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PRESENTACIÓ: 

 

 

La següent memòria pretén ser un recull de totes les activitats, serveis i 

col·laboracions que s’han promogut des de l’àrea de joventut, durant l’any 2016. 

 

Moltes de les activitats, s’han definit, programat i gestionat amb la implicació de 

joves del municipi.  

 

Des de l’Àrea de Joventut es vol dinamitzar al màxim els diferents grups de 

joves del municipi i impulsar la creació de noves activitats. 
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ACTIVITATS DEL PROJECTE NO ET RATLLIS! FORMA’T I PARTICIPA!: 

 

 Comissió Jove: 

Es va crear l’any 2015 i durant l’any 2016 s’han organitzat i dinamitzat tres actes de 

la Festa Major: El concurs mundial de menjar síndries, la Nit Jove i la Batucada Jove. 

Hi participen uns 12 joves de diferents entitats i a títol personal, es reuneixen cada 

2-3 mesos i reben suport econòmic i logístic de l’Ajuntament. 

 

 Curs d’anglès: 

S’ofereix un curs d’anglès de nivell mig (B1) i avançat(B2) cada dijous a la Zona 

Jove. Està adreçat a tots els joves que ja tinguin un nivell i uns coneixements 

d’aquesta llengua.  

El calendari del curs es regeix pel calendari del curs escolar (de setembre a 

juny). 

Nivell avançat hi estan assistint 10 joves. 1 noia i 9 nois, d’ entre 14 i 17 anys. 

 Aquest servei està molt ben valorat des de l’INS Ridaura ja que el fem 

coordinadament i el professor d’anglès ens deriva molts d’aquests joves per reforçar el 

seu nivell d’anglès. 

 

 Curs de retoc fotogràfic: 

S’ofereix un curs de retoc fotogràfic amb Adobe Photoshop cada dilluns a la 

Zona Jove, durant el primer semestre de 2016, obert a joves a partir de 14 anys. 

Nivell inicial hi estan assistint 6 joves. 4 noies i 2 nois, d’ entre 17 i 28 anys. 

 

 Curs de primers auxilis bàsics: 

S’ofereix un curs de primers auxilis bàsics adreçat a joves impartit per Creu Roja Vall 

d’Aro- Sant Feliu durant la setmana santa de 2016, obert a joves a partir de 16 anys 

Hi van assistir 18 joves. 10 noies i 8 nois, d’ entre 16 i 30 anys. 
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 Sortida a Port Aventura: 

Es va realitzar durant el mes de maig de 2016 amb la participació de 52 joves i 

2 acompanyants. 

 

 Espai jove dins la Festa Major: 

Des de la Comissió Jove i durant l’any 2016 s’han organitzat i dinamitzat tres actes 

de la Festa Major: El concurs mundial de menjar síndries, la Nit Jove i la Batucada 

Jove. 

 El concurs mundial de menjar síndries hi van participar 32 joves i va tenir una 

afluència de públic de més de 250 persones i l’esdeveniment va ser cobert per 

Catalunya Ràdio(el suplement de l’estiu). 

 La Nit Jove va comptar amb el holly fest amb la presència de més de 300 joves, 

va continuar amb la cercavila(correbars) on hi van participar 160 joves, finalitzant amb 

una actuació musical d’un DJ del municipi. 

 El dissabte abans del correfoc es va dur a terme la primera batucada jove amb 

la participació de aproximada de 150 persones. 

 

 Cloenda de la Zona Jove: 

Es va dur a terme una barbacoa jove, gestionada pels joves de la Comissió on 

hi van assistir 65 persones. 

 

 Obra de teatre: 

Es va assumir conjuntament amb l’Àrea de Joventut de Castell- Platja d’Aro, es 

va dur a terme dins de l’INS Ridaura, hi van assistir 100 joves de 4rt d’ESO. L’obra 

escollida va ser “Tu decideixes!” amb bona valoració per part de l’equip tècnic. 
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SERVEIS: 
 
 SOM: 

Es va substituir el serves del Club de la feina per el Servei propi d’Ocupació 

Municipal(SOM), en col·laboració de l’àrea de joventut i la de Serveis Socials. La nova 

ubicació d’aquest servei és a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. L’horari d’atenció al 

públic serà de 8:30 a 13:00 del matí els dimarts i dijous. 

Aquest any 2016 hi ha passat a ser usuaris del servei un total de 55 joves del 

municipi. 

 Carnet Jove de Santa Cristina d’Aro 

 

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

- 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. 

