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1. Presentació 

L’any 2021 ha seguit condicionat per la pandèmia de Covid-19. L´afectació però, no ha estat 

tant acusada com l’any anterior i des de l’àrea de Joventut hem pogut reprendre la majoria 

d’actuacions formatives-educacionals, adaptant també les activitats lúdiques-socials a les 

restriccions que s’anaven dictant a cada moment. Hem continuat posant tots els mitjans 

possibles per pal·liar les conseqüències d’aquestes limitacions en la població jove; recolzant-los, 

assessorant-los i orientant-los a nivell social i emocional.  

Dins d´aquesta programació, voldria destacar diferents accions. En primer lloc, l’èxit de 

participació dels 3 cursos de formació ocupacional per a joves (Assistència Sanitària Immediata, 

Manipulació d’Aliments i Informació Turística) amb elevada inserció laboral durant la 

temporada d’estiu i l’ampliació de l’experiència curricular dels i les participants. En la mateixa 

línia, també voldria destacar la signatura del nou conveni de col·laboració entre els 

Ajuntaments de Santa Cristina d’Aro i Llagostera per a oferir el PFI-PTT d’Auxiliar de vivers i 

jardins a joves del municipi que no obtenen el graduat en ESO. 

En segon lloc el suport en els tràmits en la sol·licitud de beques de caràcter general del Ministeri 

d’Educació, amb un total de 60 tràmits de sol·licitud de beques post obligatòries realitzats i un 

increment molt significatiu de joves del municipi beneficiaris de la beca durant el curs 2020-

2021 respecte de cursos anteriors. 

En tercer lloc, la renovació de les il·lustracions i els continguts de l’Agenda de Salut a partir del 

setembre de 2021 i la major presència de tallers, xerrades i dinàmiques del Punt Jove de Salut a 

l’alumnat de l’INS Ridaura. 

En quart lloc la Mostra de talent “Fot-li que és de Santa!”, una mostra artística per al 

descobriment i exhibició de joves i que va agrupar un total de 52 participants dalt de l’escenari. 

Sens dubte aquesta va ser la gran novetat de la Festa Major 2021. 

Però considero que si hi ha quelcom que cal remarcar, és la contractació de la figura de 

dinamització de la Zona Jove a partir de l’abril de 2021 i l’ampliació de l’horari d’obertura de la 

Zona Jove cada tarda de la setmana, amb l’increment de les activitats lúdiques i de lleure per a 

joves a partir de 12 anys. 
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Per últim no voldria oblidar l’aprovació al ple municipal de desembre de 2021, del nou Pla Local 

de Joventut 2022-2024, l’eina de planificació que recull les estratègies i objectius que han 

d'orientar les polítiques municipals de joventut pels propers anys. És un document flexible, 

participatiu i transversal, que incorpora les aportacions de joves, entitats i les demès àrees 

d'atenció a les persones. 

 

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 2021. 

 

Imma Martí Fontané, regidora de Joventut.  
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2. Pla d’actuació anual (PAA) del Pla Local de Joventut (PLJ): 

*El nou PLJ va aprovar-se a la sessió plenària del mes de desembre de 2021  

  

Municipi: Santa Cristina d’Aro 

Any inici vigència PLJ: 2016 

Any fi vigència PLJ: 2019 

És un PLJ prorrogat a 2021? SÍ 

El 2021 s’ha realitzat un procés d’avaluació 

del PLJ o d’elaboració d’un nou PLJ?* 
SÍ 
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3. Línies de treball o programes 

 

Nom línia de treball o programa Forma’t! 

Correspondència amb reptes del 
PNJCat 
 
 

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut. 

Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l’oferta cultural respongui 

a objectius educatius i socialment cohesionadors. 

Nombre total de 
projectes/actuacions de la línia o 
programa 

9 projectes/actuacions 

Nombre total de 
projectes/actuacions executats 

9 projectes/actuacions 

Valoració de la cobertura assolida 
per les actuacions executades, en 
relació als destinataris previstos 

 

Programa de Formació i Inserció – Pla de Transició al 

Treball (PFI-PTT Guíxols-Vall d’Aro): 6 joves de 16 anys 

participants del perfil Auxiliar de vendes, oficina i 

atenció al públic i 2 joves de 16 i 20 anys respectivament 

participants del perfil Auxiliar d’hoteleria i restauració. 

Acabada la formació, un total de 6 joves s’han reinserit 

al sistema educatiu reglat per la via de l’accés directe a 
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CFGM. Excel·lent participació i implicació dels joves tot i els casos positius de Covid-19, els reiterats períodes 

de quarantena i la realització de classes a distància.  

 

Programa de Formació i Inserció – Pla de Transició al 

Treball (PFI-PTT Llagostera): 1 jove de 16 anys 

participant del perfil Auxiliar de vivers i jardins. Acabada 

la formació, el jove ha realitzat inserció laboral a 

l’estranger (Regne Unit). Tot i el fet de no haver estat 

escolaritzat abans, més els períodes de quarantena i la 

realització de classes a distància el jove va poder finalitzar 

el programa. Cal seguir millorant les actuacions 

destinades a la reinserció de joves al sistema educatiu 

reglat i dins de l’àmbit laboral. 

 

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’agreujament de la bretxa 

digital a causa de la pandèmia de la Covid-19.  
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B) Aula de suport presencial durant l’any 2021. 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 un 

total de 22 reserves (14 de grups de GES i 8 de Batxillerat) amb un total de 52 assistències. El servei s’ha vist 

afectat per les restriccions de mobilitat, les quals no han permès l’assistència presencial regular a la Zona 

Jove.          

