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1. PRESENTACIÓ 

 

El present document és l’aposta municipal pels propers 3 anys per desenvolupar unes 

polítiques de joventut integrals i de qualitat a Santa Cristina d’Aro. El Pla Local de Joventut 2022 

- 2024 pretén, d’una banda, ser la continuació del PLJ 2016-2019: assentar les bases per 

desenvolupar les principals fites en matèria de joventut, que marca el Pla Nacional de Joventut 

2020, centrant-se, sobretot, en les necessitats i oportunitats del context local, tenint en compte 

la Llei de Polítiques de Joventut (LPJC) i el Pla Comarcal de Joventut del Baix Empordà. De 

l’altra, seguir treballant per l’enfortiment del moviment juvenil amb l’objectiu d’assegurar la 

seva participació en tots aquells assumptes i totes aquelles qüestions d’abast municipal. 

 

Per tal de garantir unes polítiques de joventut amb èxit i que suposin una transformació efectiva 

de les oportunitats del jovent, és important, en primer lloc, el treball en xarxa que impliqui els 

diversos agents socials a nivell local, i quan es requereixi a nivell comarcal i nacional. En segon 

lloc, no hem perdre de vista, la centralitat dels joves, apoderant-los i fent-los responsables de 

la seva trajectòria vital. Així doncs, les polítiques de joventut resultants d’aquest PLJ estaran 

enfocades a recollir la percepció de la realitat que tenen els joves, els seus interessos, les seves 

necessitats,... i sobretot les situacions de precarietat i de vulnerabilitat socioeconòmica, amb 

l’objectiu d’identificar els punts febles del conjunt de serveis oferts per l’Ajuntament per tal de 

millorar-los i, si escau, adaptar-los. 

 

Abans però, es fa necessari determinar de qui estem parlant quan ens referim als i les joves de 

Santa Cristina d’Aro, ja que es tracta d’una franja de la població força oberta, diversa i difícil de 

delimitar. A Santa Cristina d’Aro existeix una gran diversitat interna de població, que respon a 

diferències que depenen de l’edat, la zona on viuen, el sexe, el nivell educatiu, la professió, la 

ideologia, les creences i la personalitat, entre d’altres. El nou PLJ ha d’assumir el repte de 

respondre a aquesta diversitat, incorporant la perspectiva intercultural en el disseny, la 

planificació, l’execució i l’avaluació de les polítiques juvenils, així com la gestió de la diversitat 

en els seus recursos, serveis i programes. 

 

S’ha de fer un esforç per garantir que totes les persones joves, independentment de l’origen  

que tinguin, puguin accedir a l’exercici de la plena ciutadania i a tenir l’oportunitat de la 

mobilitat social, tot evitant la reproducció de les desigualtats.  

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/pla_nacional_de_joventut_de_catalunya/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/pla_nacional_de_joventut_de_catalunya/
https://www.parlament.cat/document/nom/TL134.pdf
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Les polítiques públiques de joventut tenen la responsabilitat de generar processos d’integració 

i inclusió de totes les persones joves a la societat i de treballar per construir una societat més 

cohesionada.  

Totes les administracions s’hi han d’implicar, però som les administracions locals, per la nostra 

proximitat a la població, que tenim i hem de tenir un paper protagonista en la gestió d’aquesta 

diversitat.  

 

Imma Martí Fontané 

Regidora de Joventut  



 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro - Pla Local de Joventut 2022-2024  

 
 

 

8 

1.1 Introducció tècnica 

El PLJ de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 2022-20241 és el resultat d’un període de 

treball intens de la regidoria de Joventut en col·laboració amb la joventut del municipi, altres 

departaments de l’Ajuntament, col·laboradors externs i institucions supramunicipals com 

l’Oficina Jove del Baix Empordà o els serveis territorials a Girona de la Direcció General de 

Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest procés ens ha servit per consensuar entre tots els agents implicats, sobretot del 

municipi, les línies estratègiques de treball pel que fa les polítiques de Joventut del municipi en 

els propers quatre anys. Abans de pensar l’estratègia és va fer-se l’anàlisi de la situació actual 

de la joventut de Santa Cristina d’Aro, en el qual la participació juvenil ha estat fonamental. Ha 

estat important l’exercici de mesurar bé les forces i els recursos, i l’exercici d’avaluar les 

polítiques realitzades anteriorment. Dels objectius plantejats a l’anterior PLJ 2016-20192 

podem dir que s’han assolit en gran part. Potser els més fonamentals han estat la posada en 

funcionament d’un nou Espai Jove de referència al centre del municipi i la recent incorporació a 

l’àrea d’una Dinamitzadora Juvenil que permetrà ampliar la cartera de serveis de l’àrea. Per 

contra, continua pendent l’abordatge de polítiques públiques d’accés a l’habitatge, i la 

realització d’un estudi de les necessitats en aquest tema, el resultat del qual pugui incorporar-

se al nou POUM. 

 

Del darrer PLJ 2016-2019 destaquem també la consolidació del procés de participació juvenil 

on, per una banda, ha beneficiat la creació de dues noves entitats juvenils, i, de l’altra, ha 

contribuït a que la població jove pugui decidir anualment com distribuir una part dels recursos 

públics per accions joves de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. Amb aquest procés sumem 

joves que han liderat i segueixen liderant les accions, joves que participen directament i joves 

assistents a cadascuna de les activitats realitzades. És evident l’eficiència del projecte si creuem 

les variables de recursos utilitzats i resultats aconseguits, tant a nivell de públic, com de qualitat 

democràtica del procés i de cohesió social al municipi. A banda de l’èxit de la participació, s’ha 

treballat intensament en els projectes i programes d’acompanyament i assessorament als joves 

del municipi en matèria formativa, laboral, de salut i d’emancipació, convertint la Zona Jove en 

un espai de referència i proper per la població jove del municipi. Aquests programes en el proper 

pla han de reforçar-se i ser una aposta important d’un municipi que aposta per les polítiques 

integrals de Joventut. 

 
1 El Pla Local de Joventut de Santa Cristina d’Aro 2021-2024, és el sisè pla que s’elabora al municipi. 
2 Les anualitats 2020 i 2021 han estat incloses com a pròrrogues del PLJ 2016-2019, adherit a Contracte 
Programa del Departament de Drets Socials des de l’anualitat 2017. 
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Volem dur a terme una proposta de Pla que reflecteixi -en tots els passos del seu 

desenvolupament- quina estratègia i quina política hem de seguir quan parlem de joventut. 

Creiem que és molt important saber exactament què és el que estem oferint i què és el que 

realment necessiten els joves, però encara més, quina coherència existeix entre el que 

proposem amb el que realment se’ns demana. 

 

El PLJ de Santa Cristina vol ser un pla transversal, un model d’organització amb la implicació de 

tots els serveis municipals que tinguin a veure amb la vida de la joventut, per tal de planificar 

actuacions coordinades i d’aprofitar els recursos existents al màxim, sempre amb l’objectiu final 

de donar un bon servei. L’objectiu final és, doncs, aconseguir un pla integral, global, en el qual 

es treballi realment amb transversalitat. 

 

Per l’elaboració del PLJ 2022-2024 de Santa Cristina d’Aro ens hem basat, entre d’altres, amb 

el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 i els quatre principis rectors del Pla en quan a la 

metodologia a utilitzar: Participació, Transformació, Integralitat i Qualitat. 

Sens dubte un dels objectius principals d’aquest nou pla és obtenir la implicació dels diferents 

estaments, les diferents àrees del propi Ajuntament, les altres institucions i els propis joves. Tot 

això haurà resultat profitós per tal d’aconseguir els següents propòsits: 

• Adequar les polítiques de joventut al context i necessitats dels habitants de Santa 

Cristina d’Aro 

• Conèixer -el més exhaustivament possible- la realitat juvenil del municipi 

• Crear un Pla basat en l’estudi fet i en els interessos i necessitats detectades 

• Millorar les condicions estructurals que afecten als i les joves de Santa Cristina 

 

Valorem que, una vegada finalitzat i definit, aquest nou Pla es caracteritzi per: 

• Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans que tenen a veure amb joves i 

adolescents del municipi 

• Establir un marc de referència clar que determini des de quina lectura de la joventut 

partim 

• Establir prioritats i proposar accions 

• Basar-se en un treball transversal i consensuat en equip 

• No deixar de banda l’autocrítica (pel que cal ser rigorosos amb el que plantegem)  

• Poder revisar, avaluar i valorar el seu desenvolupament 
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El PLJ s’estructura en dos grans apartats, el primer serà una diagnosi de la situació actual a 

Santa Cristina en quan a la població jove, on s’inclou l’ anàlisi de la realitat juvenil ,la visualització 

de les polítiques de joventut de Santa Cristina i les conclusions extretes per orientar el disseny 

del nou PLJ 2022-2024. El segon apartat serà el disseny del Pla amb la missió, els objectius i els 

eixos estratègics, els criteris metodològics, les línies d’actuació i el model d’avaluació del nou 

Pla. 

 

Finalment, amb aquesta planificació pretenem situar-nos en l’espai de les oportunitats en el 

propers quatre anys, aconseguir engrescar el màxim d’agents del municipi, per generar 

respostes i eines per superar les problemàtiques socioeconòmiques i sanitàries derivades de la 

Covid-19, que actualment estan castigant tan ferotgement el col·lectiu juvenil. 

 

Pol Vancells Roldós 

Tècnic de Joventut  
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1.2 Metodologia 

La metodologia que s’ha desenvolupat per l’elaboració de la diagnosi ha estat partir de 

les indicacions i orientacions de la Guia per elaborar la diagnosi del Pla Local de Joventut (2011) 

elaborada per l’Agència Catalana de la Joventut. 

Els principals criteris que han definit la proposta de treball han estat: 

Participació activa: Un dels puntals d’aquest PLJ ha estat la participació dels propis joves en el 

disseny, la implantació i l’avaluació de les polítiques de joventut del municipi. Seguint el 

concepte d’incorporar la perspectiva comunitària i afavorint el canvi de paradigma en les 

administracions públiques més encarades cap a la governança democràtica (més 

horitzontalitat de les polítiques), la corresponsabilitat (responsabilitat de cada agent en el seu 

paper) i les formes de democràcia directa i indirecta dels joves. 

Transformació: Per altra banda la el PLJ té una voluntat transformadora, sobretot a través de 

l’apoderament dels joves, facilitant l’accés a les polítiques de joventut i als recursos per 

aconseguir un impacte real i que afavoreixi la inclusió i l’equitat de tots els joves i sigui un punt 

d’inflexió en la reproducció de les desigualtats socials. 

Integralitat: Al mateix temps plantegem unes polítiques de joventut integrals, que actuïn sobre 

totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves, amb el treball transversal en totes 

les seves fases, el treball multinivell en el mateix consistori i el treball en xarxa amb altres 

administracions i agents del territori. 

Qualitat: és igualment important generar coneixement, a partir de l’anàlisi, vers la realitat de 

les persones joves, tenint en compte les especificitats del municipi. Analitzant la realitat juvenil 

i les polítiques de joventut al mateix nivell. Utilitzant tècniques innovadores i creatives com a 

valor de canvi . Interpretant i obtenint conclusions del creuament de les dades obtingudes. 

Incorporant els agents que tenen a veure amb les polítiques de joventut des de bon principi per 

establir les bases del treball participatiu, transversal i interinstitucional. 

Lideratge i el consens polític: Partir d’un lideratge ferm i un consens polític ampli que recolzi el 

desenvolupament del procés. 

Realisme: Dimensionar adequadament el procés de diagnòstic i el futur Pla a la realitat del 

municipi de Santa Cristina d’Aro. 
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D’aquesta manera, s’intervindrà en diferents àmbits propis de la realitat de la vida dels joves del 

municipi, assegurant una intervenció força global i integral, amb tasques comunes i 

responsabilitats compartides. 

 

El procés metodològic (part I) per la visualització de les polítiques de joventut i la identificació 

de les necessitats detectades s’ha desenvolupat en tres fases principals, dutes a terme entre el 

juny de 2019 i el juny de 2020: 

 

1ª Fase: L’anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) 

Aquest primera fase comprèn el treball de camp pròpiament dit i consisteix en : 

L’anàlisi quantitatiu i socio-demogràfic de la realitat juvenil. 

La identificació del mapa de recursos i equipaments amb presència juvenil al municipi. 

L’anàlisi qualitatiu de la realitat juvenil a partir de les sessions de treball amb els i les caps d’àrees 

d’atenció a les persones, joves de 12 a 31 anys i altres agents del territori. 

 

Les dades consultades provenen de fonts diverses: 

Enquesta Jove Santa Cristina d’Aro 2022-2024, realitzada a joves de 12 a 31 anys (alumnat de 

secundària i estudis postobligatoris de l’institut Ridaura , i joves majors de 18 anys) 

Fonts d’informació i documents propis de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (padró 

municipal, informes i memòries urbanístiques, demogràfiques i econòmiques del POUM) 

Institut d’Estadística de Catalunya 

Institut Nacional d’Estadística 

XIFRA Sistema d’Informació Socioeconòmica Local 

Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017 

Estat de la Joventut 2019 

Canal Salut de la Generalitat de Catalunya 

Departament de Drets Socials 
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Departament d’Ensenyament 

Departament d’Empresa i Ocupació 

Observatori del Treball i del Model Productiu 

Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Entrevistes amb professionals i agents socials 

Tallers de debat amb les entitats juvenils 

Tallers de debat informals amb joves no associats 

Tallers de debat amb alumnes dels diversos cursos de l’institut Ridaura 

 

2ª Fase: L’anàlisi de les polítiques de joventut (APJ) 

El propòsit de la segona fase és avaluar les polítiques de joventut que s’han dut a terme. Un 

anàlisi de la implementació del Pla Local de Joventut 2016-2019 a través de les Memòries dels 

plans d’actuació anuals 2016, 2017, 2018, 2019 i 20203; i una revisió de cadascuna de les línies 

de treball on s’inclouen la descripció de l’estat actual de les principals accions, les percepcions 

de l’equip de professionals i el recull de propostes de la població jove. 

 

3ª Fase: Les conclusions 

La tercera fase presenta les línies de treball de la fase de disseny a partir dels resultats obtinguts 

en les dues anteriors fases. 

 

La fase de disseny (part II) de la intervenció recull totes les actuacions o programes que 

sorgeixen derivats de la detecció de les necessitats feta a la part de diagnosi. S’ha desenvolupat 

aquesta fase en sis apartats: un primer amb les prioritats que són els programes que han 

d’assolir els objectius estratègics; els objectius específics i operatius que han de permetre 

establir la finalitat que ha de tenir la intervenció; uns criteris metodològics que facilitin les 

futures eines de treball; unes línies d’actuació per tal d’estructurar les diferents propostes 

 
3 Consulta en línia a https://joventut.santacristina.cat/area-de-joventut.html 
 

https://joventut.santacristina.cat/area-de-joventut.html
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sorgides; una temporalització que permeti visualitzar la implementació dels programes al llarg 

del temps i un pressupost capaç de portar a la pràctica cadascuna de les accions.  

 

Finalment l’avaluació, com a fase definitiva del pla local, ha de permetre revisar diversos 

aspectes del pla com ara el propi procediment d’elaboració o els continguts, des de 3 

perspectives diferents: criteris de realisme, criteris d’eficàcia i criteris d’eficiència. L’anàlisi de la 

realitat per tal de revisar el procés d’elaboració del pla local, millorar els procediments i encarar 

el treball del futur pla local l’any 2024 (realisme). L’anàlisi i la valoració del desenvolupament i 

implementació de les actuacions (eficàcia). I per acabar, una avaluació estratègica per mesurar 

la consecució de les estratègies proposades i dels objectius plantejats en la missió del pla 

(eficiència). 

 

 

1.3 Temporalització del Pla Local de Joventut  

Per tal de tenir una visió esquemàtica i aproximada de tot el procediment d’elaboració 

i redacció del PLJ, es presenta la següent taula amb les dates més destacades.  

Data Actuació Agents 

Setembre de 

2020 
Revisió del PLJ 2016-2019 - Àrea de Joventut 

Octubre de 

2020 
1 Entrevista a entitat juvenil 

- Junta de l’Associació 

Juvenil Cristinenca 

Novembre de 

2020 

1 Grup de debat Projecte Fotoveu! sobre 

demandes de millora a la via pública 

- Joves de 16 a 21 anys de 

PFI-PTT 

 

4t trimestre 

2020 

9 Entrevistes personal tècnic 

 

- Àrea d’Educació 

- Àrea de Promoció Econòmica 

- Àrea d’Ocupació 

- Punt d’Igualtat 

- Àrea d’Esports 

- Àrea de Cultura 

- Serveis Socials 
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- Oficina Municipal d’Habitatge 

- Biblioteca Baldiri Reixac 

4t trimestre 

2020 

Cerca d’informació, documents i dades 

quantitatives municipals i 

supramunicipals  

- Àrea de Joventut 

 

1er semestre 

2021 

 

137 Respostes Enquesta Jove Santa 

Cristina d’Aro 2022-2024, a través de les 

XSS, la web municipal de Joventut, la 

Zona Jove i l’INS Ridaura 

- 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 

Abril, maig i 

juny 2021 

183 Respostes Enquesta pel 3er 

baròmetre B-Resol sobre conflictes al 

centre Educatiu INS Ridaura 2020-21 

- Joves de 12 a 18 anys 

d’ESO i Batxillerat 

Maig i juny 

2021 
2 Grups de debat sobre PLJ  

- Joves no associats de 12 

a 16 anys 

- Joves no associats de 16 

a 25 anys 

3er trimestre 

de 2021 

Estructuració i interpretació de 

la informació, avaluació i 

conclusions 

- Àrea de Joventut 

Octubre i 

novembre de 

2021 

Redacció del 

disseny i revisió 

del nou PLJ 2022-2024 

- Àrea de Joventut 

30 de 

novembre de 

2021 

Aprovació del nou PLJ 2022-2024 - Ple Municipal 
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2. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL (ARL) 

La informació que es presenta a continuació s’ha estructurat en els diferents àmbits 

temàtics objectes de l’anàlisi: el context territorial, el context social, l’educació i la llengua, el 

treball, l’habitatge, la mobilitat, la salut, la participació i informació, el lleure, els esports i la 

cultura. 

En cadascun d’aquests apartats, s’analitza la situació dels joves en relació a l’àmbit temàtic en 

qüestió. Per a fer aquest anàlisi, s’han tingut en compte tres tipus d’informació que estan 

recollides en cada àmbit. 

En primer lloc, s’hi poden trobar les dades objectives i informacions obtingudes  a partir de 

l’anàlisi socio-demogràfic de la població de Santa Cristina d’Aro. Aquestes dades provenen 

principalment de l’Institut d’Estadística de Catalunya, del padró municipal, de l’Observatori de 

la Joventut i del sistema d’informació socioeconòmica local de la Diputació de Girona. Per 

facilitar la comprensió d’aquesta part s’incorporen algunes taules i gràfics que ajuden a 

entendre les idees que s’hi desenvolupen i es faciliten les referències de les taules i gràfics que 

s’adjunten en l’annex on es poden consultar l’origen de les dades. 

En segon lloc, es presenten els recursos i les polítiques d’atenció a les persones que impulsa 

l’ajuntament des de les diferents àrees entorn a cada àmbit temàtic. S’inclouen els plans, 

programes, equipaments o actuacions que o bé, s’adrecen específicament a joves, o bé, tot i 

que s’adrecin a la població en general, també els afecta. És important conèixer aquesta 

informació a l’hora de pensar noves actuacions. 

S’han tingut en compte la visió i la percepció que tenen els diferents agents entorn la situació 

dels joves, tot copsant tant les valoracions positives, com aquells aspectes que es considera que 

cal millorar. Aquesta part és fonamental perquè recull el coneixement i la percepció tant dels 

agents polítics i tècnics responsables del desenvolupament de les polítiques públiques, com 

dels propis joves que aporten la seva visió i les seves necessitats entorn cada àmbit de treball. 

Al llarg de l’anàlisi s’ha tingut present el Pla Local de Joventut 2016-2019, i s’ha intentat 

contrastar i vincular la informació d’aleshores amb les dades actuals. 

Al final de la part II (diagnosi)  s’apunten les conclusions que, en clau de proposta, que es s’han 

de tenir en compte per impulsar en el futur Pla Local de Joventut. Aquestes conclusions seran 

el punt de partida per a l’elaboració de les línies d’actuació (disseny). 
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2.1 El Municipi  

Santa Cristina d’Aro és un municipi de la comarca del sector sud del Baix Empordà. 

Actualment compta amb una població de 5.287 habitants (Idescat, 2020). Té una superfície de 

68 km2, abastant una part important de la Vall d'Aro d’oest a est i del massís d’Ardenya-

Cadiretes pel cantó de ponent. Pel nord s'hi aixeca el massís de Les Gavarres fins a la falda del 

Puig d'Arques (532 m). El municipi es compon de quatre termes històrics: Romanyà de la Selva, 

Bell-Lloc, Solius i Santa Cristina d’Aro, on s’hi localitza el nucli urbà.  

 

El terme municipal de Santa Cristina 

d'Aro és un terreny eminentment 

forestal amb extenses zones de 

cultiu, situades a prop del riu Ridaura. 

La principal font d’ingressos del 

municipi és la indústria relacionada 

amb el turisme, concentrat sobretot 

durant els mesos d'estiu. L’afluència 

de visitants i de persones, que han fet 

del poble la seva segona residència, 

ha propiciat que es desenvolupin 

infraestructures i serveis al voltant 

d'aquest fenomen, com és una gran 

oferta gastronòmica i d'allotjament, 

hípiques, camps de golf i ofertes lúdiques complementades amb un ric patrimoni natural que 

s’estén fins a la costa (cala Canyet, Platja de Canyet i cala del Senyor Ramon) i és ideal per a la 

pràctica esportiva. 
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Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Santa Cristina d'Aro (a 01-01-2019) 

Nivell Nom Homes Dones Total 

Municipi Santa Cristina d'Aro       

Entitat singular Bell-lloc 155 157 312 

Nucli Bell-lloc I 42 40 82 

Nucli Bell-lloc II 92 97 189 

Disseminat Disseminat de Bell-lloc 21 20 41 

Entitat singular Bufaganyes 204 202 406 

Nucli Mas Trempat 177 171 348 

Nucli Sector del Càmping Mas de Sant Josep 8 13 21 

Nucli Pedralta 3 1 4 

Disseminat Disseminat de Bufaganyes 16 17 33 

Entitat singular Canyet 30 30 60 

Nucli Rosamar 28 29 57 

Disseminat Disseminat de Canyet 2 1 3 

Entitat singular Romanyà de la Selva 188 165 353 

Nucli Romanyà de la Selva 22 26 48 

Nucli Sant Miquel d'Aro 90 77 167 

Nucli Urbanització de Vall Repòs 63 56 119 

Nucli Romanyà de la Selva 4 0 4 

Disseminat Disseminat de Romanyà de la Selva 9 6 15 

Entitat singular Salom 254 242 496 

Nucli Teules I, les 85 77 162 

Nucli Salom 123 119 242 

Nucli Sector Casa Groga 3 5 8 

Nucli Teules II, les 37 38 75 

Disseminat Disseminat de Salom 6 3 9 

Entitat singular Santa Cristina d'Aro 1323 1344 2667 

Nucli Santa Cristina d'Aro 1323 1344 2667 

Entitat singular Solius 43 52 95 

Nucli Molí d'en Reixac 10 8 18 

Nucli Mas Patxot 0 0 0 

Disseminat Disseminat de Solius 33 44 77 

Entitat singular Vilar, el 212 207 419 

Nucli Golf Costa Brava, el 210 202 412 

Disseminat Disseminat del Vilar 2 5 7 

Entitat singular Roca de Malvet 207 193 400 

Nucli Roca de Malvet I 137 121 258 

Nucli Roca de Malvet II 69 72 141 

Disseminat Disseminat de Roca de Malvet 1 0 1 

Entitat singular Camps de Santa Maria 8 7 15 

Disseminat Camps de Santa Maria -Disseminat- 8 7 15 

 
Font: Idescat 
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El municipi es caracteritza per el gran nombre d’urbanitzacions4, concretament 11, repartides 

en tot el territori. Això fa que la població juvenil es distribueixi en 45 % de joves que viuen en 

urbanitzacions, i el 55% en el nucli urbà. El municipi ha experimentat un gran creixement, 

sobretot a la dècada 2000-2010, tant en nombre d’habitants com de serveis. Durant aquest 

període de temps la població s’ha doblat (augment del 58,5%), unes xifres força més altes que 

les del conjunt de la comarca a la qual pertany, el Baix Empordà. Des de l’any 2010 però, 

l’expansió poblacional ha iniciat un procés de frenada i estabilització.  

Unitats de població de Santa Cristina d'Aro (a 02-02-1989) 

Número Nom Categoria 

1 Bell-lloc Població 

2 Bell-lloc (urbanització) Urbanització 

3 Bufaganyes Veïnat 

4 Bujonis Barri 

5 Can Patxot Urbanització 

6 Can Reixac Urbanització 

7 Canyet Urbanització 

8 Colomar, el Urbanització 

9 Golf Costa Brava, el Urbanització 

10 Mas Trempat, el Urbanització 

11 Roca de Malvet, la Urbanització 

12 Romanyà de la Selva Població 

13 Romanyà de la Selva (urbanització) Urbanització 

14 Santa Cristina d'Aro Població 

15 Sant Miquel d'Aro Urbanització 

16 Solius Població 

17 Teules, les Urbanització 

18 Vallrepòs Urbanització 

19 Vilar, el Veïnat 

 
Font: Idescat 

 

Una de les causes que expliquen l’augment de la població és la situació de Santa Cristina d’Aro 

en sòl de segona línia de mar i la demanda d’habitatge unifamiliar que les localitats veïnes de 

primera línia no poden oferir degut a la seva baixa disposició de sòl urbanitzable. Les dades del 

padró d’habitants5, però, en ser una vila molt marcada pel turisme, no reflecteixen totalment el 

volum i les característiques de la població que resideix o pernocta al municipi.  

 
4 Romanyà de la Selva, Roca de Malvet, Les Teules, Bell-lloc I, Bell-lloc II, Sant Miquel d'Aro, Vall Repòs, 
Mas Trempat, Golf Costa Brava, Can Reixac i Rosamar. 
5 El mes de novembre de 2021 el padró municipal ha registrat una població de 5.576 habitants. Sembla 
oportú relacionar aquest notori augment als confinaments domiciliaris de la Covid-19 a 2ones residències.  
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La població flotant que podem trobar pot augmentar considerablement aquestes xifres i 

lògicament a l’estiu l'ocupació turística canvia l’estructura demogràfica. La temporada d’estiu 

està marcada per dos afluències de població: estiuejants amb segones residències i turistes 

d’estada puntual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivell de l’evolució demogràfica segons el gènere, per a l’any 2020 el municipi comptava amb 

2.661 homes (50,33%) i 2.626 dones (49,66%). Després d’un període de creixement ràpid de la 

població tant masculina com femenina (període 1998-2010), durant els anys 2010-2015 la 

població d’homes va decaure i la població de dones va seguir creixent però a un ritme més lent. 

En el global, la diferència percentual entre homes i dones s’ha reduït 2,40 punts durant el 

període 1998-2020 i pels propers anys sembla que la representació d’homes i dones al municipi 

seguirà equiparant-se, si bé també el ritme de creixement d’ambdós sembla que tendeix, 

lentament, a l’alça.   

Evolució de la població del municipi segons el gènere. Percentatges.  
Període 1998-2019  

Any Homes % Dones % Total 

1998 1.380 52,08 1.270 47,92 2.650 

2004 1.949 52,18 1.786 47,82 3.735 

2010 2.603 51,37 2.464 48,63 5.067 

2015 2.570 50,50 2.519 49,50 5.089 

2020 2.661 50,33 2.626 49,66 5.287 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Cens del 2001 i de l’Estadística de la Població 2010 i 2020, Padró 

municipal d’habitants. Idescat. 
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Gràfic 1. Evolució de la població del municipi. Període 1998-
2019
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Segons l’anàlisi de la població per sexe i grup d’edat (any 2019), la franja dels 35 als 59 anys és 

la que acumula major població al municipi. També és rellevant la major presència de dones que 

homes en les franges d’edat de 0 a 14 anys i de 65 a 85 anys i més.    

Població. Recomptes. Població per sexe i edat. Any 2019 

Edat Homes Dones Total 

De 0 a 4 anys 100 106 206 

De 5 a 9 anys 151 151 302 

De 10 a 14 anys 163 175 338 

De 15 a 19 anys 159 132 291 

De 20 a 24 anys 149 118 267 

De 25 a 29 anys 136 110 246 

De 30 a 34 anys 120 105 225 

De 35 a 39 anys 165 192 357 

De 40 a 44 anys 231 236 467 

De 45 a 49 anys 250 234 484 

De 50 a 54 anys 215 233 448 

De 55 a 59 anys 188 171 359 

De 60 a 64 anys 162 143 305 

De 65 a 69 anys 128 143 271 

De 70 a 74 anys 126 131 257 

De 75 a 79 anys 82 83 165 

De 80 a 84 anys 58 64 122 

De 85 anys i més 41 72 113 

TOTAL 2.624 2.599 5.223 

 
Font: Idescat 

 

A la variació al llarg de l’any de les persones que viuen a Santa Cristina d’Aro  cal sumar-hi les 

diferents característiques de cada un dels col·lectius: residents estables i censats, residents 

estiuejants i de caps de setmana del país, residents estrangers de països de la resta d’Europa, 

turistes de temporada i treballadors del sector serveis. 

La major part del creixement que s’ha experimentat i s’està experimentant és causat per 

parelles joves de pobles i ciutats veïnes que s’emancipen i s’instal·len al municipi. També 

existeix, en menor mesura, immigració de població estrangera, principalment matrimonis de 

d’edat avançada provinents del nord d’Europa i joves provinents del continent africà. 

L’any 2019, la població estrangera de Santa Cristina d’Aro representa el 17% del conjunt de la 

població. Les nacionalitats majoritàries després de l’espanyola, són la marroquina (16%), 

l’holandesa i la russa (10% respectivament), francesa (8,5%) i l’anglesa (8%) . 
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Font: Idescat, a partir del Padró continu de l’INE. 

 

Al municipi hi han representades més de 30 nacionalitats, de tots els continents:  

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat i del Padró continu de l’INE. 
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Sembla pertinent formular la hipòtesi sobre l’existència de dos tipus diferenciats d’immigració: 

la població del nord d’Àfrica, Centre Amèrica i Europa de l’Est a la recerca de noves oportunitats, 

amb un perfil més jove i de classe treballadora i, d’altra banda, la població centreeuropea en 

edat de jubilació, amb un nivell de renda mitjà-alt i que decideix instal·lar-se al municipi després 

d’anys de relació amb la Costa Brava com a destinació de segona residència. 