El Carnet Jove va néixer  l’estiu de 2013. L’any 2016 es tanca amb 243 

socis/es i 41 establiments col·laboradors de la Vall d’Aro (Santa Cristina d’Aro, 

Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols) s’han adherit a la campanya del Carnet Jove.  

 

 Dinamització de la Zona de Jove: 

La Zona Jove es dinamitza a partir de personal extern, amb la supervisió i 

coordinació de l’àrea de joventut. És una empresa de serveis de joventut  

Obre dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9:00 a 13:30 i els dilluns, 

dimecres, dijous de 16.30h a 20.30h, sempre amb una persona de referència que 

dinamitzarà l’espai i la programació de les diferents activitats pensades per als joves i 

a partir de les seves demandes. 
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Tenim una mitjana de 20-25 joves diaris. Dins d’aquí trobem les activitats 

organitzades dins de la Zona Jove i Punt d’Informació Juvenil que és porta de la 

mateixa manera contractual que la Zona Jove.  

Dins de la Zona Jove, podem trobar els següents serveis: 

- Aula Estudi. 

- Espai internet (connexió gratuïta per els joves). 

- Espai de joc: ping-pong, futbolí i billar. 

- Espai de trobada. 

- Projector. 

- Punt Jove de Salut. 

- Viatgeteca 

o Activitats puntuals a la Zona Jove: 

Zona Jove. Mitjana diària:20-25 joves  

Activitats Esportives 

Torneig de futbol sala 

14 joves Intercanvi amb municipi de 

Platja d’Aro i Calonge 

Torneig de ping pong 16 joves  

Torneig de FIFA 18 joves  

IV Saló Formació Ocupació i Empresa - 
Palafrugell 
 

25 joves Activitat organitzada amb les 

àrees d’Ocupació i Serveis 

Socials  

Dia Internacional de la dona 

treballadora: “Abortament i dret a 

decidir” 

15 joves Integrat a dins del PJS 

Dinàmica de grup a favor o en contra de 

la diversitat sexual 

17 joves Integrat a dins del PJS 

Documental i debat “Sweet Shop” 

(sobre la reutilització de la roba) 

12 joves Integrat a dins del PJS 

Taller de cuina saludable de setmana 

santa 

23 joves Integrat a dins del PJS 

La Seguretat a Internet 20 joves Integrat a dins del PJS 
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Barbacoa Jove 65 joves  

Pregó de la Festa Major 2016 2 joves  

Tallers de percussió 

(Festa Major i Nadal 2016) 

10 joves Activitat organitzada amb les 

àrees de Festes i Cultura 

I Campionat de Futbol Street 3x3 35 joves Activitat organitzada amb l’àrea 

d’Esports 

III Correbars de Santa Cristina d’Aro 168 joves  

Assemblea de Joves -  

Pressupostos participatius 

 

8 joves  

Dia Internacional de la Violència 

Masclista (Lectura del Manifest) 

2 joves Activitat organitzada amb l’àrea 

d’Igualtat 

Cicle Immigració i Refugiades 

(1era sessió) 

14 joves Integrat a dins del PJS 

Cicle Immigració i Refugiades 

(2ona sessió) 

13 joves Integrat a dins del PJS 

Cicle Immigració i Refugiades 

(3era sessió) 

38 joves Integrat a dins del PJS 

Àgora de Joves 85 joves Integrat a dins del PJS i 

organitzat conjuntament amb 

l’INS Ridaura 

Taller de ràdio 6 joves  

 

o Punt d’Informació Juvenil: 

 

SITUACIÓ: 

 

El PIJ es troba ubicat dins l’espai de la Zona Jove, al Pavelló Municipal d’Esports. 

Zona Esportiva Municipal s/n. al 1r pis. L’espai actual de PIJ, compta amb uns 20 

m2. dels 170 m2 que té l’espai de Joventut.  

 

Tenim el següent equipament informàtic: 

 2 ordinadors de consulta per els joves. 

 Un ordinador de consulta per l’informador. 

 Una fotocopiadora. 
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 Una impressora. 

 2 Wc’s per nois i noies. 

 

 

Fent  una aproximació de 20 consultes mensuals, amb un total de 200 consultes 

anuals. 

Hem de tenir en compte que moltes de les consultes són de manera informal, amb 

preguntes curtes sobre un tema en concret i no generen cap registre. 

  

 

o Punt Jove de Salut:  

El Punt Jove de Salut és un servei setmanal obert a tota la població adolescent 

i  jove de Santa Cristina d’Aro amb l’objectiu d’oferir assessorament, i informació sobre 

temes que tinguin a veure amb la salut en general. 

