en el sector de l’Hoteleria o la Restauració, i que mantenen un
contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació,
elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i
servei. Un cop finalitzat el curs es va lliurar certificat acreditatiu. Èxit de participació amb un
total de 24 places cobertes (14 noies i 10 nois).

Agents

implicats:

Ajuntament

de

Santa Cristina d’Aro
(Servei d’Ocupació
Municipal,
Socials,

Serveis

Àrea

de

Joventut);amb

el

Consell

Comarcal

del Baix Empordà.
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❖ Curs de Primers Auxilis Bàsics

Les àrees d’Esports i Joventut varen oferir el Curs de Primers Auxilis Bàsics, el qual
donava dret a un diploma professionalitzador valorat en 8 hores de formació. La formació va
ser impartida per Creu Roja Vall d’Aro - Sant Feliu durant el mes d’abril de 2019. Hi van assistir
20 joves. 12 noies i 8 nois, d’entre 16 i 31 anys. Èxit de participació amb el 100% de les places
cobertes.

Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrees d’Esports i Joventut), amb Creu
Roja Vall d’Aro - Sant Feliu.

10

Memòria Pla d’Actuació Anual
Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro – 2019

❖ Tallers i Curs de Percussió

La Colla Jove Percunautes, és una agrupació juvenil del municipi creada el 2017, la
qual realitza un curs anual d’assajos i diverses actuacions coincidint amb la Rua de Reis Mags,
Rua de Carnaval, la Cercavila de la Festa Major i algunes participacions en municipis veïns.
Actualment la banda compta amb timbals, caixes i surdos propis, logotip distintiu i roba per
a les actuacions. L’Àrea de Joventut n’assumeix les despeses del material i del formador del
curs.
Destinataris: Joves de 13 a 18 anys. Durant l’any 2019, el curs ha rebut un total de 21
inscripcions.
•

Total joves participants a la Rua de Reis: 16 joves.

•

Total joves participants a la Rua de presentació del Rei i Reina Carnestoltes: 8 joves.
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•

Total joves participants a la VIII Timbalada Ganxona: 11 joves.

•

Total joves participants a la Cercavila de Festa Major de Santa Cristina d’Aro: 10 joves.

•

Total joves participants a la Cercavila de Festa Major de Llagostera: 8 joves.
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•

Total joves participants a la Cercavila de Festa Major del Pont Major (Girona): 10
joves

•

Total joves participants a la Cercavila de la Festa de la Joventut de Platja d’Aro: 10
joves.

Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Escola de Música Municipal i Àrea de
Joventut).
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Cartells sobre els recursos formatius 2019
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Línia de treball: Informa’t i Ocupa’t
❖ Servei Ocupació Municipal (SOM)
El Servei d’Ocupació Municipal (SOM) s’ubica a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
(edifici annex a l’àrea de Serveis Socials). L’horari d’atenció al públic és de 8:30 a 13:00 h del
matí, els dimarts i dijous.
Durant l’any 2019 un total de 38 joves de 16 a 30 anys del municipi han estat usuaris del SOM
(dades desembre 2019).
Entre aquest grup de joves destaquen 2 subgrups: un primer grup de 22 joves no ocupats i
que no realitzaven cap tipus de formació en el moment de l’atenció; i un segon grup de 16
joves no ocupats que realitzaven formació en el moment de l’atenció. El servei ha inclòs la
inscripció a la Borsa de Treball, la preparació per a entrevistes de selecció de personal i
informació sobre les polítiques actives d’ocupació juvenil. Èxit notable de l’actuació que
incideix en els àmbits de la Joventut, l’Ocupació i l’Emancipació.
Destinataris: Joves a partir de 16 anys i persones adultes.
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea d’Ocupació i Promoció
Econòmica).

❖ Punt d’Informació Juvenil (PIJ)
Des del PIJ de Santa Cristina d’Aro s’ofereix informació sobre diferents àmbits
(educació, formació, treball, cultura, participació, mobilitat i salut). Està ubicat a la Zona Jove
i el seu horari d’atenció al públic és dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 13.30 h, i,
dilluns i dijous de 16 a 20 h.
Dins del PIJ de Santa Cristina d’Aro es pot consultar les cartelleres informatives (agenda jove,
ofertes de treball i formació), utilitzar un ordinador de consulta, i al mateix temps rebre una
atenció personalitzada i directa.
A continuació es detallen els serveis realitzats des del PIJ durant l’any 2019:
•

Pràcticum de 2 estudiants d’Educació Social de la Universitat de Girona (UdG) a
l’àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro. Total de 25 hores setmanals.
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•

Divulgació del Programa Garantia Juvenil. 4 joves inscrit al Programa Integral de
Qualificació i Ocupació en l’itinerari formatiu d’Ajudant de Jardiner (Cambra de
Comerç de Sant Feliu de Guíxols) i 1 jove inscrit al Programa “Som Singulars
2019” en l’itinerari formatiu de Curs d’Atenció al Client (Àrea de Promoció
Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà).

