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1. PRESENTACIÓ  

 

Aquest any 2020 ha estat emmarcat per la pandèmia Covid-19. L´afectació ha estat evident, 

tant en els projectes formatius-educacionals com als lúdic-socials. Dins l’àrea de Joventut de 

Santa Cristina d’ Aro ha estat el  moment de reinventar-nos, de posar tots els mitjans 

possibles per pal·liar-ne les conseqüències entre els joves, a nivell de gestió en totes les 

activitats i a nivell social i emocional, recolzant-los, assessorant-los i orientant-los. 

 

Hem intentat donat continuïtat a la programació establerta, adaptant-nos a les restriccions 

de cada moment per complir les normatives, protegint la salut i responsabilitat de tots els 

joves.  

 

Dins d´aquesta programació, voldria destacar diferents accions, tals com la cessió 

d´ordinadors, la continuïtat en format virtual dels cursos d´idiomes, del servei d´intervenció 

educatiu i les classes de percussió - molt d´enginy per fer-ho! -, la realització de l’autocinema 

com a recurs segur per la festa major, l´aposta pel curs de monitors de lleure amb gran 

participació, el projecte del circ, i el nou servei de salut i sexualitat junt amb l´àrea d´Igualtat. 

 

Però considero que si hi ha quelcom que s´ha evidenciat, és la implicació i solidaritat dels 

joves del nostre municipi en moments de crisi, amb l´emprenedoria per part de L´Associació 

Juvenil Cristinenca, d´un servei comunitari de subministraments a la població de risc.  

 

Un any sens dubte dur, però que ens ha donat moltes pautes per establir nous objectius i 

reptes pel Pla Local de Joventut 2021-2024, impulsant accions que resolguin els dèficits i 

promoguin el benestar social, formatiu i laboral que des de l´àrea detectem en matèria de 

joventut. 

 

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 2020. 

 

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 Guíxols Vall d’Aro) 

 

Destinataris: Joves d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el Graduat en Educació 

Secundària Obligatòria (GESO). Pel curs 2019-2020 hi ha participat 1 jove de 17 anys de Santa 

Cristina d’Aro, participant del perfil Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. Acabada la 

formació, el jove s’ha reinserit al sistema educatiu reglat per la via de CFGM (Conducció 

d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natura, Institut Montgrí). 

 

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

gestor. 

 

Excel·lent participació i implicació del jove tot i la impossibilitat de realitzar les pràctiques a 

causa de la Covid-19 i del confinament domiciliari. 

 

L’alumnat del perfil Auxiliar de 

vendes, oficina i atenció al públic1 va 

centrar part de la seva activitat en el 

projecte “Enigmes cristinencs”, 

elaborat conjuntament amb l’Arxiu 

Municipal de Santa Cristina d’Aro, 

amb l’objectiu de fomentar la 

recerca i l’interès per la història dels 

establiments comercials i de la 

restauració del municipi. El resultat 

final del treball va publicar-se a la 

Col·lecció Temes Cristinencs, núm. 7. 

 

 
1 La Zona Jove de Santa Cristina d’Aro ha estat la seu del perfil Auxiliar de vendes, oficina i atenció al 
públic durant el curs 2020-2021. 
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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; Entitats col·laboradores a través de Conveni: 

Creu Roja i Hostal del Sol de Sant Feliu de Guíxols. 

 

❖ Espai Educatiu Forma’t i Participa! 

Aula d’informàtica i de suport en els estudis d’alumnat 

de GES i Batxillerat, integrada dins les dependències de 

la Zona Jove. El recurs ha comptat amb 2 tipus de 

serveis: A) Cessió de dispositius electrònics per fomentar 

l’autonomia digital de joves. S’han realitzat un total de 7 

cessions a joves vulnerables, coincidint amb l’arribada 

de la pandèmia de la Covid-19 i del primer confinament 

domiciliari. B) Aula de suport presencial durant el darrer 

trimestre de 2020. El servei s’ha realitzat amb cita prèvia 

els dilluns (grups de GES) i dimecres (grups de 

Batxillerat) dins la franja horària de 16 a 18h. Durant 

aquest període hi han hagut 8 reserves (6 de grups de 

GES i 2 de Batxillerat) amb un total de 16 joves assistents. El servei s’ha vist afectat per les 

restriccions de la Covid-19, les quals no han permès l’assistència presencial a la Zona Jove.          

Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Serveis Socials i Àrea de Joventut); 

amb la col·laboració dels centres de suport Institut Ridaura (Castell-Platja d’Aro) 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 

 

Les àrees de Serveis Socials i Joventut han establert un nou contracte menor de 

serveis amb Càritas Diocesana l’any 2020, per donar resposta educativa, emocional i afectiva 

a 10 adolescents de 12 a 16 anys, amb risc d’exclusió social del municipi. Aquest projecte 

ofereix un espai de reforç escolar a aquells adolescents 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. Tot i l’arribada de la 

pandèmia de la Covid-19, el servei va mantenir-se en el format on-line durant el primer 

semestre de 2020, amb una participació notable, implicació de l’educadora i de resultats 

acadèmics dels i les joves. Des del mes d’octubre de 2020, les mesures preventives del 

PROCICAT permeten que els Serveis d’Intervenció Educativa es realitzin de forma presencial. 

A Santa Cristina d’Aro es realitza a la Zona Jove (dimarts i dijous de 18:00 a 20:00 h). 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. L’àrea de Joventut es coordina cada trimestre 

amb l’educadora social responsable dels joves. 

 

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 2020 l’Àrea de Joventut ha ofert un curs d’anglès de nivell bàsic (A1 i A2) 

amb un total de 22 inscripcions, un curs de nivell mitjà (A2 i B1) dividit en dos grups amb un 

total de 12 i 27 inscripcions respectivament, i, un curs de nivell avançat(B1 i B2) amb un total 

de 26 inscripcions. S’han satisfet les necessitats de joves de 12 a 18 anys amb diferent nivell 

de coneixement d’aquesta llengua.  

El calendari del cursos es regeix per trimestres: de gener a març (1T 2020), d’abril a juny (2T 

2020) i d’octubre a desembre (4T 2020). Tot i l’arribada de la Covid-19, manteniment a l’alça 

de participació, implicació del professorat i les famílies, amb notables resultats acadèmics 

dels i les joves durant tot l’any. Segons les successives restriccions del PROCICAT sobre les 

activitats extraescolars, les classes s’han realitzat de forma presencial i/o a distància. 

• Anglès nivell bàsic (A1 i A2) 

Destinataris: Joves a partir de 12 anys. 

 

• Anglès nivell mitjà (A2 i B1) – Grup 1  

Destinataris: Joves a partir de 14 anys. 

 

 

• Anglès nivell mitjà (A2 i B1) – Grup 2 

Destinataris: Joves a partir de 14 anys. 

 

 

• Anglès nivell avançat (B1 i B2) 

Destinataris: Joves a partir de 16 anys. 

 

 

Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

(Àrea de Joventut); amb la col·laboració de l’INS Ridaura 

i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Sant Feliu de Guíxols. 
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❖ 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 ha assumit les despeses del material.  Destinataris: Joves 

de 13 a 18 anys. Durant l’any 2020, el curs ha rebut un total de 22 inscripcions. 

• Total joves participants a la Rua de Reis: 9 joves.  

 

 

 

 

 

 

 

• Total joves participants a la Rua de presentació del Rei i Reina Carnestoltes: 6 joves.  

 

 

 

 

 

 

La resta d’actuacions programades (Timbalada Ganxona de Sant Feliu de Guíxols, Cercavila 

de Festa Major de Santa Cristina d’Aro, Festival Espurnes de Llagostera, Festa Major del Pont 

Major de Girona i Festa de la Joventut de Platja d’Aro) han quedat anul·lades a causa de la 

Covid-19. 

Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrees de Festes i Joventut). 
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❖ Curs de Monitor/a de Lleure infantil i juvenil  

Curs intensiu durant les vacances de Nadal 2020, per a joves a partir de 18 anys i a 

càrrec de la Fundació Esplai Girona. Tot i la pandèmia de la Covid-19, la Direcció General de 

Joventut va autoritzar la formació presencial de les escoles de lleure, així que el curs va 

realitzar-se a l'Escola Pedralta de Santa Cristina, del 22 de desembre al 5 de gener, més el 9 i 

10 de gener de matins i tardes. El cap de setmana del 2 i 3 de gener el curs es va realitzar de 

forma intensiva a la casa de colònies L'Aldric (Romanyà de la Selva). Total de 18 joves 

participants (12 noies i 6 nois). 

 

 

 

Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Joventut) i Fundació Esplai 

Girona – Mare de Déu del Món. 
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❖ Curs d’Àrab per a infants i joves 

El curs s’ha realitzat de forma presencial a la Zona Jove de gener a març (1T 2020) i 

en format on-line d’abril a juny (2T 2020) a causa de la Covid-19. Per tal de satisfer les 

necessitats de joves amb diferent nivell de coneixement d’aquesta llengua. Bona participació 

amb 12 places per a joves cobertes. A partir del curs 2020-2021, les formadores voluntàries 

no han donat més continuïtat al curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formacions Curs de Manipulació d’Aliments i Curs d’Assistència Sanitària Immediata 

nivell I van quedar anul·lades a causa de la pandèmia de la Covid-19 i reprogramades al Pla 

d’Actuació Anual (PAA) 2021. 
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Cartells de recursos formatius de l’any 2020 
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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 2020 un total de 40 joves de 16 a 30 anys del municipi han estat usuaris del Servei 

d’Ocupació Municipal. Entre aquest grup de joves destaquen 2 subgrups: un primer grup de 

24 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 (Àrees d’Ocupació, Promoció 

Econòmica i Joventut). 

 

❖ 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 2020: 
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• Programa Garantia Juvenil 2. 2 joves inscrits al Programa Integral de Qualificació 

i Ocupació en l’itinerari formatiu d’Ajudant de Jardiner (Cambra de Comerç de 

Sant Feliu de Guíxols). 

 

• Programa Garantia Juvenil. 1 jove inscrit al Programa Integral de Qualificació i 

Ocupació en l’itinerari formatiu de Mosso de Magatzem (Cambra de Comerç de 

Sant Feliu de Guíxols). 

 

• Programa Garantia Juvenil. Concessió d’1 contracte de pràctiques per a persones 

joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Adscrit a 

l’Escola Bressol de Santa Cristina d’Aro. 

 

• Programa Garantia Juvenil. 1 concessió de subvenció per a l'autoocupació de 

joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020. 

 

• Tràmits en la preinscripció a estudis reglats (CFGM i CFGS). Total de 6 

preinscripcions realitzades. 

 

• Tràmits en la preinscripció a estudis de PFI-PTT Total de 6 preinscripcions al perfil 

d’Atenció al Client i Vendes del PFI-PTT Guíxols Vall d’Aro; 2 preinscripcions al 

perfil d’Hoteleria i Restauració del PFI-PTT Guíxols Vall d’Aro; i 1 preinscripció al 

perfil de Vivers i Jardineria del PFI-PTT de Llagostera.    

 

• 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 generals del Ministeri d’Educació, Cultura i 

Esports. Total de 39 tràmits de sol·licitud de beques post obligatòries realitzats. 

 

 

2 Total de persones del municipi de Santa Cristina d’Aro inscrites al Programa Garantia Juvenil (dades 

de l’Oficina de Treball de Palamós, desembre de 2020): 168 joves de 16 a 29 anys (72 noies i 96 nois). 

Es comptabilitzen les persones beneficiàries i no beneficiàries.  
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• Tràmits per a l’obtenció del carnet d’alberguista i el carnet d’estudiant 

internacional. Total d’1 tràmit realitzats per a l’obtenció del carnet. 

 

• Matriculació a cursos de formació de l’Àrea de Joventut i d’altres àrees 

municipals. Total de 127 inscripcions a cursos organitzats per l’Àrea de Joventut. 

 

• Assistència, amb cita prèvia, en l’elaboració de CV i cartes de presentació, creació 

de comptes de correu electrònic i registre a portals virtuals de feina. Total de 19 

assistències realitzades (5 noies i 14 nois).  

