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1.- PRESENTACIÓ:

La següent memòria pretén ser un recull de totes les activitats, serveis i
col·laboracions que s’han promogut des de l’Àrea de Joventut, durant l’any 2017.
La majoria de les activitats s’han definit, programat i gestionat amb la implicació de
joves del municipi.
Durant l’exercici 2017, l’Àrea de Joventut ha volgut dinamitzar al màxim els
diferents grups de joves del municipi i impulsar la creació de noves activitats.
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2.- PROGRAMA NO ET RATLLIS! FORMA’T I PARTICIPA!:

Línia de treball: Forma’t
❖ Programa de Formació i Inserció – Pla de Transició al Treball (PFI-PTT)
Destinataris: Joves d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el Graduat en Educació
Secundària Obligatòria (GESO). Pel curs 2016-201 hi ha participat un total de 8 joves del
municipi.
-

Perfil Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració (4 joves)

-

Perfil Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic (4 joves)

Es realitza coordinació trimestral amb el professorat responsable dels joves i l’equip tècnic
gestor.
Agents implicats: Ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols (Àrea d’Ensenyament), CastellPlatja d’Aro (Àrea de Joventut) i Santa Cristina d’Aro (Àrea de Joventut); amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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❖ Espai Educatiu Forma’t i Participa! (estudis a distància per mitjà de
l’Institut Obert de Catalunya)
L’espai educatiu FORMA’T I PARTICIPA! és un servei municipal que impulsa
l’Àrea de Joventut des de l’any 2015, adreçat a joves majors de 16 anys que vulguin
reprendre els estudis a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Es tracta d’un servei
que ofereix la possibilitat de fer formació reglada a Santa Cristina d’Aro per a joves que
realitzen estudis presencials o a distància. Aquesta aula, situada a la Zona Jove (primer pis
del Pavelló d’Esports) disposa dels recursos idonis per a oferir la formació: 12 ordinadors
amb connexió a internet, aula d’estudis i materials acadèmics de consulta i 2 professionals
de suport (Psicopedagoga i Coordinador de l’àrea).
Destinataris: Joves a partir de 16 anys a títol personal o derivats des de l’INS Ridaura,
Serveis Socials i el SOM.
Un total d’11 alumnes s’han inscrit en aquest servei durant l’any 2017, repartits
en els següents estudis acadèmics:
-

9 alumnes matriculats a Graduat d’Educació Secundària (GES).

-

1 alumne matriculat a Curs de preparació per a la prova d’accés a cicles de grau
superior (PACFGS).

-

1 alumna matriculada a Batxillerat en la modalitat Artística.

Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Servei d’Ocupació Municipal, Punt
d’Igualtat, Serveis Socials, Àrea de Joventut); amb la col·laboració dels centres de suport
Institut La Bisbal (La Bisbal d’Empordà) i l’Institut Jaume Vicens Vives (Girona).
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❖ Servei d’Intervenció Educativa (SIE), projecte de reforç escolar per a infants
i joves en risc d’exclusió social:
El municipi de Santa Cristina d’Aro va establir un nou conveni de col·laboració
amb Càritas Diocesana l’any 2017, per donar resposta educativa, emocional i afectiva a 10
adolescents amb risc d’exclusió social del municipi. El Projecte del Servei d’Intervenció
Educativa (SIE) ofereix un espai de reforç escolar a aquells adolescents que, prèvia
derivació del centre educatiu i/o de l’àrea de serveis socials del municipi i/o Àrea de
Joventut, tenen dificultats per seguir el ritme de les classes i necessiten un suport extern que
les seves famílies no poden costejar.
Es realitza a la planta baixa de la rectoria, en unes aules adaptades que disposen de taules,
cadires, material fungible i un despatx per entrevistes individuals amb alumnes i familiars.
Durant el 2018 s’espera que aquest servei pugui traslladar-se a un nou equipament
municipal al centre del municipi, juntament amb l’espai jove.
El personal que es fa càrrec dels alumnes són titulades en Educació Social i persones
voluntàries aptes per aquest tipus de servei. Horari. Dimarts i dijous de 18:15 a 20:30h.
Es realitza coordinació trimestral amb l’educadora social responsable dels joves.
Destinataris: Joves de 12 a 16 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat, Serveis Socials i
Àrea de Joventut); amb Càritas Diocesana de Girona.