Total de persones del municipi inscrites al Programa Garantia Juvenil (dades de l’Oficina de
Treball de Palamós, desembre de 2019): 152 joves de 16 a 29 anys. Es comptabilitzen les
persones beneficiàries i les no beneficiàries.

•

3 joves inscrits al Curs d’Auxiliar de Magatzem per a persones inscrites al Servei
d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Comerç, Empresa i
Ocupació de Sant Feliu de Guíxols).

•

Tràmits en la preinscripció a estudis reglats (CFGM i CFGS). Total de 4
preinscripcions realitzades.

•

Tràmits d’accés a l’Escola d’Adults de Sant Feliu de Guíxols. Total de 2 tràmits
d’accés realitzats.

•

Tràmits en la sol·licitud de
beques de caràcter general
del

Ministeri

d’Educació,

Cultura i Esports. Total de 21
tràmits de sol·licitud de
beques post obligatòries
realitzats.
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•

Tràmits en la inscripció a Camps de Treball de la Coordinadora d’Organitzadors
de Camps de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT). Total de 2 tràmits
d’inscripció realitzats.

•

Tràmits per a l’obtenció del carnet d’alberguista i el carnet d’estudiant
internacional. Total d’1 tràmit realitzat per a l’obtenció del carnet.

•

Matriculació a cursos de formació de l’Àrea de Joventut i d’altres àrees
municipals. Total de 172 inscripcions a cursos organitzats per l’Àrea de Joventut.

•

Assistència en l’elaboració de CV i cartes de presentació, creació de comptes de
correu electrònic i registre a portals virtuals de feina. Total de 9 assistències
realitzades.

•

Suport en la gestió fiscal i administrativa de l’entitat juvenils Associació Juvenil
Cristinenca (assessorament, suport en els tràmits i sessió de la Zona Jove com a
espai de reunió).

Èxit notable del Punt d’Informació Juvenil, amb una elevada diversitat de serveis realitzats.

Destinataris: Joves de 14 a 35 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Servei d’Ocupació Municipal, Oficina
Municipal d’Habitatge, Punt d’Igualtat, Serveis Socials, Escola de Música, Biblioteca i Àrea de
Joventut); amb la col·laboració de l’INS Ridaura, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la
Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT), el
Consell Comarcal del Baix Empordà i el Departament d’Ensenyament.
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❖ Punt d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària
(PIDCES)
El tècnic de Joventut es desplaça 1 cop al mes (10 cops l’any aprox.) a l’INS Ridaura,
coincidint amb l’hora del primer descans (de 10:15 a 10:45 h), per executar el servei Punt
d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària (PIDCES). A través
d’aquests servei s’han realitzat les següents accions:
•

Sol·licituds del Carnet Jove Municipal (joves de 14 a 18 anys).

•

Divulgació dels cursos propis de l’àrea de Joventut, tallers i xerrades (Grup
d’Emancipació Juvenil) i sortides (Sortida Jove de Setmana Santa, Sortida a Parc Port
Aventura i Sortida a Parc Aquadiver).

Bona execució del PIDCES, tot i que es podria millorar la qualitat i regularitat del servei amb
la contractació d’un/a tècnic/a auxiliar amb funcions de dinamitzador/a juvenil, a raó de 25
hores a la setmana.