 

Servei d’Intervenció Educativa (SIE): Les àrees de Serveis Socials i Joventut 

han establert un nou contracte menor de serveis amb Càritas Diocesana l’any 

2021, per donar resposta educativa, emocional i afectiva a 8 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 la pandèmia de la Covid-19, el PROCICAT ha permès que els 

Serveis d’Intervenció Educativa es realitzessin de forma presencial durant tot 

l’any 2021, amb una participació excel·lent, implicació de l’educadora responsable i tasques de suport d’una 

estudiant en pràctiques de la UdG. Bons resultats acadèmics dels i les joves. El servei es realitza a la Zona 

Jove (dimarts i dijous de 18:00 a 20:00 h). 
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Cursos d’Anglès: nivell bàsic (A2), nivell mitjà (B1) i nivell avançat (B2): 

Durant l’any 2021 l’Àrea de Joventut ha ofert un curs d’anglès de nivell bàsic 

(A1 i A2) amb un total de 23 inscripcions, un curs de nivell mitjà (A2 i B1) amb 

un total de 23 inscripcions, i, un curs de nivell avançat(B1 i B2) amb un total 

de 21 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 2021), 

d’abril a juny (2T 2021) i d’octubre a desembre (4T 2021). Tot i 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. El 

PROCICAT ha permès la realització d’activitats extraescolars de forma presencial durant tot l’any 2021. 
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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 14 a 18 anys. Durant l’any 2021, el curs ha rebut un total de 23 inscripcions. 

• Total joves participants a l’adoració de Reis Mags: 9 joves.  

• Total joves participants a la Mostra de talent Fot-li que és de Santa!: 8 joves. 

• Total joves participants a la Rua Carnaval d’estiu a la Santa Market: 8 joves. 

• Total joves participants al PIDCES de Nadal a l’INS Ridaura: 7 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) van quedar anul·lades a causa de la Covid-19. 
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Curs d’Assistència Sanitària Immediata (30 hores): Curs intensiu 

durant les vacances de Setmana Santa 2021, per a joves a partir de 

16 anys i a càrrec de Creu Roja Girona. Tot i la pandèmia de la 

Covid-19, el PROCICAT va autoritzar la formació presencial, així 

que el curs va realitzar-se en 2 grups a la Zona Jove i al Pavelló 

Municipal d’Esports respectivament, del 29 de març a l’1 d’abril de 

matins i tardes. Total de 39 joves participants  (22 noies i 17 nois) . 

Gran èxit de participació al curs. 

 

Curs de Manipulació d’Aliments (4 hores): Curs obert a joves, de 16 a 29 anys. 

Adreçat a joves 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 va lliurar-se certificat acreditatiu. Èxit de participació amb 

un total de 17 places cobertes (15 noies i 2 nois). 
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Curs d’Informació Turística (20 hores): Curs obert a joves, de 16 

a 29 anys. Adreçat a joves que anys que volen formar-se en la 

gestió de serveis d’informació turística d’un destí i/o activitat i 

donar informació al visitant en càmpings i hotels, oficines de 

turisme, fires, festivals o espectacles. Un cop finalitzat el curs va 

lliurar-se certificat acreditatiu. Èxit de participació amb un total 

de 16 places cobertes (13 noies i 3 nois).  

Valoració de la coordinació amb els 
diversos agents implicats en les 
actuacions executades 

Programa de Formació i Inserció – Pla de Transició al Treball (PFI-PTT Guíxols-Vall d’Aro): Coordinació 

trimestral amb el professorat responsable dels joves i l’equip tècnic gestor format pels Ajuntaments de Sant 

Feliu de Guíxols (Àrea d’Ensenyament), Castell-Platja d’Aro (Àrea de Joventut) i Santa Cristina d’Aro (Àrea 

de Joventut); amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Més el teixit associatiu, 

comercial i empresarial de Guíxols-Vall d’Aro.  

 

Programa de Formació i Inserció – Pla de Transició al Treball (PFI-PTT Llagostera): Coordinació trimestral 

amb el professorat responsable dels joves i l’equip tècnic gestor format pels Ajuntaments de Llagostera 

(Àrea d’Ensenyament) i Santa Cristina d’Aro (Àrea de Joventut); amb el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya.  

 

Espai educatiu “Forma’t i Participa”: Coordinació trimestral entre l’INS Ridaura i l’Àrea de Joventut.  
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Servei d’Intervenció Educativa (SIE): Coordinació trimestral entre l’educadora social responsable del 

projecte (Càritas Diocesana de Girona), Serveis Socials i l’Àrea de Joventut).  

Cursos d’Anglès, nivells bàsic (A2), mitjà (B1) i avançat (B2): Coordinació trimestral (coincidint amb cada 

període d’inscripcions) entre l’Àrea de Joventut i els 2 formadors dels cursos.  

 

Curs de Percussió: Coordinació 3 cops l’any entre el formador percussionista, l’àrea de Festes i l’Àrea de 

Joventut, coincidint amb cada període trimestral d’inscripció al curs.  

 

Curs d’Assistència Sanitària Immediata (30 hores): Coordinació entre Creu Roja Girona i les àrees 

d’Ocupació, Esports i Joventut.  

 

Curs de Manipulació d’Aliments (4 hores): Coordinació entre la Fundació Ad Qualitatem i l’àrea de Joventut. 