Pel que fa als principals sectors econòmics, Santa Cristina d’Aro és un municipi especialitzat en 

el sector Serveis (per a l’any 2020, prop del 62% dels llocs de treball assalariats al municipi es 

dediquen a aquest sector) i en menor mesura al sector de la Construcció (el qual per a l’any 2020 

ha aglutinat el 34% del total de població assalariada). El pes percentual del sector de la Indústria 

ha disminuït enormement durant la darrera dècada i el sector Agrícola i Ramader hi és 

representat amb valors per sota de l’1%.  

   

Font: Departament de Drets Socials. 

 

L’atur registrat al municipi ha crescut de forma exponencial durant els darrers vint anys. Si bé 

durant el període dels anys 2000-2008 ho va fer de forma gradual, la darrera crisi econòmica 

d’àmbit global ha afectat de forma considerable el municipi, sobretot durant el període dels 

anys 2008-2013. A partir de llavors l’atur, tot i mantenir-se elevat, s’ha reduït de forma 

progressiva amb un petit repunt a partir del segon trimestre de l’any 2020, causat provablement 

per les conseqüències econòmiques de la pandèmia de la Covid-19.    
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Font: Departament de Drets Socials. 

 

L’atur registrat al municipi per sectors indica que, si bé les mitjanes anuals s’han recuperat 

progressivament durant el darrer lustre, les xifres encara disten molt de les anteriors a la crisi 

econòmica. Igualment en queden al marge les possibles conseqüències laborals i econòmiques 

produïdes per la pandèmia de las Covid-19 iniciada el març de 2020.      

 

Font: Departament de Drets Socials. 
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2.2 Organització municipal: equip de govern 

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro està format per 13 regidors i regidores que 

representen el Ple. El passat 1 de juliol de 2019, en la sessió d’aprovació de la composició del 

cartipàs municipal de l’Ajuntament, es nomenà l’Alcaldessa i els Regidors per governar el 

municipi, per la legislatura 2019 - 2023. Amb el 52,57% dels vots i majoria consistorial, Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC-AM) i Junts per Catalunya (JxCat-Junts) varen constituir l’equip 

de govern. El Ple de la Corporació, també està conformat per Guanyarem-ECG, PSC i Cs amb 

els següents resultats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 2. Resultat eleccions municipals 2019 

 

Actualment, el consistori de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro està format per: 

Nom i cognoms Partit Càrrec i àrees 

Mª Lourdes Fuentes i Faig ERC Alcaldessa 

- Administració, coordinació i secretaria 

- Comandament Policia Municipal 

- Governació, seguretat ciutadana i trànsit (compartida) 

- Relacions institucionals i supramunicipals 

- Via pública i senyalització viària (compartida) 

- Transport i mobilitat (compartida) 

- Serveis municipals 

- Protecció Civil i ADF (compartida) 

- Atenció ciutadana, informació, informàtica, gestió documental, 

dades i transparència (compartida) 

Partit Vots % Regidors 

ERC-AM 768 33,45 6 

JxCAT-JUNTS 439 19,12 3 

GUANYAREM-ECG 300 13,07 2 

PSC 256 11,15 1 

Cs 139 6,05 1 

EMP 115 5,01 0 

PRIMÀRIES 90 3,92 0 

PP 86 3,75 0 

PODEMOS 66 2,87 0 

UCIN 24 1,05 0 
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Josep Xifra i Deulofeu 

 

 

 
 
 
 

ERC 

1a Tinència d’alcaldia 

-   Ordenació, planejament, gestió i disciplina urbanística 

-   Polítiques de sòl i habitatge 

-   Promoció i gestió d’habitatges 

-   Llicències d’obres i activitats 

-   Edificis municipals 

-   Habitatge jove 

-   Via pública i senyalització viària (compartida) 

-   Comunicació i informació 

 

 

 

Jaume Quintana i Leria 

 

 

 

JxCAT-JUNTS 

2a Tinència d’alcaldia 

- Participació ciutadana 

- Personal i RRHH 

- Obra pública 

- Hisenda i compres 

- Relacions amb entitats urbanístiques (urbanitzacions) 

 

 

 

Imma Martí i Fontané 

 

 

 

JxCAT-JUNTS 

3a Tinència d’alcaldia 

- Sanitat 

- Joventut 

- Acció social 

- Banc d’aliments 

- Regidoria de la dona 

- Punt d’Igualtat 

 

 

 

 

 

Sílvia Fonoll i Ribas 

 

 

 

 

 

ERC 

4a Tinència d’alcaldia 

- Atenció ciutadana, informació, informàtica, gestió 

documental, dades i transparència (compartida) 

- Promoció econòmica 

- Turisme, comerç i indústria 

- Mercats a la via pública 

- Relacions amb associacions professionals 

- Brigada municipal (compartida) 

- Servei de neteja (compartida) 

- Ràdio Municipal 

 

Anna Buxó i Calzada 

 

ERC 

- Esports i gestió d’instal·lacions esportives 

- Transport i mobilitat (compartida) 

- Governació, seguretat ciutadana i trànsit (compartida) 

- Activitats de lleure 
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David Segarra i Mediavilla 

 

ERC 

- Ensenyament 

- Relacions amb l’AMPA, CEIP i IES 

- Escola Bressol 

- Medi Ambient 

- Deixalleria municipal 

- Polítiques d’estalvi energètic 

- Protecció Civil i ADF (compartida) 

 

Agustina Gorina i Faz 

 

ERC 

- Escola de música 

- Cultura 

- Patrimoni Historicoartístic 

- Biblioteca 

- Arxiu històric i activitats de divulgació 

- Metge rural 

 

Jordi Aviñó i Rovira 

 

JxCAT-JUNTS 

- Brigada Municipal (compartida) 

- Servei de neteja (compartida) 

- Festes i oci 

- Colles de carnaval 

- Gestió de l’escorxador 

- Cementiris municipals 

Sònia Pujol  i Valls 
GUANYAREM-

ECG 

 

Oposició 

 

Xavier Figueres i Esteve 
GUANYAREM-

ECG 

 

Oposició 

 

Marta Poyatos i González PSC 

 

Oposició 

 

Vito Vicente Garcia Galán Cs 

 

Oposició 

 

 

TAULA 3. Regidors i regidores que conformen el Ple del Consistori 2019-2023. 
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2.3 Equipaments i Serveis de Santa Cristina d’Aro  

Els equipaments d’àmbit municipal que actualment disposa el consistori, són els 

següents: 

• Ajuntament 

• Oficina de Turisme 

• Serveis Socials 

• Zona Esportiva 

• Zona Jove  

• Biblioteca Baldiri Reixac 

• Punt d’Igualtat 

• Arxiu Municipal 

• Policia Municipal 

• Escola Pedralta 

• Escola Bressol Guirigall 

• Centre Internet 

• Centre d’Atenció Primària (CAP) 

• Deixalleria Municipal 

• Jutjat de Pau 

• Ràdio Santa Cristina 

 

A continuació es detallen els recursos i serveis d’àmbit municipal i supramunicipal 

(mancomunats) a disposició de la població jove del municipi: 

➢ Espais d’Ús Juvenil 

• Zona Jove 

La Zona Jove és el recurs juvenil principal de Santa Cristina d’Aro. S’ubica en un local de 

153,61 m2 del Carrer Doctor Casals nº 45, baixos. Es destina a tota la joventut entre 12 i 31 

anys, tot i que també hi poden participar altres col·lectius per fer consultes concretes i/o 

utilitzar alguns del serveis. Aquest espai, de recent creació, pretén ser el punt de trobada, 

d’informació, d’activitats i d’impuls de noves iniciatives de la població jove del municipi de 

Santa Cristina i de la Vall d'Aro. 

Les instal·lacions de la Zona Jove compten amb: 
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- Sala polivalent amb capacitat per a 30 persones. Equip tècnic: cadires, taules, equip de so, 

pantalla, projector, 2 ordinadors PC de consulta, cuina (vitroceràmica, forn, nevera, 

microones i campana de fums), ping-pong, futbolí i panells informatius sobre formació, 

ocupació, salut, mobilitat i participació.  

- Sala d'ordinadors/de reunió amb capacitat per a 15 persones. Equip tècnic: cadires, taules, 

pissarra, 8 ordinadors PC i materials de consulta (revistes, llibres, còmics i guies de viatge). 

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

i projector. 

- Despatx amb capacitat per a 4 persones. Equip tècnic: cadires, taules, arxivadors, 

ordinadors i impressora.  

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

- Magatzem. Equip tècnic: prestatgeries per a guardar material. 

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

 

L’horari habitual d’obertura al públic és de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 i de 16:00 a 

20:00h.  

 

A continuació s’adjunta el plànol amb la distribució interna de l’espai: 
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L’àrea de Joventut ofereix a les associacions i entitats juvenils la possibilitat de reserva de 

les instal·lacions de la Zona Jove per a reunions, conferències, jornades, pernoctació, etc. 
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➢ Espais d’Ús Esportiu 

• Zona Esportiva Municipal 

La Zona Esportiva Municipal centralitza l’activitat de l’àrea d’Esports. Està formada pel 

pavelló municipal, el rocòdrom i el boulder coberts, el camp de gespa artificial, el camp de 

sorra, la piscina municipal a l’aire lliure, la pista de bàsquet exterior, el camp de tir amb arc 

i l’Skate Park. Durant la major part de l’any la zona esportiva acull els actes de les entitats 

esportives i de cursos d’activitat física dirigida. A l’estiu, centralitza la major part de 

l’activitat de lleure del municipi com el Casal d’Estiu infantil i juvenil i els Campus Esportius.  

Les instal·lacions de l’Skate Park són antigues: consten d’un bank ramp, un quarter pipe, un 

funbox i un flat rail, i estan adequades per patinar amb skate, BMX, rollings i scooters. El Pla 

d’Inversions 2022 contempla la construcció d’un nou Skate Park a la Zona Esportiva, a 

posterior dels treballs de redacció del projecte previstos pel darrer trimestre de 2021. 

 

➢ Espais d’Ús Educatiu i Ocupacional 

• Punt d’Informació Juvenil 

El Punt d'Informació Juvenil (PIJ) és un servei públic i gratuït que pretén oferir informació 

relativa a tots els àmbits d'interès de la joventut: estudis, treball, participació, habitatge, 

cultura, salut, lleure, mobilitat sostenible, turisme i medi ambient. 

La vocació del PIJ és la universalitat, arribant al major nombre de joves, independentment 

de les seves característiques. 

Els objectius principals del PIJ són: 

- Elaborar i posar a l'abast de la gent jove informació per facilitar una presa de decisions 

meditada, orientant i assessorant les seves consultes. 

- Afavorir l'emancipació. 

- Impulsar la dinamització com a eina imprescindible per a la participació. 

- Ser un referent per als joves respecte a les accions que les institucions, les entitats i altres 

organismes duen a terme i que van dirigides a aquest col·lectiu (polítiques de joventut). 

El PIJ de Santa Cristina d’Aro s’ubica a la Zona Jove. El seu horari d’atenció al públic és 

dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13:30 h i de 16 a 20 h; i divendres de 10 a 13:30 h. 
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A través 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.  

 

• Espai Educatiu “Forma’t i Participa” 

L’Espai Educatiu “Forma’t i Participa” és una aula d’informàtica i de suport en els estudis de 

joves de Santa Cristina d’Aro que cursen GES i Batxillerat. El servei és a càrrec de la 

Dinamitzadora Juvenil i es realitza de dilluns a divendres de les 16:00 a les 18:00h a la sala 

d’ordinadors de la Zona Jove. El servei ofereix assistència en l’elaboració de treballs de 

recerca, suport en les tasques educatives, consulta de pàgines web i impressions. Es destina 

prioritàriament a joves de 12 a 18 anys. L’espai disposa de 8 ordinadors connectats amb 

cable de xarxa a Internet, connexió WiFi de lliure accés i material escolar.  

 

• Servei d’Intervenció Educativa (SIE) 

El Servei d’Intervenció Educativa (SIE) ofereix un espai de reforç escolar a aquells joves que, 

prèvia derivació del centre educatiu o de les àrees de Serveis Socials i Joventut, tenen 

dificultats per seguir el ritme de les classes i necessiten un suport extern que les famílies no 

poden costejar. Igualment el servei ofereix suport emocional i s’enfoca a dotar els i les joves 

d’eines i recursos per a la seva emancipació i l’autoconeixement. Es realitzen tallers, 

dinàmiques grupals i sortides al llarg del curs.  

Es realitza a la sales de formació i d'informàtica de la Zona Jove. El servei també compta 

amb un despatx per entrevistes individuals amb alumnes i familiars. El personal tècnic que 

es fa càrrec dels alumnes són Educadores Socials i persones voluntàries de Càritas Girona. 

El servei s'ofereix els dimarts i dijous de 16:00 a 18:00h. 

 

• Programa de Formació i Inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PFI-PTT)  

El Programa de Formació i Inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) 

té una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i ha de facilitar a l'alumnat el 

desenvolupament personal i l'adquisició de competències professionals que li permetin una 

continuïtat formativa o la seva inserció laboral. 
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S’adreça a joves, d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el graduat en ESO i volen formar-se en 

una professió durant un curs acadèmic (de setembre a juny). Els perfils específics d’aquest 

PFI-PTT són: 

- Perfils d’Auxiliar d’Hoteleria i d’Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic organitzats 

pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de 

Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro. 

- Perfil d’Auxiliar de Vivers i Jardins organitzat pel Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Llagostera, Cassà de la Selva i Santa Cristina 

d’Aro. 

Si s’obté la certificació de la formació rebuda i de les competències professionals 

adquirides, l’alumnat pot treballar en el sector professional que ha escollit (hoteleria o 

vendes) i continuar la formació a través d’un cicle formatiu de grau mitjà de la família 

professional escollida.  

Durant el curs 2021-2022, el centres cívics Safarejos del Puig i Vilartagues de Sant Feliu de 

Guíxols acullen els mòduls d’auxiliar de vendes i hoteleria. El centre cultural Casa de les 

Vídues de Llagostera acull el mòdul d’auxiliar de vivers i jardins.  

 

• Institut Ridaura 

L’Institut Ridaura, situat a la Vall d’Aro i format per un claustre d’uns 60-65 professors, 

imparteix estudis d’ESO i de Batxillerat a uns 600 joves que provenen dels municipis de 

Castell-Platja d’Aro i S’Agaró i de Santa Cristina d’Aro. L’institut forma part de la zona 

d’excel·lència de la Vall d’Aro, que inclou totes les escoles de primària i l’institut.  

Dins l’organització curricular del Batxillerat, el centre ofereix la doble titulació de 

Batxillerat/Baccalauréat (BatxiBac), sigui quin sigui l’itinerari triat per l’alumne/a 

(humanístic, social, científic o tecnològic). L’INS Ridaura és també seu de les proves DELF 

de l’Alliance Française i dels exàmens oficials de Cambridge. 

 

Actualment l’aportació en percentatge d’alumnes a l’institut és del 60% de Castell-Platja 

d’Aro i del 40% de Santa Cristina d’Aro. Segons les estimacions realitzades, el 75% dels 

joves de Santa Cristina d’Aro en l’etapa de secundària s’adreça a centres d’ensenyament 

públic i el 25% restant a centres concertats i privats, majoritàriament a Sant Feliu de Guíxols 

i Girona. 
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• Servei d’Ocupació Municipal i Promoció Econòmica 

El Servei d’Ocupació Municipal (SOM), gestiona diferents projectes relacionats amb l’àmbit 

de l’ocupació com l’acompanyament en la recerca de feina, la inscripció a la borsa de treball, 

el servei d’assessorament per a l’autoocupació i l’emprenedoria, cursos de formació 

ocupacionals i els plans de treball i formació. El servei s’ofereix els dimarts i els dijous de 

09:00 a 14:00 hores per a persones empadronades a Santa Cristina d’Aro amb un mínim de 

6 mesos d’antiguitat. Està situat al primer pis de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. Per 

accedir al servei cal demanar cita prèvia a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) o a 

través del formulari en línia de la web municipal.  

Des de Promoció Econòmica s’han desenvolupat diverses iniciatives de desenvolupament 

local, com: Pla Estratègic Comercial (PEC) per a la recuperació de locals buits i subvencions 

per compensar la pèrdua econòmica del sector empresarial arran de la Covid-19. 

 

➢ Espais d’Ús Cultural 

• Espai Ridaura 

L'Espai Ridaura és un centre polivalent de creació i difusió de les arts escèniques inaugurat 

l’any 2011. Neix amb la voluntat de tenir una àgora de l'art al nostre municipi on cada sector 

del públic trobi quelcom del seu gust i on músics, artistes i actors hi tingui una oportunitat. 

S’hi realitzen concerts, obres de teatre, conferències, actes festius, jornades de formació i 

exposicions. 

 

• Escola Municipal de Teatre 

El gener de 2020, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va crear una Escola Municipal de 

Teatre destinada a joves de 12 a 18 anys. Es troba integrada a l’Espai Ridaura i neix amb 

l’objectiu d’oferir formació en interpretació, caracterització de personatges, creació 

escènica, muntatge i posada en escena. Tot el que cal saber per crear una peça de teatre. 

Es realitza cada dijous, de les 18:00 a les 20:00h. 

 

• Escola Municipal de Música 

L’Escola Municipal de Música de Santa Cristina d’Aro va començar les seves activitats a 

l’octubre del 2007. Primerament fent servir les instal·lacions del l’Escola Pedralta fins a la 

finalització de les obres de l’actual seu, l’Espai Ridaura. 

L’objectiu principal de l’escola és facilitar a la ciutadania espais i propostes musicals, amb la 

voluntat de participar en les diferents activitats culturals del poble. S’imparteix educació 

Pla%20Estratègic%20Comercial%20(PEC)%20pel%20projecte%20de%20recuperació%20de%20locals%20buits
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musical no reglada, la qual cosa facilita l’adaptació a les necessitats de cada individu. 

Majoritàriament hi participen infants (de 6 a 12 anys), alguns joves (fins als 20 anys) i 

persones adultes. L’educació musical del centre està basada netament en la pràctica 

instrumental com a eina bàsica d’expressió artística i humana. A partir d’aquí, es dona 

cabuda a les altres manifestacions derivades del coneixement musical i instrumental, com 

les agrupacions de combos, grups corals, grups de cambra i, durant l’estiu, l’orquestra 

juvenil i el casal de cant modern. 

Per tal de portar a terme aquestes activitats, l’escola compta amb professors actius en el 

territori i altament qualificats dins del seu àmbit i especialització. A més, es treballa amb 

estreta relació amb altres entitats musicals del poble, com Concerts d’Aro (persones 

adultes) i la Coral Santa Cecília (gent gran). També val la pena destacar les nombroses 

activitats musicals conjuntes que l’escola dur a terme amb l’Escola Pedralta, per tal 

d’impulsar els valors de la música entre l’alumnat. 

 

• Biblioteca Municipal Baldiri Reixac 

La Biblioteca Baldiri Reixac de Santa Cristina d’Aro està situada a la zona més antiga del 

municipi, el barri de l’Església. Està instal·lada en un antic edifici on va construir-se el primer 

Ajuntament que tingué el poble el 1857, al segregar-se de Castell d’Aro.  

Actualment la biblioteca ocupa totes les sales de l’edifici i ofereix serveis de préstec, 

ordinadors de consulta i aula d’estudi, i, una agenda variada en la qual s’hi inclouen 

recomanacions, clubs de lectura (per adults, juvenil i infantil), visites escolars i actes 

culturals. 

La Biblioteca Baldiri i Reixac és una biblioteca de titularitat municipal integrada en el 

Sistema de Lectura Pública de Catalunya. El seu horari d’atenció al públic és dimarts i 

divendres de 10:00 a 12:30h, de dilluns a divendres de 16:30 a 20:00h i dissabtes de 10:00 a 

13:00h.  

Per a l’any 2022 està prevista la construcció de la nova Biblioteca municipal al nou Barri de 

la Teulera. El projecte ha sortit a concurs públic la tardor de 2021. El finançament serà a 

càrrec de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, la Generalitat de Catalunya i la Diputació 

de Girona. La nova Biblioteca oferirà serveis d’informació, préstec de llibres i altres 

materials, espai de consulta i lectura, informació local i comunitària, programes de 

formació, serveis de suport a l’educació reglada i no reglada, activitats culturals, i foment 

de la lectura. Comptarà amb 2 espais de nova creació: l’Espai LAB per a tallers artístics i 

noves tecnologies, i, la Sala polivalent per a exposicions artístiques. 
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➢ Espais de Salut i Comunitat   

• Centre d’Assistència Primària 

El Centre d’Assistència Primària (CAP) de Santa Cristina d’Aro s’ubica a la Plaça Catalunya, 

a la planta baixa de l’edifici municipal on també s’hi troben les àrees de Serveis Socials, 

Recursos Humans, el Jutjat de Pau i la Policia Local. Està obert a la ciutadania de dilluns a 

divendres de 08:00 a 15:00h. Es pot sol·licitar cita prèvia trucant als telèfons 972 835 816 / 

93 326 89 01 / 902 111 444 o bé a través del programador de visites de la web 

https://catsalut.gencat.cat/ca/. Posteriorment un professional del consultori contacta les 

persones sol·licitants per indicar-los l’hora i el dia de la visita. 

 

• Servei d’Igualtat i Atenció a les Dones (SIAD) 

L’objectiu principal del Punt d’Igualtat de Santa Cristina d’Aro sensibilitzar la ciutadania de 

les desigualtats existents encara avui entre homes i dones, i de la necessitat d’implicació de 

la ciutadania en els canvis que han de fer possible una societat més justa i igualitària. 

L’objectiu no serà aconseguir trencar les diferències existents entre homes i dones,  sinó 

assolir l’equitat, fer possible un municipi que garanteixi una igualtat de tracte, 

d’oportunitats i de condicions a tothom. Per assolir aquest objectiu el Punt d’igualtat uneix 

esforços amb l’escola municipal, les famílies i tots els agents educatius del municipi de 

Santa Cristina d’Aro. Igualment ofereix diferents serveis i línies de treball: 

- Servei d’Atenció psicològica  (individual, de parella i familiar): Suport i orientació a 

persones que es troben en situacions de crisis vitals diverses, manca d’autoestima, 

dificultats en les relacions de parella, vivències traumàtiques, problemes d’angoixa i/o 

estrès, necessitat de suport en l’elaboració del dol, detecció de situacions de violència o 

micromasclismes, sexualitat, acceptació de malalties cròniques, etc.  

- Servei d’Informació i Mediació Familiar: Espai per a facilitar el diàleg i la comunicació, i 

acompanyar les famílies en la cerca d’acords i/o solucions als conflictes familiars. Dirigit a 

famílies que es troben en situació de separació o divorci, custòdia de fills/es, dificultats de 

comunicació pares i fills/es, cura d’avis i àvies o persones dependents, conflictes entre 

germans, herències o negocis familiars, etc. 

- Servei d’Atenció Integral o SAI: Servei municipal en coordinació amb la Xarxa de Serveis 

d’atenció Integral LGBTI (lesbiana, gai, bisexual, transgènere i intersexual) de Catalunya 

que té com a objectius la prevenció de la LGBTI-fòbia, atenció a qualsevol tipus de 

https://catsalut.gencat.cat/ca/
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discriminació i/o necessitat d'acompanyament, suport o informació en relació a la diversitat 

afectiva, sexual i/o de gènere. El servei es realitza un cop al mes i amb cita prèvia. 

- Cercle de Famílies: Espai d’acompanyament i orientació a les famílies sobre temes 

diversos relacionats amb l’educació dels fills i filles (Espais Neix, Creix i Descobreix). 

- Cercle de Dol: Grup de suport i acompanyament a persones que han patit pèrdues i/o es 

troben en processos de dol gestacional, perinatal i neonatal. 

- Banc del Temps: Punt d’intercanvi gratuït de serveis entre persones del municipi i/o 

rodalies que ofereixen el seu temps a canvi de rebre també serveis per part d’altres persones 

que formen part del banc. Els intercanvis poden ser de molts tipus: assessorament sobre 

diferents temes, bricolatge, tasques domèstiques, etc. 

- Campanyes de Prevenció i Sensibilització: Activitats dirigides a sensibilitzar i fomentar la 

presa de consciència envers les desigualtats existents a la nostra societat per raó de gènere, 

orientació sexual, ètnia, cultura, etc. Les activitats són diverses: caminades, performance, 

tallers, obres de teatre social, exposicions, concursos literaris, etc. 

 

L’horari d’atenció al públic del Punt d’Igualtat és dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 09:00 

a 13:00 h, i dilluns i dimecres de 15:00 a 20:00 h 

 

• Punt Jove de Salut i Sexualitats 

L’assessoria de Salut i Sexualitat és un servei mensual gratuït i obert a tota la població jove 

de Santa Cristina d’Aro. L’objectiu és oferir assessorament i informació sobre temes que 

tinguin a veure amb la salut i la sexualitat en general, i en especial, sobre les següents 

temàtiques: Infecció transmissió sexual (ITS), anticoncepció d'urgència, retard de la regla, 

avortament, atenció sanitària, plaer i pràctiques, violència masclista, atenció LGTBI i 

diversitat sexual, diversitat funcional, canvis corporals i primeres vegades, sexualitat en 

adolescents i joves, les emocions i mètodes anticonceptius. 

La persona responsable del servei atén i/o deriva totes les consultes, preguntes, dubtes o 

necessitats sobre Salut i Sexualitat que hi puguin haver, tant per vies telemàtiques com 

presencials i amb total confidencialitat. A banda d’atendre les demandes dels i les joves, el 

servei també realitza tallers, xerrades o dinàmiques de grup coincidint amb el primer 
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dimarts de cada mes, de 18:00h a 20:00h a la Zona Jove. Per a demanar informació i fer 

consultes es pot contactar a través del correu zonajove@santacristina.cat. 

 

• Serveis Socials 

Els Serveis Socials d’Atenció Primària de Santa Cristina d’Aro estan formats per un equip 

multidisciplinari: dues tècniques formades en Treball Social, una Educadora Social i una 

persona formada en Psicologia. Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, 

comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin 

dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin 

presentar. Per aquelles famílies que es troben amb alguna dificultat, els serveis socials de 

Santa Cristina d’Aro,  compten amb un conjunt de serveis i prestacions que ofereixen 

orientació, assessorament, valoració, informació i tractament dels infants i les seves 

famílies. 

- Servei d’Atenció Psicològica. És un servei d'atenció terapèutica adreçada a famílies i 

menors que presentin algun tipus de problemàtica sociofamiliar. 

- Servei Local d’Orientació Familiar. Servei dirigit a les famílies que volen orientacions 

educatives vers als seus fills. S’ofereix des del Punt d’Igualtat.  

- Servei de treballadora familiar especialitzada en infància: És un servei que ofereix atenció 

en el domicili de la persona/família usuària, per tal de fomentar l'autonomia personal dels 

menors i el seu correcte desenvolupament, a través de l’acompanyament de les tasques 

parentals dotant-los de més recursos educatius.     

- Servei Intervenció Educativa (SIE) de primària: Servei que ofereix suport social i educatiu 

a infants que presenten dificultats en el seu procés escolar i que viuen en un entorn amb 

pocs recursos. 

- Servei d’orientació a l’Institut: Servei adreçat a alumnes amb un alt risc de fracàs escolar 

i/o amb una problemàtica envers l’àmbit social. A través del treball socioeducatiu s’ofereix 

suport perquè els alumnes vagin incorporant totes aquelles habilitats, hàbits i capacitats 

que els ajudin a adquirir la seva pròpia autonomia i a integrar-se a la societat com a persones 

adultes. 

- Atenció individualitzada: recolzament individual a nivell emocional, conductual i/o de 

relacions familiars i amb els iguals. 

mailto:zonajove@santacristina.cat
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Les prestacions i recursos que les unitats familiars poden gestionar des de Serveis Socials 

són: 

- Ajuts per fill a càrrec sotmès a nivell d’ingressos 

- Ajut universal per part múltiple  

- Ajut per tercer fill o consecutius sotmès a nivell d’ingressos 

- Prestació - deducció per mare treballadora 

- Títol de família nombrosa 

- Títol de família monoparental 

- Beca de menjador 

 

Per aquelles persones i/o famílies que es troben amb alguna dificultat econòmica, els 

serveis socials de Santa Cristina d’Aro,  compten amb un conjunt de serveis i prestacions 

que ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i tractament. 

- Servei d’urgències socials. Recurs dirigit a les persones i/o famílies que presenten una 

problemàtica urgent i greu, i que no pot ser coberta de manera immediata per altres 

administracions o amb els recursos existents. 

- Servei de distribució d’aliments. El servei ofereix una sèrie de productes alimentaris secs i 

frescos a aquelles persones o famílies que tenen dificultats greus per a poder fer-se càrrec 

de les necessitats alimentàries més bàsiques. La valoració i derivació cap a aquest servei la 

realitza la tècnica de serveis socials i té en compte els ingressos i despeses del nucli familiar. 

Els aliments arriben del Fons Europeu a través de Creu Roja, entitats privades, donacions 

voluntàries de la ciutadania i compres que realitza l’Ajuntament quan hi ha manca 

d’aliments. 

- Servei de Banc de roba. El servei de Banc de roba ofereix roba de segona mà a aquelles 

persones o famílies que ho necessiten. La roba arriba a través de donacions voluntàries 

d’entitats o de la ciutadania. La valoració per accés al banc de roba és realitzada per la 

tècnica de serveis socials i té en compte els ingressos i despeses del nucli familiar.  
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- Servei d’àpats a domicili i (2021) i Servei d’atenció psicològica a la gent gran (2020). 

 

Actualment no hi ha banc de roba a Santa Cristina d'Aro però es fa la derivació al banc de 

l'agrupació de Parròquies de Sant Feliu de Guíxols - Vall d'Aro.  

 

Altres prestacions i recursos que es poden gestionar des de Serveis Socials són: 

- Prestació de renda mínima d’inserció 

- Ajuts per a accedir a justícia gratuïta (advocat d’ofici) 

- Odontologia solidària (només derivacions en el termini que marca l’entitat prestadora del 

servei) 

 

Per aquelles persones que es troben en una situació de fragilitat per motius de salut, els 

serveis socials de Santa Cristina d’Aro compta amb els següents serveis i prestacions: 

- Servei d’Atenció a domicili. Ofereix ajut puntual d’atenció a persones amb dificultats per 

realitzar les activitats bàsiques com són la higiene, vestit, etc. i donen suport als cuidadors. 

El realitzen dues treballadores familiars que es desplacen al domicili. 

- Servei d’Atenció a la Llar. Ofereix ajut puntual de neteja a persones amb dificultats per 

realitzar aquestes activitats. El realitzen dues treballadores de la llar que es desplacen al 

domicili. 