 

• Suport en la gestió fiscal i administrativa de l’entitat juvenil 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 

tot i les mesures de seguretat i les restriccions en l’atenció directe causades per la Covid-19. 

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.   

 

❖ 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 10:45h), 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). 
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• Divulgació dels cursos, recursos i serveis (Punt d’Informació Juvenil i Zona Jove), 

tallers i xerrades (Grup d’Emancipació Juvenil) i sortides (Sortida Jove de Setmana 

Santa, Sortida a Parc Port Aventura i Sortida Parc Aquadiver). 

Bona execució del PIDCES, tot i que durant l’any 2020 s’ha realitzat de forma parcial degut a 

la pandèmia de la Covid-19. Els objectius de qualitat i regularitat del servei s’han vist millorats 

amb la incorporació a partir de l’abril de 2021 d’una tècnica auxiliar amb funcions de 

dinamització juvenil a 22,5 hores la setmana.  

 

Línia de treball: Cuida’t 

❖ Punt Jove de Salut a la Zona Jove 

L’any 2019 va expirar 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 va comunicar 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 

2020 les consultes i/o atencions individualitzades de joves entre els 12 i els 31 anys s’han 

abordat des de diferents serveis de l’àrea d’Igualtat:  

 

• Servei d’atenció psicològica (individual, de parella i familiar), 3 casos. 

•  Servei d’Atenció integral LGTBI o SAI, 2 casos. 

• Servei de mediació familiar, 1 cas. 

• Cercle de dones, cap cas. 

• Espai nadó i espai familiar, 3 casos. 

• Cercle de dol, cap cas. 

 

També cal destacar que des de la Zona Jove s’han atès consultes de joves entre 14 i 31 anys. 

No hi ha hagut consultes sobre sexualitat, ITS-VIH i preservatius; 2 consultes han estat 

relacionades amb el consum de tòxics i 8 consultes sobre altres temàtiques d’interès juvenil.  

En total s’han fet 19 atencions entre les àrees d’igualtat i Joventut, de les quals 13 han estat 

noies i 6 han estat nois. 
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Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat, Serveis Socials i Àrea 

de Joventut). 

L’any 2020 ha restat 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.).   

 

 

❖ Punt Jove de Salut a l’INS Ridaura 

Durant l’any 2020 s’han tractat diverses temàtiques de salut i medi ambient, en 

forma de xerrada/taller/dinàmica, dirigides a l’alumnat de 1er i 2on cicle de GES (joves de 12 

a 16 anys). A càrrec dels i les professionals de les àrees de Joventut de Castell-Platja d’Aro i 

Santa Cristina d’Aro, més professionals externs. Les activitats varen quedar interrompudes 

per l’arribada de la Covid-19: 

• 5 sessions sobre les 4 R (Reciclar, 

Reutilitzar, Reduir i Repensar), amb un 

total de 128 alumnes (1er de GES). 
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• 5 sessions sobre La colla, els amics i la parella, amb un total de 128 alumnes (1er de 

GES). 

 

• 4 sessions sobre Intimitat i relacions 

íntimes, amb un total de 117 alumnes 

(2on GES). 

 

 

 

 

 

• 4 sessions sobre Estalvi d’aigua, amb un total de 117 alumnes (2on GES). 

 

• 4 sessions sobre Consum de carn, amb un total de 128 joves (3er de GES). 

 

• 4 sessions sobre Sexualitat i relacions Sexuals, amb un total de 128 joves (3er de 

GES). 

 

 

 

 

 

 

 

• 4 sessions sobre Prevenció i consum de tòxics (Alcohol, Tabac i altres drogues), amb 

un total de 128 joves (3er de GES). 