❖ Servei de Viatgeteca
L’Àrea de Joventut té un servei de préstec i consulta de guies de viatge, allotjaments
turístics, senderisme i BTT. Guies per conèixer Catalunya i països de tot el món. Per a joves a
partir de 16 anys. No s’han realitzat serveis de préstec durant l’any 2019. Resta pendent
repensar el servei de Viatgeteca entre els agents implicats (Biblioteca, Àrea de Joventut i la
Cooperativa Connexió Papyrus de Celrà).
18
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Línia de treball: Cuida’t
❖ Punt Jove de Salut
L’any 2019 ha expirat el Conveni de col·laboració amb l’Associació Comunitària Anti
Sida (entitat d’atenció i assessorament en matèria de salut als i les joves de Santa Cristina
d’Aro). Igualment l’entitat ha comunicat el tancament de la seva seu i la finalització de la seva
activitat en matèria de salut. Degut a la finalització improrrogable del conveni, durant l’any
2019 les consultes i/o atencions individualitzades de joves entre els 16 i els 30 anys s’han
abordat des de diferents serveis de l’àrea d’Igualtat:
•

Servei d’atenció psicològica (individual, de parella i familiar), 8 casos.

•

Servei d’Atenció integral LGTBI o SAI, cap cas.

•

Servei de mediació familiar, 1 cas.

•

Cercle de dones, cap cas.

•

Espai nadó i espai familiar, 3 casos.

•

Cercle de dol, 3 casos.

Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat, Serveis Socials i Àrea
de Joventut).
Per a l’any 2020, resta pendent prioritzar la incorporació d’un nou referent juvenil per a
consultes i/o atencions individualitzades sobre Salut, que abordi els següents projectes:
•

Intervenció mensual (d’octubre a juny) a la Zona Jove, desenvolupant el programa
Punt Jove de Salut (espai de tractament de temes relacionats amb la salut en general
a través de dinàmiques de grup).

•

Realització de consultes externes a la Zona Jove, tant per vies telemàtiques com
presencials sobre Salut en general, de forma individual, confidencial i gratuïta.

•

Xerrades i tallers preventius del Punt Jove de Salut a l’INS Ridaura.

•

Provisió de material didàctics relacionat amb la prevenció i la salut a les Campanyes
de Salut del municipi (Punt Lila Festa Major, Carnaval, 25-N, 8-M, etc.).
19
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❖ Punt Jove de Salut a l’INS Ridaura
Durant l’any 2019 s’han tractat diverses temàtiques de salut, en forma de
xerrada/taller, dirigides a l’alumnat de 1er i 2on cicle de GES i Batxillerat (joves de 12 a 17
anys):
•

5 sessions sobre Alimentació (El sucre que bebem), amb un total de 128 alumnes (1er
de GES).

•

5 sessions sobre La Colla, els Amics i la Parella, amb un total de 128 alumnes (1er de
GES).

•

4 sessions sobre Afectivitat i Higiene (Intimitat i relacions íntimes), amb un total de
117 alumnes (2on GES).

•

4 sessions sobre Prevenció de Drogues (Alcohol i Tabac), amb un total de 128 joves
(3er de GES).

•

4 sessions sobre Sexualitat i Oci nocturn, amb un total de 130 joves (4t de GES).

•

4 sessions sobre Riscos i Consums Responsable, amb un total de 130 joves (4t de
GES).

•

4 sessions sobre Gestió de les Emocions, amb un total de 130 joves (4t de GES).

•

3 sessions sobre la Gestió de l’Estrès, amb un total de 53 joves (1er i 2on de
Batxillerat).

•

3 sessions sobre Presa de Decisions, amb un total de 53 joves (1er i 2on de Batxillerat).

Igualment s’han realitzat 5 obres de teatre:
•

Perquè no contestes?, sobre les ciberaddicions i l’assetjament. 130 joves assistents
(4art GES). A càrrec d’Educació per a l’Acció Crítica (EdPAC).
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•

Què passa amb el whatsapp?, sobre l’ús responsable de les xarxes socials i el mòbil.
117 joves assistents (2on GES). A càrrec de l’Associació Kilalia.

•

Violència Masclista i Equitat de Gènere, sobre el patriarcat i els rols de poder. 128 joves
assistents (3er GES). A càrrec de l’Associació Tamaia.

•

Noves masculinitats, sobre l’heteropatriarcat i els rols de poder. 35 joves assistents
(PFI-PTT Guíxols-Vall d’Aro). A càrrec de l’Associació ImpactaT Teatre.
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•

Presentació del Servei d’Atenció Integral LGTBI del Baix Empordà (SAI) i Noves

masculinitats, sobre l’heteropatriarcat i els rols de poder. 35 joves assistents (PFI-PTT GuíxolsVall d’Aro). A càrrec de l’Associació ImpactaT Teatre.