6

Memòria Programa No et ratllis! Forma’t i Participa!
Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro
❖ Cursos de Llengua Anglesa:
Durant l’any 2017 l’Àrea de Joventut ha ofert un curs d’anglès de nivell bàsic (A1 i
A2), un curs de nivell mitjà (A2 i B1) i un curs de nivell avançat(B1 i B2), per tal de satisfer
les necessitats de joves amb diferent nivell de coneixement d’aquesta llengua.
El calendari del cursos es regeix per trimestres: de gener a març (1T 2017), d’abril a juny
(2T 2017) i d’octubre a desembre (4T 2017).
-

Anglès nivell bàsic (A1 i A2)

Destinataris: Joves a partir de 12 anys
Nº ALUMNES
1T 2017: 10 alumnes
2T 2017: 10 alumnes
4T 2017: 7 alumnes
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat, Serveis Socials,
Àrea de Joventut); amb la col·laboració de l’INS Ridaura i l’Escola Oficial d’Idiomes
(EOI) de Sant Feliu de Guíxols.
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-

Anglès nivell mitjà (A2 i B1)

Destinataris: Joves a partir de 14 anys
Nº ALUMNES
4T 2017: 11 alumnes
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat, Serveis Socials,
Àrea de Joventut); amb la col·laboració de l’INS Ridaura i l’Escola Oficial d’Idiomes
(EOI) de Sant Feliu de Guíxols.

-

Anglès nivell avançat (B1 i B2)

Destinataris: Joves a partir de 14 anys
1T 2017: 8 alumnes
2T 2017: 7 alumnes
4T 2017: 9 alumnes
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat, Serveis Socials,
Àrea de Joventut); amb la col·laboració de l’INS Ridaura i l’Escola Oficial d’Idiomes
(EOI) de Sant Feliu de Guíxols.
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❖ Curs d’Àrab per a joves
A partir del 4t trimestre de 2017, l’Àrea de Joventut cedeix la Zona Jove per tal que
pugui realitzar-se un curs d’àrab per a joves. per tal de satisfer les necessitats de joves amb
diferent nivell de coneixement d’aquesta llengua.
Destinataris: 10 joves a partir de 10 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Joventut); amb la
col·laboració de l’INS Ridaura i del col·lectiu musulmà del municipi.

❖ Curs de Manipulació d’Aliments
Curs obert a tota la població, a partir de 16 anys. Adreçat a persones que mantenen
un contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació,
elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i
servei. Un cop finalitzat el curs, es lliurarà certificat acreditatiu. Èxit de participació amb un
total de 20 places cobertes.
Destinataris: Joves a partir de 16 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Servei d’Ocupació Municipal,
Serveis Socials, Àrea de Joventut);amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.
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❖ Curs d’Atenció Sanitària Immediata (II)
Després de l’èxit de participació en el Curs de Primers Auxilis Bàsics (edició 2016),
les Àrees d’Esports i Joventut varen oferir el Curs d’Atenció Sanitària Immediata (II), el
qual dona dret a diploma professionalitzador, valorat en 50 hores de formació. La formació
va ser impartida per Creu Roja Vall d’Aro - Sant Feliu durant els mesos d’abril i maig de
2017. Hi van assistir 9 joves. 7 noies i 2 nois, d’entre 18 i 35 anys.
Destinataris: Joves a partir de 18 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Servei d’Ocupació Municipal,
Serveis Socials, Àrea d’Esports, de Joventut); amb Creu Roja Guíxols - Vall d’Aro.