 

• 4 sessions sobre Gestió de les Emocions, amb un total de 130 

joves (4t de GES). 
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Igualment s’ha realitzat les següents activitats extraordinàries: 

• Noves masculinitats, sobre l’heteropatriarcat i els rols de poder. 128 joves assistents 

(3er GES). A càrrec de l’Associació Impactat Teatre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5 sessions sobre Monogràfic de Circ (Acrobàcia, xanques, malabars, equilibris i 

monocicle) amb un total de 128 alumnes (1er de GES). A càrrec de l’Associació 

Pengim Penjam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Agenda i Còmic de Salut 

El setembre de 2020, 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, un nou 

recurs sobre temàtiques relacionades amb la salut i el medi ambient: 

• 600 u. d’Agenda Escolar genèrica amb informació específica sobre la Salut i Medi 

Ambient. Agenda personalitzada per a cada curs. La informació ha comptat amb les 

il·lustracions del Còmic de Salut editat el curs 2017-2018. 
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1er ESO 

- La colla, els amics i la parella 

- Alimentació i hàbits saludable 

- Xarxes socials 

- Les 4R (Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Recuperar) 

 

2n ESO 

- Ciberaddicions 

- Relacions íntimes 

- Esport 

- Estalviem aigua 

 

3er ESO 

- Sexualitat i Prevenció de MTS 

- Drogues i Alcohol 

- Tabac 

- Perspectiva de Gènere 

- Mobilitat Sostenible 

 

4t ESO 

- Gestió de les emocions 

- Presa de decisions 

- Movem-nos amb seguretat 

- Anem de FESTA! 

- Moda Ecofriendly 

 

PFI-PTT Guíxols-Vall d’Aro 

- 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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❖ Aplicació B-Resol 

Les àrees de Joventut de Castell Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro han contractar 

l’aplicació mòbil B-RESOL pels cursos 2019-2020 i 2020-2021. Dirigida a l’alumnat de l’Institut 

Ridaura. Es tracta d’una app que ha servit per a detectar i gestionar casos de bullying, 

ciberbullying, violència masclista, assetjament sexual i trastorns alimentaris com l’anorèxia o 

la bulímia, entre d’altres. 

Durant l’estat d’alarma creat per la crisi de la Covid-19, ambdós ajuntaments i l’INS Ridaura 

van creure convenient posar en funcionament l’aplicació per tal de detectar conflictes 

existents entre els adolescents durant el confinament i actuar davant de situacions que ho 

requereixin. Durant la segona part del curs passat i el curs actual s’han pogut detectar una 

dotzena de casos relacionats  

La descàrrega de l’aplicació per l’alumnat ha estat gratuïta, tant des de Google com d'Apple. 

Un cop descarregada, l’adolescent que ha decidit comunicar-se, ha fet “click” a través de 

l’aplicació activant un xat privat amb un dels professionals de Serveis Socials o Joventut. El 

professional ha rebut el missatge, establint una conversa amb l’adolescent. Igualment, si ha 

estat necessari, el professional ha intervingut en el conflicte per evitar conseqüències majors.   

Un cop finalitzat el curs escolar 2020-202, les àrees de Joventut i l’Institut preveuen donar 

continuïtat al servei mitjançant una nova aplicació gratuïta que el Departament d’Educació 

ha posat a disposició de tots els centres públics, amb el nom d’UsApps. 

 

  



Memòria Pla d’Actuació Anual 
Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro – 2020 

 

21 
 

Il·lustracions de l’Agenda Escolar 2020-2021  
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❖ Grup d’Emancipació Juvenil 

A causa de la pandèmia de la Covid-19, durant el 2020 només s’han pogut treballar 

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 8M - Dia de la Dona). 

Total de 20 joves participants (12 nois i 8 noies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Esport i Joves 

Campionat de Futbol Sala 

celebrat el dia 3 de gener de 2020 

al Pavelló d’Esports.  

Categoria infantil (12 a 14 anys) i 

categoria sènior (15 a 17 anys). 4 

equips a la categoria infantil i 6 

equips a la categoria sènior. Total 

de 31 nois participants.   
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Les activitats V Àgora de Joves, Quina Jove, Taller de capgrossos, Sant Jordi, Karaoke no 

Sexista, Taller de teatre de l’oprimida 25-N i Tallers de cuina van quedar anul·lades a causa 

de la pandèmia de la Covid-19 i reprogramades al Pla d’Actuació Anual (PAA) 2021. 