Destinataris: Joves de 12 a 16 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat, Serveis Socials i Àrea
de Joventut); amb la col·laboració de Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, l’INS Ridaura i
l’Associació Comunitària Anti Sida del Baix Empordà.

També s’ha realitzat el taller:
•

Ciberaddiccions i seguretat a les xarxes socials, sobre la protecció i la prevenció a
internet. 128 joves assistents (3er GES). A càrrec de Miquel Corrreyero.
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També s’han realitzat 2 xerrades:
•

1 sessió sobre Històries de vida: experiències de vida narrades per ex-estudiants de
l’INS Ridaura (4t de GES i 1er de Batxillerat).

•

1 sessió sobre I ara què?: sortides acadèmiques i laborals per a joves que han obtingut
el GES (4t de GES i 1er de Batxillerat). A càrrec de la tècnica d’ocupació juvenil de
Consell Comarcal del Baix Empordà.

❖ Agenda i Còmic de Salut
L’estiu de 2019, les àrees de Joventut de Castell-Platja d’Aro i de Santa Cristina d’Aro
varen editar de forma conjunta per l’alumnat de GES de l’Institut Ridaura i del PFI-PTT Guíxols
Vall d’Aro, una nova agenda escolar sobre temàtiques i recursos relacionats amb la Salut i el
Medi Ambient.
En total 600 agendes escolars
personalitzades per a cada curs i
amb informació específica. La
informació ha comptat amb les
il·lustracions del Còmic de Salut
editat el curs 2017-2018.
•

1er ESO

- La colla, els amics i la parella
- Alimentació i hàbits saludable
- Xarxes socials
- Les 4R (Reduir, Reutilitzar,
Reciclar i Repensar)
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•

2n ESO

- Ciberaddicions
- Relacions íntimes
- Esport
- Estalviem aigua?

•

3er ESO

- Sexualitat i Prevenció de MTS
- Drogues, Tabac i Alcohol
- Perspectiva de Gènere
- Menges de forma sostenible?

•

4t ESO i PFI-PTT

- Gestió de les emocions
- Presa de decisions
- Movem-nos amb seguretat
- Anem de FESTA!
- Moda Ecofriendly

Destinataris: Joves de 12 a 17 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat, Serveis Socials i Àrea
de Joventut); amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i l’INS Ridaura.
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Il·lustracions de l’Agenda Escolar 2019-2020
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❖ IV Àgora de Joves
L’Àgora de Joves és una jornada pràctica de 2 matins dirigida a l’alumnat de 4t ESO,
on es debat obertament i sense condicionants sobre algun tema d’interès juvenil. La IV Àgora
de Joves, celebrada el dimarts 18 i dimecres 19 de juny de les 09:00 a les 15:00h, va debatre
obertament sobre Pressupostos Participatius de Joventut, proposant els següents eixos de
treball:
•

Presentació i benvinguda

•

Presentació per part de les àrees de Joventut de les accions realitzades dins el
pressupost participatiu de l’any 2018 i els projectes previstos per realitzar l’any 2019

•

Presentació de demandes del Pressupost participatiu per l’any 2020

•

Votació i priorització de les demandes (any 2020)

•

Tancament de la sessió

Després de la l’elecció de demandes del Pressupost participatiu per l’any 2020, els i les joves
varen dividir-se en grups. Cada grup havia de realitzar de forma rotatòria una
dinàmica/activitat en relació a cadascuna de les demandes escollides. Finalment l’àgora es
tancava amb una última sessió grupal per posar en comú l’experiència viscuda al llarg de la
jornada.
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Destinataris: Alumnat de 4t curs de GES, 130 joves de 15 a 16 anys.
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Joventut); amb la
col·laboració de Ajuntament de Castell-Platja d’Aro (Àrea de Joventut), Servei d’Intervenció
Educativa (SIE) Càritas Diocesana de Girona, l’Associació Comunitària Anti Sida (ACAS) del
Baix Empordà i l’INS Ridaura.
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❖ Grup d’Emancipació Juvenil
Durant el 2019 s’han treballat les següents temàtiques amb joves de 12 a 18 anys a la
Zona Jove de Santa Cristina d’Aro:
•

Teatre de l’Oprimit: Joves gènere i identitat sexual (en el marc del Dia de la Violència
Masclista - 25N). A càrrec de la directora i actriu Geòrgia Bonell.Total de 20 joves
participants (12 nois i 8 noies).