- Servei d’orientació sobre mobilitat i adaptacions per a persones dependents. Està format 

per dues fisioterapeutes del Consell Comarcal del Baix Empordà, que ofereixen orientació i 

suport als professionals, als familiars i a les persones dependents sobre mobilitzacions, 

transferències, reeducació de la marxa, possibles adaptacions de l’entorn i aconsellen sobre 

els ajuts tècnics. A través d’aquest servei i depenent de la disponibilitat de material es 

presten ajudes tècniques i material ortopèdic (llits articulats, cadires de bany, etc.). 

- Servei d’urgències socials. Recurs dirigit a les famílies que presenten una problemàtica 

urgent i greu, i que no pot ser coberta de manera immediata per altres administracions o 

amb els recursos existents. 
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Per aquelles persones i/o famílies que es troben amb una problemàtica de violència, els 

serveis socials de Santa Cristina d’Aro ofereixen orientació, assessorament, valoració, 

informació i derivació als serveis especialitzats. 

- Servei d’Atenció Psicològica. És un servei d'atenció terapèutica adreçada a persones a 

dones i a famílies i menors que presentin algun tipus de problemàtica de violència. El servei 

s’ofereix dos dies a la setmana i la valoració prèvia i derivació la realitzen les tècniques de 

Serveis Socials. 

Les prestacions i recursos en matèria de violència masclista que es poden gestionar des de 

Serveis Socials són: 

- Tràmit del telèfon GPS per a víctimes de violència de gènere (ATENPRO) 

- Derivació a centres d’acollida 

- Atenció psicològica per a víctimes de violència de gènere 

- Prestació per a víctima de violència de gènere (RAI) 

- Derivació al Serveis d’Orientació Jurídica (SOJ) del Departament de Justícia i Institut 

Català de les Dones) 

Derivació als grups d’autoestima 

 

Per aquelles persones i/o famílies que es troben amb una problemàtica d’addiccions, l’àrea 

de serveis socials de Santa Cristina d’Aro ofereix: 

- Tràmit de la Renda Mínima d’Inserció 

- Derivació al servei especialitzat en drogodependències (CAS) 

- Derivació a comunitats terapèutiques 
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• Oficina Municipal d’Habitatge 

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro mitjançant conveni de col·laboració amb el Consell 

Comarcal del Baix Empordà ofereix quinzenalment el Servei Municipal d’Habitatge, el qual 

s’ha vist ampliat el 2021 davant l’increment de problemàtiques en matèria d’habitatge al 

municipi, i amb l’objectiu d’elaborar una diagnosi sobre la situació d’habitatges buits al 

municipi que pugui incorporar-se, com a treball previ, al proper Pla Local d’Habitatge. El 

servei s’ubica a les dependències de Serves Socials (cal concertar cita prèvia). 

Les prestacions i recursos que es poden gestionar i tramitar des l’OMH són: 

- Inscripció als pisos de protecció oficial 

- Prestacions d’especial urgència de lloguer i hipoteca 

- Ajuts a la rehabilitació 

- Prestacions de lloguer 

- Borsa d’habitatge de lloguer social 

- Tràmit de Mesa d’emergència per persones desnonades 

- Altres gestions amb el Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

Segons l’Enquesta Jove Santa Cristina d’Aro 2021-20246, els recursos i serveis més utilitzats per 

la joventut són en primer lloc la Zona Esportiva (27%), majoritàriament per a la pràctica 

esportiva a Club Esportiu Cristinenc, Club Atlètic Santa Cristina d’Aro, Club Patí Cristinenc i Club 

Bàsquet Cristinenc. En segon lloc la Zona Jove (21%) i la Biblioteca7 (14%). El 15% confirma que 

no n’utilitza cap i el 10% assegura utilitzar l’Escola Municipal de Música8. Els espais públics més 

utilitzats són la pista de bàsquet, l’skate park i el camp de futbol de terra de la Zona Teulera 

conegut popularment com “les portes”. 

 
6 Enquesta realitzada a joves de 12 a 31 anys (alumnat de secundària i estudis postobligatoris de l’institut Ridaura , i joves 
majors de 18 anys). 
 
7 Els joves de 12 a 31 anys representen el 30-40% del registre de visites/consultes anuals. 5-10 joves diaris.    

8 En els darrers 5 anys la participació ha augmentat de forma progressiva, passant de 59 alumnes (2015) 
a 82 alumnes (2020). Per franges d’edat l’alumnat es concentra principalment en l’etapa de primària 
(70%) i de parvulari (20%). L’alumnat de secundària i etapa postobligatòria representa el 10% del total.   
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2.4 Entitats de Santa Cristina d’Aro  

Cultural Política Juvenil Esportiva Recreativa Carnavalesca Veïnal Educativa Civil Naturalista Social Religiosa 

 

Coral Santa Cecília 

 

Assemblea Nacional 

Catalana 

(Assemblea 

Territorial) 

Associació Juvenil 

Cristinenca 

Club Patí Cristinenc Associació 

Antahkarana tallers i 

teràpies naturals 

Colla Carnavalesca 

Dakidallà 

Associació cultural 

recreativa de Sant 

Miquel d'Aro 

Associació de famílies 

d'alumnes Pedralta 

(AFA) 

Associació de 

Voluntaris de 

Protecció Civil 

Federació ADF Les 

Gavarres 

Associació cristinenca 

Dona'm un somriure 

Associació Cultural 

Islàmica de 

Santa Cristina d’Aro 

 

Associació Concerts 

d’Aro 

 

Jovent Republicà  - 

Vall d'Aro 

Colla Jove 

Percunautes 

Club Esportiu 

Cristinenc 

Societat de Caçadors 

de Santa Cristina d'Aro 

Els Caganers Alegres 

de Santa Cristina d’Aro 

Associació 

Equipament esportiu 

Bell-lloc 

Associació de famílies 

d'alumnes de l'Escola 

Bressol Guirigall de 

Santa Cristina d'Aro 

 ADF (Agrupació de 

Defensa Forestal) 

Gavarres Marítima 

Associació de Gent 

Gran lloc de trobada 

 

 

Mans Màgiques del 

Món 

 

  Club Esportiu 

Senglars de Santa 

Cristina d'Aro 

Associació Colla 

Senglanera d’en 

Panxo 

Associació Les 

Castanyes Voladores 

Associació de 

Propietaris de 

Rosamar 

  Associació Protectora 

d’Animals Cap i cua 

AECC-Catalunya 

contra el Càncer (Junta 

Local Santa Cristina 

d'Aro) 

 

 

Amics de la Casa 

Màgica 

 

  Club Amics de la 

petanca de Santa 

Cristina d’Aro 

Club Nàutic Canyet Associació Cultural 

Recreativa 

Penya Blaus & Cia 

Associació de veïns de 

Romanyà de la Selva - 

Les Gavarres 

   Associació de dones 

de Santa Cristina d'Aro 

Ermessenda 

 

Associació 

Castellera Minyons 

de Santa Cristina 

d’Aro 

  Club Golf Costa 

Brava 

Costa Brava Radio 

Control Club Esportiu 

Colla de  Carnaval Els 

Merlots 

      

Associació Cultural 

de Borro 

Kandokasse 

  Club Atlètic Santa 

Cristina d'Aro 

Penya Blaugrana 

Cristinenca 

Associació  

Ki els va parir 

      

 

 

  Associació Esportiva 

Matxacuca 

Club Aeromodelisme 

Santa Cristina d'Aro 

Associació de colles de 

Carnaval de Santa 

Cristina d’Aro 

      

   Club Bàsquet 

Cristinenc 

 

Associació Club 

Internacional 

 

Associació amics del 

Carnaval Mar i 

Muntanya 

      

   Club Ciclista 

Ataraxia 

        

   Club Tennis Taula 

Santa Cristina 

        

 

TAULA 4. Entitats i associacions inscrites al Registre d’Entitats Municipal, juny de 2021. 

Font: Elaboració pròpia.
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Abans de tancar el darrer trimestre de l’any 2021, Santa Cristina d’Aro comptava amb un total 

de 51 entitats i associacions9, classificades dins de 12 àmbits temàtics diferenciats. En primer 

lloc destaca la gran presència d’entitats esportives, les quals representen gairebé el 20% 

respecte el total i són un clar referent de l’aposta ciutadana per la pràctica esportiva. En segon 

lloc les entitats d’ús recreatiu i les colles de carnaval són les que tenen més presència (prop del 

16% respectivament) seguides de les culturals (12% respecte el total). 

  

2.5 Joves i realitat territorial  

A continuació es presenten dades quantitatives referents a la població jove de Santa Cristina 

d’Aro, comparant-les en alguns casos amb la comarca del Baix Empordà i la resta del territori 

català. 

Taula 5. Evolució dels joves i de la proporció de joves de 15 a 29 anys respecte del total de la 
població. Dades absolutes i percentatges del municipi, la comarca del Baix Empordà i Catalunya 

Unitat territorial 2001 2005 2010 2015 2019 

Joves % Joves % Joves % Joves % Joves % 

Santa Cristina d'Aro 558 19,42 691 17,34 836 16,49 743 14,60 804 15,39 

Baix Empordà 22.351 21,14 23.857 19,83 22.960 17,23 19.981 15,09 20.219 15,04 

Catalunya 1.406.045 22,10 1.426.772,00 20,40 1.301.838 17,32 1.131.064 15,06 1.196.714 15,60 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Cens del 2001 i de l’Estadística de la Població 2010 i 2019, Padró 

municipal d’habitants. Idescat. 

Actualment la franja de joves del municipi de 15 a 29 anys representa el 15% del total de 

població. Pel període 2001-2019 la representació de joves al municipi s’ha vist reduïda gairebé 

5 punts, passant del 19% (2001) al 15% (2019), i sembla que la tendència en els propers anys 

seguirà essent a la baixa. La comparativa amb els percentatges de població jove d’àmbit 

comarcal i pel conjunt del país mostren que la representació de joves de Santa Cristina d’Aro a 

l’inici de la dècada del 2000 era més baixa en comparació amb el Baix Empordà i Catalunya. En 

el transcurs dels darrers vint anys però la tendència ha estat equiparar-se de forma gradual, fins 

assolir pràcticament la mateixa representació de joves a cada unitat territorial. La comparativa 

conclou que, en proporció, durant aquest període de temps el municipi de Santa Cristina d’Aro 

ha perdut menys joves que la comarca i el conjunt del país.   

 
9 No es comptabilitzen les entitats no donades d’alta al Registre d’Entitats Municipal ni les Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores (EUCs): Bell-lloc II, Can Reixac de Solius, Golf Costa Brava, Rosamar, Sant 
Miquel d'Aro, Les Teules i Vall Repòs. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Cens del 2001 i de l’Estadística de la Població 2010 i 2019, Padró 

municipal d’habitants. Idescat. 

 

El col·lectiu diana de les polítiques municipals de Joventut comprèn la franja de 12 a 31 anys 

d’edat. Per a l’any 2019, Santa Cristina d’Aro ha comptat amb 1.095 persones joves, de les quals 

505 eren noies i 590 eren nois. La població jove representa el 21% del total de la població, del 

qual el 46% són noies i el 54% són nois.     

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Cens del 2001 i de l’Estadística de la Població 2010 i 2019, Padró 

municipal d’habitants. Idescat. 
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Gràfic 7. Evolució de la franja joves de 15 a 29 anys respecte del total 
de la població. Dades absolutes i percentatges del municipi, la 

comarca del Baix Empordà i Catalunya
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Les noies de 12 a 31 anys representen el 19% del total de dones del municipi. I els nois agrupats 

en el mateix grup d’edat representen el 22% respecte el total d’homes.  

Taula 6. Població jove per sexe i edat, any 2019 

Edat Nois Noies Total 

De 12 anys 39 37 76 

De 13 anys 45 24 69 

De 14 anys 20 39 59 

De 15 anys 36 29 65 

De 16 anys 32 34 66 

De 17 anys 19 19 38 

De 18 anys 43 32 75 

De 19 anys 29 18 47 

De 20 anys 39 16 55 

De 21 anys 26 26 52 

De 22 anys 23 25 48 

De 23 anys 25 28 53 

De 24 anys 36 23 59 

De 25 anys 33 16 49 

De 26 anys 19 24 43 

De 27 anys 29 22 51 

De 28 anys 24 22 46 

De 29 anys 31 26 57 

De 30 anys 19 22 41 

De 31 anys 23 23 46 

TOTAL 590 505 1.095 

TOTAL POBLACIÓ 2.624 2.599 5.223 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estadística de la Població 2019, Padró municipal d’habitants. Idescat. 

 

Els grups d’edat més nombrosos, tant en les noies com en els nois, és la franja de 12 a 16 anys 

(representen el 32% del total de noies i el 29% del total de nois). La resta de grups d’edat 

tendeixen a equiparar-se, essent la franja  de 17 a 21 anys la menys representada en el cas de 

les noies i la de 27 a 31 anys la menys representada en el cas dels nois.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. Padró continu 2019. 

L’evolució de la població de 12 a 31 anys per franges d’edat quinquennals durant el període 

2001-2019, mostra que la franja de 12 a 16 anys és la que ha guanyat més població passant de 

86 joves a un total de 335 en gairebé dos dècades. Les franges de 17 a 21 i de 22 a 26 anys també 

han experimentat creixement, si bé aquest no ha estat tan sostingut i en el segon cas ha perdut 

població durant el període 2010-2019. La darrera franja de 27 a 31 anys és la que ha 

experimentat més davallada en aquesta darrera dècada, assolint una xifra de població fins i tot 

inferior a la de l’any 2001. En el global el pes específic del grup de població jove comprés entre 

els 12 i els 31 anys creix ràpidament durant la primera dècada (passant de 708 joves a 1.157), 
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Gràfic 9. Població jove del municipi segons el grup d'edat i el gènere. 
Dones. Percentatges
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Gràfic 10. Població jove del municipi segons el grup d'edat i el gènere. 
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però s’estanca i decreix lleugerament durant la segona (passant dels 1.157 joves als 1.095 

actuals).      

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. Padró continu d’habitants. 

Sobre el lloc de naixement de la població jove del municipi, les darreres dades recollides el 2019 

mostren que la gran majoria són nascuts a Catalunya (78%), el 20% són nascuts a l’estranger i 

només el 2% provenen d’altres zones de l’estat espanyol.  

 

Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE. 
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L’anàlisi de la nacionalitat del grup d’edat comprès entre els 12 i els 31 anys d’edat, constata que 

al municipi hi ha representades diferents nacionalitats de joves de tots els continents. L’any 

2019, els joves de nacionalitat espanyola representen el 87% mentre que els joves de 

nacionalitat estrangera representen el 13% restant. Tot i així el percentatge de població juvenil 

estrangera del municipi es troba 9 punts per sota del percentatge de joves estrangers de 

Catalunya. Aquest darrer fet és degut a un descens de la població nouvinguda al municipi durant 

els darrers anys i a l’obtenció de la nacionalitat espanyola per part de joves immigrants de 

segona generació. Les dades pel conjunt del país indiquen un 78% de joves de nacionalitat 

espanyola i un 22% de joves de nacionalitat estrangera. Després de la nacionalitat espanyola, a 

Santa Cristina d’Aro destaquen a molta distància les provinents del continent africà i, en segon 

lloc, d’altres països de dins i fora de la Unió Europea. 

 

Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE. 
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3. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL PER ÀMBITS 

 

A continuació, i amb el propòsit de conèixer el context on es desenvolupa la població diana 

al qual va adreçat el present PLJ, s’analitzen els diferents àmbits que incideixen en la vida dels 

joves: Educació, Ocupació, Habitatge, Salut, Participació i Associacionisme, i finalment, 

Interculturalitat. Encara que no varien gaire de l’anterior Pla Local de Joventut 2016 – 2019, sí 

que incorporen noves dades  que cal tenir en compte a l’hora d’abordar el tercer bloc sobre el 

disseny de les polítiques de joventut del municipi pels propers quatre anys. 

El treball d’investigació realitzat per a cada àmbit es complementa amb els resultats obtinguts 

de l’Enquesta a l’alumnat de l’institut Ridaura de 1er i 2on cicle d’ESO, 1er i 2on de Batxillerat i 

alumnes del PFI-PTT Guíxols Vall d’Aro. 

 

3.1 Educació 

Tot i que les dades més actualitzades sobre el nivell d’instrucció de la població de Santa 

Cristina d’Aro daten del 2011, són un bon indicador de la tendència a l’alça de població amb 

estudis de secundària finalitzats. L’accés als estudis universitaris sembla estar més 

condicionada i presenta un percentatge menor de població, sí bé és el nivell d’instrucció que 

engloba més població després dels estudis de secundària. Segurament l’estat actual en l’àmbit 

educatiu superior, amb un augment en les taxes universitàries i en ple procés de reflexió sobre 

la seva adequació al món laboral, provoqui un canvi en aquestes dades de cara a un futur més o 

menys pròxim. El que sí sembla constatar-se, és la presa de consciència per part de joves sobre 

la importància d’obtenir el graduat en ESO i fins i tot, en alguns casos, considerar que aquesta 

titulació no és suficient per aconseguir una inserció laboral. 

La comparativa del nivell d’instrucció entre el Santa Cristina i la comarca del Baix Empordà 

revela que el municipi presenta millors percentatges en els estudis de Llicenciatura i Doctorat 

(15 i 7%), Graus i Diplomes universitaris (4 i 2%) i CFGS (9 i 5%). En canvi els percentatges a nivell 

comarcal són lleugerament millors pel que fa a estudis de primària (11 i 16%) i secundària (32 i 

34%), i de CFGM (4 i 6%). El Baix Empordà igualment presenta pitjor balanç pel que fa a població 

sense estudis i sobre els estudis de Batxillerat Superior, les dades mostren un empat entre 

ambdós.    
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Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 

L’anàlisi del nivell d’instrucció al municipi segons el sexe indica la major presència d’homes amb 

estudis de secundària, de CFGS i Llicenciatura i doctorat. La presència de dones és més elevada 

en les titulacions d’Educació primària i de Batxillerat Superior. No s’obtenen dades de CFGM i 

Grau Universitari.    

 

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 
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La comparativa de la taxa de graduació d’alumnat que finalitza l’ESO entre Catalunya i la 

comarca del Baix Empordà mostra un canvi de tendència important, i a l’hora preocupant, 

produït a partir del curs 2011-2012: l’estancament progressiu del percentatge de graduats a la 

comarca, situat per sota de la taxa a nivell de tot Catalunya. S’observa com la taxa d’alumnat 

que finalitza l’ESO a Catalunya augmenta durant aquesta darrera dècada i la taxa a nivell 

comarcal, primer baixa i després torna a augmentar però a un ritme més lent i de forma més 

irregular, situant-se de mitjana gairebé 3 punts per sota.    

 

Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística. 

Pel que fa a la mobilitat i l’oferta educativa, aproximadament el 80% de joves entre 12 i 18 anys 

del municipi realitzen l’etapa de secundària i estudis postobligatoris de Batxillerat a l’Institut 

Ridaura, compartit amb el municipi veí de Castell-Platja d’Aro. Dins la mateixa franja d’edat 

també es donen desplaçaments al municipi veí de Sant Feliu de Guíxols per a estudis de 

secundària i de l’etapa postobligatòria (Batxillerat i CF) però també a la ciutat de Girona (ESO, 

Batxillerat i CF). En menor mesura es donen als municipis de Palamós, Palafrugell i Torroella de 

Montgrí (CFGM i CFGS). El pes del sector públic en l’etapa de la secundària i de la primera etapa 

postobligatòria (CF i Batxillerat) del municipi 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.     

Els desplaçaments per accedir a l’oferta d’estudis universitaris es concentren a la ciutat de 

Girona  i en segon lloc a Barcelona.  
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3.2 Ocupació  

 Durant el període 2000 – 2015 i per la franja de joves de 16 a 34 anys del municipi, el 

percentatge d’homes ocupats ha estat superior al percentatge de dones ocupades, si bé segons 

la següent gràfica, durant el mateix període s’ha produït el descens progressiu d’homes ocupats 

fruit de la crisi econòmica i l’augment de l’atur. En canvi els nivells percentuals d’ocupació de 

les dones es mantenen estables. A partir del 2014 es produeix la recuperació de l’ocupació en 

ambdós sexes, així com un gran canvi de tendència donat que a partir del 2016 el ritme de 

creixement de la població femenina activa supera al de la població masculina. Un canvi que de 

moment no sembla que hagi de revertir. El percentatge d’homes actius de 16 a 34 anys no ha 

recuperat els volums de la dècada anterior, mentre que el percentatge de dones actives assoleix 

un sostre que no s’havia donat abans, fet que fa pensar en una major incorporació de dones al 

mercat laboral.      

  

Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (BCN), 

a partir de la taxa d'atur registral del Departament d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la 

Seguretat Social. 

Pel que fa a les mitjanes anuals d’atur juvenil entre la població de 16 a 29 anys, els pics més alts 

durant la crisi econòmica se situen en el període 2008-2011. El progressiu descens no ha assolit 

les xifres anteriors a la crisi i caldrà afegir-hi les possibles conseqüències que hagi pogut 

ocasionar a nivell laboral la pandèmia provocada per la Covid-19. L’anàlisi de les dades per sexe 

confirma que durant els anys de crisi econòmica, l’atur juvenil masculí va ser molt major  que el 

femení. En els darrers 5 anys i en paral·lel al descens de l’atur juvenil masculí, s’observa que les 

xifres d’atur juvenil femení són molt semblants a les del període de crisi econòmica.         
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Gràfic 9. Població activa de 16 a 34 anys registrada al municipi segons 
gènere. Percentatges respecte el total de població de 16 a 34 anys. 
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Mes consultat: Setembre 

 

L’evolució de la taxa d’atur al municipi de Santa Cristina d’Aro no és tan acusada comparada 

amb l’evolució que ha tingut al Baix Empordà i pel conjunt de Catalunya. Sobretot durant el 

període 2008-2016, la taxa d’atur va disparar-se a nivell comarcal sobrepassant els percentatges 

d’atur juvenil catalans. La tendència en els darrers anys és una igualació percentual, amb dades 

properes a abans de la crisi econòmica. 

 

 Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Mes consultat: Setembre 
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Gràfic 10. Atur jove registrat i demandants d'ocupació juvenil de 16 a 29 
anys. Per sexe. Mitjanes anuals. Període 2005-2020
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3.3 Habitatge 

La creació de l’Oficina Municipal d’Habitatge va ser una de les propostes inclosa en 

l’anterior PLJ, però és un servei poc utilitzat per la població juvenil, entre d’altres, a causa d’un 

dèficit de promoció del servei, la baixa incidència a través de les xarxes socials i sobretot de la 

dificultat d’emancipació juvenil de les dues darreres dècades, provocada per la precarietat 

laboral i l’augment del preu de l’habitatge. Des de la seva posada en marxa l’any 2015, l’oficina 

ha atès a joves que hi han tramitat l’ajuda al lloguer de l’Agència de l’Habitatge i l’alta al registre 

de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial. 

Taula 7. Ajuts de lloguer Agència Habitatge 
(Persones sol·licitants entre 18 i 31 anys) 

2015 3 

2016 4 

2017 5 

2018 4 

2019 6 

2020 4 

Total 26 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Oficina Municipal d’Habitatge. 

L’anàlisi de les dades identifica una crisi residencial de la població jove al municipi de Santa 

Cristina d’Aro. La presència testimonial d’habitatge de protecció oficial (0,03% respecte el 

total), la gran difusió de la propietat –amb una coexistència gairebé a parts iguals entre 

habitatges principals (56,65%) i segones residències (43,32%)– i la liberalització del mercat del 

lloguer són elements que dificulten l’emancipació i els canvis residencials. A més, cal tenir en 

compte les dinàmiques especulatives al voltant del mercat de l’habitatge, i en particular el sòl, 

que ja van inflar els preus en l’etapa de la bombolla immobiliària d’abans de la crisi i que es 

poden estar reproduint novament en el mercat del lloguer, especialment a tota la Vall d’Aro i la 

Costa Brava en general. A continuació s’analitzen aquestes qüestions. Els joves de Santa 

Cristina, per diferents raons, tenen una propensió al lloguer més alta que els adults. En primer 

lloc, resulta, a curt termini, una opció més econòmica. En segon lloc, el context socioeconòmic 

marcat per la flexibilització laboral, la dificultat d’accés al crèdit i la poca capacitat d’estalvi 

compliquen l’adquisició d’un habitatge en propietat per a joves que volen iniciar projectes 

familiars. Per tant, el lloguer es presenta com una opció més adequada al context vital dels joves 

i sobretot a les seves condicions econòmiques. 

  

Taula 8. Registre sol·licitants Habitatges de 
Protecció Oficial (Persones entre 18 i 31 anys) 

2015 1 

2016 4 

2017 0 

2018 2 

2019 2 

Total 9 
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Font: Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: 17181. Habitatges per tipus, any 2011. Idescat. 

En el mateix context de necessitat d’aposta pel lloguer, cal afegir-hi una pujada dels preus 

contractuals (euros/mes), que en el cas de Santa Cristina d’Aro s’ha produït de forma 

progressiva durant la darrera dècada i coincidint des del primer any que se’n recullen dades 

(2010). La mitjana del lloguer contractual a Santa Cristina es troba per damunt de la mitjana de 

la comarca del Baix Empordà i de la província de Girona. La mitjana pel conjunt de Catalunya es 

troba per damunt de la resta d’unitats territorials, atesa la incorporació de l’àrea metropolitana 

de Barcelona, la qual fa augmentar de forma sensible la mitjana.  

 

Font: Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. 
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De mitja en l’actualitat el lloguer és l’opció majoritària de tinença entre els i les joves de Santa 

Cristina, tot i que el mercat de lloguer anual al municipi és molt baix pel volum total de població 

jove que hi resideix. La següent gràfica demostra un 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.   

 

Font: Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. 

 

La problemàtica de l‘augment generalitzat del preu de l’habitatge a Santa Cristina d’Aro 

s’acompanya de la problemàtica afegida de la falta d’habitatge acabat de nova construcció.  Les 

gràfiques 15 i 16 sobre els Habitatges construïts i acabats al municipi en els darrers vint anys 

mostren dues realitats separades per un cavi de tendència dràstic. D’entrada el boom 

immobiliari produït en l’etapa 2003-2009 i després l’arribada de la crisi econòmica i la caiguda 

sense precedents d’habitatge. Els habitatges acabats l’any 2019 són 9 vegades menys que els 

acabats l’any 2007. És evident que s’ha passat d’un període de sobreexplotació a un període de 

falta d’habitatge. 
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Font: Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge i Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

 

Per últim, la següent taula mostra el total de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants 

d’Habitatges amb protecció oficial (venda, lloguer i/o lloguer amb opció de compra), per àmbits 

geogràfics, des de l’any 2012. En els quatre àmbits que es recullen dades (Catalunya, comarques 

de Girona, Baix Empordà i Santa Cristina) se segueix la mateixa tendència d’augment, any rere 
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Gràfica 16. Habitatges acabats al municipi. Anys 2000-2019
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any, de les sol·licituds. En el cas de Santa Cristina d’Aro les sol·licituds s’han gairebé triplicat en 

els últims cinc anys. Abans de tancar el present PLJ, l’habitatge de protecció oficial al municipi 

segueix representant el 0,03% del total.        

Taula 9. Persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial  
segons l'àmbit geogràfic on se sol·licita habitatge 

Àmbit geogràfic 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Santa Cristina d'Aro 55 56 57 55 44 25 26 21 

Baix Empordà 1988 1893 1764 1596 1295 1072 977 797 

Girona 11279 10163 9311 8295 6930 5820 5006 4069 

Catalunya 137626 125426 115634 96087 83347 76852 72293 69014 

 
Font: Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge i Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

 

 

3.4 Salut 

En matèria de Salut s’analitzen les dades recollides a través del servei Punt Jove 

d’Atenció a les Sexualitats de Santa Cristina d’Aro durant el període 2008-2019 i per a quatre 

grans temes: les consultes i activitats realitzades segons la temàtica, les consultes realitzades 

segons el gènere i/o la unitat familiar, les consultes segons el mitjà utilitzat i l’evolució del 

número de participants a les activitats segons la temàtica. 

 

Font: Elaboració pròpia a través de les memòries anuals del Punt Jove de Salut. 
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Gràfica 17. Consultes i activitats del Punt Jove de Salut per temàtica. 
Població de 14 a 30 anys. Valors absoluts. Període 2008-2019
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La mitjana de consultes realitzades, durant el període 2008-2019, és de 90 essent el 2008 el de 

més consultes (122) i l’any 2012 el de menys (44). Pel que fa a la tipologia de consulta de la 

població de 14 a 30 anys destaca la prevalença en el temps de consultes relacionades amb la 

Sexualitat, les quals han estat més elevades durant els primers anys del servei. Aquesta 

temàtica és un gran calaix de sastre sobre infeccions de transmissió sexual (ITS), mètodes 

anticonceptius, avortament, violència masclista, ruptures, dependència emocional i atenció 

LGTBI. En segon lloc destaquen les consultes sobre Drogues, amb l’aparició de pics en anys 

puntuals, seguides de les activitats tipificades de Altres, les quals fan referència a exposicions, 

cinefòrum i campanyes. Per últim les consultes sobre Alimentació són les més minoritàries. 

  

Font: Elaboració pròpia a través de les memòries anuals del Punt Jove de Salut. 

 

Les consultes del Punt Jove d’Atenció a les Sexualitats són realitzades majoritàriament per 

noies, tot i que en els darrers anys s’ha produït un lleuger increment de les consultes masculines. 

L’evolució de les consultes, tant de noies com de nois, no segueix una tendència estable en el 

temps, si no que més aviat és variable. Les consultes realitzades per Famílies també segueixen 

una tendència canviant en el temps, si bé en els darrers anys aquest tipus de consultes dirigides 

al Punt Jove de Salut han disminuït a causa de la posada en funcionament del Servei 

d’Orientació Familiar gestionat per l’àrea d’Igualtat, el qual ha passat a rebre la major part de 

consultes.  
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Gràfic 18. Consultes del Punt Jove de Salut. Població de 14 a 30 anys 
segons el gènere. Valors absoluts. Període 2008-2019 
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Font: Elaboració pròpia a través de les memòries anuals del Punt Jove de Salut. 

Les consultes són majoritàriament en atenció directe de forma presencial. En els darrers anys 

però s’observa un creixement de les consultes a distància realitzades a través de telèfon 

(trucada i/o WhatsApp) i una disminució de les consultes per correu electrònic. Sembla que 

l’aparició de noves tecnologies de la comunicació durant la darrera dècada ha reduït la distància 

entre les atencions presencials i les atencions a distància.  

    

Font: Elaboració pròpia a través de les memòries anuals del Punt Jove de Salut. 
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Gràfic 19. Consultes del Punt Jove de Salut segons el mitjà utilitzat. 
Població de 14 a 30 anys. Valors absoluts. Període 2008-2019
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Gràfic 20. Participants als tallers del Punt Jove de Salut de l'INS Ridaura 
per temàtica. Població de 12 a 18 anys. Valors absoluts. 
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Per últim, durant la darrera dècada s’ha produït un increment del número d’activitats 

programades en matèria de salut a l’Institut Ridaura que Santa Cristina comparteix amb el 

municipi veí de Castell-Platja d’Aro. Pel que fa a la participació, aquesta s’ha pràcticament 

duplicat. El creixement ha estat progressiu, amb el manteniment de les activitats dedicades a 

la Sexualitat i amb una major incidència, sobretot en els darrers tres anys, de les temàtiques 

dedicades a l’Alimentació, les Drogues i sobretot a la Violència masclista.      