 

Línia de treball: Participa 

❖ Servei Comunitari 2020  

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 2020, no s’han pogut realitzar cap dels següents serveis comunitaris a causa de 

la Covid-19: 

• Trail Walker (Control i avituallament a la prova esportiva), 8h de voluntariat.  

• Parc Infantil de Nadal (Supervisar tallers i activitats lúdiques), 25h de voluntariat.  

• Embolicar regals Rua de Reis Mags, 5h de voluntariat.  

• Festa de Sant Jordi (Col·laboració en vestir capgrossos, cercavila i xocolatada), 7h 

de voluntariat.  

• MIC Futbol (Recepció, acompanyament, entrega d'aigües i obsequis als equips 

participants, aplegapilotes, obrir i tancar vestuaris, etc.), 35h de voluntariat.  

• Espai Nadó del Punt d’Igualtat (tasques administratives), 35h de voluntariat.  

• Campanya “Una poma per la vida” en motiu de l’Esclerosi Múltiple, 16 hores de 

voluntariat.  

• Campanya Gran Recapte d’Aliments, 3 hores de voluntariat.  

 

 

❖ Programa Carnet Jove de Santa Cristina d’Aro 2018-2021 

El Carnet Jove va néixer  l’estiu de 2013. L’any 2020, el carnet jove municipal -dirigit a 

joves de 12 a 31 anys- s’ha actualitzat a 329 socis/es (dels quals 159 són noies i 170 són noies) 
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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.  

 

❖ Associació Juvenil Cristinenca 

Durant l’any 2020, l’Associació Juvenil Cristinenca va emprendre un servei comunitari 

de subministraments a la població de risc, que va posar en marxa a mitjans del mes de març 
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de 2020, coincidint amb l’inici del primer estat d'alarma. El servei va allargar-se fins ben 

entrada la segona fase del desconfinament i coincidint amb la desescalada de les restriccions. 

Durant tot aquest temps, l'entitat juvenil va realitzat un total 

de 88 serveis d'atenció a persones del municipi, els quals 

inclouen compres de subministraments bàsics, alimentació, 

farmàcia, veterinària i serveis de suport a Càritas. Del total 

de serveis, 43 van realitzar-se en urbanitzacions (2 a 

Rosamar, 9 a Roca de Malvet, 5 a Bell-Lloc, 3 al Golf Costa 

Brava, 4 a Les Teules, 5 a Sant Miquel d'Aro i 15 al barri de 

Salom). Els 45 serveis restants van portar-se a terme dins del 

nucli urbà.  

A banda de les atencions a persones vulnerables durant el confinament, l'entitat també 

realitzar les següents accions: 

• Repartir, porta a porta i de forma setmanal, les tasques educatives a infants de 

l'Escola Pedralta. 

• Repartir la informació relativa al període de preinscripció de l'Escola Bressol 

Municipal Guirigall a 75 famílies residents al municipi. 

• Confeccionar i repartir, amb la col·laboració del col·lectiu Modistes Solidàries, 100 

mascaretes de roba gratuïtes per a joves del municipi.        

• Ajudar l’alumnat de primària i primer cicle de secundària en les tasques educatives, 

revisions de treballs, TDR i tècniques d’estudi a través de videotrucada i durant el 

confinament domiciliari.  

• Emplenar els balcons, les finestres i 

les xarxes socials de Santa Cristina 

d'Aro de decoració amb detalls de 

Sant Jordi, recomanacions de llibres, 

contes, fotos i vídeos per passar la 

diada de Sant Jordi en confinament i 

amb els hashtags #SantJordiACasa i 

#JovesCristinencsAmbSantJordi. 
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El conjunt de tasques solidàries de l’entitat varen ser recollides al dossier "Experiències de 

joventut activa en temps de confinament" , editat durant el darrer trimestre de 2020 per la 

Direcció General de Joventut.  

Durant l’estiu de 2020 i coincidint amb el període de 

relaxació de les restriccions, l’Associació Juvenil 

Cristinenca va organitzar dues sessions d’autocine  amb 

totes les recomanacions sanitàries i de distanciament 

interpersonal. L’activitat va realitzar-se a l’esplanada de 

l’antic camp de futbol, darrera del Pavelló d’Esports, 

amb una participació de 80 vehicles i 152 persones a la 

primera sessió, i, 61 vehicles i 156 persones a la segona 

sessió.  

