
Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Pla Local de Joventut
2022-2024



QUÈ ÉS EL PLJ
2022-2024?

És una eina de planificació que recull les estratègies i
objectius que han d'orientar les polítiques municipals de
joventut pels propers 3 anys.

Recull l'experiència del pla anterior, però mira cap al
futur amb la voluntat d'afrontar els reptes que deriven
de les transformacions de la realitat juvenils dels últims
anys.

És un document flexible, participatiu i transversal, que
admet i necessita les aportacions de joves, entitats i les
demès àrees d'atenció a les persones.



Revisió
del PLJ

2016-2019

Com s'ha fet el PLJ 2022-2024?

Àrea de Joventut Associació Juvenil
Cristinenca

Colla Jove Percunautes

 
Joves no associats de

12 a 16 anys
Joves no associats de

16 a 25 anys
Àrea d’Educació

Àrea de Promoció
Econòmica

Àrea d’Ocupació
Punt d’Igualtat
Àrea d’Esports
Àrea de Cultura
Serveis Socials

Oficina Municipal
d’Habitatge

Biblioteca Baldiri Reixac

137 respostes
 

Joves de 12 a 16 anys
d’ESO

Joves de 16 a 18 anys
de Batxillerat

Joves de 16 a 21 anys
de PFI-PTT

Joves de 16 a 25 anys
de l’Associació Juvenil

Cristinenca

183 respostes
 

Joves de 12 a 18 anys
d’ESO i Batxillerat

Entrevista
entitat
juvenil

Grups de
debat

Entrevistes
àrees atenció a

les persones

Enquesta
Jove

Enquesta sobre
conflictes a

l'INS Ridaura



01 DIAGNOSI: Mapa de recursos adreçats a joves, mapa
sociodemogràfic i mapa de les mirades dels i les joves.

02
SÍNTESI DE LA DIAGNOSI: Reptes a afrontar en
matèria d'educació, ocupació, habitatge, salut,
participació i interculturalitat.

DISSENY: 6 Programes, 25 objectius específics, 86
objectius operatius i 45 línies d’actuació.  03

RECURSOS: Estructura tècnica, pressupost de despeses i
pressupost d'ingressos. 04

AVALUACIÓ: Criteris de realisme, criteris d'eficàcia i
criteris d'eficiència. 05

Estructura del
PLJ 2022-2024



Conclusions de la diagnosi

Demografia juvenil

Educació

1.095 joves de 12 a 31 anys. El 21% de la població total. 
505 noies i 590 nois. Del total de joves el 46% són noies i el 54% són nois. 
El grup d’edat més nombrós és la franja de 12 a 16 anys (32% del total de noies i el 29% del total de nois).
En el global la població de 12 a 31 anys creix ràpidament durant la dècada 2001-2010, però s’estanca i decreix
lleugerament durant la dècada 2011-2020.
La franja de 27 a 31 anys és el grup d'edat que ha perdut més població durant el període 2010-2020. La seva
població actual és inferior a la població que tenia l’any 2001.
Nacionalitats de joves de tots els continents. Els joves de nacionalitat espanyola representen el 87% mentre que
els joves de nacionalitat estrangera representen el 13% restant.

El 80% de joves de 12 a 18 anys realitzen l’etapa de secundària i estudis postobligatoris de Batxillerat a l’INS Ridaura.
El pes del sector públic en l’etapa de la secundària i de la primera etapa postobligatòria (CF i Batxillerat) és
aproximadament del 85%, concentrada en els instituts públics de la Vall d’Aro, sector sud del Baix Empordà i Girona
ciutat.
El 15% restant pertany al sector privat-concertat, concentrat a Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Girona ciutat.
La comparativa de la taxa de graduació d’alumnat que finalitza ESO a Catalunya i al Baix Empordà mostra un canvi de
tendència durant la dècada 2011-2020: estancament del percentatge de graduats a la comarca, situat per sota de la
taxa a nivell de tot Catalunya.



Conclusions de la diagnosi

Ocupació

Habitatge

Durant el període 2000-2015 per la franja de joves de 16 a 34 anys del municipi, el percentatge de nois ocupats ha
estat superior al percentatge de noies ocupades, si bé s’ha produït el descens progressiu de nois ocupats fruit de
la crisi econòmica i l’augment de l’atur.
A partir del 2016 el ritme de creixement de la població femenina activa supera al de la població masculina,
assolint un sostre que no s'havia vist mai abans.
El percentatge de nois actius de 16 a 34 anys no ha recuperat els volums d'ocupació de la dècada anterior. 
La taxa d’atur juvenil de Santa Cristina d’Aro (5%) no és tan acusada com la taxa d'atur del Baix Empordà i del
conjunt de Catalunya.