❖ Curs de ràdio especialitzat en Ràdio Fórmula
Curs de ràdio fórmula realitzat a la ràdio municipal (primer pis del Pavelló
d’Esports) per a desenvolupar la creativitat, la comunicació, l'autocontrol i la seguretat en
un mateix. Hi van assistir 6 joves. 2 noies i 4 nois, d’entre 16 i 35 anys.
Destinataris: Joves a partir de 16 anys
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Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Servei d’Ocupació Municipal, Ràdio
Municipal i Àrea de Joventut).

❖ Curs de Percussió
Els tallers de percussió varen començar a realitzar-se l’any 2016 a petició d’un grup
de joves usuaris de l’Escola Municipal de Música. El resultat dels tallers ha estat la creació
de la Colla Jove Els Percunautes, els quals realitzen 2 tallers a l’any, coincidint amb la Rua
de Reis i la Festa Major. Actualment la banda compta amb timbals, caixes i surdos propis,
logotip distintiu i roba per a les actuacions. L’Àrea de Joventut ha assumit les despeses del
material.
Total joves Curs de Percussió – Rua de Reis: 7 joves, 1 noia i 6 nois.
Total joves Curs de Percussió – Festa Major: 7 joves, 1 noia i 6 nois.
Destinataris: Joves a partir de 12 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Escola de Música Municipal i Àrea
de Joventut).
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Línia de treball: Informa’t i Ocupa’t
❖ Servei Ocupació Municipal (SOM)
L’any 2016 es va substituir el serves del Club de la Feina pel Servei propi
d’Ocupació Municipal (SOM), en col·laboració amb l’Àrea de Joventut i de Serveis Socials.
La nova ubicació d’aquest servei és a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. L’horari
d’atenció al públic és de 8:30 a 13:00 del matí, els dimarts i dijous.
Durant l’any 2017 un total de 45 joves de 16 a 31 anys del municipi han estat usuaris del
SOM.
Destinataris: Joves a partir de 16 anys i persones adultes.
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea d’Ocupació i Promoció
Econòmica).
❖ Punt d’Informació Juvenil (PIJ)
Des del PIJ de Santa Cristina d’Aro s’ofereix informació sobre diferents àmbits
(educació, formació, treball, habitatge, salut, etc.) Està ubicat a la Zona Jove i el seu horari
d’atenció al públic és dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13.30h i de 16.30 a 20.30h; i
divendres de 10 a 13.30h.
Dins del PIJ de Santa Cristina d’Aro es pot consultar les cartelleres informatives (agenda
jove, ofertes de treball i formació), utilitzar un ordinador de consulta, i al mateix temps
rebre una atenció personalitzada i directa.
Serveis realitzats des del Punt d’Informació Juvenil, any 2017:
- Divulgar el Programa Garantia Juvenil. Itineraris formatius (oficis, idiomes i TIC),
bonificacions a les empreses que contracten, contracte en pràctiques i altres recursos en la
recerca de feina (Pràctiques no laborals, Aula Activa, etc..). Total persones beneficiàries del
Programa Garantia Juvenil (dades del desembre de 2017): 79 joves de 16 a 29 anys.
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- Tràmits en la preinscripció a estudis reglats. Total de 4 preinscripcions realitzades.
- Tràmits d’accés a les proves per a l'obtenció dels certificats de nivell d’anglès i altres
idiomes. Total de 2 tràmits d’accés a les proves realitzats.
- Tràmits en la sol·licitud de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació, Cultura i
Esports. Total de 8 tràmits de sol·licitud de beques realitzats.
- Tràmits en la inscripció a Camps de Treball de la Coordinadora d’Organitzadors de
Camps de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT). Total d’1 tràmit d’inscripció
realitzat.
- Tràmits per a l’obtenció del carnet d’alberguista i el carnet d’estudiant internacional. Total
de 2 tràmits per a l’obtenció del carnet realitzats.
- Matriculació a cursos de formació de l’Àrea de Joventut i d’altres àrees municipals. Total
de 102 inscripcions a cursos organitzats per l’Àrea de Joventut
- Derivacions a l’Oficina Municipal d’Habitatge. Total d’1 cas derivat.
- Assistència en l’elaboració de CV i cartes de presentació, creació de comptes de correu
electrònic i registre a portals virtuals de feina. Total de 16 assistències realitzades.
- Suport a la creació de 2 noves entitats juvenils: Associació Juvenil Cristinenca i Club de Futbol
Sala Santa Cristina d’Aro (assessorament, suport en els tràmits i sessió de la Zona Jove com
a espai de reunió).
Destinataris: Joves de 14 a 35 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Servei d’Ocupació Municipal,
Oficina Municipal d’Habitatge, Punt d’Igualtat, Serveis Socials, Escola de Música,
Biblioteca i Àrea de Joventut); amb la col·laboració de l’INS Ridaura, l’Escola Oficial
d’Idiomes (EOI) de Sant Feliu de Guíxols, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la
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Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya
(COCAT), el Consell Comarcal del Baix Empordà i el Departament d’Ensenyament.