 

Curs d’Informació Turística (20 hores): Coordinació entre la Fundació Ad Qualitatem i l’àrea de Joventut. 

 
Valoració global de la línia de treball 
o programa en relació als objectius 
operatius plantejats 

 

La valoració global de la línia és notable atès que les accions, tot i l’arribada de la Covid-19, han aconseguit 

complir els objectius operatius plantejats al Pla d’Actuació Anual 2021: 

A.1 Proporcionar a joves que no obtenen el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) la possibilitat 

d’accedir al Programa de Formació i Inserció, en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PFI-PTT). 
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A.2 Fomentar la continuïtat al sistema educatiu de joves en l’etapa de l’educació secundària i post 

obligatòria, per mitjà de l’Espai Forma't i Participa!, un nou servei basat en la cessió de dispositius 

electrònics a joves vulnerables i en una aula oberta a la població jove de suport en els estudis.  

A.3 Oferir a infants i joves en risc d’exclusió social un Servei d’Intervenció Educativa (SIE). Es tracta d’un reforç 

escolar extern a l’aula per a fer front les necessitats socials i d’aprenentatge de forma personalitzada. 

A.4 Oferir a la joventut formacions intensives i/o de curta durada, que permetin afegir valor a l’experiència 

formativa i incrementar les possibilitats d’inserció, d’acord amb la realitat laboral i econòmica del territori. 
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Nom línia de treball o programa Informa’t i Ocupa’t 

Correspondència amb reptes del 
PNJCat 
 

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut 

Nombre total de 
projectes/actuacions de la línia o 
programa 

4 projectes/actuacions 

Nombre total de 
projectes/actuacions executats 

4 projectes/actuacions 

Valoració de la cobertura assolida 
per les actuacions executades, en 
relació als destinataris previstos 

 
Servei d’Ocupació Municipal (SOM): Durant l’any 2021 un total de 32 joves de 16 a 30 anys del municipi han 

estat usuaris del Servei d’Ocupació Municipal. 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. Actuació que incideix en els àmbits de la Joventut, l’Ocupació i l’Emancipació. 

Punt d’Informació Juvenil (PIJ): El Punt d’Informació Juvenil és un servei d’informació, assessorament, 

orientació i documentació sobre diversos temes adreçats a joves: Educació (reglada i no reglada), Ocupació, 

Lleure, Oci i Cultura, Habitatge, Salut, Mobilitat, Carnet Jove... Els destinataris han estat joves de 14 a 31 

anys. A continuació es detallen els tràmits d’inserció laboral i/o formació ocupacional  realitzats des del PIJ 

durant l’any 2021: 
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• Programa Garantia Juvenil. 1 jove inscrit al Programa Integral de Qualificació i Ocupació en 

l’itinerari formatiu Control d’accessos (Cambra de Comerç de Palamós). 

 

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

l’itinerari formatiu d’Auxiliar de Magatzem amb manipulació de carretons (Viver d’empreses 

Altamar, Sant Antoni de Calonge). 

 

• Programa Garantia Juvenil. Concessió de 3 contractes de pràctiques 

per a persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 

Catalunya, amb els següents perfils professionals: 

 
- Tècnic/a d’Educació Infantil a l’Escola bressol municipal (grup C1) 

- Tècnic/a d’Auxiliar Administratiu/va (grup C2) 

- Tècnic/a auxiliar en Gestió Forestal i Medi Natural (grup C1) 

 

• Programa Garantia Juvenil. 1 concessió de subvenció per a 

l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2021. 

Total de joves del municipi inscrites al Programa Garantia Juvenil (dades de l’Oficina de Treball de Palamós, 

desembre de 2021): 140 joves de 16 a 29 anys. Es comptabilitzen les persones donades d'alta, desocupades, 

beneficiàries i no beneficiàries. 
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• Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació (IDFO). 2 joves inscrit a Carnet 

professional en Operació de carretons (Lloret de Mar i Girona).   

 
 

• Tràmits en la preinscripció a estudis reglats (CFGM i CFGS). Total de 8 preinscripcions 

realitzades. 

 

• Tràmits en la preinscripció a estudis de PFI-PTT. Total de 5 preinscripcions al perfil d’Atenció al 

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

del PFI-PTT Guíxols-Vall d’Aro; i 2 preinscripcions al perfil de Vivers i Jardineria del PFI-PTT de 

Llagostera.    

 

• Tràmits d’accés als cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística (CNO). Total 

de 3 derivacions realitzades. 

 

• Tràmits d’accés a l’Escola d’Adults de Sant Feliu de Guíxols. Total d’1 tràmit d’accés realitzat. 



Memòria Pla d’Actuació Anual 
Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro – 2021 

 

18 
 

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

d’Educació, Cultura i Esports. Total de 60 tràmits de sol·licitud de beques post 

obligatòries realitzats. 

 

• Servei de copisteria de la Zona Jove. Total de 31 atencions realitzades. 

 

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

municipals. Total de 162 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 15 assistències realitzades (9 noies 

i 6 nois).  

 
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. 

Punt d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària (PIDCES):  El tècnic de Joventut es 

desplaça 1 cop a la setmana a l’INS Ridaura, coincidint amb l’hora del primer descans (de 10:15 a 10:45h), per 
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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, recursos i serveis (Punt d’Informació Juvenil) i dels tallers i dinàmiques 

(Dinamització Zona Jove). 