Xifres molt baixes de tramitacions d’ajuda al lloguer i altes al registre de soŀlicitants d’Habitatge de Protecció Oficial  
realitzades per joves de 18 a 31 anys a l'Oficina Municipal d’Habitatge.
Tipologia d'habitatges: 0,03% habitatge de protecció oficial, 56,65% habitatges principals i 43,32% segones
residències.
El lloguer es presenta com l'opció més adequada al context vital dels joves i sobretot a les seves condicions
econòmiques, però el mercat de lloguer anual al municipi és molt baix pel volum total de jove que hi resideixen.
Pujada dels preus contractuals (euros/mes) de forma progressiva durant la darrera dècada 2010-2020.
La mitjana del lloguer contractual a Santa Cristina d'Aro (600,00 €/mes aprox.) es troba per damunt de la mitjana de
la comarca del Baix Empordà i de la província de Girona.
Augment progressiu del mercat de lloguer al municipi pel període 2005-2010 i un estancament durant el període
2011-2019, on no s’aconsegueix recuperar la línia ascendent dels anys anteriors.
Els habitatges acabats l’any 2019 són 9 vegades menys que els acabats l’any 2007.



Conclusions de la diagnosi

Salut

Participació

Pel període 2014-2020 la participació juvenil s’ha pràcticament duplicat, passant de 172 atencions (2014) a 329
atencions (2020). 
Propostes de millora de l'espai públic per tal que siguin incloses al Pla d’Inversions.
Creació i consolidació de dues entitats juvenils durant l’anterior PLJ 2016-2019: L’Associació Juvenil Cristinenca
(2018) i La Colla Jove Percunautes (2017). 
Èxit del servei de cessió de la Zona Jove a diferents tipus d'entitats durant el període 2016-2020: esportiva, lleure
juvenil, juvenil, carnavalesca, promoció de la salut, cultural i recreativa. 

La majoria de consultes de la franja de 14 a 30 anys estan  relacionades amb la Sexualitat (mètodes anticonceptius,
avortament, violència masclista, ruptures, dependència emocional i atenció LGTBI) i el consum de drogues. 
Les consultes sobre salut són realitzades majoritàriament per noies, tot i que en els darrers anys s’ha produït un
lleuger increment de les consultes masculines. 
La majoria de  consultes es realitzen de forma presencial. En els darrers anys però s’observa un augment de les
consultes a distància realitzades a través de WhatsApp. 
La participació juvenil en les activitats programades en matèria de salut a l’INS Ridaura s’ha pràcticament duplicat.
Destaquen les activitats dedicades a la Sexualitat, les Drogues, les Emocions i sobretot a la Violència masclista. 

Interculturalitat

A Santa Cristina d’Aro hi han representades més de 30 nacionalitats que provenen de tots els continents.
A l’any 2000 hi havia un 10% de joves de nacionalitat estrangera. L'any 2010 va augmentar 2,5 vegades situant-se al
25%. En l'actualitat el percentatge s'ha reduït al 13%, degut a: migracions a d'altres ciutats, regions i/o països i
l’obtenció de la nacionalitat espanyola.
La incorporació de la població jove amb orígens migratoris a la població jove de nacionalitat espanyola contribueix al
rejoveniment de la població total cristinenca i a que la piràmide d'edats no tingui una forma regressiva. 
El 69% de joves enquestats majors de 18 anys creu que el coŀlectiu de persones joves immigrades o amb orígens
migratoris que viuen al municipi corren un major risc de vulnerabilitat. 



Síntesi de la
diagnosi

Entrevistes amb les entitats juvenils. 
Grups de debat amb joves no associats. 
Enquesta Jove Santa Cristina d’Aro 2022-2024.
Enquesta sobre conflictes a l'INS Ridaura 2020-21. 

 



Reptes a afrontar en...

... Educació

... Ocupació

La manca d’oferta de cicles formatius a l’INS Ridaura dificulta la continuïtat en els estudis després de l’etapa de
secundària i obliga a desplaçar-se a d’altres municipis que sí disposen d’aquest recurs educatiu. 

Detectades unitats de convivència al municipi amb més d’un/a jove i que no tenen connexió a internet o no
disposen de suficients ordinadors. 

Els equipaments municipals d’atenció a les persones estan ben valorats però són poc aprofitats pel jovent. 

Es troben a faltar activitats de lleure i oci juvenil al municipi durant el cap de setmana.