•

Taller d’autoprotecció per a noies (en el marc del Dia de la Violència Masclista - 25N).
Total de 8 noies participants.

•

Dinàmica De Festa decideix i respecta! Dinàmica sobre agressions i violència
masclista en ambients d’oci nocturn. Total de 14 joves participants (8 nois i 7 noies).
En el marc dels actes del Dia de la Violència Masclista (25N) organitzats pel Punt
d’Igualtat.
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•

Campanya Cristinenques d’Arreu sobre Interculturalitat i Feminisme. En el marc dels
actes del Dia de la Violència Masclista (25N) organitzats pel Punt d’Igualtat. Total de
4 noies menors de 30 anys participants.
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•

Taller de Cuina: Creps dolces. Total de 19 participants (10 nois i 9 noies).

•

I Quina Jove de Nadal. Total de 35 participants (22 nois i 13 noies).
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❖ Esport i Joves
Durant el primer trimestre de 2019 un grup de 15 joves majors de 18 anys i usuaris de
la Zona Jove han disposat del Pavelló Municipal d’Esports per a la pràctica de Futbol Sala dos
dies a la setmana (dimecres de 15:30 a 16:45h i dissabtes de les 17:00 a les 19:00h).
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Línia de treball: Participa
❖ Servei Comunitari 2019
El Servei Comunitari es concreta, en el municipi de Santa Cristina d’Aro, en un
projecte en el qual els i les joves de 4t d’ESO de l’Institut Ridaura es formen col·laborant sobre
necessitats reals de les àrees municipals de l’ajuntament (Biblioteca, Cultura, Esports, Festes,
Igualtat, Joventut i Participació) amb l’objectiu de donar suport a recursos, serveis i activitats
que al llarg de l’any es realitzen al municipi. Els i les joves han de realitzar un total de 35 hores
obligatòries de servei comunitari abans que finalitzi el darrer curs del graduat escolar.
Durant l’any 2019, el projecte de Servei Comunitari amb l’alumnat de 4t curs de GES ha
comptat amb els següents serveis realitzats:
•

Trail Walker (Control i avituallament a la prova esportiva), 8h de voluntariat. Total de
4 joves col·laboradors.

•

Parc Infantil de Nadal (Supervisar tallers i activitats lúdiques), 25h de voluntariat.
Total d’11 joves col·laboradors, els quals varen rebre formació de primers auxilis.

•

Embolicar regals Rua de Reis Mags, 5h de voluntariat. Total de 8 joves col·laboradors.

•

Soldats a la Rua de Reis Mags, 5h de voluntariat. Total de 9 joves col·laboradors.
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•

Festa de Sant Jordi (Col·laboració en vestir capgrossos, cercavila i xocolatada), 7h de
voluntariat. Total de 8 joves col·laboradors.

•

MIC Futbol (Recepció, acompanyament, entrega d'aigües i obsequis als equips
participants, aplegapilotes, obrir i tancar vestuaris, etc.), 35h de voluntariat. Total de
2 joves col·laboradors.

•

Espai Nadó del Punt d’Igualtat (tasques administratives), 35h de voluntariat. Total d’1
jove col·laborador.

•

Campanya “Una poma per la vida” en motiu de l’Esclerosi Múltiple, 16 hores de
voluntariat. Total de 6 joves col·laboradors.

•

Campanya Gran Recapte d’Aliments, 3 hores de voluntariat. Total de 3 joves
col·laboradors.

Destinataris: Joves de 16 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat, Biblioteca, Àrea de
Festes, Àrea d’Esports i Àrea de Joventut); amb la col·laboració de l’INS Ridaura i el
Departament d’Ensenyament.
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❖ Programa Carnet Jove de Santa Cristina d’Aro 2018-2021
El Carnet Jove va néixer l’estiu de 2013. L’any 2019, l’àrea de Joventut ha renovat la
butlleta de sol·licitud i la targeta identificativa dels socis i sòcies, incorporant-hi un codi QR
per a la consulta ràpida dels descomptes. El carnet jove municipal -dirigit a joves de 14 a 31
anys- s’ha tancat amb 333 socis/es i 55 establiments col·laboradors de la Vall d’Aro (Santa
Cristina d’Aro, Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols).
•

Aplicació de descomptes o avantatges a joves d'entre 14 i 31 anys de Santa Cristina
d’Aro.

•

Instrument per incentivar el comerç local entre el sector juvenil.