Bona execució del PIDCES, tot i que durant l’any 2021 s’ha realitzat de forma parcial degut a la pandèmia de 

la Covid-19. No s’han pogut realitzar les sortides (Sortida Jove de Setmana Santa, Sortida a Parc Port 

Aventura i Sortida Parc Aquadiver). La qualitat i regularitat del servei ha millorat coincidint 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.  

Servei de Mobilitat Internacional: L’Àrea de Joventut ha engegat el servei d’assessorament en Mobilitat 

internacional (pràctiques professionals, voluntariat europeu, camps de treball, etc.). Per a joves a partir de 

14 anys. Total de 2 atencions realitzades. 

Valoració de la coordinació amb els 
diversos agents implicats en les 
actuacions executades 

 

Servei d’Ocupació Municipal (SOM): Coordinació trimestral entre l’Àrea d’Ocupació i Promoció Econòmica 

i l’Àrea de Joventut.  
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Punt d’Informació Juvenil (PIJ): Derivació de casos a Servei d’Ocupació Municipal, Punt d’Igualtat, Serveis 

Socials, Escola de Música, Biblioteca i Àrea de Joventut, INS demarcació de Girona, la Cambra de Comerç de 

Sant Feliu de Guíxols i Palamós, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Consell Comarcal del Baix 

Empordà i el Departament d’Ensenyament, l’Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació 

(IDFO) i el Consorci per la Normalització Lingüística (CNO).  

 

Punt d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària (PIDCES): Coordinació entre les 

àrees de Joventut de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, amb la direcció de l’INS Ridaura. 

 

Servei de Mobilitat Internacional: Coordinació entre la Direcció General de Joventut (serveis territorials de 

Girona) i altres organismes i programes: COCAT, programa TLN Mobilicat, Eurodissea, Projectes Singulars, 

etc.).     

Valoració global de la línia de treball 
o programa en relació als objectius 
operatius plantejats 

 

La valoració global de la línia és notable, atès que les accions han aconseguit complir la majoria d’objectius 

operatius plantejats al Pla d’Actuació Anual: 

B.1 Donar a conèixer el Servei d’Ocupació Municipal (SOM) a una part substancial de la joventut que està en 

edat d’accedir al món laboral. 

B.2 Informar, assessorar, gestionar i derivar a partir del Punt d’Informació Juvenil, ubicat a les dependències 

de la Zona Jove. 
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B.3 Oferir un Punt d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària (PIDCES), amb la voluntat 

de consolidar un espai d’atenció presencial estable a l’INS Ridaura i capaç de posar a l’abast del jovent els 

recursos informatius d’interès del punt B.2.  
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Nom línia de treball o programa Cuida’t i Emancipa’t! 

Correspondència amb reptes del 
PNJCat 
 

Repte 4. Promoure la vida saludable en la joventut 

Nombre total de 
projectes/actuacions de la línia o 
programa 

6 projectes/actuacions  

Nombre total de 
projectes/actuacions executats 

5 projectes/actuacions 

Valoració de la cobertura assolida per 
les actuacions executades, en relació 
als destinataris previstos 

 

Punt Jove de Salut a la Zona Jove: Durant l’any 2021 les consultes i/o atencions individualitzades de joves 

entre els 12 i els 31 anys s’han abordat des de diferents àmbits de consulta:  

• Activitat esportiva, 8 atencions. 

• Drogues i addiccions, 7 atencions. 

• Salut sexual i MTS, 5 atencions 

• Servei d’Atenció integral LGTBI o SAI, 9 atencions. 

En total s’han fet 29 atencions entre les àrees d’igualtat i Joventut, de les quals 11 han estat noies i 18 han 

estat nois. 

Punt Jove de Salut a l’INS Ridaura: Durant l’any 2021 s’han tractat diverses temàtiques de salut, en forma 

de xerrada/taller/dinàmica, dirigides a l’alumnat de 1er i 2on cicle de GES (joves de 12 a 16 anys) i Batxillerat. 



Memòria Pla d’Actuació Anual 
Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro – 2021 

 

23 
 

A càrrec dels i les professionals de les àrees de Joventut de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, més 

professionals externs. Tot i la pandèmia de la Covid-19, les activitats han pogut realitzar-se en la seva 

totalitat: 

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

• 4 sessions sobre Sexualitat i relacions Sexuals, amb un total 

de 138 joves (1er de GES) i 104 joves (4t de GES). 

• 4 sessions sobre Prevenció i consum de tòxics (Alcohol, 

Tabac i altres drogues), amb un total de 116 joves (3er de 

GES).  

• 4 sessions sobre Gestió de les emocions i meditació, amb un 

total de 59 joves (1er Batx) i 43 joves (2on Batx). 

• 4 sessions sobre Presa de 

decisions, amb un total de 50 joves (1er Batx) i 56 joves (2on Batx). 

• 5 sessions sobre la Seguretat a internet i a les xarxes socials, amb un  

total de 106 joves (2on de GES). 

• 4 sessions de sensibilització “No et frenis a la vida” sobre els accidents 

de trànsit, amb un total de 78 joves (4t de GES).    

• 2 sessions sobre Drets laborals, amb un total de 50 joves (1er de Batx). 
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Igualment s’han realitzat les següents activitats extraordinàries: 

• Noves masculinitats, sobre l’heteropatriarcat i els rols de poder, amb un  total de 102 

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

• Què passa amb el WhatsApp?!, sobre violència masclista a les XXSS, amb un total de 

145 joves (2on de GES). A càrrec de l’Associació de teatre Kilalia. 