 

Es va utilitzar una pantalla LED de format 16:9 i un sistema d'àudio amb emissor FM, per tal 

que el públic assistent pogués seguir les projeccions a través de la ràdio dels seus vehicles. 

L’entitat va oferir servei de bar a tots els espectadors dels vehicles a preus populars.   

 

❖ 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 16 joves de 12 a 16 anys (6 

noies i 10 nois) durant el mes de juliol de 2020. La dinamització i formació dels i les joves és a 

càrrec de l’empresa ANNCON S.L.. L’estiu de 2020 varen realitzar-se les següents activitats 

extraordinàries amb totes les mesures de prevenció i protecció de la Covid-19: 

• Sortida amb Caiac i Paddle surf de l’entorn 

marí amb l’Escola de Vela i Kayak Sant Pol.  

  

https://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/participacio_i_solidaritat/Experiencies_Joventut_Activa-v2.pdf
https://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/participacio_i_solidaritat/Experiencies_Joventut_Activa-v2.pdf
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• Tir amb arc al camp de pràctiques del costat de la 

deixalleria municipal a càrrec de l’Associació Esportiva 

Matxacuca.  

 

 

 

 

 

 

• Circuit de tirolines, ponts penjants i ràpel al Parc 

Aventura Costa Brava de Castell-Platja d'Aro.  

 

 

 

 

 

• Visita a la granja de Can Pijoan de Solius per conèixer el 

procés d'obtenció de la llet de vaca. 

 

 

 

 

 

 

• Raid d’Aventura amb BTT a la zona esportiva de Santa 

Cristina d'Aro. A càrrec de l’Associació Esportiva Matxacuca. 
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❖ Esquiada Jove a la neu: 

 L’Esquiada Jove 2020 va realitzar-se a l’Estació d’Esquí La Molina de forma conjunta amb 

l’àrea de Joventut de Castell Platja d’Aro, per a la pràctica de l’esquí, l’snowboard i les 

raquetes de neu. Es va realitzar abans de l’arribada de la pandèmia, el dia 1 de febrer amb la 

participació de 27 joves de 12 a 18 anys (13 noies i 14 nois) i 3 educadors acompanyants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’any 2020, no s’han pogut realitzar les següents sortides de lleure a causa de la Covid-

19: 

• Sortida Jove de Setmana Santa 

• Sortida al Parc Port Aventura 

• Sortida al Parc Aquadiver 
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❖ Cessions de la Zona Jove a entitats i associacions 

Durant el 2020 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 la creació d’un espai ben equipat a 

disposició d’entitats i agrupacions que vulguin realitzar qualsevol tipus d’activitat lúdica, 

social, cultural. A causa de la Covid-19, l’àrea de Joventut només ha realitzat la cessió a 3 

entitats municipals: 

• Associació Juvenil Cristinenca (un cop al mes, només els membres de la Junta 

de l’entitat) 

• AFA Escola Pedralta (gener i febrer de 2020, per preparar les disfresses de 

Carnaval) 

• Programa de Formació i Inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball 

(PFI-PTT), grup d’Atenció al Client i Vendes (de dilluns a divendres de 09 a 14 

h) 

S’han hagut de cancel·lar les següents reserves de l’espai: 

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

• Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa (Blanes) 

 

 

❖ Pressupostos Participatius de Joventut 

A la trobada celebrada el novembre de 2020 amb 

presència dels regidor de Participació, Jaume Quintana i la 

regidora de Joventut, Imma Martí; l’Assemblea de Joves 

constituïda per 16 persones de 16 a 25 anys va consensuar 

7 propostes pel 2021: 

1. Millores a la pista d’Skate de la zona esportiva 

2. Condicionar un espai allunyat del nucli urbà per a joves 

3. Espai cèntric multiesport a la zona de la Teulera amb pista de bàsquet i vòlei-

platja 

4. Pavimentar el camp de terra de la pista coneguda popularment com “les portes” 

5. Més fonts públiques a les places del nucli urbà 

6. Estructures de joc per animals al pipi can 

7. Estructura amb sostre més font d’aigua al parc esportiu de l’street workout
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3. ESTRUCTURA TÈCNICA  I DESPESES DEL SERVEI LOCAL DE JOVENTUT 