❖ Punt d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària
(PIDCES)
El Punt d’Informació i Dinamització a l’INS Ridaura (primer temps d’esbarjo de
10:15 a 10:45h) ha permès donar a conèixer les accions, serveis i projectes organitzats per
l’Àrea de Joventut, facilitar la inscripció al Carnet Jove Municipal i sobretot recollir les
demandes de joves per a la programació d’activitats del següent curs acadèmic. Igualment el
trasllat a l’institut permet la detecció de problemàtiques i/o amenaces.
Durant l’any 2017, el PIDCES s’ha realitzat en 6 ocasions (2 cops per trimestre).
Destinataris: Joves de 12 a 17 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (d’Igualtat, Serveis Socials i Àrea de
Joventut); amb la col·laboració de l’INS Ridaura.

Línia de treball: Cuida’t
❖ Punt Jove de Salut
L’assessoria de Salut és un servei quinzenal obert a tota la població jove de Santa
Cristina d’Aro, a càrrec d’una agent de salut de l’Associació Comunitària Anti Sida del Baix
Empordà.
Dins dels serveis que s’ofereix a la Zona Jove trobem un espai dirigit a joves amb l’objectiu
d’oferir assessorament i informació sobre temes que tinguin a veure amb la salut en general,
el 2on i 4t dijous de cada mes, de 18.00h a 20.30h a la Zona Jove.
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Les activitats del programa son diverses, les més directes fan referència a la consulta
personal dels joves que venen a buscar informació d’algun tipus o bé amb algun problema
en concret. L’espai i el moment d’aquesta entrevista vindrà determinat per la demanda en
concret, per no delimitar espai i temps i així fer que la consulta sigui còmode i sobretot
confidencial.
D’altra banda es treballen temàtiques concretes al llarg de l’any a la Zona Jove, posant més
èmfasi en la difusió específica sobre aquestes temàtiques durant un període de temps, i
realitzant

tallers

i

xerrades,

amb

una

periodicitat

mensual,

aproximadament.

Les activitats del Punt Jove de Salut dirigides a joves s’ofereixen de forma trimestral,
s’organitzen conjuntament amb el Servei d’Intervenció Educativa (SIE) i es realitzen sota el
paraigua del Grup d’Emancipació Juvenil.
Durant el 2017 s’han treballat les següents temàtiques:
-

Cicle Noies, Islam i Racisme. Desmuntem estereotips! (en el marc del dia de la Dona
Treballadora – 3 sessions).

-

Cicle La Sexualitat més enllà de l’Heteronormativitat (en el marc del dia contra
l’Homofòbia – 3 sessions).
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-

Cicle Micromasclismes en la quotidianitat (en el marc del dia contra la Violència Masclista
– 3 sessions).