•

Contribueix activament en un projecte per als joves de Santa Cristina.

•

És mitjà de reconeixement social.

•

Difusió efectiva i gratuïta per negocis i comerços del municipi.

Destinataris: Joves de 14 a 31 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Promoció Econòmica, Àrea
de Cultura, Punt d’Igualtat, Àrea d’Esports i Àrea de Joventut); amb la col·laboració de
l’Agència Catalana de la Joventut i del teixit associatiu i empresarial de Castell-Platja d’Aro,
Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro.
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❖ Associació Juvenil Cristinenca
La creació de l’Associació Juvenil Cristinenca, la primavera de 2018, va donar un nou
impuls a les activitats lúdiques i festives del municipi. L’entitat està formada per joves de 18
a 30 anys i durant l’exercici 2019 ha planificat, organitzat i executat amb el suport de l’àrea de
Joventut les següents accions:
•

V Barbacoa Jove, com a cloenda de la Zona Jove abans de l’estiu, amb un total de 42
participants.

•

VI Correbars Festa Major, amb la col·laboració de la Colla Minyons de Santa Cristina
i l’actuació de la Banda del Rec de Salt. Total de 300 participants.
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•

Campionat de Bàsquet 3X3 (Festa Major), amb la participació de 4 equips a la
categoria mini, 4 equips a la categoria infantil, 4 equips a la categoria cadet i 3 equips
a la categoria sènior. Total de 49 participants.
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No s’han realitzat les següents activitats que s’havien previst pel 2019: Baixada de Carretons
i Campionat Mundial de Menjar Síndries.
Destinataris: Joves de 12 a 30 anys
Agents implicats: Associació Juvenil Cristinenca i Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea
de Participació, Àrea de Joventut); amb la col·laboració de la Colla de Carnaval Blaus & cia,
SIE Càritas, Col·lectiu Joves Africans, Minyons de Santa Cristina, Colla Jove Percunautes i
joves a títol personal.

❖ Sortida Jove al Pirineu 2019
La sortida jove al Pirineu va realitzar-se de forma conjunta amb l’àrea de Joventut de
Castell-Platja d’Aro a l’alberg Pere Figuera del municipi de Planoles (Ripollès). La sortida va
incloure una excursió als pobles de Campelles i Ribes de Freser (Vall de Ribes), activitats
lúdiques i un parc aventura. Es va realitzar els dies 15, 16 i 17 d’abril amb la participació de 21
joves de 12 a 18 anys i 3 educadors acompanyants.
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Destinataris: Joves de 13 a 19 anys
Agents implicats: Ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro (Àrees de
Joventut) i Servei d’Intervenció Educativa (SIE) de Càritas Diocesana de Girona.

❖ Sortida al Parc Port Aventura
La sortida a Parc Port Aventura es va realitzar el dissabte 11 de maig de 2019 amb la
participació de 49 joves de 12 a 19 anys i 3 educadors acompanyants.
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Joventut) i Servei
d’Intervenció Educativa (SIE) Càritas Diocesana de Girona.
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❖ Sortida al Parc Aquadiver
La sortida al Parc Aquadiver era una demanda del Pressupost Participatiu de Joventut
2019. Es va realitzar el dissabte 22 de juny de 2019 amb la participació de 35 joves de 12 a 17
anys i 3 educadors acompanyants.
Agents implicats: Ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro (Àrees de
Joventut) i Servei d’Intervenció Educativa (SIE) Càritas Diocesana de Girona.

39

Memòria Pla d’Actuació Anual
Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro – 2019

❖ Campus Jove d’Ajudants de Monitor/a
El Campus Jove és una iniciativa que combina la vessant lúdica amb la vessant
formativa, donant una primera experiència com a monitors/es a 35 joves de 12 a 16 anys
durant el mes de juliol de 2019. La dinamització i formació dels i les joves és a càrrec de
l’empresa ANNCON S.L.. Es van realitzar les següents activitats extraordinàries:
•

Sortida amb caiac i descoberta de l’entorn marí amb l’Escola de Vela i Kayak Sant Pol.

•

Sessió d’anellament d’ocells i caixes niu per a ratpenats amb l’Associació Naturalista
Sterna.

•

Iniciació a l'escalada i ràpel al Castell de Solius, amb 3 escaladors federats de
l'Associació Esportiva Matxacuca.

•

Sortida al Parc Aquadiver.