Desànim generalitzat en quant a les oportunitats de trobar feina al municipi. La majoria de persones joves
enquestades de 18 a 31 anys asseguren que no podran treballar al municipi i que les oportunitats laborals vindran dels
municipis veïns. 

La participació de joves en programes de formació ocupacional de Garantia Juvenil i propis del SOC implica un
desplaçament a d’altres poblacions veïnes, fet que en alguns casos suposa dificultat de mobilitat i/o abandó
prematur del programa. 

Baix coneixement de les eines digitals i dels recursos per a la recerca de llocs de treball. 



Reptes a afrontar en...

... Habitatge

... Salut

La gran majoria de joves enquestats majors  de 18 anys desconeix l’existència de l’Oficina Municipal d’Habitatge i
els serveis que s’hi ofereixen. 

Joves enquestats de 25 a 31 anys asseguren haver iniciat un procés d’emancipació, però la mitjana del preu del
lloguer al municipi (que ronda els 600,00 €) i la manca d’oferta d’habitatge plurifamiliar no els permet culminar
aquest procés i es resignen a viure a casa els pares. 

Una part significativa de joves enquestats de 25 a 31 anys assegura no tenir clar si es quedarà a viure a Santa
Cristina d’Aro i que dependrà de les condicions d’accés al mercat laboral i de l’accés a l’habitatge a preu
assequible. 

El confinament a causa de la Covid-19 ha tensat la convivència familiar, evidenciant que falten polítiques
municipals d’habitatge i el gran nombre de joves que encara viuen amb els seus pares.

Un percentatge important de joves enquestats, menors d’edat, asseguren que és fàcil l’accés a l’alcohol i el tabac. 

Alguns joves entre els 16 i els 25 anys consumeixen esporàdicament drogues iŀlegals de diferents tipus. Destaca la
cocaïna, però sobretot el consum de cànnabis. 

Una part important assegura que el seu estat psicològic i emocional és fràgil a causa del llarg període de restriccions
de la pandèmia de la Covid-19. Les problemàtiques associades són l’augment de l’ús de pantalles, la confrontació
familiar i l’aïllament social. 

Alguns joves enquestats, menors d’edat, confirmen que han patit episodis de micromasclismes, bullying i/o
ciberbullying.



Reptes a afrontar en...

... Participació

... Interculturalitat

El 21% de joves enquestats assegura que l’equipament municipal que més utilitza és la Zona Jove. La gran majoria
coneix l’espai però no en participa de forma regular degut a que viuen en urbanitzacions i/o que realitzen diverses
extraescolars entre setmana. El perfil de jove usuari de la Zona Jove es troba de forma majoritària en la franja de
12 a 18 anys i resideix al centre del poble.

Santa Cristina es percep com un municipi amb un gran nombre d’entitats i on s’hi realitzen activitats diverses. El
jovent no s’implica suficientment perquè falten eines i recursos participatius. 

Manca d’oferta d’oci al municipi. En aquest sentit valoren positivament la Festa Major i el Carnaval, com els actes
d’oci que més els atrauen. Fora d’això, asseguren que no hi ha una oferta adequada als seus interessos. 

Alguns joves enquestats de 12 a 16 anys voldrien participar d’activitats de lleure i oci juvenils durant els caps de
setmana (esplai, cau, etc.)

En general el jovent enquestat reconeix que no consumeix cultura al municipi. Asseguren que l’ampli ventall de
serveis culturals (equipaments, entitats i activitats) no satisfà les necessitats i els interessos dels i les joves. Si hi
participen és per tradició familiar o perquè fan formació cultural reglada. 

Troben a faltar propostes de cultura juvenil, d’oci i d’oci nocturn. Necessitat de generar nous llenguatges culturals.

La majoria de joves però, confonen la cultura amb el consum i l’oci, per tant també hi relacionen l’abús de substàncies.

A diferència d’altres coŀlectius, els i les joves tenen l’hàbit de consumir molta cultura digital i de relacionar-se amb el
grup a través d’aquesta. 