Resum de l’assistència a les activitats programades en el marc del Punt Jove de Salut, 2017:
Activitat

IES

SIE

Punt Jove

TOTAL

Noies, Islam i Racisme.

-

12

3

15

Desmuntem estereotips!
(1era sessió)
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Xerrada: Noies, Islam i

-

14

25

39

-

11

-

11

-

22

10

32

-

10

-

10

-

13

-

13

44

16

-

60

II Àgora de Joves

58

-

-

58

III Barbacoa Jove

-

16

39

55

Kits preventius i premis

-

-

180

180

-

-

9

9

8

-

-

8

Racisme. Desmuntem
estereotips! (2a sessió)
La Sexualitat més enllà de
l’Heteronormativitat (1era
sessió)
Col·loqui La Sexualitat més
enllà de l’Heteronormativitat
(2a sessió)
La Sexualitat més enllà de
l’Heteronormativitat
(3a sessió)
Stand Informatiu a Spring
Social Festival
Acompanyament preventiu a
Sortida Parc Port Aventura

saludables IV Corremenhir
(Correbars Festa Major)*
Pancarta Micromasclismes en
la quotidianitat (25N Dia
Violència Masclista)
Formació 1ers auxilis bàsics –
Voluntariat PIN 2017
TOTAL

490

Destinataris: Joves a partir de 14 anys
*Majors de 18 anys

17

Memòria Programa No et ratllis! Forma’t i Participa!
Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat, Serveis Socials i
Àrea de Joventut); amb la col·laboració de l’Associació Comunitària Anti Sida del Baix
Empordà.

❖ Punt Jove de Salut a l’INS Ridaura
El Punt Jove de Salut a l’INS Ridaura s’assumeix conjuntament amb l’Àrea de Joventut de
Castell- Platja d’Aro i va dirigit a alumnat de 1er i 2on cicle de GES. Les activitats
programades per l’any 2017 han estat les següents:

1) Xerrada història de vida: “Canvi de marxa” (consum de drogues i accidents de
trànsit)
Grups: 3r, 4rt ESO, UAC
Dates: 6 Abril de 2017
Qui: Mutual de conductors
Avaluació:
Desenvolupament:
Un dia abans de l’actuació, els tècnics de so van poder anar a l’IES i fer el muntatge
de llums i so. Es va desenvolupar al gimnàs, i van assistir els 3rs, els 4ts i els
alumnes de la UAC. Alguns professors es van quedar a l’aula.
Objectius:
-

Conscienciar sobre els accidents de trànsit

-

Fer prevenció en matèria de seguretat vial

Valoració:
El retorn de l’IES és molt positiu, tot i que creuen que és una activitat que hauria
d’anar a dirigida als batxillerats, que tenen més proximitat amb els carnets de moto i
cotxe.
És una activitat que suposa un cost a nivell econòmic i logístic important, que cal
ser-ne conscient i aprofitar el màxim l’impacte que proporciona. Després d’una
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activitat d’impacte, cal una estona per la reflexió i el recull de conclusions, que en
aquest cas va faltar. Així mateix, el retorn de l’IES anava en el mateix sentit, s’hauria
d’haver fet un treball previ i posterior, des de tutoria o des d’algun altre espai.

2) Obra de teatre social “Xq no contestes?”
Grup: 4rt ESO (55 alumnes)
Dates: 18/05/2017 de 13:30h- 14:00h
Qui: EdPAC
Avaluació:
Desenvolupament:
A l’obra de teatre social, hi van assistir un total de 55 alumnes de 4t ESO. Es tractava
d’una manera transversal els rols de gènere, estereotips, patriarcat,.. posant èmfasi en la
distància i els malentesos que provoquen les pantalles ( whatsapp, xats...) i com poden
accentuar els control, les violències de gènere i l’assetjament entre iguals. Es van fer 3
esquetxos (Perquè no contesta, Els videojocs, Les fotos de la Júlia..) després es van
dividir els alumnes en 3 grups, que van fer una reflexions en petit grup i , finalment,
una posada en comú conjunta.
Objectius:
-