Es tornarà a oferir l’experiència per a l’estiu de 2020.
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❖ Cessions de la Zona Jove a entitats i associacions
Durant el 2019 l’Àrea de Joventut ha realitzat la cessió de la Zona Jove a entitats locals
i de fora del municipi. D’aquesta manera s’afavoreix l’amortització d’un espai ben equipat a
disposició d’entitats i agrupacions que vulguin realitzar qualsevol tipus d’activitat lúdica,
social, cultural o fins i tot per pernoctar-hi. L’Àrea de Joventut ha realitzat cessió a les
següents entitats:
•

Agrupament Escolta i Guia Collformic (Vic)

•

Agrupament Escolta i Guia La Claca (Cassà de la Selva)

•

Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa (Blanes)

•

Agrupament Escolta i Guia Puig d’Afrou (La Cellera de Ter)

•

Agrupament Escolta i Guia Santa Maria Santa Agnès (Barcelona)

•

Associació Esportiva Matxacuca

•

Associació de Joves Gambians

•

Associació Juvenil Cristinenca

•

Club Atlètic Santa Cristina

•

Colla Castellera Els Minyons de Santa Cristina d’Aro

•

Colla Carnavalesca Daki Dallà

•

Associació de Dones Ermessenda

•

Club Patí Cristinenc

•

Unió Esportiva Llagostera

❖ Pressupostos Participatius de Joventut
A la trobada celebrada el setembre de 2019, l’Assemblea de Joves constituïda per 29
persones de 16 a 25 anys va consensuar les següents tres propostes pel 2020:
•

Construcció d’un cobert a la zona Crossfit del sector Teulera.

•

Sortida a la neu: Esquiada Jove a La Molina.

•

Aparca bicicletes a la plaça President Irla (davant la nova Zona Jove) .
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3. LA NOVA ZONA JOVE: UN EQUIPAMENT NECESSARI A LA NOSTRA VILA

La nova Zona Jove està ubicada en un local de 153,61 m2 i de propietat municipal del
Carrer Doctor Casals nº 45, baixos. Aquest espai vol esdevenir un nou punt de trobada,
d’informació, d’activitats i d’impuls de noves iniciatives de la població jove del municipi de
Santa Cristina i de la Vall d'Aro.

Les instal·lacions de la Zona Jove compten amb:
•

Sala polivalent amb capacitat per a 30 persones. Equip tècnic: cadires, taules, equip
de so, pantalla, projector, 2 ordinadors PC de consulta, cuina (vitroceràmica, forn,
nevera, microones i campana de fums), ping-pong, futbolí i panells informatius
sobre formació, ocupació, salut, mobilitat i participació.

•

Sala d'ordinadors/de reunió amb capacitat per a 15 persones. Equip tècnic: cadires,
taules, pissarra, 8 ordinadors PC i materials de consulta (revistes, llibres, còmics i
guies de viatge).

•

Sala de formació amb capacitat per a 12 persones. Equip tècnic: cadires amb braç,
pissarra i projector.

•

Despatx amb capacitat per a 4 persones. Equip tècnic: cadires, taules, arxivadors,
ordinadors i impressora.

•

Zona Vendding amb 2 sofàs i màquina expenedora de begudes sense alcohol.

•

Magatzem. Equip tècnic: prestatgeries per a guardar material.

•

Lavabo mixte. Equip tècnic: wàter, pica, mirall i assecador de mans.

A continuació s’adjunta el plànol i fotografies amb la distribució interna de l’espai:
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4. ESTRUCTURA TÈCNICA I DESPESES DEL SERVEI LOCAL DE JOVENTUT

Nombre

Gènere

Lloc de treball

Hores setmanals de

Tipus de contractació

Categoria laboral

dedicació

1

Home

Tècnic de l’Àrea de

35 hores

Funcionari interí

Subgrup A2

Indirecta

Treballadora Autònom

Període de contractació
Data d’inici

Data final

01/08/2018

31/07/2021

01/01/2019

30/06/2019

Cost total
2019

41.819,61 €

Joventut

1

Dona

Coordinació Aula d’estudis
Forma’t i Participa!