 

3.5 Participació i associacionisme  

En aquest apartat s’aborda la incidència de la Participació i l’associacionisme 

directament vinculat de l’àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro. La informació s’ha tractat 

segons quatre grans blocs de participació: la població de 12 a 31 anys usuària de l’àrea de 

Joventut, el programa Pressupost Participatiu de Joventut, la creació de dues entitats juvenils 

al municipi i les entitats usuàries de la Zona Jove al llarg de l’any.  

 

➢ Població de 12 a 31 anys 

L’apartat dedicat a la població jove usuària de l’àrea de Joventut fa referència a l total de 

persones joves que anualment participen d’algun dels serveis, activitat o recurs. Es 

comptabilitza el Punt d’informació Juvenil; els programes formatius i socioeducatius (PFI-PTT i 

SIE); l’aula d’estudi; els cursos formatius i ocupacionals; les activitats de lleure i oci; el carnet 

Jove Municipal; el Servei Comunitari; les campanyes, xerrades i tallers del Punt Jove d’Atenció 

a les Sexualitats i el Punt d'Informació i Dinamització en els Centres d'Educació Secundària 

(PIDCES) de l’INS Ridaura.       
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Font: Elaboració pròpia a través de les memòries anuals de l’àrea de Joventut 

L’anàlisi indica que pel període 2014-2020 la participació juvenil s’ha pràcticament duplicat, 

passant de 172 joves (16% de la població jove de 2014) a 329 joves (30% de la població jove de 

2020). Els darrers 2 anys s’observa una estabilització de la participació, que molt provablement 

es vegi afectada en els propers mesos –i qui sap si per més temps– per l’arribada de la pandèmia 

de la Covid-19. 

 

➢ Pressupost Participatiu de Joventut  

El programa Pressupostos Participatius de Joventut (inclòs al Pla Local de Joventut 2016-2019) 

ha contribuït a aplicar d’una manera objectiva, real, participativa i democràtica les demandes 

de la població jove del municipi. Durant l’anterior legislatura, a través del Pressupost 

Participatiu de Joventut varen produir-se canvis en la programació de la Festa Major (2018), així 

com la creació d’un espai street workout a la zona de la Teulera (2019) i la sortida al Parc aquàtic 

Aquadiver (2019). Amb el canvi de legislatura i l’entrada de l’actual equip de govern va 

recuperar-se l’Esquiada Jove (2020) i pel present exercici (2021) s’han recollit fins a 7 propostes 

de millora de diferents espais del municipi, per tal que siguin incloses al proper Pla d’Inversions: 

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

- Condicionar un espai allunyat del nucli urbà̀ per a joves. 

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

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

- Més fonts públiques a les places del nucli urbà. 

- Estructures de joc per animals al pipi can. 

- Estructura amb sostre més font d’aigua al parc esportiu de l’street workout. 

 

➢ Creació Entitats Juvenils 

Durant l’anterior PLJ 2016-2019, s’han consolidat dues entitats juvenils al municipi: 

L’Associació Juvenil Cristinenca (2018) i La Colla Jove Percunautes (2017). L’AJC s’ha consolidat 

a partir de la Comissió de Joves, una experiència prèvia formada per joves a títol personal que 

varen fer possible un primer punt de trobada, de coordinació, de cooperació i d’intercanvi per a 

la creació de projectes conjunts. Durant l’any 2017, la Comissió va planificar i executar les 

següents activitats amb el suport de l’Àrea de Joventut: 
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- Social Spring Festival (Servei de barra a la Fira d’entitats), 4 torns organitzats entre 20 

joves del municipi. Va donar servei a 350 persones. 

- III Barbacoa Jove, com a cloenda de la Zona Jove abans de l’estiu, amb un total de 55 

participants. 

- IV Correbars de la Festa Major, total de 180 participants. 

- II Batucada Jove fins a l’inici del Correfoc (Festa Major), amb la participació de 7 joves 

de la Colla Els Percunautes i l’acompanyament d’unes 100 persones. 

- III Campionat Mundial de Menjar Síndries (Festa Major), total de 32 participants i va 

tenir una afluència de públic de 150 persones, aproximadament. 

- Campionat de Futbol 3X3 (Festa Major), amb la participació de 6 equips a la categoria 

infantil (18 participants) i 6 equips a la categoria sènior (18 participants). 

La creació de l’Associació Juvenil Cristinenca, la primavera de 2018, va donar un nou impuls a 

les activitats lúdiques i festives del municipi, incidint sobretot en les franges d’edat de 16 a 30 

anys i fent possible l’aparició d’un òrgan independent de l’administració, que compta o pretén 

comptar amb el seu reconeixement i suport. Actualment l’entitat ha esdevingut un 

representant vàlid per dialogar amb l’administració en tots aquells temes que afecten la 

joventut. Està formada per joves de 18 a 30 anys que fins a dia d’avui han portat a terme les 

següents accions lúdiques: 

- IV Barbacoa Jove, com a cloenda de la Zona Jove abans de l’estiu, amb un total de 35 

participants (2018). 

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

participants (2019). 

- V Corremenhir (Correbars Festa Major), total de 220 participants (2018). 

- VI Correbars Festa Major, amb la col·laboració de la Colla Minyons de Santa Cristina i 

l’actuació de la Banda del Rec de Salt. Total de 300 participants (2019). 

 

En el marc de la pandèmia de la Covid-19, 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 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. 
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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. Aquestes dades són un reflex de la dispersió poblacional de Santa Cristina 

d’Aro i del seu model d’urbanització difusa.  

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. 

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

joventut activa en temps de confinament"10, 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 

 
10 Es tracta d'un recull d'iniciatives i projectes, protagonitzades per persones joves, que es van 
desenvolupar durant el confinament de la primavera del 2020. Hi podeu trobar un ventall ampli i divers 
d’experiències de persones joves que es van implicar en tenir cura dels altres i en accions comunitàries, 
sigui de manera individual, col·lectiva o a través d'associacions, en diferents àmbits de la vida i des de la 
solidaritat i el compromís social. 

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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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.   

 

Santa Cristina d’Aro té igualment una segona entitat juvenil des de l’estiu de 2017. La Colla Jove 

Percunautes és un grup de percussió format actualment per 10 joves de 14 a 18 anys, dels quals 

3 són noies i 7 són nois. Els assajos es realitzen de forma setmanal a l’Espai Ridaura i a l’Escola 

Pedralta. 

Durant els darrers quatre anys la colla ha realitzat diverses actuacions, coincidint amb la Rua de 

Reis, el Carnaval i la Festa Major de Santa Cristina d’Aro; la Timbalada Ganxona de Sant Feliu 

de Guíxols, el Correllengua i la Festa Major de Llagostera o la Festa Major del barri de Pont 

Major de Girona. Actualment la banda compta amb timbals, caixes, goliats i surdos propis, 

logotip distintiu i roba per a les actuacions. L’àrea de Joventut n’assumeix les despeses del 

material i en gestiona les actuacions de carrer. 

 

➢ Entitats usuàries de la Zona Jove 

Des de l’any 2016, l’àrea de Joventut ofereix la cessió de la Zona Jove a entitats locals i de fora 

del municipi. D’aquesta manera s’afavoreix l’amortització d’un espai ben equipat a  disposició 

d’entitats i agrupacions que vulguin realitzar qualsevol tipus d’activitat lúdica, social, cultural o 

fins i tot per pernoctar-hi. Pel període 2016-2020, l’àrea ha realitzat cessió a les següents 

tipologies d’entitats: esportiva, lleure juvenil, juvenil, carnavalesca, promoció de la salut, cultural 

i recreativa. Totes les cessions han estat realitzades a entitats locals, excepte les de lleure 

juvenil. La major part de cessions es realitzen a entitats de tipus cultural, de lleure juvenil i 

esportives. Les cessions a entitats de lleure juvenil, que pernocten a la Zona Jove en caps de 

setmana i períodes festius, són realitzades principalment per Agrupaments de Minyons 

Escoltes i Guia de Catalunya que visiten la Vall d’Aro, el massís Ardenya-Cadiretes i el sector sud 

de la Costa Brava a través de la Via Verda. Aquest tipus de cessió ha crescut progressivament 

durant aquest període, però actualment ha quedat suspesa a causa de la Covid-19.     
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Font: Elaboració pròpia a través de les memòries anuals del Punt Jove de Salut. 
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Gràfic 22. Reserva Zona Jove. Entitats per tipologia. 2016-2017

Esportiva

Lleure juvenil

Juvenil

Carnavalesca

Promoció Salut

Cultural

Recreativa

16%

16%

10%
3%

45%

7% 3%

Gràfic 23. Reserva Zona Jove. Entitats per tipologia. 2017-2018

Esportiva

Lleure juvenil

Juvenil

Carnavalesca

Cultural

Recreativa

Feminista

28%

29%
9%

5%

5%

19%

5%

Gràfic 24. Reserva Zona Jove. Entitats per tipologia. 2018-2019

Esportiva

Lleure juvenil

Juvenil

Carnavalesca

Cultural

Recreativa

Feminista



 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro - Pla Local de Joventut 2022-2024  

 
 

 

69 

 

Font: Elaboració pròpia a través del registre de reserves de la Zona Jove. 

 

3.6 Interculturalitat 

Tal i com ja s’ha avançat a l’apartat 2.1 El Municipi, a Santa Cristina d’Aro hi han 

representades més de 30 nacionalitats que provenen de tots els continents. La seva població és 

diversa i transversal des del punt de vista identitari, social i cultural.  

Segons dades del padró municipal d’habitants, a l’any 2000 a Santa Cristina hi havia un 10% de 

joves de nacionalitat estrangera. Amb només 10 anys, el pes de la població jove de nacionalitat 

estrangera va augmentar dos vegades i mitja, passant de representar una proporció del 10% de 

joves l’any 2000 a una proporció del 25% l’any 2010. En la darrera dècada però, aquest 

percentatge ha tornat a reduir-se fins a situar-se al voltant del 13% per varies raons. La primera 

ha estat la crisi econòmica i les dificultats per accedir al mercat laboral. Aquest fet ha produït 

que molts joves, que no han obtingut la nacionalitat espanyola, hagin emigrat a d’altres ciutats 

dels territoris català i espanyol, s’hagin desplaçat a d’altres països de la UE (principalment 

Alemanya, França i Regne Unit) o hagin tornat al seu país d’origen. La segona ha estat 

l’obtenció de la nacionalitat espanyola d’una part de joves estrangers immigrants de segona 

generació, els quals han deixat de computar al bloc d’altres nacionalitats.  

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. 
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Tot i això, segons l’Enquesta Jove Santa Cristina d’Aro 2022-2024, el 69% de joves enquestats creu que 

el col·lectiu de persones joves immigrades o amb orígens migratoris que viuen al municipi 

corren un major risc de vulneració dels seus drets, en tant que reuneixen diversos eixos de 

desigualtat com són l’origen migratori, per ser nouvinguts o per ser de famílies amb orígens 

migratoris. Aquestes desigualtats es fan més notables si afegim el factor de la classe social, en 

tant que el col·lectiu de persones que emigren per la necessitat d’una millora socioeconòmica 

estan vinculades sobretot als grups amb menors recursos econòmics. La situació encara pot 

agreujar-se més si hi afegim el gènere, l’orientació sexual, el grau d’instrucció acadèmica, el 

sistema de creences o la professió laboral. 

Aquestes desigualtats es poden manifestar en diferents àmbits de la vida social dels i les joves, 

com poden ser l’educatiu, el laboral o en la pròpia participació ciutadania, entre d’altres. És per 

això que des de l’àrea de Joventut es vol apostar per una ciutadania cohesionada i amb igualtat 

de drets i oportunitats. Amb aquest objectiu, a l’apartat de Disseny del present PLJ es plantegen 

propostes de polítiques integrals i transversals, com una de les eines necessàries per arribar a la 

cohesió social, i lluitar contra els falsos debats de base cultural, l’estigmatització dels i les joves 

amb orígens migratoris i la instrumentalització del col·lectiu. 

La nostra societat, per tant, està en continu canvi i l’associacionisme no és una excepció. 

L’Associació Juvenil Cristinenca va néixer amb aquesta voluntat de representar a diferents 

col·lectius ètnico-culturals amb orígens migratoris. L’objectiu d’aquesta entitat és també 

representar aquesta diversitat creixent a nivell social.  
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4. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT (APJ) 

 

El següent apartat analitza els diferents àmbits d’incidència partint de la pròpia 

percepció de la població jove de 12 a 31 anys del municipi.  Per tal d’elaborar el Disseny de les 

polítiques de Joventut, les seves prioritats i línies d’actuació és imprescindible un treball previ 

per conèixer quines són les mancances del municipi, tenint en compte les característiques de la 

joventut segons els grups d’edat establerts i les entitats juvenils. Conèixer les dinàmiques 

pròpies de la població jove del municipi i la seva idiosincràsia, les necessitats no cobertes 

actualment, o l’existència de problemàtiques no detectades, són elements que s’hauran de 

valorar per tal d’adequar el present PLJ a les necessitats reals. 

Quins són els debats que ens cal afrontar? Quins són els espais de dubte i els elements de 

discussió que ens han de permetre seguir avançant en la millora de les polítiques de Joventut i 

les seves fórmules de gestió? Per donar resposta als interrogants plantejats, en aquest apartat 

s’han tingut en compte tres grans espais de debat: 

• Tallers de debat amb les entitats juvenils. 

• Tallers de debat informals amb joves no associats. 

• Tallers de debat amb joves d’ESO i Batxillerat de l’institut Ridaura. 

La informació extreta s’ha desglossat per a cadascun dels àmbits: Educació, Ocupació, 

Habitatge, Salut, Participació i Associacionisme, i, Interculturalitat. 
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➢ Educació 

 

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 (Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Girona com a principals).    

 

L’oferta formativa no reglada que ofereix l’àrea de Joventut (monitor/a de lleure, primers auxilis, informació turística, manipulació d’aliments, etc.) és molt 

ben valorada i s’ajusta a les necessitats actuals, relacionades amb la formació ocupacional. 

 

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 valora positivament un servei de suport des de la Zona Jove, en la preparació de les exposicions orals del Treball Final de Recerca (TDR) de Batxillerat.   

 

No hi ha el costum d’utilitzar la Biblioteca Baldiri Reixac com a recurs educatiu d’estudi juvenil. La Zona Jove esdevé nou punt de trobada per a joves que 

utilitzen l’aula d’estudi per fer treballs en grup i conversar. 

 

Falten activitats de lleure i oci juvenil al municipi durant el cap de setmana. 
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➢ Ocupació 

 

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. 

 

El Servei d’Ocupació Municipal i el Punt d’Informació Juvenil són serveis coneguts per la franja de joves de 16 a 31 anys. Se’n valora l’assessorament i 

l’atenció especialitzada. 

 

La crisi originada per la pandèmia de la Covid-19 fa preveure un impacte especialment fort entre les persones joves, tant a nivell d’ocupació (atur) com de 

condicions laborals (ingressos i tipus de contracte). 

 

Es valora positivament l’aposta per un projecte de Brigada Jove, com a opció de treball per a l’estiu i per tal de tenir un primer contacte amb el món 

laboral. Encara que sigui per una estada curta i que les places siguin molt limitades. 

 
L’escenari actual de precarització laboral juvenil incentiva molts contractes temporals vinculats a la restauració, l’hoteleria i l’atenció al client, que 

impedeixen tenir una estabilitat econòmica al col·lectiu jove de 20 a 30 anys. 

 

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 per a la recerca de llocs de treball.  
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➢ Habitatge 

 

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

 

Les expectatives d’accés a l’habitatge en règim de compra entre joves de 20 a 30 anys són molt baixes. 

 
Algunes persones enquestades en la franja dels 25 als 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. 

 
La majoria de joves majors d’edat no s’han ni plantejat fer un procés d’emancipació familiar i són conscients que el moment de tenir un pis de lloguer o 

en propietat encara els queda molt lluny. 

 
Una part significativa 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 la manca de polítiques municipals d’habitatge i el gran nombre de 

joves que encara viuen amb els seus pares.  
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➢ Salut 

 

La gran majoria de joves enquestats valora positivament la varietat d’entitats i disciplines esportives que es poden practicar al municipi.  L’esport és vist 

com una activitat molt arrelada a Santa Cristina que millora la salut.  

 

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

 

L’alcohol continua relacionant-se amb l’oci nocturn i per tant, en molts casos es consumeix de forma abusiva.  

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

cànnabis. 

 
Els joves de 14 a 18 anys de l’INS Ridaura se senten ben informats sobre masclisme, sexualitat i addiccions, gràcies als tallers i les xerrades que realitzen a 

través del Punt Jove de Salut.    

 

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. 

 

Les campanyes de promoció i prevenció del Punt Jove d’Atenció a les Sexualitats no són prou conegudes entre joves majors de 18 anys. Els menors 

d’edat confirmen que dins i fora dels centres educatius es produeixen episodis de micromasclismes, bullying i ciberbullying sovint inadvertits.   
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➢ Participació i associacionisme 

 

El 21% de joves enquestats assegura que l’equipament municipal que més utilitza és la Zona Jove. La majoria coneix l’espai però no en participa de forma 

regular degut a que viuen en urbanitzacions i 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.     

 

En general Santa Cristina es percep com un municipi amb un gran nombre d’entitats i on s’hi realitzen activitats diverses. Consideren però, que el jovent 

no s’implica suficientment perquè falten eines i recursos participatius.    

 

La majoria d’enquestats valora de forma positiva els canals de difusió de l’ajuntament. Sobretot les xarxes socials (Instagram), per ser una eina intuïtiva i 

que fomenta la informació i la participació de la gent en les activitats municipals.        

 
L’alumnat de secundària de Santa Cristina reclama un major impuls del programa PIDCES, l’espai d’atenció presencial estable a l’Institut Ridaura 

aprofitant el temps de pati. 

 
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, escape room, etc.).    
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➢ Interculturalitat 

 

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. Tot i això, hi ha un grup de joves que sí participa 

de les activitats culturals de l’ajuntament, repartits entre l’Escola de Música, l’Escola de Teatre i el grup de percussió Percunautes.           

 

Es troben a faltar propostes de cultura juvenil, d’oci i d’oci nocturn segons els joves, els quals veuen la necessitat de generar nous llenguatges culturals. 

 

Es valora positivament les activitats i accions impulsades des de la Zona Jove. En el seu conjunt representen la diversitat cultural i el pluralisme juvenil del 

municipi.   

 

Es detecten neguits, llenguatges i expressions artístiques entre el jovent. Alguns joves veuen amb bons ulls organitzar actuacions o experiències des de 

diferents expressions artístiques (música, dansa, teatre, etc.), i promoure la creació de grups de treball en clau de diversitat. 

 

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 col·lectius, els i les joves tenen l’hàbit de consumir molta cultura digital i de relacionar-se amb el grup a través d’aquesta. 

 
 
 



 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro - Pla Local de Joventut 2022-2024  

 
 

 

78 

5. CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI 

 

La informació recollida al llarg de la diagnosi del Pla Local de Joventut de Santa Cristina 

d’Aro ha permès elaborar una acurada anàlisi de la realitat juvenil per als diferents àmbits 

d’actuació, amb una revisió prèvia dels equipaments d’atenció a les persones del consistori, el 

teixit associatiu i el conjunt de serveis municipals en matèria de joventut.  

També s’ha realitzat un recull de les principals necessitats dels i les joves del municipi, basant-

nos tant en dades quantitatives (tractament de dades estadístiques, recerca documental, etc.) 

com en dades qualitatives, obtingudes sobretot de les sessions de debat realitzades amb joves, 

i de l’enquesta oberta. Per completar aquest estudi de la realitat juvenil, s’ha procurat també 

recollir i avaluar les polítiques de joventut actualment existents a Santa Cristina d’Aro. 

L’objectiu final d’aquesta diagnosi és donar resposta a les prioritats en els àmbits d’actuació  

definits, per tal de poder desenvolupar programes i actuacions i així respondre a les demandes 

i necessitats de la realitat actual i prevista per als pròxims anys dels i les joves de Santa Cristina 

d’Aro. 

Al llarg d’aquest últim apartat es conclou la diagnosi del PLJ amb el recull de les dades més 

rellevants i amb l’objectiu de facilitar una visió global de les necessitats de les persones joves i 

de les polítiques juvenils que actualment s’estan desenvolupant al municipi. 

 

➢ Joves i realitat territorial 

Dels de 5.223 habitants que té Santa Cristina d’Aro (Idescat, 2019), el 21% són joves d’entre 

12 i 31 anys. En nombres absoluts, el gruix de població jove del municipi el conformen 1.095 

persones, de les quals 505 són noies (46%) i 590 són nois (54%).  

Actualment, gairebé 1 de cada 5 persones de Santa Cristina forma part de la població jove. 

Aquesta proporció s’ha reduït sensiblement des de l’any 2000 fins a l’actualitat, una tendència 

que també podem apreciar tant al Baix Empordà com al conjunt de Catalunya, si bé en el global 

el municipi ha perdut menys joves que la comarca i el conjunt del país. La piràmide de població 

del municipi ens indica que, al llarg dels pròxims anys, aquesta tendència a la baixa pot ser 

revertida, ja que les cohorts de població infantil de 7 a 11 i de població jove de 12 a 16 anys 

actualment són més amples que les formades per joves de 17 a 34, la qual cosa fa pensar que 

pot produir-se un increment significatiu de la població jove pròximament.  
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De fet, els grups d’edat més nombrosos, tant en les noies com en els nois, és la franja de 12 a 16 

anys (representen el 32% del total de noies i el 29% del total de nois). Les franges d’edat més 

joves són les que agrupen un major nombre de joves, mentre que a les de més edat és on es 

troba menor gruix del col·lectiu. Els i les joves amb edats compreses entre els 27 i els 31 anys 

constitueixen el 22% del total de persones joves del municipi. En general, però, els percentatges 

de població per franges d’edat s’han equiparat en els darrers anys, de manera que hem passat 

d’un municipi amb una població jove “gran” a un municipi més repartit. 

El 20% de la població jove de Santa Cristina d’Aro és nascuda a l’estranger. A l’hora de 

desenvolupar les polítiques de joventut, és important tenir en compte a les persones nascudes 

a l’estranger ja que, si bé algunes d’elles compten amb la nacionalitat espanyola, el seu bagatge 

social i cultural pot ser diferent del de les persones nascudes a l’Estat espanyol i, per tant, cal 

dissenyar actuacions que tinguin en compte la perspectiva intercultural. 

En el seu global, el creixement de la població de Santa Cristina d’Aro s’ha estancat en els darrers 

10 anys principalment per la disminució de l’arribada de població immigrada i també per una 

reducció de la natalitat. Igualment es detecta un envelliment de la població. La franja d’edat 

més poblada en l’actualitat és la que va dels 40 als 60 anys, de manera que en les properes 

dècades, si no es reverteix la situació actual, les franges d’edat més poblades se situaran en els 

sectors de població majors de 65 anys. Amb tot, les dades que s’obtenen no difereixen de les 

dinàmiques que es donen al Baix Empordà i Catalunya, per tant, el municipi compleix amb 

l’estàndard poblacional actual. 

 

➢ Educació 

Aquest apartat conclou l’anàlisi dels recursos i de la realitat juvenil en relació a l’educació.  

Les conclusions extretes han de permetre establir les línies de treball que es recolliran en el 

disseny del PLJ: 

La taxa d’alumnat que finalitza l’ESO a Catalunya ha augmentat durant aquesta darrera dècada, 

si bé la taxa a nivell del Baix Empordà, se situa 3 punts per sota. Manquen dades actualitzades 

sobre el percentatge de graduats en educació secundària del municipi, el qual era inferior a la 

mitjana comarcal a principis de l’actual dècada. 

En general, el nivell acadèmic de la població de Santa Cristina d’Aro ha augmentat en els darrers 

vint anys, degut a que les franges d’edat joves acrediten un elevat nivell d’instrucció. La darrera 

crisi econòmica ha impulsat un augment de la població jove que estudia: la formació ha estat 
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percebuda com una alternativa a l’atur i com una estratègia a mitjà i llarg termini per posicionar-

se més bé en el mercat laboral.  

A Santa Cristina d’Aro abunden els serveis formatius no formals destinats a la comunitat i en 

especial a joves, com ara l’Escola Municipal de Música, el catàleg de recursos i serveis de l’àrea 

de Joventut, l’Escola Municipal de Teatre, l’alta presència d’entitats amb formació esportiva i 

les activitats culturals de la Biblioteca Baldiri Reixac. 

Les dades obtingudes a l’Enquesta Jove Santa Cristina d’Aro 2022-2024, mostren que, en 

general, els equipament estan ben valorats però poc aprofitats pel propi col·lectiu jove. Si no és 

per un motiu concret, la joventut no té la costum d’utilitzar la Biblioteca com a recurs educatiu 

i assenyala  la manca d’un centre cívic al municipi que, entre d’altres, doni resposta a les 

necessitats formatives del conjunt de la població. 

L’oferta de formació reglada i no reglada Santa Cristina d’Aro s’estructura en: 

- Escola Bressol Municipal Guirigall. Centre d’educació infantil de primer cicle per a 

infants de 4 mesos a 3 anys. És de titularitat municipal i té el suport del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. 

- Escola Pedralta. Centre d’educació primària per a infants de 3 a 12 anys. La titularitat és 

del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el suport 

municipal. 

- INS Ridaura. Centre d’educació secundària obligatòria (ESO) i potobligatòria 

(Batxillerat) per a joves de 12 a 18 anys. La titularitat és del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el suport dels municipis de Castell-

Platja d’Aro-S’Agaró i de Santa Cristina d’Aro. Dins l’organització curricular del 

Batxillerat, el centre ofereix la doble titulació de Batxillerat/Baccalauréat (BatxiBac), 

sigui quin sigui l’itinerari triat per l’alumne/a (humanístic, social, científic o tecnològic). 

L’INS Ridaura és també seu de les proves DELF de l’Alliance Française i dels exàmens 

oficials de Cambridge. 

- PFI-PTT Guíxols Vall d’Aro en les modalitats d’auxiliar d’Hoteleria i d’auxiliar de Vendes 

i atenció al client. 

- PFI-PTT Llagostera en la modalitat d’auxiliar de Vivers i jardineria.   

- Oferta de cursos ocupacionals municipals (monitor/a de lleure, primers auxilis, 

manipulació d’aliments, etc.) i altres cursos oferts amb la col·laboració del Servei 

d’Ocupació Municipal. 

- Servei d’Orientació acadèmica i laboral (SOAL) del Punt d’Informació Juvenil (PIJ) 
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- Programa de Garantia Juvenil amb una impulsora a l’Oficina Jove del Baix Empordà: 

Contractació en pràctiques, Noves Oportunitats, Joves per l’Ocupació, Projecte 

Singulars. 

- Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PIQO) impulsat per les Cambres de 

Comerç de Sant Feliu de Guíxols i Palamós.  

Més enllà de la secundària obligatòria (ESO) i postobligatòria (Batxillerat), en els darrers anys 

s’han incrementat les oportunitats formatives tant del municipi com de les seves rodalies. Tot i 

això la majoria d’aquestes oportunitats venen d’altres municipis, fet que provoca desvinculació 

del municipi i desplaçaments a d’altres municipis per seguir-se formant.  

S’han incrementat els recursos formatius per aquells joves que no finalitzen les etapes 

obligatòries i que estan en una situació de vulnerabilitat (PFI-PTT i programes ocupacionals de 

Garantia Juvenil coorganitzats amb el Consell Comarcal, les Cambres de Comerç i el SOC). 

Aquests programes han millorat les possibilitats de reincorporació al món educatiu d’alguns 

joves. 

Els recursos municipals pel que fa a la formació ocupacional i a la formació no reglada, tant a 

persones en situació d’atur com a joves, no donen resposta a tota la demanada, i, per tant, s’han 

de replantejar i augmentar.  

La creació d’un Pla Educatiu d’Entorn a tota la Vall d’Aro es percep com una qüestió pendent 

d’abordar. Ha de permetre establir criteris pedagògics consensuats i crear un treball en xarxa 

real per a millorar l’educació de la ciutadania dels tres municipis que integren la subcomarca:  

Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.  

 

➢ Ocupació 

L’evolució de la taxa d’atur al municipi de Santa Cristina d’Aro no és tan acusada comparada 

amb l’evolució que ha tingut al Baix Empordà i pel conjunt de Catalunya. Aquest fet es deu, en 

part, a l’existència d’una manca de dades reals de joves cristinencs en situació d’atur, atès que 

no tenen l’hàbit d’inscriure’s com a demandants d’ocupació. Aquest fet impedeix tenir un 

coneixement real de la situació actual dels joves del municipi. Segons les dades oficials, 

actualment l’atur afecta el 5% de les persones joves de Santa Cristina. Aquesta xifra és el 

coeficient d’atur, és a dir, la proporció de joves desocupats respecte el total de joves, i és més 

baixa que la taxa d’atur. Una part important de joves inactius, no estudia tampoc.  
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El percentatge de dones actives assoleix un sostre que no s’havia donat abans, fet que fa pensar 

en una major incorporació de dones al mercat laboral. El percentatge d’homes actius de 16 a 34 

anys no ha recuperat els volums d’abans de la crisi. 

Les dades indiquen que les franges d’edat joves que més es registren a l’atur són les superiors: 

gairebé el 40% dels joves registrats tenen entre 30 i 34 anys i el 30% tenen entre 25 i 29 anys. 

Per qüestió de gènere, cal destacar que dins el grup de 16 a 19 anys els nois presenten més atur 

que les noies, mentre que dins el grup de 30 a 34 és a l’inrevés. 

Santa Cristina d’Aro compta amb un sèrie de recursos formatius i d’inserció laboral però que no 

acaben de ser aprofitats pel col·lectiu jove. Cal seguir millorant i potenciant la coordinació amb 

les empreses que volen contractar i posar en valor els serveis que es realitzen al municipi. 

Durant la darrera dècada han augmentat les ofertes laborals, però la major part són llocs de 

treball que provenen de fora del municipi, per tant, aquest no és capaç d’absorbir tota la 

demanda laboral dels seus habitants.  

La mobilitat internacional i l’accés al treball fora del país, si bé podria ser una oportunitat per 

augmentar els coneixements i experiències dels joves i retornar al territori, actualment no 

possibilita el retorn per la inexistència d’oportunitats laborals.  

El Servei d’Orientació Laboral de l’àrea de Joventut cada cop atén a una major quantitat 

d’usuaris, però és necessari continuar difonent la tasca per tal d’arribar a més joves del municipi.  