Els programes que es porten a terme en aquest tipus de servei tenen a veure 

amb la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. Les principals estratègies que 

s’utilitzen són la comunicació social en salut, l’educació per a la salut i l’ús 

d’experiències en l’àmbit lúdic.  

Les activitats del programa són diverses, les més directes fan referència a la 

consulta personal dels joves que vénen a buscar informació d’algun tipus o bé amb 

algun problema en concret. L’espai i el moment d’aquesta entrevista vindrà determinat 

de la demanda en concret, per no delimitar espai i temps i així fer que la consulta sigui 

còmode i sobretot confidencial. 

D’altre banda es treballaran temàtiques concretes al llarg de l’any al Zona Jove, 

posant més èmfasi en la difusió específica sobre aquestes temàtiques durant un 

període de temps, i realitzant tallers i xerrades, amb una periodicitat mensual, 

aproximadament. Entre aquestes temàtiques es dedicarà més temps i esforços a la 

prevenció i la reducció de danys del consum abusiu de substàncies tòxiques. 

Resum de l’assistència als tallers del Punt Jove de Salut 

Tallers  IES  SIE  Punt Jove  TOTAL  

Dia Internacional de la dona 
treballadora: “Abortament i 

- 11 4 15 
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dret a decidir” 

Dinàmica de grup a favor o 
en contra de la diversitat 
sexual 

-  8 9 17 

Documental i debat “Sweet 
Shop” (sobre la reutilització 
de la roba) 

- 8 4 12 

Taller de cuina de setmana 
santa 

- 16 7 23 

La Seguretat a Internet - 12 8 20 

Dia Internacional de la 
Violència Masclista (Lectura 
del Manifest) 

- - 2 2 

Cicle Immigració i 

Refugiades 

(1era sessió) 

- 10 4 14 

Cicle Immigració i 

Refugiades 

(2ona sessió) 

- 10 3 13 

Cicle Immigració i 

Refugiades 

(3era sessió) 

- 30 8 38 

Àgora de Joves 85 - - 85 

TOTAL    239 

 
 

Dia Internacional de la dona treballadora: 
“Abortament i dret a decidir” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dinàmica de grup a favor o en 
contra de la diversitat sexual  
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La Seguretat a Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Taller de cuina saludable de 
setmana santa 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Torneig de futbol sala  
(Setmana Santa 2016) 
 

 
 

 
 
Pregó de la Festa Major 2016 
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III Correbars de Santa Cristina 
d’Aro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Campionat de Futbol Street 3x3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tallers de percussió 

(Festa Major  2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curs de Primers Auxilis Bàsics (8h) 
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 Espai  Educatiu Forma’t i Participa! 
Aula d’estudis a distància IOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de ràdio per a joves  
(Nadal 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sortida a Cotlliure, Argelers i 
Maternitat Elna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parc Infantil de Nadal 2016  
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 SERVEI D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA (SIE) PER A L’ADOLESCÈNCIA EN 

RISC  

El municipi de Santa Cristina d’Aro estableix un conveni de col·laboració amb 

Càritas Diocesana l’any 2016 per donar resposta en termes educatius, als adolescents 

amb risc social del municipi. 

Des de l’any 2011, s’ha dut a terme el SIE en la població de Santa Cristina 

d’Aro amb la necessitat d’ampliació de les places, any rere any, atenent en l’actualitat 

un total de 9 adolescents. 

Es realitza als baixos de la casa del mossèn (rectoria) en unes aules adaptades 

que disposen de taules, cadires, material fungible,... i un despatx per entrevistes 

individuals amb alumnes i familiars. 

El personal que es fa càrrec dels alumnes són titulades en magisteri i persones 

voluntàries aptes per aquest tipus de servei. Horari. Dimarts i dijous de 18:15 a 20:30h 

Les persones beneficiàries del projecte són aquells adolescents que es troben 

en situació de risc social i presenten dificultats de caire educatiu.  

El Projecte del Servei d’Intervenció Educativa (SIE) ofereix un espai de reforç 

escolar a aquells adolescents que, prèvia derivació del centre educatiu i/o de l’àrea de 

serveis socials del municipi i/o Àrea de Joventut, tenen dificultats per seguir el ritme de 

les classes i necessiten un suport extern que les seves famílies no poden costejar.  
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FORMACIÓ: 

 

 PFI-PTT: 

Aquest any 2016, curs 2016-2017, tenim 8 joves inscrits(7 nois i 1 noia) i 

s’ofereix als joves que tinguin les necessitats específiques, la possibilitat de formar-se 

en dos programes de Qualificació Professional Inicial en: 

 Atenció al Públic i vendes. 

 Hosteleria i Restauració. 

Aquesta formació es realitzarà de forma conjunta amb municipis propers: Castell- 

Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. 