Provocar i despertar consciències en relació al gènere i la relació entre iguals

a través de les pantalles.
-

Transformar i provocar el canvi social, emprant una metodologia

participativa, propera i creativa.
Valoració:
És una activitat molt

adequada

als participants. Cal destacar que les actrius són

educadores, que l’activitat està molt treballada des com es reben als alumnes, fins a la
reflexió final. Els temes que es tracten són claus, en el moment de desenvolupament vital
que es troben els adolescents. Els educadors són molt propers, amb un llenguatge molt
planer però a l’hora contundent. La resposta dels alumnes va ser molt bona, els va
interessar i els va fer reflexionar. Per tal de poder treure tot el profit possible a una
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activitat tan potent, és important plantejar-nos una prèvia i un posterior, que permetin a
l’alumnat assimilar i reposar tot el que han viscut.
Finalment, destacar que el temps va ser just i, el fet de ser a última hora, va trencar la
reflexió del moment. Es podria plantejar en un altre horari, per si s’allarga poder
aprofitar-ho.

3) Xerrada de prevenció de consum de drogues
Grup: 3er ESO i UAC
Dates:
3r A

07/03/17

14h a 15h

3r B

07/03/2017

13h a 14h

3r C

09/03/2017

13h a 14h

3r D

09/03/2017

10:45h a 11:45h

UAC

07/03/17

11:45h a 12:45h

Qui: Agent de salut
Avaluació:
El retorn de l’IES és correcte.
4) Obra de teatre “Ja n’hi ha prou”
Grup: 2n ESO
Dates: 10 de març a les 13h
Qui: teatracció
Avaluació:
En aquesta sessió hi va assistir la tècnica d’infància. El seu retorn és que l’obra no era
massa adequada, que la implicació dels tutors no era la desitjada (no hi eren la majoria).
D’altra banda, l’IES ens retorna que feia falta un treball previ.

5) Orientació acadèmica: entrega i dinamització del programa “I ara què?”
Grup: 4rt ESO (55 alumnes)
Dates: 28 d’Abril del 2017
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Qui: personal de Joventut
Avaluació:
Desenvolupament:
Només es va fer una sessió d’orientació que va consistir en l’entrega de tots els 4ts
junts, per problemes de calendari dels centre. Es va fer un presentació, més encarada a
la presa de decisions i objectius, i al final de la sessió es va fer un repàs de la guia i el
seu contingut.
Objectius:
-

Proporcionar informació i orientació acadèmica als alumnes de 4t.

-

Oferir un material editat amb les possibilitats del circuit acadèmic, llistat de
cicles, altres opcions, webs i telèfons d’interès...

Valoració:
Cal replantejar tot el programa, des de quina figura intervé, fins a les dates, si el material
s’edita o no s’edita, format paper, format digital, com es dinamitza a l’IES, si fa falta...
El retorn de l’IES és que el hi va bé als professors i a les famílies i que la sessió de
dinamització, cal que sigui per grup-classe no per tots els 4ts.
6) Taller d’Alimentació
Grup: 1r ESO
Data:
1r A

16/02/17

13h a 14h

1r B

15/02/17

13h a 14h

1r C

15/02/2017

14h a 15h

1r D

16/02/17

14h a 15h

1r E

13/02/2017

14h a 15h

Qui: Agent de salut
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Avaluació:
El retorn de l’IES és correcte.
7) Xerrada d’afectivitat i higiene
Grup: 2n ESO
Data:
2n A

26/04/2017

13h a 14h

2n B

24/04/2017

13h a 14h

2n C

27/04/2017

13h a 14h

2n D

27/04/2017

08:15h a 09:45h

Qui: Agent de salut
Avaluació:
Es van atendre un total de 93 alumnes. El retorn de l’IES és correcte.