Sovint, els programes ocupacionals de Garantia Juvenil, nascuts amb l’objectiu de fomentar 

l’ocupació juvenil, no poden oferir una inserció real i a llarg termini dels i les joves, degut a la 

falta d’oportunitats laborals estables i a la forta estacionalitat del sector serveis vinculats a la 

restauració, el comerç i l’atenció al client.  

Un cop se superi la pandèmia de la Covid-19, es preveu que la crisi tingui un impacte 

especialment fort entre les persones joves, tant a nivell d’ocupació (atur) com de condicions 

laborals (ingressos i tipus de contracte).  
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➢ Habitatge 

L’Oficina Municipal d’Habitatge va ser una de les propostes inclosa en l’anterior PLJ, però 

és un servei poc utilitzat per la població juvenil. Es detecta la necessitat de millorar la promoció 

del servei i d’augmentar la seva incidència a través de les xarxes socials. No hi contribueixen les 

dificultats estructurals d’emancipació juvenil que les administracions arrosseguen durant les 

dues darreres dècades. 

L’anàlisi de les dades consultades mostra l’existència d’una crisi residencial en l’habitatge 

plurifamiliar, no només de la població jove, al municipi de Santa Cristina d’Aro: 

- El 43% del total de l’habitatge és de 2ona residència, amb tipologia d’habitatge 

unifamiliar. 

- Tots els habitatges construïts i acabats al municipi durant la darrera dècada són 

exclusivament de tipologia unifamiliar. Durant aquest mateix període de temps no s’ha 

construït cap habitatge plurifamiliar.  

- Actualment, l’habitatge de protecció oficial al municipi segueix representant només el 

0,03% del total.        

El lloguer es presenta com l’opció més adequada al context vital dels joves i sobretot a les seves 

condicions econòmiques, però la mitjana anual del lloguer contractual a Santa Cristina 

(euros/mes) es troba per damunt de la mitjana de la comarca del Baix Empordà i de la província 

de Girona. 

S’ha passat d’un període de sobreexplotació a un període de falta d’habitatge.  

Segons l’Enquesta Jove Santa Cristina d’Aro 2022-2024, els joves de Santa Cristina d’Aro es 

plantegen, en general, quedar-se a viure al poble tot i les dificultats amb les que es troben. 

Segons les dades recollides a l’enquesta, es constata la baixa emancipació de les persones joves 

d’entre 16 i 29 anys. Pel conjunt de Catalunya la taxa d’emancipació del primer trimestre de 

2021 és la més baixa des del 2007. 

Les dades demostren que sembla que es tendeix més cap a una cultura del lloguer més que no 

pas de compra en quan a l’adquisició d’un habitatge. Cal potenciar aquells mecanismes i 

recursos que estan a l’abast de l’administració local per tal de facilitar i ajudar als joves en el seu 

procés d’emancipació. 

La situació de manca d’oportunitats laborals afecta l’autonomia dels joves i l’accés a l’habitatge 

fora del nucli familiar, cosa que dificulta la recerca de la pròpia identitat i la vida autònoma. 
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Poder respectar els temps de l’emancipació és important pel creixement social, intel·lectual i 

de maduresa personal de tota persona.   

L’accés a un habitatge digne és clau per prevenir l’exclusió social i la falta d’ajudes per 

l’habitatge dificulta prevenir-la.  

La situació d’ocupació d’habitatges en el municipi s’ha estabilitzat (l’any 2021 el municipi 

compta amb 4 ocupacions registrades). El Servei d’Intermediació en Habitatge i la Policia Local 

treballen per tal de millorar la convivència entre veïns del municipi i es puguin trobar solucions 

adients a les ocupacions.  

Amb l’arribada de la pandèmia el problema d’accés i manteniment a l’habitatge s’ha 

intensificat, i el confinament ha fet aflorar situacions de vulnerabilitat associades a les 

condicions de l’habitatge.  

L’habitatge, és un dret en crisi. La crisi econòmica derivada de la pandèmia implica un descens 

important dels ingressos de moltes persones joves. El manteniment a l’alça del preu de 

l’habitatge de lloguer impacta, principalment, en joves del municipi de classe treballadora. 

Concretament, es preveu: a) un increment del risc de pèrdua de l’habitatge, a causa de 

l’endeutament derivat del confinament, la reactivació de l’activitat judicial un cop finalitzat el 

confinament, i de les dificultats generades per la pròpia crisi; b) un increment dels abusos en 

l’àmbit de l’habitatge; i c) una caiguda de l’emancipació, ja baixa entre el conjunt de la població 

jove, però encara més complicada per a la joventut de classe treballadora.  

 

➢ Salut 

L’assessoria de Salut i Sexualitats és un gran calaix de sastre sobre infeccions de transmissió 

sexual (ITS), mètodes anticonceptius, avortament, violència masclista, ruptures, dependència 

emocional i atenció LGTBI. En segon lloc destaquen les consultes sobre Drogues, amb l’aparició 

de pics en anys puntuals. Ens els darrers anys es constata un lleuger increment de les consultes 

masculines. 

L’aparició de noves tecnologies de la comunicació durant la darrera dècada ha reduït la 

distància entre les atencions presencials i les atencions a distància. 

Les principals conductes de risc detectades es resumeixen en: 

- Consum elevat d’alcohol, tabac i cànnabis. 
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- Sexualitat sense tenir en compte els mètodes anticonceptius. 

- Riscos circulatoris, en el sentit de patir accidents de trànsit, relacionat amb el consum 

de tòxics (principalment alcohol). 

És necessari seguir apostant per un servei municipal de referència entorn la salut dels i les joves. 

Tot i que els joves es consideren molt ben informats i amb més recursos, el consum de tòxics o 

la prevenció de conductes de risc no millora. 

Problemàtiques detectades a la Zona Jove arrel de la pandèmia de la Covid-19: 

Aïllament social. Aquest és un factor especialment rellevant entre els i les joves adolescents, 

per a qui la relació amb els iguals és un factor fonamental de benestar i creixement. El 

confinament provocat per la pandèmia ha representat un aïllament físic respecte les amistats, 

i és precisament la interacció presencial la més enriquidora i significativa, a totes les edats. A 

més, entre la joventut no emancipada en parella, el confinament suposa estar apartats de la 

parella durant un llarg període.  

Convivència familiar forçada. L’aïllament social es complementa, paradoxalment, amb la 

convivència forçada amb els progenitors. El confinament suposa un augment de la tensió entre 

els membres de la llar, siguin o no familiars. El fet de no poder sortir, la rutina i l’avorriment, les 

males relacions pre-existents, l’estrès, el nerviosisme i la por derivats de la pandèmia, etc., fan 

que el confinament dins l’habitatge sigui complicat. Tot i això, les condicions en què es viu 

aquest confinament depèn dels recursos familiars amb què s’encara: tant a nivell físic (les 

característiques de l’habitatge esmentades anteriorment) com a nivell cognitiu/relacional: són 

les famílies amb més recursos educatius aquelles que tenen més instruments per fer del 

confinament una experiència el menys difícil possible.  

Amplificació de la bretxa digital. El confinament és una mesura extrema que evidencia les 

desigualtats socials en general. La manera en què es viu el confinament depèn dels recursos de 

cada col·lectiu. En aquest sentit, la pandèmia no fa altra cosa que manifestar amb molta cruesa 

l’impacte de les desigualtats sobre la qualitat de vida de les persones i en aquest cas sobre 

l’accés a les tecnologies i les eines digitals. Infants i joves, fills de pares d’origen immigrat i de 

classe treballadora són les que estan patint més aquestes circumstàncies al municipi. 

Casos de violència masclista. El confinament implica la convivència permanent amb l’agressor, 

de forma que s’incrementa el risc d’agressió. Des de Serveis Socials s’ha constatat un lleuger 

increment de casos que no han pogut ser ateses pels serveis especialitzats que les estaven 
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acompanyant, o no han pogut sortir de casa i per tant, no han pogut tenir accés a altres espais 

o ambients que les alliberessin de la situació de violència.  

Augment de les violències a través de les xarxes socials. Des de la Zona Jove s’ha detectat un 

lleuger augment de consum de pornografia infantil i alguns casos aïllats de sexpreading o 

grooming amb una especial afectació a les dones joves.  

Persistència de la pressió estètica. Davant la situació de confinament, han augmentat canals de 

youtube i altres plataformes per assolir cossos normatius. En aquest mateix sentit, cal parlar de 

la pressió social que pateixen, majoritàriament, les noies per assolir cossos normatius i com la 

gordofòbia intensifica el malestar en les noies que es veuen convertides en l’estàndard del que 

ningú vol ser. 

 

Segons l’Enquesta Jove Santa Cristina d’Aro 2022-2024, allò que ha preocupat més la joventut 

cristinenca durant la pandèmia han estat: 

- Descens de les relacions socials i la manca d’alternatives. 

- Afectació en la seva sexualitat, tant en la seva expressió com en la seva identificació 

sexual.  

- Sense nit. Sortir, la festa i l’oci, part de la seva identitat. Els ha afectat molt 

negativament que no hi hagi hagut oci nocturn (discoteques, festes majors, bars, etc.) 

sense poder fer-hi front. 

- Incertesa, tancament i emocions. La pandèmia i la incertesa han afectat al benestar 

psicològic de les persones joves i la seva salut mental.  

- Projectes de vida i pandèmia. La pandèmia ha afectat les persones joves en els plans de 

futur que tenien. S’han estroncat projectes acadèmics, laborals i d’emancipació. 

 

Segons l’Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19, del Centre d’Estudis d’Opinió, durant el 

confinament, l’estat d’ànim de les persones joves és, de mitjana, el pitjor de tots els grups 

d’edat. L’esmentada enquesta del CEO mostra que davant de la pregunta “fins a quin punt està 

tenint els següents estats d’ànim durant aquests dies”, en una escala de 0 (gens) a 10 (molt), els 

i les joves tendeixen a donar la resposta mitjana més negativa, que va millorant en els successius 

grups d’edat. Això és així en la majoria d’estats d’ànim pels quals es pregunta: tristesa (5,73 de 

mitjana entre les persones de 16 a 24 anys; 5,74 entre les de 25 a 34 anys; i 5,39 entre el total de 

la població de 16 anys i més), angoixa (5,86, 5,93 i 4,90), ira (4,16, 3,59 i 3,08), avorriment (6,00, 
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5,55 i 4,39) i incertesa (7,45, 7,78 i 7,20). Només en el cas de la por els més joves tenen la mitjana 

més baixa, i marcadament diferent de les persones joves més grans (3,96, 4,78 i 4,60).  

 

➢ Participació i associacionisme 

L’anàlisi indica que pel període 2014-2020 la participació juvenil al municipi s’ha pràcticament 

duplicat, passant de 172 joves (16% de la població jove de 2014) a 329 joves (30% de la població 

jove de 2020). Durant aquest mateix període de temps han aparegut 2 noves associacions al 

municipi que amplien el teixit associatiu: l’Associació Juvenil Cristinenca (2018) i la Colla Jove 

Percunautes (2017). 

Durant  l’any 2021, la Zona Jove ha ampliat el seu horari habitual d’obertura al públic, afavorint 

la participació de les franges d’edat més joves cinc tardes a la setmana. Igualment la Zona Jove 

ofereix el seu espai fora del seu horari d’obertura, prèvia reserva a grups de joves majors de 18 

anys i igualment realitza la seva cessió a les següents tipologies d’entitats: esportiva, lleure, 

juvenil, carnavalesca, promoció de la salut, cultural i recreativa. 

L’Enquesta Jove Santa Cristina d’Aro 2022-2024 revela que alguns joves majors d’edat tenen una 

visió molt allunyada de l’administració local. Els requisits i procediments administratius per 

organitzar actes festius fa que no es plantegin l’organització d’activitats lúdiques. 

També es constata que la dispersió territorial de joves que resideixen a les urbanitzacions 

dificulta la seva participació i implicació vers el municipi.  

Des de l’arribada de la pandèmia ocasionada per la Covid-19, s’observa una limitació de la 

participació. El confinament ha alterat enormement les possibilitats de participació, sobretot a 

la Zona Jove. Això afecta les accions de participació finals o les accions, però també tots aquells 

espais i xarxes de participació que es veuen alterades (reunions amb l’entitat juvenil, 

assemblees i grups de debat, tallers i activitats...). En molts casos aquestes activitats, sovint 

amb un protagonisme destacat de les persones joves, s’han aturat o han vist reduït el volum de 

participació. 

 

Sí que s’observen noves formes de participació efímera dels i les joves a través de les xarxes 

socials (sobretot a partir de concursos i d’enquestes a l’aplicació Instagram) i de projectes com 

Servei Comunitari, que permet fer arribar la cultura participativa a tots els alumnes de 4t d’ESO 
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de l’INS Ridaura i treballar amb els joves els mecanismes de participació en activitats culturals, 

festives, esportives i solidàries.  

A continuació s’apunten algunes línies interessants per a rellançar la participació juvenil: 

- El projecte d’Educació de carrer és una oportunitat per a crear espais participatius entre 

els joves i que generin, organitzin i implementin accions i activitats en el municipi.  

- Seguir acompanyant als grups de joves associats per tal d’assegurar-los els recursos 

necessaris per a dur a terme les seves accions o activitats.  

- Recuperar l’assemblea anual de Pressupost Participatiu de Joventut i els posteriors 

grups de discussió, un cop les mesures per fer front a la pandèmia permeten la reunió 

en el format presencial.  

- Promoure l’associacionisme per tal d’apoderar els joves i augmentar la seva autonomia 

col·lectiva i personal.  

- Són necessàries estratègies per tal d’atraure als joves a participar de les activitats 

proposades per la Zona Jove o altres àrees del consistori, per tal de que aquestes 

estiguin coorganitzades entre els joves i els tècnics i siguin d’interès real, fet que 

augmenta l’afectivitat d’aquestes.  

 

➢ Interculturalitat 

La població de Santa Cristina d’Aro és diversa i transversal des del punt de vista identitari, social 

i cultural. La incorporació de la població jove amb orígens migratoris a la població jove de 

nacionalitat espanyola contribueix al rejoveniment de la població total del municipi, i en 

conseqüència, la piràmide d'edats no té una forma especialment regressiva. 

La franja de població jove immigrada o amb orígens migratoris que viu al municipi pateix una 

major vulnerabilitat, en tant que reuneix diversos eixos de desigualtat com són el mateix origen 

migratori, la precarietat socioeconòmica, la dificultat d’accés al mercat laboral, la baixa 

mobilitat i la manca d’oferta d’habitatge plurifamiliar en règim de lloguer. 

Segons l’Enquesta Jove Santa Cristina d’Aro 2022-2024, es reconeix l’existència de diferents 

propostes culturals en el municipi, però generalment, els joves creuen que no s’adeqüen al seu 

col·lectiu i per tant, es detecta una manca d’implicació, tret d’aquells joves que hi participen 

com a tradició familiar o perquè cursen estudis de formació cultural reglada.  
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Manquen propostes de cultura juvenil, d’oci i d’oci nocturn segons els joves, els quals veuen la 

necessitat de generar noves propostes per a ells. L’esport és l’activitat d’oci més arrelada en el 

municipi, amb una gran quantitat de joves federats o que hi participen de forma voluntària.  

L’obertura de la Zona Jove cada tarda de dilluns a divendres ha de de facilitar la creació d’espais 

i projectes interculturals per a joves. S’han d’enfortir els espais de trobada i d’interacció entre 

persones joves diverses on puguin relacionar-se, dialogar i negociar, construir societat i cultura 

comuna. En temps de confinament les persones s’han reclòs amb les seves famílies i persones 

properes. A més, l’anomenat “distanciament social” promogut durant l’estat d’alarma ha 

dificultat molt aquestes interaccions perquè el confinament ha anul·lat l’atzar de les trobades, 

i des de les administracions i les entitats no s’ha pogut donar resposta. La tornada la normalitat 

ha de permetre combatre l’aïllament social de determinats grups de joves i recuperar la 

convivència diària.  
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PART III: 

DISSENY DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
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6. PROGRAMES I OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

 

El Pla Local de Joventut 2022-2024 s’estructura en 6 programes, dins els quals es 

defineixen 25 objectius específics i 86 objectius operatius que agrupen 45 línies d’actuació.  

 

Els objectius preveuran actuacions concretes a desplegar per l’Ajuntament de Santa Cristina 

d’Aro durant el període 2022-2024. En el present capítol s’enumeren totes i cadascuna de les 

actuacions que es descriuen més en detall al capítol Línies d’actuació. El desplegament anual 

d’aquestes actuacions es traduirà en recursos concrets (econòmics, humans, materials i 

temporals) per dur-les a terme. 

 

Els sis programes del PLJ 2022-2024 s’expressen de la següent manera: 

 

• Programa 1. Educació i transformació digital 

• Programa 2. Oportunitats per a l’ocupació i la mobilitat social 

• Programa 3. Habitatge i emancipació juvenil 

• Programa 4. Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes i 

LGBTIfòbiques+ 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

• Programa 6. Aposta per la interculturalitat 
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➢ Programa 1. Educació i transformació digital 

Objectiu estratègic:  Èxit educatiu i millora de les condicions i oportunitats educatives 

Objectius específics Objectius operatius Línies d’actuació 

 

1.1 Reducció del fracàs escolar, la 

desafecció educativa, l’abandonament 

prematur i l’efecte de les desigualtats 

socials dins del sistema educatiu i les 

derivades de la pandèmia 

 

1.1.1 Promoció de Programes 

d’acompanyament socioeducatiu per 

detectar i atendre situacions de 

desconnexió educativa i en 

coordinació entre l’educació formal i 

no formal 

 

1.1.2 Formació als professionals 

(professionals de joventut, 

professorat de centres educatius, 

orientadors/es i informadors/es) en 

intervenció educativa on line 

 

1.1.3 Desplegament i millora de 

l’articulació dels programes de Noves 

oportunitats (escoles d’adults, PFI, 

 

Programa de Formació i Inserció – 

Pla de Transició al Treball  (PFI-

PTT) 

- Auxiliar de vendes, oficina i 

atenció al públic 

- Auxiliar d’hoteleria i 

restauració 

- Auxiliar de vivers i jardins 

 

 

Projecte de Suport i 

Acompanyament  Escolar (PASE)  a 

l’alumnat de Secundària de l’INS 

Ridaura 
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entre d’altres) per a les persones joves 

que han sortit del sistema educatiu i  

per als col·lectius més vulnerables 

(persones joves d’origen estranger, 

persones joves migrades soles, etc.) 

 
 

1.1.4 Impuls en l’assessoria i suport en la 

tramitació de beques i la seva 

extensió a tot l’ensenyament post 

obligatori 

 
1.1.5 Impuls de l’autonomia digital de joves 

que es trobin en una situació de 

vulnerabilitat digital mitjançant la 

cessió d’equips informàtics amb 

programari lliure 

 

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 en:  

- Curs d’Informació Turística 

- Curs d’Animació 

Socioesportiva 

- Curs de Manipulació 

d’Aliments 

 

1.2 Desenvolupar una oferta formativa 

innovadora, de qualitat en tots els 

nivells del sistema educatiu, alineada 

 

1.2.1 Diversificació de l’oferta de noves 

formacions ocupacionals i formacions 

professionals per a joves lligades a nous 
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amb els nous filons d’ocupació i 

generant sinèrgies amb el teixit 

socioeconòmic del territori 

filons d’ocupació i al teixit econòmic del 

territori 

 

1.2.2 Promoció de la Formació Professional i 

de la seva imatge social així com 

apropar professions “poc 

conegudes/atractives” al col·lectiu jove 

 
1.2.3 Promoure una oferta de qualitat i la 

l’experiència de pràctiques 

acadèmiques de cicles universitaris i 

garantir una tutorització adequada 

 

- Curs d’Assistència Sanitària 

Immediata  

 

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 a càrrec de joves 

cristinencs que han realitzat 

estudis postobligatoris   

 

 

Pràcticum estudiants de la Facultat 

d’Educació de la Universitat de 

Girona (UdG) :  

 

1.3 Orientar, apoderar i acompanyar la 

persona jove al llarg de tot el seu 

procés educatiu tenint en compte  els 

diversos perfils i necessitats de les 

persones joves 

 

 

1.3.1 Potenciar els tallers formatius en l’àmbit 

de la salut, la participació i l’orientació 

professional. 
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1.4 Incorporar la perspectiva de gènere en 

els models d’aprenentatge i el sistema 

educatiu 

 

1.4.1 Desplegament de projectes educatius 

als centres de secundària des d’una 

perspectiva de gènere 

 

1.4.2 Formació a tots els agents de la 

comunitat educativa en el marc del 

(professorat i professionals externs) per 

tal que puguin incorporar la perspectiva 

de gènere en la seva acció educativa 

 
1.4.3 Incorporació de l’educació sexoafectiva i 

sobre salut reproductiva dins el 

currículum educatiu, a través del Punt 

Jove de Salut, com a eina de prevenció 

de violències masclistes i amb 

perspectiva de gènere 

 
1.4.4 Impuls i desplegament de premis a 

treballs de recerca sobre gènere 

 

- Pràcticum 2 del Grau en 

Pedagogia de la Facultat 

d’Educació de la Universitat 

de Girona 

- Pràcticum 2 del Grau en 

Educació Social de la 

Facultat d’Educació de la 

Universitat de Girona 

- Pràcticum del Màster 

Interuniversitari Joventut i 

Societat de la Universitat 

de Girona 

 

 

Punt Jove de Salut i Medi Ambient 

a l’INS Ridaura 
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1.5 Impulsar el treball en xarxa entre tots els 

agents implicats en el procés educatiu per 

donar resposta a les noves necessitats 

derivades del context COVID 

1.5.1 Establiment de protocols i col·laboració 

entre diferents nivells de l’administració 

per assegurar la disposició d’equips TIC i 

connexió a internet a persones joves en 

edat de formació i amb dificultats per a 

l’accés 

 

1.5.2 Impulsar l’oferta d’espais per a l’estudi i 

el reforç escolar a nivell municipal 

 
1.5.3 Fomentar els espais i equipaments 

d’utilització pública, com a espai 

d’acolliment, d’informació, 

d’aprenentatge, de socialització i de 

participació en la comunitat. 

 
1.5.4 Treball amb diferents experts i referents 

entorn a un nou model intervenció 

socioeducativa al centre de secundària 

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: 

- Campanyes municipals de 

prevenció i sensibilització 

contra les desigualtats 

- Teatre  de  l’Oprimit:  Joves  

gènere  i  identitat  sexual  

- Karaoke no Sexista 

- Tuppersex: sexe i plaer 

- Murals col·lectius: 

Perspectiva de gènere, 

LGTBI+ i Visibilitat 

Transgènere  
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1.6 Vetllar i promoure per una educació en 

el lleure de qualitat i accessible a 

tothom adaptada a l’actual context 

COVID 

 

1.6.1 Impuls de les colònies i de les activitats 

lectives a l’espai públic i als espais verds 

per augmentar el contacte de les 

persones joves amb el medi natural i 

l’entorn, com a eina de millora del 

benestar emocional 

 

1.6.2 Afavorir un sistema de beca d’educació 

en el lleure i oferir-la a preus accessibles  

 
1.6.3 Impuls de les activitats d’educació en el 

lleure com a eina de contacte de les 

persones joves amb la natura i l’entorn, 

per la millora del benestar emocional. 

 
 

 

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 

 
 

1.7 Avançar en un model d’educació amb 

una visió integral, inclusiva i 

comunitària 

 

 

1.7.1 Apostar per a nous canals i eines per 

recollir la veu i les necessitats amb totes 

les famílies i amb l’alumnat, davant la 
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dificultat per interlocutar amb tots els 

perfils i diversitat 

 

1.7.2 Incentivar programes de suport al teixit 

associatiu i comunitari per tal 

d’incorporar la perspectiva de 

l’associacionisme 
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➢ Programa 2. Oportunitats per a l’ocupació i la mobilitat social 

Objectiu estratègic:  Millorar les oportunitats d’ocupabilitat de les persones joves del municipi 

Objectius específics Objectius operatius Línies d’actuació 

 

2.1 Millora de l’ocupabilitat de les persones 

joves i prospecció de nous filons 

d’ocupació per ampliar les oportunitats 

d’accés al treball 

 

 

2.1.1 Actualització dels Programes de 

Formació i Inserció a nous filons 

d’ocupació i a les necessitats del territori 

 

2.1.2 Desplegament dels Programes 

Singulars, adaptats als nous filons 

d’ocupació 

 
2.1.3 Promoció de l’oferta de càpsules 

ocupacionals d’interès pel col·lectiu jove 

 

 

Programa de Formació i Inserció – 

Pla de Transició al Treball  (PFI-

PTT) 

- Auxiliar de vendes, oficina i 

atenció al públic 

- Auxiliar d’hoteleria i 

restauració 

- Auxiliar de vivers i jardins 

 

 

Garantia Juvenil: 

- Programa Integral de 

Qualificació i Ocupació de 

les Cambres de Comerç de 

Sant Feliu de Guíxols i 

 

2.2 Orientar, apoderar i acompanyar la 

persona jove en el seu procés 

d’incorporació al món laboral tenint  en 

 

2.2.1 Impuls del Programa d'orientació 

laboral del Servei de Treball del Punt 

d’Informació Juvenil 
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compte els diversos perfils i necessitats 

de les persones joves 

 

2.2.2 Acompanyament i assessorament a 

joves nouvinguts per motius laborals 

 
2.2.3 Potenciar el servei municipal de borsa 

de treball entre les persones joves 

 
2.2.4 Foment de la informació i sensibilització 

sobre els drets i deures laborals de les 

persones joves amb perspectiva de 

gènere 

 

Palamós, en els itineraris 

formatius. 

- Contractació de Joves en 

pràctiques en el marc del 

Programa Garantia Juvenil 

- Suport en la tramitació de 

subvencions per a 

l'autoocupació de joves 

inscrits al programa de 

Garantia Juvenil  

 

 

La caixa d’eines, càpsules 

formatives en:  

- Curs d’Informació Turística 

- Curs d’Animació 

Socioesportiva 

- Curs de Manipulació 

d’Aliments 

- Curs d’Assistència Sanitària 

Immediata  

 

2.3 Suport a la contractació juvenil atenent 

les necessitats i desigualtats existents 

en el col·lectiu juvenil 

 

 

2.3.1 Manteniment dels programes de 

pràctiques professionals per a la 

contractació de joves amb titulació 

post-obligatòria, amb mesures que 

puguin ajudar a la continuïtat de la 

contractació de les persones joves. 

 
2.3.2 Impuls de convenis de pràctiques 

professionals de joves que cursen 

estudis universitaris. 
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Et Labora! Servei d’orientació 

laboral del Punt d’Informació 

Juvenil 

 

 

Pràcticum estudiants de la Facultat 

d’Educació de la Universitat de 

Girona (UdG) :  

- Pràcticum 2 del Grau en 

Pedagogia de la Facultat 

d’Educació de la Universitat 

de Girona 

- Pràcticum 2 del Grau en 

Educació Social de la 

Facultat d’Educació de la 

Universitat de Girona 

- Pràcticum del Màster 

Interuniversitari Joventut i 

 

2.4 Impuls i acompanyament a les 

persones joves per l’autoocupació i/o la 

posada en marxa de projectes  

 

 

2.4.1 Promoció de les convocatòries d’ajuts a 

l’autoocupació per a joves del programa 

Garantia Juvenil i disseny de les eines de 

suport en la tramitació i 

l’acompanyament 

 

2.4.2 Establiment d’una xarxa de suport a les 

persones joves, per la generació de 

sinergies entre els projectes 
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  Societat de la Universitat 

de Girona 

 

 

Taula d’experiències: Joves i 

emprenedoria 

 

 

Brigada Jove 

 

 

SOM i Servei d’assessorament 

d’autoempresa i emprenedoria  
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➢ Programa 3. Habitatge i emancipació juvenil 

Objectiu estratègic:  Facilitar l’accés a l’habitatge i l’emancipació del nucli familiar del col·lectiu jove 

Objectius específics Objectius operatius Línies d’actuació 

 

3.1 Prioritzar plans, programes i projectes 

locals amb l'objectiu de fomentar la 

planificació i execució de les polítiques 

d'habitatge en els seus diferents 

àmbits.  

 

3.1.1 Redacció d’un Pla Local d’Habitatge que 

parteixi de l’anàlisi de diversos 

indicadors, amb l’objectiu de conèixer 

l’estat i les tendències en matèria 

d’habitatge del municipi 

 

3.1.2 Anàlisi amb perspectiva juvenil sobre les 

necessitats en matèria d’habitatge i les 

mesures de dedicació del parc públic a 

les persones joves, incorporant la 

col·laboració publicoprivada per la 

consecució dels objectius de solidaritat 

urbana 

  

 

Pla Local d’Habitatge 

 

 

Línies de subvencions municipals 

en matèria d’Habitatge: 

- Subvenció en l’impost de 

Béns Immobles a persones 

que ofereixen el seu pis a la 

borsa de lloguer social   

 

 

Oficina Municipal d’Habitatge: 

- Serveis i recursos de l’OMH 

- Subvencions per al 

pagament de l'IBI per a   
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3.2 Facilitar l'accés als ajuts extraordinaris 

per a pagament de quotes de lloguer o 

hipotecàries a unitats de convivència i 

joves, especialment en el context i 

afectació de la COVID. 

3.2.1 Increments dels ajuts urgents a les 

persones que estan a punt de perdre 

l’habitatge per una situació transitòria, 

en context COVID 

 

3.2.2 Dotació pressupostaria extraordinària 

que permeti generar noves línies d'ajuts 

o reforçar les existents 

 

famílies amb vulnerabilitat 

econòmica 

 

 

Campanya Joves i habitatge. 

Difusió i informació específica per a 

les persones joves sobre: 

- Nova Llei de Mesures 

Urgents en Matèria de 

contenció de rendes en els 

contractes d’arrendament 

d’Habitatge 

- Projecte Llei sobre un bo 

jove d'habitatge amb 

ajudes de 250 euros 

mensuals a joves de 18 a 35 

anys 

 

 

 

3.3 Ampliació de l’acompanyament i 

d'assessorament per als joves en 

matèria d’habitatge 

 

 

3.3.1 Acompanyament en matèria 

d'habitatge, a través de formació, espais 

de xarxes (també amb la Xarxa de 

mediació per al lloguer social), la 

generació de materials, etc. 