 

 Joves per l’ocupació 

 El projecte Joves per l’ocupació es realitza de forma conjunta entre els 

Ajuntaments de Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro i Palafrugell. El programa 

pretén estimular la formació i l’aprenentatge de les persones joves que han abandonat 

el sistema educatiu mitjançant el seu contracte amb l’empresa. Va adreçat a joves d’ 

entre 16 i 25 anys en situació d’atur amb o sense ESO, té un abast comarcal i hi 

participen en total 30 joves, dels quals 4 són de Santa Cristina d’Aro. La durada és de 

13 mesos (de febrer de 2016 a març de 2016) i les especialitats que es treballaran 

seran operacions bàsiques d’hoteleria, restauració i atenció al client.  

 Aquest projecte té com a objectiu millorar l’ocupabilitat, facilitar la 

inserció laboral i/o fomentar el retorn al sistema educatiu dels/les joves participants. 

Consten d’una formació professionalitzadora necessària per al desenvolupament 

adequat d’un determinat lloc de treball i, si escau, d’una formació complementària 

específica i vinculada a aquella amb la finalitat d’ajustar-se a les necessitats de les 

empreses susceptibles de contractar les persones joves. Es realitzarà també formació 

destinada a facilitar l’obtenció del títol de graduat en ESO en el cas de participants que 

no l’hagin obtingut. 

 

  Hi han participat un total de 4 joves durant l’any 2016, una de les quals segueix 

els estudis a distància mitjançant la IOC, els altres tres joves no. 

  A nivell laboral un dels quatre joves ha tingut una contracte laboral de 6 mesos. 
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 Espai Educatiu (estudis a distància per mitjà de l’Institut Obert de Catalunya) 

L’espai educatiu FORMA’T I PARTICIPA! és el nou servei municipal adreçat a 

joves, majors de 16 anys, i adults que volen reprendre els estudis. Es tracta d’un servei 

que ofereix la possibilitat de fer formació reglada a Santa Cristina d’Aro. Aquest servei 

s’ubica a les dependències de la Zona Jove (primer pis del Pavelló d’Esports), un 

espai que ja disposa dels recursos idonis per a oferir la formació: ordinadors amb 

connexió a internet, pissarra, projector, materials de consulta i el suport d’un educador 

que guia i assessora els alumnes al llarg del procés d’aprenentatge. 

 

Oferta formativa: 

L’oferta formativa realitzada durant l’any 2016 ha estat la següent:   

Graduat d’Educació Secundària (GES), diversos cicles formatius de grau mitjà (CFGM) 

i grau superior (CFGS), el curs de preparació per a la prova d’accés a cicles de grau 

superior.  

Tota l’oferta formativa es realitza a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). 

En total durant l’any 2016 hi han participat un total d’11 joves (2 noies i 9 nois), dels 

qual 8 han superat el curs amb èxit.  

 

 Horts Urbans 

L’activitat pretén justificar la creació d’un servei públic municipal d’hort ecològic al 

CEIP Pedralta per a joves del Punt d’Informació Juvenil de Santa Cristina d’Aro. 

 Hi participen 8 persones de les quals 2 són joves. 1 noi i una noia. 

 

 
ALTRES PROJECTES I SERVEIS: 

 

 

 Projecte de Suport a la prevenció i mediació comunitària de la delinqüència 

Juvenil. En la qual hi ha tres comissions que han anat treballant durant l’any: 

 Educació 

 Recursos 

 Reparació de danys. Dins d’aquesta hi ha la CTP (Comissió Tècnica 

Permanent), que és qui atén i treballa els casos.  
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 Coordinacions trimestrals amb la tècnica del SIE Secundària. 

 

 Coordinació de voluntaris per: 

 PIN: Parc Infantil de Nadal. 

 Reis. 

 MIC FUTBOL 

 Activitats esportives i solidàries: Marató de TV3 i TRAIL WALKER 

 

 Coordinació dels casals que es realitzen durant l’any: Casal de Setmana Santa, 

d’estiu i Nadal. 

 

 A banda de les coordinacions amb altres àrees de l’Ajuntament: Esports, Serveis 

Socials, Urbanisme, Promoció Econòmica i Punt d’Igualtat. 

 

 Coordinacions amb altres serveis i entitats: ACAS Baix Empordà, Joventut Castell 

Platja d’Aro, Joventut Sant Feliu de Guíxols, INS Ridaura, SIE Vall d’Aro(Càritas), 

 

Santa Cristina d’Aro, 17 de gener de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Vilar i Caritg 

Tècnic de Joventut 

Santa Cristina d’Aro 