• Taller de pintura mural sobre igualtat i feminisme amb un total de 20 joves 

participants de Servei Comunitari de 4t de GES.   

• Disseny i impressió del protocol municipal de Bullying, a càrrec de les 

àrees de Joventut i Serveis Socials de Castell-Platja d’Aro i Santa 

Cristina d’Aro. Total de 600 u. de tríptic repartides a l’alumnat de GES 

i Batxillerat.  

 

• Creació Grup d’Escriptura Creativa sobre contes de Diversitat 

familiar, amb la participació d’1 jove de 2on de GES, 7 joves de 4t de 

GES i 2 joves de Batx.  
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Agenda de Salut i Medi Ambient: L’any 2021, les àrees de Joventut de 

Castell-Platja d’Aro i de Santa Cristina d’Aro han tornat a editar de 

forma conjunta, per l’alumnat de GES i Batxillerat de l’Institut Ridaura, 

un nou recurs sobre temàtiques relacionades amb la salut i el medi 

ambient: 

 

• 800 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 

il·lustracions renovades. 

1er ESO 

- Relacions 

- Alimentació i hàbits saludable 

- Xarxes socials 

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

 

2n ESO 

- Ciberaddicions 

- Intimitat i relacions íntimes 

- Bullying 

- Estalviem aigua 

 

3er ESO 

- Sexualitat  

- Drogues i addiccions 
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- Igualtat de gènere i diversitat sexual 

- Alimentació i sostenibilitat 

 

4t ESO 

- Gestió de les emocions 

- I ara què? 

- Movem-nos amb seguretat 

- Conductes de risc durant l’oci nocturn 

- Moda Ecofriendly 

 

1er de Batxillerat 

- Gestió de l’estrès 

- Emprenedoria 

- Presa de decisions 

- Canvi climàtic 

 

2on de Batxillerat 

- Consum conscient 

- Drets laborals 

- Emancipació juvenil 

- Gestió de l’estrès 

 

PFI-PTT Guíxols-Vall d’Aro 

- Gestió de l’estrès 

- Conductes de risc durant l’oci nocturn 

- Drogues i addiccions 

- Igualtat de gènere i diversitat sexual 
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Esport i Cultura juvenil: S’han realitzat les següents activitats esportives: 

• Tastets esportius: Ping-pong a l’INS Ridaura, a càrrec del Club Tennis Taula Santa Cristina d’Aro. 

• Tastets esportius: Curses d’orientació a l’INS Ridaura, a càrrec de l’A.E. Matxacuca. 

• Tastets esportius: 3x3 de bàsquet a l’INS Ridaura, a 

càrrec del Club Bàsquet Cristinenc. 

• Tastets de cultura juvenil: Exhibició de dansa urbana 

amb l’acadèmia One Unity Dance Studio. 

• Tastets de cultura juvenil: Exhibició de percussió amb la 

Colla jove Percunautes.   

• 5 sessions sobre 

Monogràfic de Circ (Acrobàcia, xanques, malabars, equilibris i monocicle), 

amb un total de 116 alumnes (3er de GES). A càrrec de l’Associació Pengim 

Penjam. 
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Àgora de Joves: Dinàmica sobre Bretxa digital i Desigualtat juvenil, amb un total de 104 joves de 4t d’ESO. 

Organitzada per les àrees de Joventut de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro amb la col·laboració de 

l’INS Ridaura. 

 

L’activitat Grup d’Emancipació Juvenil no s’han portat a terme a causa de 

les restriccions dictades pel PROCICAT arrel de la pandèmia de la Covid-

19. 

Valoració de la coordinació amb els 
diversos agents implicats en les 
actuacions executades 

 

Punt Jove de Salut a la Zona Jove: Coordinació bimensual (5 cops l’any) entre l’Àrea de Joventut i l’Àrea 

d’Igualtat de Santa Cristina d’Aro, estudi i derivació de casos. Des del darrer trimestre de 2021 es compta 

amb un nou Servei d’Atenció Integral adreçat a tota la població i molt especialment a aquelles joves que han 

patit, pateixin o siguin susceptibles de patir qualsevol situació de discriminació per LGTBI-fòbia. El servei 

ofereix xerrades i tallers, i consultes/atencions individualitzades.  

 
Punt Jove de Salut a l’INS Ridaura: Coordinació trimestral entre les àrees de Joventut i Serveis Socials de 

Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, empreses i entitats externes, i la Coordinació d’Estudis de l’INS 

Ridaura. 
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Agenda de Salut i Medi Ambient: Coordinació semestral entre les àrees de Joventut de Castell-Platja d’Aro 

i Santa Cristina d’Aro, amb la col·laboració de la coordinació pedagògica de l’INS Ridaura.  

 

Esport i Cultura juvenil: Coordinació trimestral entre l’àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro, el 

professorat d’Educació Física de l’INS Ridaura i les entitats esportives municipals. 

Valoració global de la línia de treball 
o programa en relació als objectius 
operatius plantejats 

 

La valoració global de la línia és notable, atès que ha estat possible desenvolupar 4 de les 6 accions 

previstes. Les accions realitzades han aconseguit complir els objectius operatius plantejats:  

C.1 Assessorar, orientar i derivar a joves en referència a consultes sobre la salut i demés temàtiques 

d’actualitat que afecten a la població juvenil, per mitjà del Punt Jove de Salut. 