 



Disseny

• Educació i transformació digital
• Oportunitats per a l’ocupació i la mobilitat social

• Habitatge i emancipació juvenil
• Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes i

LGBTIfòbiques+
• Cohesió social i comunitària

• Aposta per la interculturalitat

6 Programes

6 Objectius estratègics

25 Objectius específics 86 Objectius operatius

45 Línies d'actuació 2022-2024



Educació i transformació digital

Linies d'actuació 2022-2024

Programa de Formació i Inserció – Pla de Transició al Treball (PFI-PTT)
Projecte de Suport i Acompanyament Escolar (PASE)
La Teva Beca: Beca general del Ministeri i Beca Equitat
Autonomia Digital: Cessió d’equips informàtics
La Setciencia: Aula d’informàtica, de suport en els estudis i d’autoconsulta
La caixa d’eines, càpsules formatives
Lleure infantil i juvenil: Cursos de Monitor/a i de Director/a
Cursos de Llengua anglesa
I ara què? Cicle de xerrades a l’INS Ridaura
Pràcticum estudiants de la Facultat d’Educació de la Universitat de Girona (UdG)
Punt Jove de Salut i Medi Ambient a l’INS Ridaura
Grup d’Escriptura Creativa a Santa Cristina d’Aro aprenem de les diversitats
Concurs de Microrelats de Dones
Punt Jove de Salut i Sexualitats
Casal d’estiu infantil i juvenil: Educació en el lleure
Programa Servei Comunitari 2021-2025
Projecte Reciclatext 2021-2026
Ajuts extraordinaris per llibres i material escolar alumnat INS Ridaura



Oportunitats per a l’ocupació 
i la mobilitat social

Linies d'actuació 2022-2024

Programa de Formació i Inserció – Pla de Transició al Treball (PFI-PTT)
Garantia Juvenil
La caixa d’eines, càpsules formatives
Et Labora! Servei d’orientació laboral del Punt d’Informació Juvenil
Pràcticum estudiants de la Facultat d’Educació de la Universitat de Girona (UdG)
Taula d’experiències: Joves i emprenedoria
Brigada Jove
SOM i Servei d’assessorament d’autoempresa i emprenedoria



Habitatge i emancipació juvenil

Linies d'actuació 2022-2024

Pla Local d’Habitatge
Línies de subvencions municipals en matèria d’Habitatge
Oficina Municipal d’Habitatge
Creació tríptic dels serveis i recursos de l’Oficina Municipal d’Habitatge
Campanya Joves i habitatge
Enquesta sobre habitatge i emancipació juvenil al municipi



Salut, igualtat de gènere i prevenció de
violències masclistes i LGBTIfòbiques+

Linies d'actuació 2022-2024

Punt Jove de Salut a l’INS Ridaura
Agenda de Salut i Medi Ambient de l’INS Ridaura
Punt d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària (PIDCES)
Espai LGBTIAQ*
Grup d’Escriptura Creativa a Santa Cristina d’Aro aprenem de les diversitats
Grup de Teatre Social
Punt Jove de Salut i Sexualitats
Punt Lila contra la violència masclista
UsApps, l’eina del Departament d’Educació
Línies de subvencions municipals en matèria d’Esports



Cohesió social i comunitària

Linies d'actuació 2022-2024

Mostra de talent jove Fot-li que és de Santa!
Projecte Foto Veu! Pressupost Participatiu de Joventut
Programa Carnet Jove Municipal 2021-2024
Sortides de lleure inclusiu
Programa Servei Comunitari 2021-2025
Foment de l’associacionisme juvenil
Procés participatiu sobre el nou Skate Park
Foment de l’acollida de persones joves nouvingudes
Dinamització de la Zona Jove



Aposta per la interculturalitat

Linies d'actuació 2022-2024

Mostra de talent jove Fot-li que és de Santa!
Foment de l’associacionisme juvenil
Foment de l’acollida de persones joves nouvingudes
Grup de Teatre Social
Escola Municipal de Teatre Integral
Escola Municipal de Música i agrupacions de combos
Grup d’Escriptura Creativa a Santa Cristina d’Aro aprenem de les diversitats
Sortides de lleure inclusiu
Dinamització de la Zona Jove



Tècnic de Joventut

Dinamitzadora de Joventut

Estructura tècnica del PLJ

35 h Directa
Funcionarí interí

Subgrup A2

22,5 h
Servei

determinat
Personal laboral

Subgrup C1

Dedicació
Tipus

contractació
Categoria

Laboral



Despeses personal

67.769,99 € 
 

Despeses corrents

Pressupost de despeses del PLJ

66.684,00 € 
 



Conveni Contracte Programa
Consell Comarcal Baix Empordà

Dep. Drets Socials

7.910,00 € 
 

PM07 Condicions i Estils de Vida
Dipsalut 

 

Pressupost d'ingressos del PLJ

5.991,88 € 
 



Criteri de Realisme 

Criteri d'Eficàcia 

Criteri d'Eficiència 

Avaluació del PLJ 
Professionals de l'àrea de Joventut i la Regidoria
Joves associats i joves no associats de 12 a 31 anys 
Altres àrees i agents socioeducatius implicats



Gràcies
Pla Local de Joventut 2022-2024