 

3.3.2 Impuls de tallers, eines i accions 

d’acompanyament des dels serveis de 

joventut en matèria d’habitatge per a 

joves 
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3.3.3 Millora del treball en xarxa entre 

l’Oficina Municipal d’Habitatge i l’àrea 

de Joventut per seguir fomentant l’ús de 

la borsa d’habitatge local, ampliar el 

coneixement dels serveis i generar 

sinèrgies 

 
3.3.4 Difusió dels materials i informació 

actualitzada per a joves de les mesures 

de suport habitacional 

 

Creació tríptic dels serveis i 

recursos de l’Oficina Municipal 

d’Habitatge 

 

 

Enquesta sobre habitatge i 

emancipació juvenil al municipi 
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➢ Programa 4. Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes i LGBTIfòbiques+ 

Objectiu estratègic:  Promoure estils de vida saludable, la igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes i 

LGBTIfòbiques 

Objectius específics Objectius operatius Línies d’actuació 

4.1 Donar veu a les persones joves en el 

context de la COVID i millorar el 

coneixement de les mesures de 

prevenció de la salut mental i la gestió 

emocional entre el col·lectiu jove 

 

4.1.1 Generació d’un espai web de referència, 

amb totes les mesures de prevenció i les 

novetats adreçades a joves  

 

4.1.2 Espais de debat adreçats a les persones 

joves entorn a la situació derivada de la 

COVID i la seva afectació 

 
4.1.3 Impuls d’una referent de salut a la Zona 

Jove per tal de centralitzar i aprofundir 

en la informació relacionada amb la 

COVID entre el col·lectiu jove 

 
4.1.4 Espais de coordinació de l’àrea de 

Joventut amb els centres educatius per 

 

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*    
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atendre les necessitats informatives en 

matèria de salut i benestar 

 
4.1.5 Millora i adaptació dels missatges I 

continguts en matèria de Salut utilitzant 

un llenguatge inclusiu, així com els 

canals de comunicació de  les persones 

joves, atenent la seva diversitat 

 
4.1.6 Formació i tallers a joves en gestió 

emocional, salut mental, 

autoconeixement, autoestima, etc., que 

parteixin de la pròpia vivència i 

construcció d’un relat propi que ajudi a 

empoderar joves i adolescents 

 
4.1.7 Creació d’espais de socialització i grups 

de suport emocional per joves i 

adolescents a nivell territorial, vinculats 

als espais joves, entitats juvenils, etc. 

 

 

Grup d’Escriptura Creativa a Santa 

Cristina d’Aro aprenem de les 

diversitats 

 

 

Punt Jove de Salut i Sexualitats: 

- Campanyes municipals de 

prevenció i sensibilització 

contra les desigualtats 

- Teatre  de  l’Oprimit:  Joves  

gènere  i  identitat  sexual  

- Karaoke no Sexista 

- Tuppersex: sexe i plaer 

- Murals col·lectius: 

Perspectiva de gènere, 

LGTBI+ i Visibilitat 

Transgènere 

- Projecte Agent de Salut 
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4.2 Impuls i sensibilització entorn el 

consum responsable, sostenible i de 

proximitat, el residu zero i l’economia 

circular entre les persones joves 

 

4.2.1 Eines i materials sobre el consum 

responsable, sostenible i de proximitat, 

el residu zero i l’economia circular per a 

joves 

Punt Lila contra la violència 

masclista 

 

 

UsApps, l’eina del Departament 

d’Educació 

 

 

Línies de subvencions municipals 

en matèria d’Esports: 

- Ajuts per a famílies amb 

vulnerabilitat econòmica 

per a la realització 

d'activitats extraescolars 

en matèria d'esports 

 

 

Grup de Teatre Social 

 

 

 

 

4.3 Prevenció respecte a les diverses 

conductes de risc i consums de risc  

 

4.3.1 Difondre programes formatius on els 

joves  es formen com a agents de salut i 

fan de prescriptors/es a l’INS Ridaura 

  

4.3.2 Campanyes de difusió i informació 

específica per a les persones joves sobre  

(sedentarisme, trastorns de conducta 

alimentària, etc.) i consums de risc 

(tabac, alcohol, automedicació, drogues 

il·legals, infeccions de transmissió 

sexual, etc.) 

 
4.3.3 Foment de la pràctica esportiva  
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4.4 Reforç i impuls dels programes de la 

salut sexoafectiva i reproductiva amb 

perspectiva de gènere i diversitat 

sexual 

4.4.1 Formacions i tallers sobre salut 

sexoafectiva i reproductiva adreçats a 

joves (en el marc de la Zona Jove i l’INS 

Ridaura) 

 

4.4.2 Elaboració de recursos i materials sobre 

salut sexoafectiva i reproductiva 

adreçats a joves 

 
4.4.3 Impuls de serveis de referència de salut 

sexoafectiva per a joves amb 

perspectiva de gènere i identitats 

sexuals 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Millorar la sensibilització en matèria 

d’igualtat de gènere, prevenció de les 

violències masclistes entre les 

persones joves així com el foment de 

relacions sexoafectives sanes i 

plaents. 

 

4.5.1 Campanya adreçada a joves sobre les 

relacions sexoafectives sanes i plaents 

com a eina de prevenció de les 

violències masclistes 
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 4.5.2 Programa de sensibilització i prevenció 

de les violències masclistes a alumnat de 

secundària postobligatòria i a la 

comunitat educativa, adaptat al context 

COVID 

 
4.5.3 Materials i eines adreçades a les 

persones joves sobre cultura del plaer 

(representativitat LGBTI+, trencar 

estereotips i mites de la sexualitat), pels 

equipaments de la Zona Jove, INS 

Ridaura, etc. 

 

4.5.4 Posada en marxa d’una aplicació mòbil 

per combatre les violències masclites en 

el centre educatiu INS Ridaura 

 
4.5.5 Elaboració i implementació dels 

protocols, circuits i les eines de detecció 

i atenció de situacions de violències 

masclistes i LGBTIfòbiques en el context 
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de l’educació formal i en espais públics 

d'oci, incorporant la perspectiva dels 

consums de substàncies tòxiques 

 
4.5.6 Foment de serveis d’atenció integral en 

l’àmbit de gènere i LGBTI+ 

 
4.5.7 Programes de sensibilització en matèria 

de violències masclistes i 

LGBTIfòbiques, i diversitats, als centres 

educatius i en l’educació no formal 
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➢ Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 

Objectiu estratègic:  Desenvolupament d’un municipi participatiu i inclusiu amb les persones joves 

Objectius específics Objectius operatius Línies d’actuació 

 

5.1 Promoure l’existència d’espais per la 

trobada, la socialització o el 

desenvolupament d’activitats d’acord 

amb les necessitats de les persones 

joves 

 

5.1.1 Fomentar l’ús de espai públic del 

municipi  com a espais per a l’expressió 

de la col·lectivitat, amb perspectiva 

artística, comunitària i inclusiva 

 

5.1.2 Seguir impulsant la Zona Jove com a 

espai de trobada i socialització per a les 

persones joves 

 
5.1.3 Incorporar les persones joves en el 

disseny dels projectes urbanístics o de 

gestió d’usos d’equipaments del 

municipi 

 

 

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: 
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5.1.4 Establir una línia de subvenciones per 

les organitzacions juvenils que pretenen 

desenvolupar projectes de caire social i 

d’ajuda mútua 

 
5.1.5 Impuls de la línia de servei de promoció 

de l’associacionisme i el voluntariat 

 
5.1.6 Cessió d’eines i espais com la Zona Jove 

o altres espais municipals, oberts a la 

dinamització i participació juvenil 

autogestionada, amb la voluntat 

d’afavorir  l’emancipació i 

l’apoderament de gent jove del municipi 

 

- Esquiada Jove 

- Colònies Joves 

- Parc Port Aventura 

- Parc Aquadiver 

 

 

Programa Servei Comunitari 2021-

2025 

 

 

Foment de l’associacionisme 

juvenil: 

- Associació Juvenil 

Cristinenca 

- Colla Jove Percunautes 

- Difusió de les subvencions 

per a entitats que realitzen 

activitats de caire social en 

el municipi 

 

5.2 Potenciar la interlocució dels i les joves 

amb l’Ajuntament, incorporant-hi les 

eines de l’entorn digital 

 

 

5.2.1 Inclusió de les persones joves en els 

processos participatius de les polítiques 

públiques de manera transversal, més 

enllà dels àmbits als quals se’ls 
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considera directament vinculades, amb 

el lideratge de l’àrea de Joventut 

 

5.2.2 Disseny de protocols i actuacions que 

afecten especialment les persones joves 

i els infants en els espais participatius on 

aquests col·lectius prenguin part 

 
5.2.3 Establir millores metodològiques de 

participació per a l’elaboració dels 

pressupostos de l’àrea de Joventut 

 

- Servei de cessió de la Zona 

Jove 

 

 

Procés participatiu sobre el nou 

Skate Park 

 

 

Foment de l’acollida de persones 

joves nouvingudes:  

- Servei d’Acollida del 

Consell Comarcal del Baix 

Empordà: Coneixements 

Laborals (Mòdul B) i 

Coneixement de la societat 

catalana i el seu marc 

jurídic (Mòdul C) 

- Voluntariat per la llengua: 

parelles lingüístiques 

- Català inicial (CNL) 

 

 

5.3 Combatre el racisme i el discurs de l’odi 

des dels serveis i les activitats de 

joventut 

 

 

5.3.1 Apostar per programes d’acollida i 

suport en la inclusió comunitària de 

col·lectius diversos o vulnerables (joves 

migrats no acompanyats, famílies 

nouvingudes...) 

 

5.3.2 Campanya  antiracista  als  equipaments 

municipals  i a  les activitats  impulsades  



 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro - Pla Local de Joventut 2022-2024  

 

 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

per  la Zona Jove, l’INS Ridaura i 

l’educació no formal 

 
5.3.3 Generació de discursos inclusius i 

antidiscriminatoris 

 
5.3.4 Accions de prevenció del racisme i la 

xenofòbia, així com fomentar la 

convivència, tant a escala de país com 

dels barris i municipis 

 
5.3.5 Ús de llenguatge inclusiu en tots els 

serveis i programes públics 

 

Dinamització de la Zona Jove: 

- Projecte Eduquem al carrer! 

- Murals col·lectius: 

Interculturalitat i 

Multiculturalisme 

- Què t’hi jugues? Jocs de 

taula moderns 

- Circ per xics!  

- Sant Jordi Escape Room 

- Taller Fotografia i Retrat 

- Quina Jove de Nadal 

- Cookiteca: Tallers de cuina 

creativa 

 

 

Grup de Teatre Social 

 

 

Escola Municipal de Teatre Integral  
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➢ Programa 6. Aposta per la interculturalitat 

Objectiu estratègic: Garantir l’accés, el consum i la producció cultural diversa i d’interès juvenil 

Objectius específics Objectius operatius Línies d’actuació 

 

6.1 Reforçar les polítiques culturals locals i 

des d’espais de proximitat impulsades 

per i per a joves a fi que garanteixin 

l’accés al consum i a la producció 

cultural,  amb lògica comunitària 

 

6.1.1 Disseny de programes, projectes, 

certàmens, concursos, mostres, etc. 

destinats a joves artistes perquè puguin 

desenvolupar projectes per impulsar la 

presència de l’art i de la cultura al 

municipi 

 

6.1.2 Incorporació de nous jocs de taula, jocs 

de rol, etc. a la Zona Jove 

 
6.1.3 Innovar  en  l’accés  a la  cultura per  a  

joves,  a  través  de l’entorn  digital  i les  

xarxes socials i com a mecanisme per a 

la creació artística 

 

 

Mostra de talent jove Fot-li que és 

de Santa! 

 

 

Sortides de lleure inclusiu: 

- Esquiada Jove 

- Colònies Joves 

- Parc Port Aventura 

- Parc Aquadiver 

 

 

Foment de l’associacionisme 

juvenil: 
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6.1.4 Crear espais d’interlocució i participació 

de les persones en les programacions i 

produccions culturals del municipi 

 

- Associació Juvenil 

Cristinenca 

- Colla Jove Percunautes 

 

 

Foment de l’acollida de persones 

joves nouvingudes:  

- Servei d’Acollida del 

Consell Comarcal del Baix 

Empordà: Coneixements 

Laborals (Mòdul B) i 

Coneixement de la societat 

catalana i el seu marc 

jurídic (Mòdul C) 

- Voluntariat per la llengua: 

parelles lingüístiques 

- Català inicial (CNL 

 

 

Dinamització de la Zona Jove: 

- Projecte Eduquem al carrer! 

 

6.2 Proporcionar una oferta cultural que 

tingui en compte la perspectiva de 

gènere i els referents culturals diversos 

de les persones joves del municipi 

 

6.2.1 Impulsar programes de cocreació 

cultural amb persones joves d’orígens 

culturals diversos 

 

6.2.2 Realitzar una campanya de promoció  

de la cultura popular amb la  participació  

de joves i entitats 

 
6.2.3 Seguir apostant per les arts escèniques, 

visuals i la música  

 
6.2.4 Visibilització  positiva de la diversitat 

juvenil  (cultural,  d’origen,  religiosa...)   
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6.3 Promoure la cultura de la 

ciberseguretat i les habilitats en les 

persones joves per aconseguir la pròpia 

sobirania i emancipació digital 

6.3.1 Formacions i tallers sobre l’educació 

digital crítica, ètica digital, 

ciberseguretat, fake news enganyoses, 

infoxicació i les habilitats per a la 

sobirania digital 

 

6.3.2 Foment  dels  videojocs  en  línia  amb  

perspectiva  de  gènere,  que  no  siguin  

racistes, ni capacitistes 

- Murals col·lectius: 

Interculturalitat i 

Multiculturalisme 

- Què t’hi jugues? Jocs de 

taula moderns 

- Circ per xics!  

- Sant Jordi Escape Room 

- Taller Fotografia i Retrat 

- Quina Jove de Nadal 

- Cookiteca: Tallers de cuina 

creativa 

 

 

Grup de Teatre Social 

 

 

Escola Municipal de Teatre Integral  

 

 

Agrupacions de combos 
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Grup d’Escriptura Creativa a Santa 

Cristina d’Aro aprenem de les 

diversitats 
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7. CRITERIS METODOLÒGICS 

 

A continuació, és necessari establir quin enfocament metodològic té el present Pla 

Local de Joventut 2022-2024, amb el qual, es concretaran els objectius, es dissenyaran les 

actuacions i s’establiran els recursos necessaris per a dur-los a terme. 

En primera instància, establirem els principis rectors d’aquest pla, els quals s’han de veure 

representats en tot el disseny de programes i actuacions. Per altra banda, també s’especificarà 

quin tipus de treball interdepartamental i interinstitucional es realitza, ja que és necessari tenir 

en compte que les polítiques de joventut de Santa Cristina d’Aro es veuen reforçades a través 

del treball en xarxa. 

 

7.1. Principis del Pla 

El present Pla Local de Joventut pren com a propis els principis transversals que es defineixen 

en el Pla Nacional de Joventut 2010-2020, per tal d’assegurar que tot l’anàlisi, la metodologia i 

les accions d’aquest pla parteixi de la màxima transversalitat. 

També, cadascun d’aquests principis (participació, transformació, integritat i qualitat) estan 

definits per una sèrie de valors que cal tenir en compte en quant l’aplicació d’aquests, per tal 

d’assegurar el desenvolupament correcte de les polítiques adreçades al col·lectiu jove. 

 

7.2 Participació 

Entenem la participació com la capacitat dels i les joves d’incidir en el procés de presa de 

decisions de tot allò que els afecta a les seves vides: l’entorn, les relacions, i les possibilitats de 

desenvolupament personal i col·lectiu. Com a ciutadans de ple dret, el col·lectiu jove ha de 

poder participar de tot allò que els envolta i ser actius dins els processos de decisions. 

Per altra banda, per garantir un sistema democràtic real, és necessari que els protagonistes, en 

aquest cas els joves i els agents implicats, prenguin un paper actiu en el procés de creació de 

polítiques públiques, per això, el Pla Local de Joventut, s’ha regit per la necessitat de que els 

joves prenguin part del disseny i esdevinguin actors actius d’aquest. A més, serà imprescindible 

que les actuacions que en aquest pla es defineixin tinguin mecanismes de participació 

democràtica directa i semidirecta, per tal de garantir les formes de presa de decisions de forma 

consensuada entre els participants. 
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La participació doncs, genera el treball en diferents valors com poden ser l’esperit crític, la 

coresponsabilitat, el compromís o el treball comunitari i social, entre d’altres. Aquests doncs, 

també són valors que es tindran en compte a l’hora d’emmarcar aquest pla. 

El principi de participació és clau en les polítiques de Joventut, entenent que el col·lectiu jove 

han de formar part en qualsevol tipus de planificació, de detecció de necessitats, de definició 

d’objectius i actuacions i a l’hora d’avaluar-los. Per això, és un principi que és transversal en tot 

el que aquest Pla Local de Joventut proposa realitzar els propers anys, de forma que es tenen 

en compte en totes les actuacions els mecanismes, estratègies i eines de participació que es 

realitzaran des del col·lectiu jove i des dels diferents agents que s’hi puguin veure implicats. 

 

7.3 Transformació 

El Pla que es presenta té una voluntat principal de transformació, atès que treballa en el 

desenvolupament integral del col·lectiu jove, i per tant, en el canvi i transformació de les 

persones joves cap a condicions de vida més favorables i cap un model de societat igualitari i de 

respecte. 

El fet de transformar doncs, des d’una perspectiva d’apoderar a les persones joves per què 

construeixin els seus propis processos, i obtinguin aquelles condicions de vida necessàries per a 

viure en societat. 

També, s’haurà de tenir una visió inclusiva i de respecte a la diversitat, per tal de que les 

polítiques de joventut del municipi donin resposta a totes necessitats diferenciades i 

específiques del col·lectiu. Tanmateix, han de ser polítiques universals, en les quals, tot i les 

diferències, s’hi vegin representades totes les persones joves per tal de disminuir les 

desigualtats que existeixen entre els diferents grups. 

 

7.4 Integralitat 

El present Pla Local de Joventut ha de treballar sobre totes les dimensions i qüestions que 

afecten al col·lectiu jove, i també ha de poder-hi donar resposta, des d’una perspectiva de 

relació de contextos. Cal que tinguem en compte que l’entorn dels joves es configura per totes 

les esferes i que aquestes estan connectades entre elles. Així doncs, les problemàtiques o 

oportunitats del col·lectiu jove es veuran definides per múltiples raons o processos 

interconnectats. 
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Per això, és necessari establir actuacions que tinguin una perspectiva de transversalitat, i per 

tant, es puguin treballar des de les diferents línies que es dissenyin. És important tenir en 

compte que per garantir la transversalitat, és imprescindible el treball en xarxa amb les 

diferents àrees i institucions que treballen amb el col·lectiu jove i establir accions coordinades 

que potenciïn el treball sobre totes les dimensions de les persones joves. 

 

7.5 Qualitat 

La voluntat d’aquest Pla és “fer bé” les polítiques de joventut del municipi, i per tant, cal 

incorporar els criteris d’eficiència i eficàcia en totes les actuacions o programes que es portin a 

terme. 

Per això, és necessari que el present document tingui una visió realista de la situació, i així, ajudi 

a dissenyar actuacions pragmàtiques i coherents amb la realitat. La implementació dels 

programes i les línies d’actuació només serà possible si es parteix d’un coneixement real i actual 

de la situació dels joves del municipi. 

Per a poder obtenir una visió continuada d’anàlisi de la realitat juvenil, és imprescindible una 

relació de proximitat amb el col·lectiu jove per part dels professionals, i una avaluació constant 

de les actuacions, els programes i projectes, perquè donin resposta en tot moment a les 

necessitats dels joves. També, la creativitat i adaptabilitat seran claus per a atraure al col·lectiu 

jove i donar resposta a la necessitat d’innovació constant de la nostra societat. 
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8. LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 

 A continuació, es presenten les línies d’actuació i programes que es preveuen realitzar 

o implementar els propers tres anys des de l’àrea de Joventut i la resta d’àrees municipals que 

realitzen polítiques públiques a l’abast de la joventut de Santa Cristina d’Aro. Les actuacions 

estan emmarcades per a cadascun dels programes establerts i pels quals s’han definits els 

objectius que es marquen pels propers anys. Aquestes actuacions doncs, volen donar resposta 

als objectius plantejats de forma pràctica, seguint l’operativitat d’aquests. 

Per tal de definir les línies d’actuació i programes, s’han tingut en compte tres grups: 

• Actuacions continuistes: són aquelles línies d’actuació que ja es porten a terme des de 

l’anterior PLJ 2016-2019 i que estan consolidades en el municipi. Encara que 

s’estableixin com a continuistes, són avaluades i millorades segons les necessitats 

detectades, però a grans trets, tenen les mateixes característiques tots els anys 

d’implementació. 

 

• Actuacions millorades: són aquelles línies d’actuació que en els darrers anys s’han vist 

replantejades i millorades, i per tant, les característiques han estat canviants. També, 

són aquelles que encara cal replantejar o que es presenten com a canviants pels propers 

anys. 

 

• Actuacions noves: són línies d’actuació que hi ha previst implementar durant els tres 

anys de vigència d’aquest Pla Local de Joventut, i que donen resposta a les noves 

necessitats que s’han vist detectades durant el procés d’elaboració del Pla per part del 

col·lectiu jove, i a escala tècnica i política. 

 

Per altra banda, les línies d’actuacions estan definides de forma breu per tal de conèixer les 

característiques principals. També, per cadascuna d’elles s’estableixen els indicadors 

d’avaluació que serviran per a conèixer la incidència i la qualitat. Per últim, s’estableixen els 

agents responsables en cadascuna de les actuacions. 

És rellevant tenir en compte, que a raó dels processos de canvi vivencials arrel de la pandèmia 

ocasionada per la Covid-19, i concretament del col·lectiu jove, les necessitats que es 

diagnostiquin els propers anys poden portar a modificar, millorar o dissenyar noves línies 

d’actuació per donar-hi resposta. 
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Línia d’actuació:   Programa de Formació i Inserció – Pla de Transició al Treball  (PFI-PTT) 
A

C
T

U
A

C
IÓ

 M
IL

L
O

R
A

D
A

 

Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

• Programa 2. Oportunitats per a l’ocupació i la mobilitat social 
 

Descripció: 

El programa de formació i inserció (PFI), en la modalitat de pla de transició al treball 

(PTT) té una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i ha de facilitar a 

l'alumnat el desenvolupament personal i l'adquisició de competències professionals 

que li permetin una continuïtat formativa o la seva inserció laboral. 

Accions previstes: 

- Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

- Auxiliar d’hoteleria i restauració 

- Auxiliar de vivers i jardins 

Públic objectiu: 

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

Obligatòria 

Recursos Humans: 

Ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols (Ensenyament), Castell-Platja d’Aro (Joventut) 

i Santa Cristina d’Aro (Joventut); Departament d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de 

Catalunya; Hostal del Sol de Sant Feliu de Guíxols i teixit associatiu, comercial i 

empresarial de la Vall d’Aro. 

 

Ajuntaments de Llagostera (Ensenyament i Serveis Socials), Cassà de la Selva ( 

Ensenyament i Serveis Socials) i Santa Cristina d’Aro (Joventut i Serveis Socials); 

Departament d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de Catalunya i associacions, 

empreses i professionals dels tres municipis. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22706 Foment ocupació juvenil 

Indicadors d’Avaluació: 

- Nombre de joves inscrits 

- Nombre de joves que han obtingut la titulació i derivats a CFGM  

- Nombre de joves derivats a altres programes i inserció laboral  

- Valoració qualitativa dels i les participants   
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TEMPORALITZACIÓ 
Disseny 

 
Execució 

 
Avaluació 

 

2022 2023 2024 

PFI-PTT 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Auxiliar de vendes                         

Auxiliar d’hoteleria i restauració                         

Auxiliar de vivers i jardins                         
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TEMPORALITZACIÓ 

Disseny 
 

Execució 
 

Avaluació 
 

2022 2023 2024 

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

PASE       
 

       
 

       
 

 

  

Línia d’actuació: Projecte de Suport i Acompanyament  Escolar (PASE)  
A

C
T

U
A

C
IÓ

 N
O

V
A

 

Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

Descripció: 

Espai de reforç escolar a aquells joves que, prèvia derivació de l’INS Ridaura i amb la 

supervisió de les àrees de Serveis Socials i Joventut, tenen dificultats per seguir el 

ritme de les classes i necessiten un suport extern. Igualment el servei ofereix suport 

emocional i s’enfoca a dotar els i les joves d’eines i recursos per a la seva emancipació 

i l’autoconeixement. Es realitzen tallers, dinàmiques grupals i sortides al llarg del curs. 

 

Substitueix l’anterior Servei d’Intervenció Educativa (SIE). Suposa un increment del 

número de participants (que no necessàriament s’han de trobar en una situació de 

vulnerabilitat socioeconòmica per accedir al servei), increment de les hores de 

dedicació, grups de treball més reduïts per a l’estudi, major comunicació periòdica 

amb tutors i família, confecció i adaptació de material específic, registre diari del 

desenvolupament de les sessions, informes i devolució a les famílies. 

Públic objectiu: 

Joves de 12 a 16 anys, estudiants de secundària a l’INS Ridaura 

Recursos Humans: 

Àrees de Serveis Socials i Joventut. Equip d'Assessorament i Orientació 

Psicopedagògica (EAP) INS Ridaura, Amb el suport de Dipsalut. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22699    Projecte d’Acompanyament i Suport Escolar (PASE) 

Subvenció Pm15. Suport a projectes d’inclusió social per a joves en situació de risc 

Indicadors d’Avaluació: 

- Nombre de joves que utilitzen el recurs 

- Valoració qualitativa dels joves que fan ús del recurs   
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TEMPORALITZACIÓ 

Disseny 
 

Execució 
 

Avaluació 
 

2022 2023 2024 

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

La Teva Beca                         

  

Línia d’actuació: La Teva Beca: Beca general del Ministeri i Beca Equitat 
A

C
T

U
A

C
IÓ

 M
IL

L
O

R
A

D
A

 

Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

Descripció: 

Ajuda i suport en la la tramitació de les beques públiques del Ministeri d’Educació i de 

la Generalitat de Catalunya. 

Accions previstes: 

- Suport en la preinscripció i matrícula d’estudis postobligatoris (PFI-PTT, 

CFGM, CFGS, Batxillerat, grau o màster universitari, Escola d’Adults i EOI)    

- Suport individualitzat en la tramitació de les beques públiques 

Públic objectiu: 

Joves de 12 a 16 anys estudiants de secundària amb necessitats específiques 

Joves a partir de 16 anys que realitzen estudis postobligatoris  

Recursos Humans: 

Àrea de Joventut. 

Aplicació pressupostària: 

- 

Indicadors d’Avaluació: 

- Nombre de joves que sol·liciten la beca 

- Nombre de joves que han obtingut la beca   
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TEMPORALITZACIÓ 

Disseny 
 

Execució 
 

Avaluació 
 

2022 2023 2024 

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Autonomia Digital                         

  

Línia d’actuació:  Autonomia Digital: Cessió d’equips informàtics 
A

C
T

U
A

C
IÓ

 N
O

V
A

 

Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

Descripció: 

Servei de cessió de dispositius informàtics (portàtils i tauletes), per impulsar 

l’autonomia digital de joves que es trobin en una situació de vulnerabilitat digital. 

Les cessions són temporals (màxim un curs acadèmic) i amb programari lliure. 

 

Públic objectiu: 

Unitats de convivència empadronades al municipi, amb joves a partir de l'etapa de 

Secundària. La cessió té en compte criteris econòmics i es valora que la unitat de 

convivència tingui membres en escolarització obligatòria o en formacions reglades no 

obligatòries com batxillerat, cicles formatius, escola d’adults o que cursi graus 

universitaris; que siguin famílies monoparentals; que tinguin un grau discapacitat 

d’entre el 25 i el 74%; o que un o diversos membres de la unitat de convivència estiguin 

inscrits al SOC com a demandants d’ocupació no ocupats. 

 

Recursos Humans: 

Àrea de Joventut. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 21300 Manteniment equipament joventut 

Indicadors d’Avaluació: 

- Nombre de joves que sol·liciten la cessió  

- Nombre de joves que han obtingut la cessió 

- Valoració qualitativa de les persones beneficiàries    
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TEMPORALITZACIÓ 

Disseny 
 

Execució 
 

Avaluació 
 

2022 2023 2024 

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

La Setciència       
 

       
 

       
 

 

  

Línia d’actuació: La Setciència: Aula d’informàtica, de  suport  en  els  estudis i 

d’autoconsulta 

A
C

T
U

A
C

IÓ
 M

IL
L

O
R

A
D

A
 

Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

Descripció: 

Aula d’informàtica i de suport en els estudis amb servei de copisteria. Ampliació de la 

franja horària del servei: de dilluns a divendres de 16 a 18h. 

Públic objectiu: 

Joves de 12 a 16 anys estudiants de secundària 

Joves a partir de 16 anys que realitzen estudis postobligatoris (PFI-PTT, CFGM, CFGS 

i  estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari)   

Recursos Humans: 

Àrea de Joventut. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 21300 Manteniment equipament joventut 

Indicadors d’Avaluació: 

- Nombre de joves que sol·liciten les aules  

- Valoració qualitativa de les persones beneficiàries    
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Línia d’actuació:  La caixa d’eines, càpsules formatives i ocupacionals 
A

C
T

U
A

C
IÓ

 M
IL

L
O

R
A

D
A

 

Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

• Programa 2. Oportunitats per a l’ocupació i la mobilitat social 
 

Descripció: 

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. 

Accions previstes: 

- Curs d’Informació Turística 

- Curs d’Animació Socioesportiva 

- Curs de Manipulació d’Aliments 

- Curs d’Assistència Sanitària Immediata 

Públic objectiu: 

Joves a partir de 16 anys. Preferència per a persones empadronades al municipi i en 

possessió del graduat en Educació Secundària Obligatòria i/o equivalent 

Recursos Humans: 

Àrea de Joventut, amb la col·laboració d’associacions, empreses i professionals del 

municipi i de la demarcació de Girona. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22699 Activitats Pla Local Joventut 

Indicadors d’Avaluació: 

- Nombre de joves inscrits 

- Nombre de joves que han obtingut la titulació 

- Nombre de joves derivats a altres programes i inserció laboral  

- Valoració qualitativa dels i les participants   
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TEMPORALITZACIÓ 
Disseny 

 
Execució 

 
Avaluació 

 

2022 2023 2024 

La caixa d’eines 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Curs d’Informació Turística 
        

 
    

Curs d’Animació Socioesportiva 
  

 
          

Curs de Manipulació d’Aliments 
   

 
    

 
    

 
 

Curs d’ASI              
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TEMPORALITZACIÓ 
Disseny 

 
Execució 

 
Avaluació 

 

2022 2023 2024 

Lleure Infantil i juvenil 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Monitor/a de lleure 
        

 
    

Director/a de lleure              

 

  

Línia d’actuació: Lleure infantil i juvenil. Cursos de Monitor/a i de Director/a 
A

C
T

U
A

C
IÓ

 M
IL

L
O

R
A

D
A

 

Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

• Programa 2. Oportunitats per a l’ocupació i la mobilitat social 
 

Descripció: 

Curs intensiu de Monitor/a o de Director/a de lleure infantil i juvenil durant les 

vacances de Nadal. 