Destinataris: Joves de 12 a 16 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat, Serveis Socials i
Àrea de Joventut); amb la col·laboració de Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, l’INS
Ridaura i l’Associació Comunitària Anti Sida del Baix Empordà.

❖ Agenda i Còmic de Salut, curs 2017-2018
El setembre de 2017, les àrees de Joventut de Castell-Platja d’Aro i de Santa
Cristina d’Aro varen editar de forma conjunta, per l’alumnat de l’Institut Ridaura, dos nous
recursos sobre temàtiques relacionades amb la salut: afectivitat i higiene, relacions entre iguals,
sexualitat, alimentació, hàbits saludables, consum de tòxics, accidents de trànsit i ciberaddicions:
-

550 u. d’Agenda Escolar genèrica amb informació puntual sobre la Salut,
dirigida a tot l’alumnat de secundària de l’INS Ridaura (1er i 2on cicle de GES).
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-

1.000 u. de Còmic il·lustrat amb informació específica sobre la Salut, dirigit a
l’alumnat de 2on cicle de GES (3er i 4t curs).

Destinataris: Joves de 12 a 16 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat, Serveis Socials i
Àrea de Joventut); amb la col·laboració de Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, l’INS
Ridaura i l’Associació Comunitària Anti Sida del Baix Empordà.

❖ Esport i Joves
Subcampionat del III Torneig Comarcal de Futbol Sala celebrat a Sant Antoni de
Calonge, Setmana Santa de 2017. Amb la participació dels espais joves de Castell-Platja
d’Aro, Calonge, Palamós i Santa Cristina d’Aro.
Destinataris: Joves de 12 a 25 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea d’Esports i Àrea de Joventut);
Servei d’Intervenció Educativa (SIE) Càritas Diocesana de Girona i l’Associació
Comunitària Anti Sida (ACAS) del Baix Empordà.
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Línia de treball: Participa
❖ Servei Comunitari 2017
El Servei Comunitari es concreta, en el municipi de Santa Cristina d’Aro, en un
projecte en el qual els i les joves de 4t d’ESO de l’Institut Ridaura es formen col·laborant
sobre necessitats reals de les àrees municipals de l’ajuntament (Biblioteca, Cultura, Esports,
Festes, Igualtat, Joventut i Participació) amb l’objectiu de donar suport a recursos, serveis i
activitats que al llarg de l’any es realitzen al municipi. Els i les joves han de realitzar un total
de 35 hores obligatòries de servei comunitari abans que finalitzi el darrer curs del graduat
escolar, podent participar en:
-

Recursos, serveis i activitats de curta durada (màxim de 15h per cada servei
comunitari).

-

Recursos, serveis i activitats de llarga durada (un sol servei comunitari de 35h).

El Projecte de Servei Comunitari amb l’alumnat de 4t curs de GES de l’INS Ridaura ha comptat
amb els següents serveis realitzats:
-

Trail Walker (Control i avituallament a la prova esportiva), 8h de voluntariat. Total
de 2 joves col·laboradors.

-

Parc Infantil de Nadal (Supervisar tallers i activitats lúdiques), 17h de voluntariat.
Total de 7 joves col·laboradors, els quals varen rebre formació de primers auxilis.
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-

Festa de Sant Jordi (Col·laboració en vestir capgrossos, cercavila i xocolatada), 7h
de voluntariat. Total de 5 joves col·laboradors.

-

Rua de Reis (figurant com a patge o timbaler/a), 4h de voluntariat. Total de 2 joves
col·laboradors.

-

MIC Futbol (Recepció, acompanyament, entrega d'aigües i obsequis als equips
participants, aplegapilotes, obrir i tancar vestuaris, etc.), 35h de voluntariat. Total de
2 joves col·laboradors.

-

Espai Nadó del Punt d’Igualtat (tasques administratives), 35h de voluntariat. Total
d’1 jove col·laborador.