C.2 Desplegar el Punt Jove de Salut, partint de tres espais d’influència: Zona Jove, INS Ridaura i Grup 

d’Emancipació Juvenil. 

C.3 Editar o facilitar material divulgatiu informatiu i de prevenció. 

C.4 Realitzar actuacions (xerrades, tallers i dinàmiques de grup) sobre prevenció. 

C.5 Fomentar la pràctica de l’esport, facilitant l’accés de la joventut a les instal·lacions públiques existents i 

proporcionant nous espais urbans adaptats als interessos del jovent on es permetin esports de cultura 

urbana.    

C.6 Fomentar les noves actuacions i/o reciclatge d’aquestes a partir de les necessitats juvenils  

detectades. 
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C.7 Coresponsabilitzar tots els agents que intervenen en la generació d’estils de vida i hàbits de salut 

(l’entorn, la família, el lleure educatiu, el grup d’iguals, l’escola o els mitjans de comunicació) per prevenir les 

conductes de risc.  

C.8 Detectar l’aparició de nous fenòmens, patologies o comportaments que impliquin un risc per a la salut 

del jovent per adaptar els serveis o desenvolupar les accions de prevenció corresponents. 
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Nom línia de treball o programa Participa i Diverteix-te! 

Correspondència amb reptes del 
PNJCat 
 

Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu 

Nombre total de 
projectes/actuacions de la línia o 
programa 

20 projectes/actuacions 

Nombre total de 
projectes/actuacions executats 

13 projectes/actuacions 

Valoració de la cobertura assolida 
per les actuacions executades, en 
relació als destinataris previstos 

 

Projecte de Servei Comunitari: Joves de 4art de GES de l’INS 

Ridaura han de realitzar un total de 10 hores obligatòries de servei 

comunitari durant el curs escolar, participant en: 

• Recursos, serveis i activitats de curta durada (màxim de 15h 

per cada servei comunitari).        

• Recursos, serveis i activitats de llarga durada (un sol servei 

comunitari de 35h).      

El Projecte de Servei Comunitari amb l’alumnat de 4t curs de GES de l’INS Ridaura, anualitat 2021, ha 

comptat amb els següents serveis realitzats: 

• Campanya “Una poma per la vida” en motiu de l’Esclerosi Múltiple, 6 joves participants.  

• Grup d’Escriptura Creativa sobre contes de Diversitat familiar, 4 joves participants. 
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• Grup d’Il·lustració Creativa sobre contes de Diversitat familiar, 3 joves participants. 

• Decoració patge reial al Parc Infantil de Nadal, 3 joves participants. 

• Figurants a la Rua de Reis Mags, 6 joves participants. 

• Revetlla i festa de Sant Jordi (Col·laboració en vestir capgrossos, 

cercavila i xocolatada), 6 joves participants.  

• Mural amb els colors de la bandera Trans a la Zona Jove, 8 joves 

participants. 

 

Programa Carnet Jove de Santa Cristina d’Aro: L’any 2021, el carnet jove municipal -dirigit a joves de 12 a 

31 anys- s’ha actualitzat a 367 socis/es (dels quals 166 són noies i 201 són nois) i 55 establiments 

col·laboradors de la Vall d’Aro (Santa Cristina d’Aro, Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols). 

 
Pressupostos Participatius de Joventut: L’any 2021 no hi ha hagut convocatòria del Pressupost Participatiu 

municipal i no s’ha convocat l’Assemblea de Joves. El proper Pressupost Participatiu es convocarà durant 

l’exercici 2022.  

 

Associació Juvenil Cristinenca: L’any 2021, l’activitat de l’Associació Juvenil Cristinenca ha estat parada a 

causa de la pandèmia de la Covid-19. El passat mes de desembre l’entitat de joves va comunicar a l’àrea de 

Joventut que no seguirà en actiu i que està disposada a fer el relleu a una nova generació de joves que 

disposin de més temps i amb ganes de reprendre l’activitat ludicofestiva. L’Associació va crear-se l’any 2017 
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i ha estat en actiu durant 4 anys. Actualment l’àrea de Joventut està pendent d’obrir un procés participatiu 

amb l’objectiu de trobar un nou grup de joves que liderin l’associació.    

 

Campanya a Santa Cristina d’Aro, les coses pel seu nom!: Quiz Instagram 

Stories sobre Llenguatge No Sexista, en el marc del Dia de la Dona i amb 

repartiment de premis a les persones joves guanyadores. Total de 54 joves que 

varen finalitzar totes les preguntes del concurs. 

 

 

Concurs Tik Tok Carnaval: Concurs de disfresses “Carnaval confinat Santa 

Cristina d’Aro”, que va recopilar vídeos a la xarxa social TikTok. Van establir-se 

2 categories a premiar: millor disfressa individual i millor disfressa de grup 

estable de convivència. En total es van repartir 2 premis per categoria (vals de 

compra per a comerços i/o establiments locals). Total de 9 participacions 

individuals i 6 de grup estable. 