Públic objectiu: 

Joves a partir de 18 anys. Preferència per a persones empadronades al municipi i en 

possessió del graduat en Educació Secundària Obligatòria i/o equivalent 

Recursos Humans: 

Àrea de Joventut, amb la col·laboració de la casa de colònies L'Aldric (Romanyà de la 

Selva), associacions, empreses i professionals del municipi i de la demarcació de 

Girona. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22699 Activitats Pla Local Joventut 

Indicadors d’Avaluació: 

- Nombre de joves inscrits 

- Nombre de joves que han obtingut la titulació 

- Nombre de joves derivats a altres programes i inserció laboral  

- Valoració qualitativa dels i les participants   
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TEMPORALITZACIÓ 

Disseny 
 

Execució 
 

Avaluació 
 

2022 2023 2024 

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Cursos de Llengua anglesa       
 

       
 

       
 

 

  

Línia d’actuació:  Cursos de Llengua anglesa 
A

C
T

U
A

C
IÓ

 C
O

N
T

IN
U

IS
T

A
 

Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

Descripció: 

Foment de l’anglès com a tercera llengua. Suport en la tramitació de les proves lliures 

per a l'obtenció de títols i certificats de l’EOI de Sant Feliu de Guíxols. 

Accions previstes: 

- Anglès nivell bàsic (A1 i A2)  

- Anglès nivell mitjà (A2 i B1) 

- Anglès nivell avançat (B1 i B2) 

Públic objectiu: 

Joves de 12 a 18 anys, que realitzen estudis d’ESO, Batxillerat o CF. Preferència per a 

persones empadronades al municipi. 

Recursos Humans: 

Àrea de Joventut, amb la col·laboració de l’INS Ridaura i  l’EOI de Sant Feliu de Guíxols. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22699 Activitats Pla Local Joventut 

Indicadors d’Avaluació: 

- Nombre de joves inscrits 

- Nombre de joves que han obtingut la titulació 

- Valoració qualitativa dels i les participants   
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TEMPORALITZACIÓ 

Disseny 
 

Execució 
 

Avaluació 
 

2022 2023 2024 

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

I ara què?                         

  

Línia d’actuació:   I ara què? Cicle de xerrades a l’INS Ridaura a càrrec de joves cristinencs 

que han realitzat estudis postobligatoris   

A
C

T
U

A
C

IÓ
 M

IL
L

O
R

A
D

A
 

Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

Descripció: 

Xerrades amb l’objectiu de proporcionar informació i orientació acadèmica de l’etapa 

postobligatòria i suport en la presa de decisions. A càrrec d’ex-alumnes del centre que 

relaten la seva trajectòria i la seva experiència educativa. 

Públic objectiu: 

Joves de 4t d’ESO de l’INS Ridaura 

Recursos Humans: 

Àrees de Joventut de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, amb la col·laboració 

de joves majors de 18 anys dels municipis. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22699 Activitats Pla Local Joventut 

Indicadors d’Avaluació: 

- Nombre de joves col·laboradors 

- Valoració qualitativa de les xerrades   
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TEMPORALITZACIÓ 

Disseny 
 

Execució 
 

Avaluació 
 

2022 2023 2024 

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Pràcticum UdG 
  

 
    

 
    

 
  

  

Línia d’actuació: Pràcticum estudiants de la Facultat d’Educació de la Universitat de 

Girona (UdG)   

A
C

T
U

A
C

IÓ
 M

IL
L

O
R

A
D

A
 

Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

Descripció: 

Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques  a la 

Zona Jove i a l’NS Ridaura.  

Accions previstes: 

- Pràcticum 2 del Grau en Pedagogia de la Facultat d’Educació de la 

Universitat de Girona 

- Pràcticum 2 del Grau en Educació Social de la Facultat d’Educació de la 

Universitat de Girona 

- Pràcticum del Màster Interuniversitari Joventut i Societat de la Universitat 

de Girona 

Públic objectiu: 

Estudiants d’últim curs de grau o màster de la Facultat d’Educació de la Universitat de 

Girona 

Recursos Humans: 

Àrea de Joventut, INS Ridaura i Universitat de Girona (Unitat de Pràctiques externes i 

Coordinació de grau o màster). 

Aplicació pressupostària: 

- 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració qualitativa de la participació en l’equip del treball 

- Assistència i participació en les reunions d’equip  

- Col·laboració en els diferents projectes i tasques que li siguin encomanades 
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Línia d’actuació:  Punt Jove de Salut i Medi Ambient a l’INS Ridaura 
A

C
T

U
A

C
IÓ

 M
IL

L
O

R
A

D
A

 

Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

• Programa 4. Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes 

i LGBTIfòbiques+ 

 

Descripció: 

Tractament de temàtiques relacionades amb la salut i el medi ambient a l’INS Ridaura, 

en forma de xerrades, tallers, obres de teatre i dinàmiques de grup trimestrals. 

Accions previstes: 

- Les 4 R (Reciclar, Reutilitzar, Reduir i Repensar), 1er d’ESO 

- Sexualitat Integral, 1er i 2on d’ESO 

- Estalvi d’aigua, 2on de d’ESO 

- Consum de carn, 3er d’ESO 

- La Sexualitat des del plaer, 3er d’ESO 

- Prevenció d’addiccions i consum de tòxics, 3er d’ESO 

- Gestió de les Emocions i meditació, 1er i 2on de Batxillerat  

- Drets i deures laborals, 1er i 2on de Batxillerat 

- Presa de decisions, 1er i 2on de Batxillerat 

- Noves masculinitats, sobre l’heteropatriarcat i els rols de poder, 3er d’ESO 

- Monogràfic de Circ, 1er d’ESO 

- Bullying i Ciberaddiccions, 2on d’ESO 

- Moda Ecofriendly, 4t d’ESO 

- Xarxes socials i identitat digital, 1er d’ESO 

- Movem-nos amb seguretat, 4t d’ESO 

- Ciberaddiccions: "Connectats o distrets?", 2on d’ESO 

- Salut Mental i joves, 3er d’ESO 

- Igualtat de Gènere i Diversitat Sexual, 3er d'ESO 

Públic objectiu: 

Alumnat de 1er i 2on cicle de GES (joves de 12 a 16 anys) i alumnat de Batxillerat (joves 

de 16 a 18 anys) de l’INS Ridaura 

Recursos Humans: 
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2022 2023 2024 

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Punt Jove Salut i Medi Ambient     
 

       
 

       
 

   

 

  

Àrees de Joventut i Igualtat de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, amb la 

col·laboració de l’INS Ridaura, associacions, empreses i professionals de la 

demarcació de Girona, l’Espai LGBTIAQ* de la Vall d'Aro i el Programa Sigues tu: eines 

i actius per a la salut de Dipsalut. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22790 Servei Punt Jove Salut 

Indicadors d’Avaluació: 

- Nombre total d’actuacions segons la temàtica 

- Nombre total de joves que han cobert les actuacions 

- Valoració qualitativa de la participació juvenil en les actuacions 

- Assistència i participació en les reunions de coordinació trimestrals 
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Línia d’actuació: Grup d’Escriptura Creativa a Santa Cristina d’Aro aprenem de les 

diversitats 

A
C

T
U

A
C
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V

A
 

Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

• Programa 4. Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes 

i LGBTIfòbiques+ 

 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 
 

• Programa 6. Aposta per la interculturalitat 
 

Descripció: 

Redacció i il·lustració, maquetació i publicació de contes per a infants i adults amb 

perspectiva de gènere i sobre Diversitat Familiar.  

Accions previstes: 

- Redacció de contes: suport, ajuda i supervisió en el desenvolupament del 

conte, estil i tipus d’escriptura, amb proposta de recursos i models 

d'inspiració (contes, llibres, jocs, pel·lícules, documentals, etc.) 

- Il·lustració de contes: suport, ajuda i supervisió en el desenvolupament del 

conte, estil i tipus d’il·lustració, amb proposta de recursos i models 

d'inspiració (contes, llibres, jocs, pel·lícules, documentals, etc.) 

- Impressió de contes en un llibret 

Públic objectiu: 

Joves de 13 a 18 anys, que realitzen estudis d’ESO, Batxillerat o CF. Preferència per a 

persones empadronades al municipi. 

Recursos Humans: 

Comissió diversitat familiar de Santa Cristina d'Aro (àrees d’Igualtat i Joventut, 

Biblioteca Baldiri Reixac, Escola Pedralta, INS Ridaura i Policia Local) 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22609  Campanyes publicitàries 

Indicadors d’Avaluació: 

- Nombre total de joves participants 

- Valoració qualitativa de la participació juvenil en les actuacions de redacció i 

il·lustració 



 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro - Pla Local de Joventut 2022-2024  

 

 

140 

 

TEMPORALITZACIÓ 

Disseny 
 

Execució 
 

Avaluació 
 

2022 2023 2024 

1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Grup Escriptura Creativa   
 

                     

  

- Valoració qualitativa de la redacció i il·lustració dels contes 

- Assistència i participació en les reunions de coordinació de la comissió 
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Microrelats de Dones 
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  

  

Línia d’actuació:  Concurs de Microrelats de Dones 
A

C
T
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T
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U

IS
T

A
 

Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

• Programa 4. Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes 

i LGBTIfòbiques+ 

 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 
 

• Programa 6. Aposta per la interculturalitat 
 
 

Descripció: 

Concurs de microrelats, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les 

Dones. Bases amb les temàtiques específiques per a cada concurs, presentació 

d’obres i format, terminis de presentació, jurar i lliurament de premis.  

Públic objectiu: 

Persones a partir de 14 anys 

Recursos Humans: 

Àrea d’igualtat amb la col·laboració de la Biblioteca, l’Associació de dones 

Ermessenda i l’AFA de l’Escola Pedralta. 

Aplicació pressupostària: 

83 2311 22690 Activitats regidoria igualtat 

Indicadors d’Avaluació: 

- Coordinació de tots els agents implicats 

- Assistència i participació del claustre a la formació 

- Valoració qualitativa dels continguts de la formació 
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Línia d’actuació:  Punt Jove de Salut i Sexualitats 
A

C
T

U
A
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A

D
A

 

Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

• Programa 4. Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes 

i LGBTIfòbiques+ 

 

Descripció: 

Assessoria setmanal confidencial, gratuïta i oberta a la població jove. L’objectiu és 

oferir assessorament, informació i tallers sobre salut, relacions afectives i sexuals.  

Accions previstes: 

- Campanyes municipals de prevenció i sensibilització contra les 

desigualtats 

- Píndoles informatives a través de les XXSS sobre Infecció transmissió 

sexual (ITS), Anticoncepció d'urgència, Retard de la regla, Avortament, 

Atenció sanitària, Plaer i pràctiques, Violència masclista, Atenció LGTBI i 

Diversitat sexual, Diversitat funcional, Canvis corporals i primeres 

vegades, La sexualitat en adolescents i joves, Les nostres emocions i 

Mètodes anticonceptius. 

- Teatre  de  l’Oprimit:  Joves,  gènere  i  identitat  sexual  

- Karaoke no Sexista 

- Tuppersex: sexe i plaer 

- Murals col·lectius: Perspectiva de gènere, LGTBI+ i Visibilitat Transgènere 

- Projecte Agent de Salut 

Públic objectiu: 

Joves de 12 a 31 anys empadronats/des al municipi 

Recursos Humans: 

Àrea de Joventut amb la col·laboració de l’àrea d’Igualtat i professionals externs. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22699 Activitats Pla Local Joventut 

38 9250 22790 Servei Punt Jove Salut 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de participants 

- Valoració qualitativa dels i les participants   
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Punt Jove Salut i Sexualitats     
 

       
 

       
 

   

  

- Valoració qualitativa de les actuacions 
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Línia d’actuació: Casal d’estiu infantil i juvenil, Educació en el lleure 
A

C
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A

C
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Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 
 

Descripció: 

Casal de lleure infantil i juvenil a la zona esportiva municipal, des de la darrera setmana 

de juny fins la primera setmana de setembre. Dirigit a infants de P3 fins a 5è de 

Primària i joves de 6è de primària a 4t d’ESO. Ajuts extraordinaris per la quota a 

famílies amb vulnerabilitat econòmica. 

Actuacions previstes: 

- Grup Casalet (P3 a P5) 

- Grup Mitjans (1er a 3er de Primària) 

- Grup Grans (4t a 5é de Primària) 

- Campus Jove (6é de Primària a 4t d’ESO)  

Públic objectiu: 

Infants de 3 a 11 anys i joves de 12 a 16 anys. Priorització a les famílies empadronades 

al municipi 

Recursos Humans: 

Àrea d’Esports i Anncon S.L. (direcció tècnica). 

Aplicació pressupostària: 

62 3410 22699 Servei Casal Estiu 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de participants 

- Valoració qualitativa dels i les participants   

- Valoració qualitativa de les actuacions 
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Casal d‘estiu infantil i juvenil     
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Línia d’actuació: Programa Servei Comunitari 2021-2025 
A
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D
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Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 

• Programa 4. Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes 

i LGBTIfòbiques+ 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 
Descripció: 

Projecte de servei a la comunitat a càrrec de l’alumnat de 4t d’ESO de l’INS Ridaura. 

Els i les joves donen suport a recursos, serveis i activitats que realitzen les àrees 

municipals  (Biblioteca, Festes, Igualtat, Participació Esports i Joventut). Cada jove 

realitza un total de 10 hores obligatòries de servei comunitari abans que finalitzi el 

darrer curs del graduat escolar.   

Accions previstes: 

- Parc Infantil de Nadal (suport en la decoració i muntatge)  

- Rua de Reis Mags (figurants a la rua) 

- Revetlla i Festa de Sant Jordi (servei de càtering i atenció al públic) 

- Campanya “Una poma per la vida” en motiu de l’Esclerosi Múltiple  

- Campanya Gran Recapte d’Aliments 

- Taller de bricolatge d'elaboració i restauració de Capgrossos 

- Trail Walker (Control i avituallament) 

Públic objectiu: 

Joves de 4t d’ESO de l’INS Ridaura 

Recursos Humans: 

Àrea de Joventut amb el suport de les àrees municipals i la col·laboració d’associacions 

de la Vall d’Aro. 

Aplicació pressupostària: 

- 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de participants 

- Valoració qualitativa dels i les participants   

- Valoració qualitativa de les actuacions 
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2022 2023 2024 

Servei Comunitari 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Parc Infantil Nadal 
    

 
    

 
    

 

Rua de Reis Mags 
 

 
    

 
    

 
   

Sant Jordi 
  

 
    

 
    

 
  

“Una poma per la vida”                

Gran Recapte d’Aliments                

Elaboració Capgrossos                

Trail Walker                
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Reciclatext   
 

                    

 

  

Línia d’actuació:   Projecte Reciclatext 2021-2026   
A
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Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

Descripció: 

Projecte engegat pels Ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, el 

professorat i l’AMPA de l’INS Ridaura que pretén els següents objectius: estalviar 

paper, estalviar diners i ensenyar a l’alumnat a compartir el material i a utilitzar-lo amb 

més respecte. Els ajuntaments es comprometen a pagar els llibres de text necessaris 

per a l’alumnat durant el període 2021-2026. Al final de cada curs, l’alumnat està 

obligat a tornar tots els llibres que han utilitzat en préstec durant el curs escolar. 

Públic objectiu: 

Joves de 12 a 16 anys que cursen el graduat en ESO a l’INS Ridaura 

Recursos Humans: 

Àrees d’Educació de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, l’INS Ridaura i l’AMPA 

de l’INS Ridaura. 

Aplicació pressupostària: 

35 3240 48108 Aportació projecte Reciclatex 

Indicadors d’Avaluació: 

- Nombre de joves beneficiaris 

- Comissió per al seguiment del projecte i resolució d’incidències   
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Subvenció llibres i material    
 

                    

 

Línia d’actuació: Ajuts extraordinaris per llibres i material escolar alumnat INS Ridaura 
A
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T
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A

C
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O
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Programes: 

• Programa 1. Educació i transformació digital 
 

Descripció: 

Ajuts extraordinaris per a llibres i material escolar per a famílies amb vulnerabilitat 

econòmica sobrevinguda per l'emergència sanitària de la Covid-19 que tinguin infants 

que cursin estudis d’ESO a l'institut Ridaura, durant el curs 2021-2022 

Públic objectiu: 

Joves de 12 a 16 anys que cursen el graduat en ESO a l’INS Ridaura 

Recursos Humans: 

Àrea d’Educació. 

Aplicació pressupostària: 

32 3230 48103 Ajudes material escolar, sortides i extraescolars 

Indicadors d’Avaluació: 

- Nombre de sol·licituds rebudes i nombre de joves beneficiaris 
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2022 2023 2024 

Garantia Juvenil 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Programes Cambres Comerç 
            

Contractació Joves en pràctiques 
  

 
    

 
    

 
  

Subvencions autoocupació 
    

 
    

 
 

 
  

 

  

Línia d’actuació: Garantia Juvenil 
A
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Programes: 

• Programa 2. Oportunitats per a l’ocupació i la mobilitat social 
 

Descripció: 

Coordinació i gestió dels recursos i ajuts de foment del programa Garantia Juvenil.  

Accions previstes: 

- Programa Integral de Qualificació i Ocupació de les Cambres de Comerç de 

Sant Feliu de Guíxols i Palamós 

- Contractació de Joves en pràctiques en el marc del Programa Garantia 

Juvenil 

- Suport en la tramitació de subvencions per a l'autoocupació de joves 

inscrits al programa de Garantia Juvenil  

Públic objectiu: 

Joves de 16 a 29 anys amb DNI o NIE. Priorització de joves empadronats/des al 

municipi 

Recursos Humans: 

Àrees d’Ocupació, RRHH i Joventut, amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de 

Catalunya (SOC) a través de l’Oficina de Treball de Palamós i Cambres de Comerç de 

Sant Feliu de Guíxols i Palamós 

Aplicació pressupostària: 

Subvencions per la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del 

Programa de Garantia Juvenil de Catalunya 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de participants, contractes i persones beneficiàries de 

subvenció 
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Et Labora!     
 

       
 

       
 

   

 

 

 

 

 

  

Línia d’actuació:   Et Labora! Servei d’orientació laboral del Punt d’Informació Juvenil 
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Programes: 

• Programa 2. Oportunitats per a l’ocupació i la mobilitat social 
 
Descripció: 

Servei d’orientació i assessorament laboral, individualitzat i amb cita prèvia.  

Accions previstes: 

- Inscripció com a demandant d’ocupació al SOC 

- Inscripció al registre nacional del Programa Garantia Juvenil 

- Elaboració de CV i cartes de presentació 

- Preparació d’entrevistes 

- Registre a ofertes i portals digitals de feina 

Públic objectiu: 

Joves de 16 a 31 anys. Priorització de joves empadronats/des al municipi 

Recursos Humans: 

Personal propi de l’àrea de Joventut. 

Aplicació pressupostària: 

- 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de persones ateses 

- Seguiment de casos 
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Joves i emprenedoria     
 

       
 

       
 

   

  

Línia d’actuació: Taula d’experiències: Joves i emprenedoria 
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A
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Programes: 

• Programa 2. Oportunitats per a l’ocupació i la mobilitat social 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 

Descripció: 

Taules rodones d’intercanvi d’experiències d’autoocupació i emprenedoria de joves 

del municipi amb l’objectiu de crear una xarxa interna de cooperació. Periodicitat 

semestral. 

Públic objectiu: 

Joves de 18 a 31 anys. Priorització de joves empadronats/des al municipi 

Recursos Humans: 

Personal propi de l’àrea de Joventut. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22699 Activitats Pla Local Joventut 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de participants 

- Valoració qualitativa de les trobades i possibles cooperacions 
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Brigada Jove     
 

       
 

       
 

   

 

  

Línia d’actuació:  Brigada Jove 
A
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Programes: 

• Programa 2. Oportunitats per a l’ocupació i la mobilitat social 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 

Descripció: 

Projecte de formació i inserció laborals sobre la creació d’un nombre determinat de 

places de treball per a joves que donin suport en diverses tasques municipals durant 

els mesos d’estiu.    

Públic objectiu: 

Joves de 16 a 20 anys empadronats/des al municipi 

Recursos Humans: 

Àrees d’Ocupació, RRHH i Joventut. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22706 Foment ocupació juvenil 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de participants 

- Valoració qualitativa de les contractacions 
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Autoempresa i Emprenedoria     
 

       
 

       
 

   

  

Línia d’actuació: SOM i Servei d’assessorament d’Autoempresa i Emprenedoria 
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Programes: 

• Programa 2. Oportunitats per a l’ocupació i la mobilitat social 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 

Descripció: 

Programa de suport a l’emprenedoria i l’autoocupació, a través de la Cambra de 

Comerç i la Xarxa Catalunya Emprèn, les quals aposten per l’emprenedoria, la 

innovació i la tecnologia de l’àmbit local. Servei gratuït i amb cita prèvia. 

Públic objectiu: 

Població  en general, a partir de 18 anys empadronada al municipi 

Recursos Humans: 

Àrea de Promoció Econòmica. 

Aplicació pressupostària: 

55 2410 22790 Emprenedoria 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre d’usuaris del servei 

- Valoració qualitativa de les iniciatives emprenedores 
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Línia d’actuació: Pla Local d’Habitatge 
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Programes: 

• Programa 3. Habitatge i emancipació juvenil 
 

Descripció: 

Elaboració i redacció del Pla Local d’Habitatge, amb l'objectiu de fomentar la 

planificació i execució de les polítiques d'habitatge a Santa Cristina d’Aro en els seus 

diferents àmbits. 

Accions previstes: 

Redacció del PLH en base a 4 grans objectius: 

- Prevenir i atendre l'emergència habitacional i l'exclusió residencial 

- Ampliar el parc públic d'habitatge i la borsa de lloguer assequible i social 

- Rehabilitar, mantenir i millorar el parc d'habitatges actual 

- Establir mecanismes de desenvolupament i compliment del Pla Local 

d'Habitatge 

Públic objectiu: 

Població en general i en especial la població jove de 18 a 35 anys empadronada al 

municipi 

Recursos Humans: 

Àrees d’Urbanisme, Polítiques de sòl i Habitatge i Oficina Municipal d’Habitatge; amb 

la col·laboració del Servei d'Habitatge de l'Àrea d'Hisenda, Administració, Promoció 

Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona. 

Recursos econòmics: 

Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en 

l'àmbit de les polítiques d'habitatge (2022) 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració dels objectius, programes, estratègies i programació del pla  

- Avaluació economicofinancera i seguiment del pla 
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Pla Local Habitatge   
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Subvenció pagament  IBI    
 

                    

  

Línia d’actuació:  Línies de subvencions municipals en matèria d’Habitatge 
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Programes: 

• Programa 3. Habitatge i emancipació juvenil 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 

Descripció: 

Subvencions per al pagament de l’IBI per a les persones amb vulnerabilitat econòmica 

titulars d’un immoble del municipi. L’import de la subvenció serà equivalent al 30%, 

amb un límit total de 300 euros, de la quota de l’Impost sobre béns immobles 

corresponent a l’any anterior a la publicació de la convocatòria.  

Accions previstes: 

- Subvencions per al pagament de l'IBI per a famílies amb vulnerabilitat 

econòmica 

Públic objectiu: 

Persones empadronades al municipi que compleixin els barems econòmics i les 

condicions establertes en la convocatòria 

Recursos Humans: 

Àrees de Serveis Socials i Oficina Municipal d’Habitatge. 

Aplicació pressupostària: 

81 2310 48005 Ajudes IBI persones amb poca capacitat econòmica 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de persones beneficiàries de subvenció 

- Valoració qualitativa de les subvencions 
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Programes: 

• Programa 3. Habitatge i emancipació juvenil 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 

Descripció: 

Servei d’orientació, assessorament i tràmits en matèria d’habitatge al municipi, 

mitjançant un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà. 

Accions previstes: 

- Servei d’informació en matèria d’habitatge 

- Gestionar la Borsa de lloguer municipal  

- Informar i assessorar sobre els ajuts i subvencions relatius a l’habitatge 

- Informar i assessorar sobre els ajuts i subvencions en la rehabilitació 

d’habitatges 

- Informar i tramitar conjuntament amb Serveis socials les prestacions 

econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge 

- Informar i tramitar els ajuts del Programa d’ajudes al lloguer 

- Altres ajuts i subvencions 

- Informar sobre el Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció 

Oficial 

- Atendre a les famílies amb dificultat davant els pagaments de l’habitatge 

i adreçar-los a Serveis Socials  

- Assessorar en possibles casos d’assetjament immobiliari 

- Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi 

- Subvenció en l’impost de Béns Immobles d’un 80% a persones que 

ofereixen el seu pis a la borsa de lloguer social 

Públic objectiu: 

Població en general i en especial la població jove de 18 a 35 anys empadronada al 

municipi 

Recursos Humans: 

Àrees de Serveis Socials i Oficina Municipal d’Habitatge. 

Aplicació pressupostària: 

43 2310 22799 Servei Municipal Habitatge 
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Oficina Municipal d’Habitatge    
 

                       

  

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de persones usuàries i beneficiàries del servei 

- Valoració qualitativa dels recursos del servei 
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Campanya Joves i Habitatge    
 

                       

  

Línia d’actuació:  Campanya Joves i Habitatge 
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Programes: 

• Programa 3. Habitatge i emancipació juvenil 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 

Descripció: 

Elaboració de càpsules informatives i de suport per apropar i fer més entenedora la 

normativa vigent i els serveis municipals en matèria d’habitatge. 

Accions previstes: 

- Nova Llei de Mesures Urgents en Matèria de contenció de rendes en els 

contractes d’arrendament d’Habitatge 

- Projecte Llei sobre un bo jove d'habitatge amb ajudes de 250 euros 

mensuals a joves de 18 a 35 anys 

- Creació tríptic dels serveis i recursos de l’Oficina Municipal d’Habitatge 

Públic objectiu: 

Joves de 18 a 35 anys empadronats/des al municipi 

Recursos Humans: 

Àrea de Joventut, amb la col·laboració de l’àrea de Serveis Socials i l’Oficina Municipal 

d’Habitatge. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22609  Campanyes publicitàries 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració quantitativa i qualitativa de la incidència de la campanya 
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Enquesta Habitatge    
 

                    

 

 

  

Línia d’actuació: Enquesta sobre Habitatge i Emancipació juvenil 
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Programes: 

• Programa 3. Habitatge i emancipació juvenil 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 

Descripció: 

Elaboració d’una enquesta adreçada a la població jove del municipi en matèria 

d’habitatge que pugui incorporar-se a la diagnosi del Pla Local d’Habitatge. L’objectiu 

és establir un retrat de la realitat juvenil en aquest àmbit a partir de les dades, 

aportacions i valoracions rebudes. 

Públic objectiu: 

Joves de 18 a 35 anys empadronats/des al municipi 

Recursos Humans: 

Àrea de Joventut, amb la col·laboració de les àrees de Serveis Socials, Urbanisme i 

l’Oficina Municipal d’Habitatge 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22609  Campanyes publicitàries 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració quantitativa i qualitativa dels resultats de l’enquesta 
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A

C
T

U
A

C
IÓ

 M
IL

L
O

R
A

D
A

 

Programes: 

• Programa 4. Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes 

i LGBTIfòbiques+ 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 

Descripció: 

Recurs sobre temàtiques relacionades amb la salut i el medi ambient: 750 unitats 

d’agendes escolars amb informació específica sobre la Salut i Medi Ambient. Agenda 

amb continguts personalitzats per a cada curs, de 1er d’ESO a 2on de Batxillerat. La 

informació compta amb il·lustracions renovades a l’inici del curs 2021-2022. 

Les temàtiques de l’agenda són: 

1r ESO 

- Alimentació i hàbits saludables  

- Relacions entre iguals 

- Les xarxes socials  

- Les 4R’s (Reduir, Reciclar, Reutilitzar i Repensar) 

 

2n ESO 

- Ciberadiccions 

- Intimitat i relacions íntimes  

- Bullying 

- Estalvi d’aigua 

 

3er ESO 

- Drogues 

- Sexualitat 

- Igualtat de gènere i diversitat sexual 

- Menges de forma sostenible? 

 

4r ESO 

- Gestió d’emocions 

- Movem-nos amb seguretat 

- I ara què? 
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Agenda de Salut i Medi Ambient    
 

                       

 

 

 

- Conductes de risc durant l’oci nocturn 

- Moda ecofriendly 

 

1er Batxillerat 

- Gestió de l’estrès 

- Emprenedoria 

- Presa de decisions 

- Canvi climàtic i energies renovables 

 

2on Batxillerat 

- Consum conscient 

- Drets laborals 

- Emancipació juvenil 

- Gestió de l’estrès 

Públic objectiu: 

Alumnat de 12 a 18 anys de l’INS Ridaura 

Recursos Humans: 

Àrees de Joventut dels ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro,  

amb la col·laboració del Punt d’Igualtat, l’INS Ridaura i Dipsalut. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22790 Servei Punt Jove Salut 

Subvenció Pm07. Programa de suport econòmic a ajuntaments per a la millora de les 

condicions i estils de vida (CEV) 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració de les temàtiques i continguts de les agendes 

- Valoració de la incidència de les agendes dins les aules de l’INS Ridaura 
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PIDCES    
 

                       

 

Línia d’actuació: Punt d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària 
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Programes: 

• Programa 4. Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes 

i LGBTIfòbiques+ 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 

Descripció: 

La dinamitzadora i el tècnic de Joventut es desplacen 1 cop a la setmana (10 cops l’any 

a l’INS Ridaura, coincidint amb l’hora del primer descans (divendres de 10:15 a 10:40h), 

per executar el servei Punt d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació 

Secundària (PIDCES). Els objectius de qualitat i regularitat del servei s’han vist 

millorats amb la incorporació a partir de l’abril de 2021 de la dinamització juvenil. 

Accions previstes: 

- Sol·licituds i entregues del Carnet Jove Municipal (joves de 12 a 18 anys) 

- Divulgació de cursos, recursos, serveis, tallers, activitats d’interès juvenil 

Públic objectiu: 

Alumnat de 12 a 18 anys de l’INS Ridaura 

Recursos Humans: 

Àrees de Joventut dels ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, amb 

la col·laboració de l’INS Ridaura. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22790 Servei Punt Jove Salut 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració quantitativa i qualitativa de la incidència de la campanya 
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Programes: 

• Programa 4. Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes 

i LGBTIfòbiques+ 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 

Descripció: 

Servei d’Atenció Integral adreçat a tota la població i molt especialment a aquelles 

persones que han patit, pateixin o siguin susceptibles de patir qualsevol situació de 

discriminació per LGTBI-fòbia. Es treballa per a la prevenció de la LGTBI-fòbia i 

s’ofereix atenció, informació, assessorament i/o acompanyament per qualsevol tipus 

de discriminació i/o situació relacionada amb la diversitat afectiva, sexual i/o de 

gènere. 