 

 

Nombre 

 

Gènere 

 

Lloc de treball 

 

Hores setmanals de 

dedicació 

 

Tipus de contractació 

 

Categoria laboral 

 

Període de contractació 

 

Cost total 
2020 

Data d’inici Data final 

 

 

1 

 

 

Home 

 

 

Tècnic de l’Àrea de 

Joventut 

 

 

35 hores 

 

 

Funcionari interí 

 
 
 

Subgrup A2 
 

 

 

01/08/2018 

 

 

31/07/2021 

 
 
 
41.983,12 € 

 

Subtotal despeses 

personal 

 
41.983,12 € 
 



31 
 

4. DESPESES I INGRESSOS DEL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL 2020 

 

RESUM DESPESES PLA D'ACTUACIÓ ANUAL 2020     

    DESPESES 
 

Forma't  

 
Import  

Programa PFI-PTT 2019-2020 3.224,02 € 

Conveni Càritas Diocesana Girona. Servei d'Intervenció Educativa (SIE) 4.500,00 € 

Curs d'Anglès - nivell Avançat (B1 i B2) 1.050,00 € 

Curs d'Anglès - nivell Intermig 1 (A2 i B1) 690,00 € 

Curs d'Anglès - nivell Intermig 2 (A2 i B1) 990,00 €  

Curs d'Anglès - nivell Inicial (A2) 930,00 € 

Curs de Monitor de lleure infantil i juvenil 5.300,00 € 

Curs i taller de Percussió 2.100,00 €  

 
Informa't i Ocupa't  Import  

Disseny i impressió imatge serveis i recursos de l’àrea de Joventut 1.226,94 € 

Impressora Carnet Jove Municipal  308,88 € 

 
Cuida't  

 
Import  

Obres de teatre, tallers i xerrades del Punt Jove de Salut 3.286,43 € 

Agenda de Salut i Medi Ambient 1.577,11 € 

App B-Resol 483,52 € 

Participa  

 
Import  

Sortida Jove a la Neu 1.525,50 € 

Colla Jove Percunautes 1.900,91 € 

Capgros Mag Xevi 1.030,05 €  

Campus Jove d'Ajudant de Monitor/a 635,87 € 

Autocinema 1.977,25 € 

Associació Juvenil Cristinenca 762,64 €  

Manteniment 
 

Import 

Millores mobiliari i reparacions Zona Jove 1.793,22 € 

 
Subtotal despeses projectes/accions*  

 
35.292,34 €  

*Pressupost modificat a la baixa degut a la pandèmia de la Covid-19. 
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Total despeses 

  

 
Import 

  

Subtotal despeses personal 

 

41.983,12 € 

 

 
Subtotal despeses projectes/accions 

  

35.292,34 €  

 
TOTAL DESPESES 

 

 
77.275,46 € 

 

 

RESUM INGRESSOS PLA D'ACTUACIÓ ANUAL 2020     

    INGRESSOS 
 

Resum Fonts de finançament 
  

Import 
  

Subvenció Direcció General de Joventut 7.910,00 € 

Subvenció P07 Promoció de la Salut - Diputació de Girona 4.847,72 € 

Subvenció Fundació La Caixa 3.500,00 €  

Total quotes alumnat dels cursos del 1er, 2on i 4t trimestre 2020  3.855,00 € 

Total quotes participants Curs de Monitor de lleure infantil i juvenil 2.425,00 €  

Total quotes participants Sortida Jove a la Neu 765,00 € 

 
Subtotal ingressos externs 

  

23.302,42 € 
  

Fonts pròpies 53.973,04 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PLA D’ACTUACIÓ ANUAL 2020 

  

77.275,46 €  

 

 

 

Santa Cristina d’Aro, 28 de juliol de 2021. 

 

Pol Vancells Roldós 

Tècnic de Joventut de Santa Cristina d’Aro 
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