 

 

Mostra de talent Fot-li que és de Santa!: La Mostra de talent jove Fot-li que és de Santa! ha estat la gran 

novetat de la Festa Major 2021. Una oportunitat per al descobriment i exhibició de joves del municipi que 

actuen en diferents àmbits artístics: música rap i pop, òpera, dansa urbana, teatre, monòleg i percussió. El 

dia de la mostra va coincidir amb el final del Pregó que inaugura la Festa Major a l’escenari exterior de l’Espai 



Memòria Pla d’Actuació Anual 
Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro – 2021 

 

34 
 

Ridaura, reunint un total de 52 joves i dotze actuacions davant de tres-cents espectadors. Tots els 

participants van rebre un certificat acreditatiu i un obsequi per la seva participació. 
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Street Room El misteri de les 4 claus: El misteri de les 4 claus de Santa 

Cristina d’Aro va ser l’atracció dels joves durant la passada Setmana 

Santa. Un joc d'enigmes i pistes, per a equips. Va realitzar-se el 

dissabte 27 de març durant tot el matí en espais exteriors i interiors 

de l'Església, la Biblioteca Municipal, l'Escola Pedralta i l’Oficina de 

Turisme. Van participar-hi un total de 35 joves repartits en 10 equips. 

Igualment es va comptar amb la col·laboració d’actors i actrius del 

grup de teatre social de Santa Cristina.    

 
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 27 joves de 12 a 16 anys (13 noies 

i 14 nois) durant el mes de juliol de 2021. La dinamització i formació dels i les joves és a càrrec de l’empresa 

ANNCON S.L.. L’estiu de 2021 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.  

• Tir amb arc al camp de pràctiques del costat de la 

deixalleria municipal a càrrec de l’Associació Esportiva 

Matxacuca.  
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• Circuit de tirolines, ponts penjants i ràpel al Parc Aventura Costa Brava de 

Castell-Platja d'Aro. 

• Visita a Bowling d’Aro de Castell-Platja d'Aro.  

• Visita a l’ADF Gavarres Marítima. Jornada de coneixement de la prevenció i 

pràctiques d’extinció d’incendis forestals.  

 

 

Batucades de la Colla Jove Percunautes: Durant l’any 2021 la colla de percussió local només ha pogut 

participar de les següents cercaviles:  

• Adoració de Reis Mags: 9 joves.  

• Mostra de talent Fot-li que és de Santa!: 8 joves. 

• Rua Carnaval d’estiu a la Santa Market: 8 joves. 

• PIDCES de Nadal a l’INS Ridaura: 7 joves. 

 

 

No s’han pogut realitzar les següents actuacions programades a causa de la Covid-19: 

• Timbalada Ganxona (Sant Feliu de Guíxols)  

• Cercavila de Festa Major de Santa Cristina d’Aro 

• Festival Espurnes de Llagostera 

• Cercavila de Festa Major del Pont Major (Girona) 
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• Cercavila de la Festa de la Joventut de Platja d’Aro 

 

Halloween: Cinema de terror i crispetes la tarda del dijous 29 d’octubre 

per celebrar Halloween. Total de 17 joves participants.  

 

Torneig de ping-pong: Torneig celebrat a la Zona Jove, la tarda del dijous 

11 de novembre amb la participació de 16 joves. 

 

Pancarta 25-N: Elaboració d’una pancarta i assistència a l’acte central en 

contra de la Violència Masclista del 25-N organitzat pel Punt d’Igualtat a 

l’Espai Ridaura amb el lema M’aixeco”. Total de 18 joves participants. 

 

 

 

 

 

Cessions de la Zona Jove a entitats i associacions: L’àrea de Joventut 

realitza 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. 
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Durant l’any 2021 i 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) 

• Mòduls B d’Habilitats Laborals del Servei d’Acollida del Baix Empordà, per a joves nouvinguts 

(maig 2021). 

• 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 i durant el 1er semestre de 

2021). 

 
 

Durant l’any 2021, no s’han pogut realitzar les següents sortides de lleure a causa de la Covid-19: 

• Sortida Jove a la Neu 

• Sortida Jove de Setmana Santa 

• Sortida al Parc Port Aventura 

• Sortida al Parc Aquadiver 

 
Durant l’any 2021, s’han hagut d’anul·lar les següents sessions d’autocinema a la fresca a causa de les 
males condicions meteorològiques: 

• Sessió final d’estiu: Spiderman, setembre 2021 

• Sessió Halloween: Verónica, novembre 2021 
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Valoració de la coordinació amb els 
diversos agents implicats en les 
actuacions executades 

Projecte de Servei Comunitari: La coordinació (1 cop l’any) ha inclòs l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

(Punt d’Igualtat, Biblioteca, Àrea de Festes, Àrea d’Esports i Àrea de Joventut, la qual actua com a 

representant de les demès àrees); amb la col·laboració de l’INS Ridaura i el Departament d’Ensenyament. 

Bona coordinació dels agents implicats, tot i que el servei va quedar parat per l’arribada de la pandèmia de 

la Covid-19. 

 

Programa Carnet Jove de Santa Cristina d’Aro: La coordinació ha inclòs l’Ajuntament de Santa Cristina 

d’Aro (Àrea de Promoció Econòmica 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. La coordinació dels agents implicats i el nou impuls del Carnet Jove es valoren positivament. 

 
Associació Juvenil Cristinenca: La coordinació (1 cop al mes) ha inclòs l’Àrea de Joventut i l’Associació Juvenil 

Cristinenca, amb la col·laboració esporàdica d’altres àrees municipals de l’ajuntament. 

 

Campanya a Santa Cristina d’Aro, les coses pel seu nom!: La coordinació ha inclòs l’Ajuntament de Santa 

Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat i Àrea de Joventut), del teixit associatiu (Associació de dones Ermessenda i 

Associació Juvenil Cristinenca) i el teixit comercial del municipi. 