20 hores

933.9 Altres Activitats

adherida a l’Institut Obert

Adjudicació de

de Catalunya (IOC)

Contracte Menor

10.454,40 €

Ensenyament

Subtotal despeses
personal

52.274,01 €
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RESUM DESPESES PLA D'ACTUACIÓ ANUAL 2019
DESPESES
Forma't
Programa PFI-PTT 2019
Conveni Càritas Diocesana Girona. Servei d'Intervenció Educativa (SIE)
Curs d'Anglès - nivell Avançat (B1 i B2)
Curs d'Anglès - nivell Intermig 1 (A2 i B1)
Curs d'Anglès - nivell Intermig 2 (A2 i B1)
Curs d'Anglès - nivell Inicial (A2)
Curs de Manipulació d'Aliments
Curs de Primers Auxilis Bàsics
Curs, materials i marxandatge de Percussió Colla Jove Percunautes
Informa't i Ocupa't
Disseny imatge (díptic serveis, targeta PVC i butllet inscripció Carnet Jove)

Import
8.633,04 €
4.500,00 €
960,00 €
960,00 €
1.020,00 €
960,00 €
150,00 €
240,00 €
3.117,31 €
Import
338,80 €

Impressió imatge (díptic serveis i targeta PVC Carnet Jove)

510,62 €

Nova web de Joventut https://joventut.santacristina.cat/

360,02 €

Llicència programa de disseny cartellera

477,95 €

Cuida't
Obres de teatre, tallers i xerrades del Punt Jove de Salut
Agenda de Salut i Medi Ambient

Import
2.061,29 €
1.490,48 €

Participa
Sortida Jove de Setmana Santa al Pirineu
Sortida al Parc Port Aventura
Sortida Jove al Parc Aquadiver
Campus Jove d'Ajudant de Monitor/a
Festa Major Jove
Parc Infantil de Nadal

Import
2.151,25 €
2.490,95 €
363,00 €
663,09 €
1.009,05 €
6.502,46 €

Subtotal despeses projectes/accions

38.959,31 €
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Total despeses

Import

Subtotal despeses personal

52.274,01 €

Subtotal despeses projectes/accions

38.959,31 €

TOTAL DESPESES

91.233,32 €

RESUM INGRESSOS PLA D'ACTUACIÓ ANUAL 2019
INGRESSOS
Resum Fonts de finançament
Subvenció Direcció General de Joventut
Subvenció P07 Promoció de la Salut - Diputació de Girona
Total quotes alumnat dels cursos del 1er, 2on i 4t trimestre 2019
Total quotes participants Campus Jove d'Ajudant de Monitor/a
Total quotes participants Sortides Joves
Aportació Supermercat Esclat Bon Preu al Parc Infantil de Nadal
Subtotal ingressos externs
Fonts pròpies

Import
7.910,00 €
3.959,38 €
4.900,00 €
3.500,00 €
4.325,00 €
1.000,00 €
25.594,38 €
65.638,94 €

TOTAL PRESSUPOST PLA D’ACTUACIÓ ANUAL 2019

91.233,32 €
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6. PLA INVERSIONS 2018: DESPESES DE MOBILIARI DE LA NOVA ZONA JOVE

RESUM DESPESES MOBILIARI NOVA ZONA JOVE
DESPESES
Concepte
Mobiliari d’oficina (1)
10 u. torres PC
Impressora MFP E77825
Restauració futbolí
Restauració ping-pong
Ordinador portàtil
Mobiliari d’oficina (2)
Disseny imatge corporativa
Impressió imatge corporativa
Impressora de targetes Carnet Jove
Porta corredora
Microones i cafetera

Import
2.270,00 €
5.993,86 €
3.563,45 €
1.028,50 €
302,50 €
507,53 €
1.301,79 €
314,60 €
1.522,18 €
797,90 €
1.113,20 €
184,00 €

Projector HDMI

435,60 €

Suports metàl·lics torres PC

300,08 €

2 u. pantalles PC

375,10 €

Varis ferreteria

179,25 €
TOTAL DESPESA

20.189,54 €
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Santa Cristina d’Aro, 16 d’abril de 2020.

Sònia Pujol Valls
Regidora de Joventut de Santa Cristina d’Aro (2015 – juny 2019)

Imma Martí Fontané
Regidora de Joventut de Santa Cristina d’Aro (juliol 2019 – )

Pol Vancells Roldós
Tècnic de Joventut de Santa Cristina d’Aro

Pol Vancells
Roldós - DNI
40532407J
(TCAT)

Signat digitalment
per Pol Vancells
Roldós - DNI
40532407J (TCAT)
Data: 2020.04.16
12:50:32 +02'00'
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