Accions previstes: 

- Atenció de consultes sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere des de 

la proximitat una vegada al mes 

- Coordinació amb la Xarxa SAI (Baix Empordà i Generalitat) 

- Campanyes municipals de prevenció i sensibilització contra les 

desigualtats 

- Coordinació trimestral amb el Punt Jove de Salut i Sexualitats  

Públic objectiu: 

Població en general empadronada al municipi 

Recursos Humans: 

Àrees d’Igualtat dels ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro i 

l’associació Gaudir-nos: Afectivitats, Gèneres i Sexualitats. 

Aplicació pressupostària: 

83 2311 22690 Activitats regidoria igualtat 

38 9250 22790 Servei Punt Jove Salut 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de persones usuàries i beneficiàries del servei 

- Valoració qualitativa dels recursos del servei 
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Línia d’actuació: Punt Lila contra la violencia masclista   
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Programes: 

• Programa 4. Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes 

i LGBTIfòbiques+ 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 

Descripció: 

Desplegament d’un Punt Lila a la Festa Major i/o activitats d'oci nocturn del municipi, 

amb l'objectiu de sensibilitzar i prevenir, i, atendre possibles agressions amb la 

presència d'un o més professionals especialitzats. 

Accions previstes: 

En el marc de la Festa Major 

- Carpa del Punt Lila nocturn: la carpa, pantalla enrotllable i pancarta visible 

- Dinamització per a la sensibilització i prevenció de violències masclistes 

(tallers, jocs o dinàmiques)  

- Atenció i acompanyament a la víctima per part d’un professional 

especialitzat 

- Elaboració de material gràfic conjunt entre els agents implicats 

- Formació i coordinació dels agents públics implicats a la Festa jove   

Públic objectiu: 

Població en general, en especial joves de 14 a 31 anys empadronats/des al municipi 

Recursos Humans: 

Àrees d’Igualtat, Festes i Joventut,  amb la col·laboració d’associacions i professionals 

municipals i comarcals. Suport de Dipsalut. 

Aplicació pressupostària: 

83 2311 22690 Activitats regidoria igualtat 

38 9250 22790 Servei Punt Jove Salut 

Subvenció Pm16. Assessorament i suport tècnic en l’àmbit de les polítiques 

municipals d’igualtat de gènere i diversitat sexual 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de persones usuàries del recurs 

- Valoració qualitativa de la incidència del recurs 
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Línia d’actuació: UsApps, l’eina del Departament d’Educació 
A

C
T

U
A

C
IÓ

 N
O

V
A

 

Programes: 

• Programa 4. Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes 

i LGBTIfòbiques+ 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 

Descripció: 

Difusió de l’App gratuïta del Departament d’Educació al servei de la detecció i gestió 

de possibles casos de bullying, ciberbullying, violència masclista, assetjament sexual i 

trastorns alimentaris com l’anorèxia o la bulímia, als centres d’ensenyament de 

secundària. A partir del curs 2021-2022 les àrees de Joventut i l’INS Ridaura han 

acordat donar a conèixer l’aplicació i el seu funcionament entre l’alumnat, per tal de 

detectar conflictes existents entre els adolescents i actuar davant de situacions que 

ho requereixin. Un cop descarregada, l’adolescent que ha decidit comunicar-se, 

realitza un “click” a través de l’aplicació activant un xat privat amb un dels 

professionals de la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV), el 

qual es posa en contacte amb la persona responsable de l’Institut. 

Públic objectiu: 

Alumnat, famílies, comunitat educativa i personal tècnic extern de l’INS Ridaura 

Recursos Humans: 

Àrees de Serveis Socials i Joventut dels ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa 

Cristina d’Aro,  amb la col·laboració de l’INS Ridaura. 

Aplicació pressupostària: 

- 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de persones usuàries del recurs digital 

- Valoració qualitativa de la incidència del recurs digital 
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Ajut extraescolars esportives 
    

 
    

 
    

 

 

 

  

Línia d’actuació:  Línies de subvencions municipals en matèria d’Esports 
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Programes: 

• Programa 4. Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes 

i LGBTIfòbiques+ 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 

Descripció: 

Ajuts per a famílies amb vulnerabilitat econòmica per a la realització d'activitats 

extraescolars en matèria d'esports 

Públic objectiu: 

Infants de P3 a 6è de primària que realitzen extraescolars a l’Escola Pedralta i joves 

menors de 18 anys que realitzen activitats esportives a Santa Cristina d’Aro 

Recursos Humans: 

Àrea d’Esports. 

Aplicació pressupostària: 

62 3410 48303 Subvenció famílies amb necessitats econòmiques esports 

Indicadors d’Avaluació: 

-  
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Línia d’actuació: Mostra de talent jove Fot-li que és de Santa!  
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Programes: 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

• Programa 6. Aposta per la interculturalitat 
 

Descripció: 

Mostra de talent jove per al descobriment i exhibició de joves que actuen en diferents 

àmbits: música, dansa, teatre, circ, màgia, monòleg, poesia, pintura i 

fotografia/vídeo. Consisteix en l’exhibició de col·lectius juvenils i/o joves a títol 

personal que vulguin donar a conèixer el seu talent, en el marc de la Festa Major Jove 

del municipi. Prèviament a la mostra, els i les joves que hi volen participar han de 

formalitzar la seva inscripció a l’activitat, a través d’un formulari en línia habilitat a la 

web i a les xarxes socials de l’àrea de Joventut.  Les actuacions s’enregistren i tenen 

difusió a través dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament. Els i les participants 

reben un certificat acreditatiu i un obsequi per la seva participació en l’activitat.  

L’activitat es tanca amb una actuació musical contractada. 

Públic objectiu: 

Joves de 12 i 31 anys empadronats/des al municipi. En el cas de col·lectius juvenils, 

l’organització accepta la participació de joves que siguin d’altres municipis  

Recursos Humans: 

Personal propi de l’àrea de Joventut. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22699 Activitats Pla Local Joventut 

63 3380 22690 Festes i actes populars 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de persones participants 

- Valoració qualitativa de les actuacions de la Mostra de talent 
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Línia d’actuació: Foto Veu! Pressupost Participatiu de Joventut 
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Programes: 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

• Programa 6. Aposta per la interculturalitat 
 

Descripció: 

Els pressupostos participatius són un exercici d’aprofundiment democràtic a través 

del qual la ciutadania pot decidir de manera directa una part del pressupost del capítol 

d’inversions del municipi. La ciutadania pot presentar propostes concretes d’inversió 

per millorar el poble. A través del projecte Foto Veu!, l’àrea de Joventut vol fomentar 

la realització de propostes per part de les franges d’edat més joves. Posteriorment 

aquestes propostes són analitzades per l’ajuntament (anàlisi de viabilitat). Després, 

les propostes que resulten vàlides són prioritzades pels veïns i veïnes. I finalment, les 

persones empadronades al municipi decideixen, a través d’una votació, els projectes 

guanyadors per tal que l’ajuntament els executi. 

Accions previstes: 

- Fase 1: Recollida de propostes a través de la web o de la Zona Jove 

(butlleta) 

- Fase 2: Validació tècnica de les propostes rebudes 

- Fase 3: Selecció de les propostes que passaran a votació a través d'un 

formulari en línia. 

- Fase 4: Votació final 

- Fase 5: Execució de les propostes guanyadores 

Públic objectiu: 

Joves majors de 16 anys i empadronats/des a Santa Cristina d’Aro 

Recursos Humans: 

Àrea de Participació. Suport del personal propi de l’àrea de Joventut per a la recollida 

de propostes. 

Aplicació pressupostària: 

Pla Inversions exercicis 2022, 2023 i 2024 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre total de propostes i de la participació juvenil 

- Valoració qualitativa de les actuacions a executar 
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TEMPORALITZACIÓ 

Disseny 
 

Execució 
 

Avaluació 
 

2022 2023 2024 
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Foto Veu!  
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Línia d’actuació: Programa Carnet Jove Municipal 2021-2024 
A
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Programes: 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

• Programa 6. Aposta per la interculturalitat 
 

Descripció: 

El Carnet Jove és una iniciativa de l'Àrea de Promoció Econòmica i de l'Àrea de 

Joventut. L'objectiu és establir una eina a l'abast dels i les joves que els permeti gaudir 

de forma activa del teixit econòmic de proximitat i gaudir d’una bonificació del 50% 

en els cursos i sortides anuals. Durant el darrer trimestre de 2021 s’han signat nous 

acords de col·laboració amb les entitats i empreses interessades, les quals oferiran 

avantatges i descomptes a la població jove. El carnet és gratuït i es pot sol·licitar on-

line a través de la web de Joventut. 

Accions previstes: 

- Aplicació  de  descomptes  o  avantatges  a  joves 

- Instrument  per  incentivar  el  comerç  local  entre  el  sector juvenil 

- Contribueix  activament  en  un  projecte per  a joves del municipi 

- És  mitjà  de reconeixement  social.  

- Difusió  efectiva  i  gratuïta  per  negocis  i  comerços  del  municipi. 

Públic objectiu: 

Joves de 12 a 31 anys empadronats/des a Santa Cristina d’Aro 

Recursos Humans: 

Àrees de Promoció Econòmica i Joventut, amb la col·laboració d’associacions, 

empreses i professionals de la Vall d’Aro. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22609  Campanyes publicitàries 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre total de persones usuàries del carnet jove 

- Valoració del nombre total d’empreses col·laboradores  

- Valoració de la incidència i l’ús del carnet jove  
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Carnet Jove Municipal   
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TEMPORALITZACIÓ 
Disseny 

 
Execució 

 
Avaluació 

 

2022 2023 2024 

Sortides de lleure inclusiu 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Esquiada Jove 
     

 
       

Colònies Joves 
  

 
    

 
    

 
  

Parc Port Aventura 
  

 
    

 
    

 
  

Parc Aquadiver                

 

  

Línia d’actuació: Sortides de lleure inclusiu 
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Programes: 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

• Programa 6. Aposta per la interculturalitat 
 

Descripció: 

Sortides de lleure organitzades de forma conjunta amb l’àrea de Joventut de Castell-

Platja d’Aro. 

Accions previstes: 

- Esquiada Jove 

- Colònies Joves 

- Parc Port Aventura 

- Parc Aquadiver 

Públic objectiu: 

Joves de 12 a 31 anys empadronats/des al municipi 

Recursos Humans: 

Àrees de Joventut de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22699 Activitats Pla Local Joventut 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre total de participants a les sortides 

- Valoració qualitativa de la programació d’activitats realitzades a les sortides 
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TEMPORALITZACIÓ 
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Execució 

 
Avaluació 

 

2022 2023 2024 

Foment associacionisme juvenil 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 1r T 2n T 3r T 4t T 

Associació Juvenil Cristinenca                            

Colla Jove Percunautes                            

Subvencions activitats socials                         

Cessió de la Zona Jove                

 

Línia d’actuació: Foment de l’associacionisme juvenil 
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Programes: 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

• Programa 6. Aposta per la interculturalitat 
 

Descripció: 

Suport logístic, tècnic i econòmic a les associacions i col·lectius juvenils que 

contribueixen a les activitats socials, lúdiques i festives del municipi. 

Accions previstes: 

- Associació Juvenil Cristinenca 

- Colla Jove Percunautes 

- Difusió de les subvencions per a entitats que realitzen activitats de caire 

social en el municipi (Àrea de Serveis Socials) 

- Servei de cessió de la Zona Jove a entitats municipals i Agrupaments 

Escolta i Guia de Catalunya (reunions, xerrades, pernoctació...) 

Públic objectiu: 

Associacions d`àmbit local i en especial associacions juvenils 

Recursos Humans: 

Àrea de Joventut. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22699 Activitats Pla Local Joventut 

81 2310 48004 Subvencions entitats socials 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre total sol·licituds i cessions 

- Valoració qualitativa de les entitats i del tipus d’activitat que realitzen 
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Avaluació 
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Enquesta Skate Park    
 

                   
 

  

Línia d’actuació: Procés participatiu sobre el nou Skate Park 
A

C
T

U
A

C
IÓ

 N
O

V
A

 

Programes: 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

 
Descripció: 

Procés participatiu obert a població jove que utilitza l’Skate Park amb regularitat. 

L’objectiu és aportar propostes per al disseny final del nou Skate Park, el qual està 

previst que es construeixi a la zona esportiva municipal durant l’exercici 2022.  

Públic objectiu: 

Joves de 12 i 31 anys empadronats/des al municipi. En el cas de col·lectius juvenils que 

patinen, s’accepta la participació de joves que siguin d’altres municipis 

Recursos Humans: 

Àrea de Joventut. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22699 Activitats Pla Local Joventut 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de persones participants 

- Valoració qualitativa dels resultats de l’enquesta 
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Línia d’actuació: Foment de l’acollida de persones joves nouvingudes 
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Programes: 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

• Programa 6. Aposta per la interculturalitat 
 

Descripció: 

La Zona Jove acull la realització de les sessions de formació dels Mòduls B i C del Servei 

d’Acollida del Consell Comarcal del Baix Empordà per a persones nouvingudes al 

municipi. Igualment la Zona Jove esdevé punt de trobada entre joves que requereixen 

aprendre català de forma autònoma i les persones voluntàries del Banc del Temps del 

Punt d’Igualtat (parelles lingüístiques). 

En paral·lel el Punt d’Igualtat realitza cursos de català inicial, dirigits a persones que 

no  entenen ni  parlen el català i volen adquirir les habilitats de comprensió i de 

producció oral que els permeti actuar  mínimament en  situacions quotidianes. A 

càrrec del  Consorci per  a la Normalització Lingüística. 

Accions previstes: 

- Servei d’Acollida del Consell Comarcal del Baix Empordà: Coneixements 

Laborals (Mòdul B) i Coneixement de la societat catalana i el seu marc 

jurídic (Mòdul C) 

- Voluntariat per la llengua: parelles lingüístiques 

- Català inicial (CNL) 

Públic objectiu: 

Persones nouvingudes i en especial joves de 18 a 31 anys. 

Recursos Humans: 

Àrees de Serveis Socials, Igualtat i Joventut amb el Servei d’Acollida del Consell 

Comarcal del Baix Empordà, Consorci per a la Normalització Lingüística i persones 

voluntàries del  Banc del Temps 

Aplicació pressupostària: 

- 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre total de persones usuàries dels serveis 

- Valoració qualitativa de la incidència dels serveis 
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Servei d’Acollida CCBE 
            

Parelles lingüístiques 
            

Català inicial (CNL)                
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Línia d’actuació: Dinamització de la Zona Jove 
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Programes: 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

• Programa 6. Aposta per la interculturalitat 
 

Descripció: 

La Zona Jove compta amb un servei de dinamització juvenil a càrrec de la 

dinamitzadora i el tècnic de l`àrea. Aquest servei és una eina integradora, creativa i 

socialitzadora dels i les joves amb l’objectiu de  desenvolupar un programa de 

continguts, ric i adaptable, destinat a satisfer les seves necessitats socioculturals, de 

formació personal integral, de participació i de socialització. 

Els objectius del Servei de dinamització són: 

- Fomentar la participació sociocultural dels joves mitjançant l’estímul de la 

seva capacitat creativa, l’oferta de recursos culturals i la promoció d’activitats  

- Fomentar i donar suport a la participació, la generació de dinàmiques 

associatives. 

- Fomentar la implicació de la població jove per impulsar activitats de suport al 

seu propi desenvolupament personal.  

Accions previstes: 

- Projecte Eduquem al carrer! 

- Murals col·lectius: Interculturalitat i Multiculturalisme 

- Què t’hi jugues? Jocs de taula moderns 

- Circ per xics!  

- Sant Jordi Escape Room 

- Taller Fotografia i Retrat 

- Quina Jove de Nadal 

- Cookiteca: Tallers de cuina creativa 

Públic objectiu: 

Joves de 12 a 31 anys. Priorització de joves empadronats/des al municipi 

Recursos Humans: 

Àrea de Joventut amb la col·laboració de professionals externs. 

Aplicació pressupostària: 

38 9250 22699 Activitats Pla Local Joventut 

Indicadors d’Avaluació: 
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Dinamització de la Zona Jove 1r T 2n 
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Eduquem al carrer! 
  

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
 

Murals Interculturalitat 
            

Jocs de taula 
   

 
    

 
    

 
 

Circ per xics!             

Sant Jordi Escape Room               

Taller Fotografia i Retrat               

Quina Jove de Nadal               

Cookiteca: cuina creativa               

 

 

 

  

- Valoració del nombre total de participants a les activitats 

- Valoració qualitativa de la programació i les activitats realitzades 
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Grup de Teatre Social                            

  

Línia d’actuació: Grup de Teatre Social 
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Programes: 

• Programa 4. Salut, igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes 

i LGBTIfòbiques+ 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

• Programa 6. Aposta per la interculturalitat 
 
Descripció: 

A través  de diferents tècniques teatrals d’expressió dramàtica, jocs i dinàmiques es  

convida a la reflexió i presa de consciència sobre les diverses desigualtats (per raó de 

gènere, sexe, ètnia, cultura, diversitat funcional, etc.) que existeixen en el nostre 

entorn proper; com a pas previ i necessari per a transformar-les. 

Públic objectiu: 

Població en general a partir de 16 anys. Priorització de persones empadronades al 

municipi 

Recursos Humans: 

Àrea d’Igualtat i professionals externs. 

Aplicació pressupostària: 

83 2311 22690 Activitats regidoria igualtat 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de persones participants 

- Valoració qualitativa del recurs i de les accions realitzades 
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Escola Municipal Teatre                             

 

  

Línia d’actuació: Escola Municipal de Teatre Integral 
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Programes: 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

• Programa 6. Aposta per la interculturalitat 
 
Descripció: 

L’Escola municipal de teatre integral se centra en la interpretació, però també en la 

caracterització de personatges, la creació escènica, el muntatge i la posada en escena.  

Totes les tasques a nivell tècnic i artístic que es desprenen del món de les arts 

escèniques.  

Públic objectiu: 

Joves de 12 a 18 anys. Priorització de joves empadronats/des al municipi 

Recursos Humans: 

Àrea de Cultura i professionals externs. 

Aplicació pressupostària: 

26 3340 22609 Activitats culturals  

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de persones participants 

- Valoració qualitativa del recurs i de les actuacions realitzades 
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Escola Municipal Teatre                             

  

Línia d’actuació: Agrupacions de Combos 
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Programes: 

• Programa 5. Cohesió social i comunitària 

• Programa 6. Aposta per la interculturalitat 
 
Descripció: 

Grups setmanals de combos de jazz i rock a l’Espai Ridaura.   

Públic objectiu: 

Obert a la població en general a partir de 14 anys. 

Recursos Humans: 

Escola Municipal de Música i àrea de Cultura.  

Aplicació pressupostària: 

26 3260 22799 Escola música 

Indicadors d’Avaluació: 

- Valoració del nombre de persones participants 

- Valoració qualitativa del recurs i de les actuacions realitzades 
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9. RECURSOS DEL PLJ 

 

A continuació s’estableixen els  recursos humans i econòmics necessaris per a la 

implementació  del present  Pla  Local  de  Joventut 2022-2024  i  pel  funcionament  general  de  

l’àrea.  En primer lloc, l’estructura tècnica del servei local de Joventut i les  despeses  derivades  

de  la contractació  del seu personal.  

En segon lloc, es detallen les aplicacions pressupostàries que conformen  el total de la  despesa  

corrent d’actuacions, la qual es veu incrementada a causa de l’augment d’algunes línies 

d’actuació concretes. També la despesa derivada dels recursos funcionals, amb els quals es  

manté l’equipament i l’edifici de la Zona Jove. Finalment també s’estableix la previsió 

d’ingressos en base a les aportacions rebudes a través de l’aportació del nou Contracte 

Programa del Departament de Drets Socials. 

 

➢ Estructura tècnica del Pla Local de Joventut 

 

Els  recursos  humans  destinats  a  l’àrea de Joventut  són  el  tècnic  municipal  de  programes 

encarregat de les polítiques  públiques de  joventut i la dinamitzador juvenil encarregada de  la 

dinamització de la Zona Jove. D’altra banda, és necessari esmentar la implicació de les diferents  

àrees del consistori, així com la resta de personal d’altres administracions, el teixit associatiu i 

de professionals externs, en l’atenció transversal dels i les joves del municipi. 

 

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 

Període anual de contractació  Data inici 01/08/2018 

Data final - 
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Lloc de treball Dinamitzadora de l’àrea de Joventut 

Sexe DONA 

Hores setmanals de dedicació 22,5 

Tipus de contractació PER SERVEI DETERMINAT 

Categoria laboral Personal laboral Subgrup C1 

Període anual de contractació  Data inici 01/04/2021 

Data final 30/06/2022 

 

 

➢ Despeses i ingressos del Pla Local de Joventut 

 

Finalment, a continuació es detallen les despeses derivades del cost de contractació del 

personal, el total de despeses corrents i els ingressos previstos pel finançament  del present Pla  

Local de Joventut: 

 

PROJECTE PRESSUPOST DE DESPESES PERSONAL 

Programa 9250. Joventut 

Apl. pressupostària Descripció 2022 2023 2024 

11 9250 12001 Sous grup A2 técnic joventut 14.415,02 € 14.415,02 € 14.415,02 € 

11 9250 12006 Triennis Joventut 523,26 € 523,26 € 523,26 € 

11 9250 12100 
Complement destinació tècnic 

joventut 
6.875,54 € 6.875,54 € 6.875,54 € 

11 9250 12101 
Complement específic tècnic 

joventut 
10.490,80 € 10.490,80 € 10.490,80 € 

11 9250 13000 
Retribucions personal laboral 

joventut 
18.262,69 € 18.262,69 € 18.262,69 € 

11 9250 15100 Gratificacions joventut 440,72 € 440,72 € 440,72 € 

11 9250 16000 Seguretat social joventut 16.761,96 € 16.761,96 € 16.761,96 € 

 67.769,99 € 67.769,99 € 67.769,99 € 

 

  



 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro - Pla Local de Joventut 2022-2024  

 

 

188 

 

PROJECTE PRESSUPOST DE DESPESES CORRENTS 

Programa 9250. Joventut 

Apl. pressupostària Descripció 2022 2023 2024 

38 9250 21300 Manteniment equipament joventut 750,00 € 750,00 € 750,00 € 

38 9250 21200 Manteniment edifici zona jove 750,00 € 750,00 € 750,00 € 

38 9250 22699 Activitats pla local joventut 26.700,00 € 26.700,00 € 26.700,00 € 

38 9250 22602 Campanyes publicitàries 2.374,00 € 2.374,00 € 2.374,00 € 

38 9250 22706 Formació foment ocupació juvenil 21.350,00 € 21.350,00 € 21.350,00 € 

38 9250 22790 Servei Punt Jove Salut 5.560,00 € 5.560,00 € 5.560,00 € 

38 9250 22699 
Projecte d’Acompanyament i 

Suport Escolar (PASE) 
8.900,00 € 8.900,00 € 8.900,00 € 

38 9250 23120 Locomoció joventut 300,00 € 300,00 € 300,00 € 

 66.684,00 € 66.684,00 € 66.684,00 € 

 

 

PROJECTE PRESSUPOST D’INGRESSOS 13.901,88 € 

 

Previsió aportació Contracte Programa Conveni CCBE 2022-2024 

 

7.910,00 € 

 

Previsió aportació Dipsalut PM07 Condicions i Estils de Vida 2022-2024 

 

5.991,88 € 

TOTAL PRESSUPOST JOVENTUT 134.453,99 € 

 

Programa 9250. Joventut amb fons propis 

 

     120.552,11 €  

 

Programa 9250. Joventut amb aportacions 

 

     134.453,99 €  
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10. AVALUACIÓ PLJ 

Segons  el  Pla  Nacional  de  Joventut  de  Catalunya  2020,  l’avaluació  s’entén  com  

“una  eina indispensable  per  obtenir  informació  sobre  els  resultats  de  les  polítiques  i  els  

processos  i  agents que  hi estan  implicats”. La  concreció  i  el  disseny  dels  mètodes i eines  

per  a  l’avaluació  del present Pla Local de Joventut  i de  tot  el  que  s’hi  detalla, és  necessària  

per  al  seguiment  i  millora de tots  aquells  aspectes que  durant  els  tres propers  anys, puguin  

veure’s modificats per les demandes juvenils del municipi de Santa Cristina d’Aro. 

És  imprescindible  realitzar  una  avaluació  periòdica  de  tots  els  aspectes  relacionats  amb  el  

PLJ, amb  la  qual  cosa,  s’assegurarà  la  contínua  millora  de  les  polítiques  de  joventut  del  

consistori  i l’adaptació  als  canvis  que  puguin originar-se durant  els  pròxims  tres  anys  en  la  

en el col·lectiu  jove, tenint  en  compte  que  l’anàlisi  realitzat  durant  la  redacció  d’aquest  pla  

és  canviant  i  pot  veure’s modificat. A  continuació,  s’estableixen  els  criteris  avaluables  durant  

el  procés  d’implementació  del  pla, sobretot  pel  que  fa  a  l’assoliment  dels  seus  objectius 

operacionals i de les  línies d’actuació que  se’n  deriven,  tenint  en compte  la  distinció  entre:  

 

• Criteri  de  realisme:  Avaluació  de  l’anàlisi  de  la  realitat.  Sobre  si  és  realista  la  base 

diagnòstica  en  la  qual  es treballa o  si  no  té  correspondència  amb  les  necessitats  

dels i les joves.  Caldrà  que  de  forma  periòdica,  s’analitzi  la  situació  dels  joves  del  

municipi  de Santa Cristina d’Aro  per  comprovar  les  variacions  possibles  amb  l’anàlisi  

realitzat durant  el  disseny  del  Pla  Local  de  Joventut,  i  per  tant,  les  relacions  entre  

les necessitats  detectades  i  les  respostes  d’aquest.  Es  donarà  resposta  a  les  

següents preguntes: 

▪ El Pla analitza les necessitats del col·lectiu  jove? 

▪  Quines necessitats han canviat i per què?   

▪ Els  recursos  públics a l’abast són suficients? 

▪ Quins  serveis  poden satisfer les noves  necessitats? 

▪ Poden establir-se unes noves conclusions sobre la realitat juvenil?  

 

• Criteri  d’eficàcia:  Avaluació  dels  objectius  fixats. A través  de  l’equilibri  entre  els 

objectius  i  els  programes  dissenyats  i  l’eficàcia  de  les  accions.  Caldrà  avaluar  de 

forma  periòdica  si  les  línies  d’actuació  que  es  proposen  i  els  programes  són  els 
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adequats  per  a  donar  resposta  als  objectius  que  s’han  plantejat. Es  donarà resposta  

a  les  següents  preguntes: 

 

▪ Els objectius plantejats en el PLJ donen resposta a les necessitats  

actuals? 

▪ S’estan  assolint  els objectius estratègics i operatius? 

▪ El  servei  que  s’ofereix dona  resposta  de  forma  integral  a  les  

necessitats  dels i les joves? 

▪ Els  programes  dissenyats  donen  resposta  als  objectius  plantejats? 

 

• Criteri  d’eficiència: Avaluació  dels  recursos  utilitzats. A través  del  coneixement regular  

dels  costos  de  les  actuacions  i  la  seva  eficiència.  És  necessari  avaluar de forma 

regular si  els  recursos  que  s’utilitzen  per  a  la  implementació  del PLJ són els  

adequats,  i  en  el  cas  de  no  donar  resposta  als  objectius  plantejats,  reestructurar-

los.  Es donarà  resposta  a  les següents  preguntes: 

▪ Comptem  amb  els  recursos  adequats  i  suficients  per  a  poder  

implementar  el PLJ? 

▪ Estem utilitzant  correctament  els recursos  disponibles? 

▪ Es gestionen  adequadament  els recursos  materials i humans?  

 

A  través  d’aquests  criteris,  és  necessària  la  reorientació  i  actualització  del  Pla  Local  de 

Joventut  de  forma  periòdica  durant  els  tres anys  de vigència. Igualment, a banda  de  conèixer  

què caldrà  avaluar,  és  necessari  també  establir  qui  ho  farà. El Pla  Local  de  Joventut  2022-

2024 ha de ser avaluat per a dos col·lectius, tant en el procés d’elaboració, en la  implementació,  

com  en l’avaluació final: 

 

• Avaluació  interna:  Els professionals de  l’àrea  de  Joventut  i la  Regidoria. És  necessari  

que  s’avaluï  de  forma  periòdica  l’adequació  de  l’anàlisi  realitzat  de  la realitat  juvenil, 

per  tal  de  fer-lo  realista  i  eficaç.  També és  necessari  que  es  reorienti  per  a millorar  

la  seva  adaptabilitat  a  l’entorn,  i,  dissenyar  accions  d’acord  amb  els objectius. 

 

• Avaluació  comunitària: Els i les joves. Cal  que  el  col·lectiu  diana  pel  qual  s’ha  

dissenyat  el present PLJ l’avaluï de  forma  constant,  a  través  dels  diferents  mètodes  
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i  dinàmiques  de valoració  que es  proposen  en  el  si  de  les  línies d’actuació i 

programes  propis de l’àrea de Joventut. També,  al  final  de  la  implementació  del  PLJ,  

i  en el context dels  grups  de  discussió  que  es conformaran  de cares al proper  Pla  

Local de  Joventut,  és  necessari  que  el  col·lectiu  jove avaluï  l’adequació  d’aquest  a  

les  seves  necessitats,  igual  que  l’assoliment  dels objectius  marcats.  

 
Els  agents  socioeducatius  implicats. És  necessari  que  els  diferents  agents (àrees  de  

l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, associacions, organismes, institucions  

educatives, professionals,  etc.)  puguin involucrar-se en la implementació  del  PLJ,  

avaluïn els objectius operatius i  la  seva  relació  amb  les línies d’actuació  que porten a  

terme. També,  cal incloure-hi tots els  agents  de  les  institucions  relacionades  amb  

l’àrea de Joventut,  els quals participen  activament  en  l’avaluació  de  la  qualitat  

d’aquest.  

 

Per  últim,  també  és necessari establir la periodicitat de les avaluacions. En  aquest  sentit, les 

avaluacions es realitzaran: 

  

• Durant  la  implementació. Avaluacions (de l’anàlisi,  els  objectius,  les línies d’actuació  

i  els  recursos)  per  part  del personal propi de l’àrea i dels  col·lectius  joves.  Es  

realitzaran  mitjançant dinàmiques  d’avaluació,  reunions  de  coordinació  i  redacció  

de  memòries anuals.  És  necessari  que  per a cada Pla d’actuació anual (PAA) es  

dissenyin  els indicadors d’avaluació i es redacti la memòria  pertinent. 

 

• Al final de  la  vigència del PLJ.  Caldrà  avaluar  l’impacte,  la  visibilitat  i  la  cobertura  

del  PLJ  i  l’assoliment  dels  objectius estratègics i operatius  a  través  d’una  memòria  

d’avaluació,  per  part  dels  agents  implicats  (interns  i comunitaris).  Es  realitzarà  

mitjançant  eines  i  dinàmiques  amb mirada comunitària i inclusiva. 
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