 

Concurs Tik Tok Carnaval: La coordinació ha inclòs l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Festes i 

Àrea de Joventut) i el teixit comercial del municipi. 
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Mostra de talent Fot-li que és de Santa!: La coordinació ha inclòs l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

(Àrees de Festes, Cultura i Joventut), el col·lectiu artístic juvenil i el teixit comercial del municipi. 

 

Street Room El misteri de les 4 claus: La coordinació ha inclòs l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrees 

de Cultura, Turisme, Biblioteca i Joventut), el grup de teatre social del municipi i l’empresa dedicada a 

organitzar Escape Rooms, Xarai Experience de Palafrugell. 

 

Campus Jove d’Ajudants de Monitor/a: Empresa Anncon Oci i Lleure S.L., amb el suport de l’Ajuntament de 

Santa Cristina d’Aro (Àrees d’Esports i Joventut).  

 
Batucades de la Colla Jove Percunautes: La coordinació ha inclòs l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea 

de Joventut) amb el formador de la Colla Jove Percunautes (grup local de percussió).  

 

Halloween: La coordinació ha inclòs l’Àrea de Joventut i el Servei d’Intervenció Educativa de secundària. 

 

Torneig de ping-pong: La coordinació ha inclòs l’Àrea de Joventut i el Servei d’Intervenció Educativa de 

secundària. 

 

Pancarta 25-N: La coordinació ha inclòs les àrees del Punt d’Igualtat i Joventut amb el Servei d’Intervenció 

Educativa de secundària. 
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Cessions de la Zona Jove a entitats i associacions: La coordinació per a les reserves ha inclòs l’Ajuntament 

de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Joventut) i les entitats locals i de fora del municipi.  

Valoració global de la línia de treball 
o programa en relació als objectius 
operatius plantejats 

 

La valoració global de la línia no és bona, atès que les accions portades a terme, en el marc de la pandèmia 

de la Covid-19, només han aconseguit complir parcialment els objectius operatius plantejats al Pla 

d’Actuació Anual: 

D.1 Potenciar l’espai de Zona Jove com a  espai d’autogestió, dinamitzat i actiu que doni resposta a les 

necessitats i inquietuds dels joves, esdevenint un espai de trobada que pugui utilitzar-se fora del seu horari 

habitual i sense la presència del dinamitzador. 

D.2 Potenciar la integració i el coneixement dels joves entre ells, els valors de convivència i la cohesió de 

grup, a partir dels diferents projectes i les accions que es realitzin a la Zona Jove, així com en altres espais. 

D.3 Impulsar la Zona Jove com un espai actiu i creatiu que doni resposta a les inquietuds del jovent, facilitant 

la inclusió de tots i totes.  

D.4 Promoure les activitats culturals i de lleure dirigides a la població juvenil del municipi a partir de la 

participació i la cogestió. 

D.5 Promocionar la creativitat i aspectes lúdics dels joves durant les èpoques no escolars.  

D.6 Dotar la joventut de noves eines per a co-gestionar les diferents activitats proposades: Assemblea de 

Joves, Pressupostos Participatius i Comissió de Joves. 
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4. Estructura tècnica del servei local de joventut 

 

Lloc de treball 
Tècnic de l’àrea de 

Joventut 

Sexe HOME 

Hores setmanals de dedicació 35 

Tipus de contractació DIRECTA 

Categoria laboral 
Funcionari interí Subgrup 

A2 

Data incorporació  01/01/2021 

 

Lloc de treball 
Dinamitzadora de l’àrea de 

Joventut 

Sexe DONA 

Hores setmanals de dedicació 22,5 

Tipus de contractació DIRECTA 

Categoria laboral Personal Laboral Subgrup C1 

Data incorporació  01/04/2021 

 

 



5. Despeses i ingressos del Pla d’Actuació Anual 2021 

 

RESUM DESPESES CORRENTS PLA D'ACTUACIÓ ANUAL 2021  DESPESES 

 
Aplicació Pressupostària  

 
Import  

38 9250 21300 Manteniment equipament joventut 750,00 € 

38 9250 22699 Servei d’Intervenció Educativa Secundària  (SIE) 4.500,00 € 

38 9250 22699 Activitats pla local joventut 29.000,00 € 

38 9250 22706 Formació foment ocupació juvenil 19.300,00 € 

38 9250 22790 Servei Punt Jove Salut 5.300,00 €  

38 9250 23120 Locomoció joventut 300,00 € 

 59.150,00 €  

 

RESUM DESPESES PERSONAL PLA D'ACTUACIÓ ANUAL 2021  DESPESES 

 
Funcions   

 
Import  

Tècnic de l’àrea de Joventut 42.214,63 € 

Dinamitzadora de l’àrea de Joventut 23.119,60 € 

 65.334,23 € 

 

 
Total Pressupost PAA 2021  

 
Import  

Subtotal despeses corrents 

 

59.150,00 € 

 

 
Subtotal despeses personal 

  

65.334,23 €  

 124.484,23 € 

 

RESUM INGRESSOS PLA D'ACTUACIÓ ANUAL 2021  INGRESSOS 

 
Resum Fonts de finançament  Import  

Subvenció Direcció General de Joventut 7.910,00 € 

Subvenció P07 Promoció de la Salut - Diputació de Girona 4.897,72 € 

Aportació Esclat Bon Preu 1.000,00 €  

Total quotes alumnat dels cursos del 1er, 2on i 4t trimestre 2021  3.365,00 € 

 17.172,72 € 
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