Destinataris: Joves de 16 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Punt d’Igualtat, Biblioteca, Àrea de
Festes, Àrea d’Esports i Àrea de Joventut); amb la col·laboració de l’INS Ridaura i el
Departament d’Ensenyament.

❖ Programa Carnet Jove de Santa Cristina d’Aro 2015-2018
El Carnet Jove va néixer l’estiu de 2013. L’any 2017 s’ha tancat amb 282 socis/es i
41 establiments col·laboradors de la Vall d’Aro (Santa Cristina d’Aro, Platja d’Aro i Sant
Feliu de Guíxols) s’han adherit a la campanya del Carnet Jove.
- Aplicació de descomptes o avantatges a joves d'entre 14 i 31 anys de Santa Cristina d’Aro.
- Instrument per incentivar el comerç local entre el sector juvenil.
- Contribueix activament en un projecte per als joves de Santa Cristina.
- És mitjà de reconeixement social.
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- Difusió efectiva i gratuïta per negocis i comerços del municipi.

Destinataris: Joves de 14 a 31 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Promoció Econòmica, Àrea
de Cultura, Punt d’Igualtat, Àrea d’Esports i Àrea de Joventut); amb la col·laboració de
l’Agència Catalana de la Joventut i del teixit associatiu i empresarial de Castell-Platja d’Aro,
Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro.

❖ Pressupostos Participatius de Joventut 2017
A la trobada celebrada el 08/09/2016, l’Assemblea de Joves constituïda per 10
persones va consensuar les següents propostes:
1.- Activitat festiva d’un dia (tarda/vespre/nit/matinada) dirigida als i les joves de la
Vall d’Aro, coincidint amb la Fira d’Entitats 2017  Servei de barra de l’SPRING
SOCIAL FESTIVAL, que se celebrarà el dissabte 27 de maig al Pavelló d’Esports
de les 11 del matí a les 2h de la matinada. La barra subministrarà begudes amb i
sense alcohol a l’esdeveniment.
2.- Canvis en la programació de la Festa Major: Contractació de 2 grups pel dissabte
nit (Festucs i Tutú Keké)
Destinataris: Joves a partir de 16 anys i persones adultes

26

Memòria Programa No et ratllis! Forma’t i Participa!
Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Participació, Àrea de Joventut); amb la
col·laboració de la Comissió de Joves de Santa Cristina d’Aro (Colla de Carnaval Blaus &
cia, SIE Càritas, ACAS Baix Empordà, Associació Joves Gambians, JERC Vall d'Aro,
Associació Juvenil Cristinenca, Minyons de Santa Cristina, Colla de percussió Els
Percunautes i joves a títol personal).

❖ Comissió de Joves
La Comissió de Joves és un punt de trobada per entitats i joves del municipi.
L’assemblea de la comissió pretén acostar les polítiques de joventut al major nombre de
joves del municipi, i, incidir sobretot en les franges d’edat de 16 a 30 anys.
Les entitats i col·lectius juvenils o amb representació juvenil són el millor mitjà per a poder
aplicar d’una manera objectiva, real, participativa i democràtica les polítiques locals de
joventut. La creació d’una COMISSIÓ DE JOVES formada per les associacions juvenils
de Santa Cristina d’Aro pot facilitar
•

Un punt de trobada, de coordinació, de cooperació i d’intercanvi que permet la
creació de projectes conjunts.

•

Una estructura democràtica de representació i participació juvenils que incorpora
diferents models i les inquietuds de la gent jove.

•

Un òrgan independent de l’administració, que compta o pretén comptar amb el seu
reconeixement i suport.
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•

Un representant vàlid per dialogar amb l’administració en tots aquells temes que
afecten la joventut que permet fer arribar a l’administració i a la societat les
demandes i opinions de les associacions juvenils i de la gent jove.

La Comissió de Joves té el suport de l’Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro.
La Comissió de Joves de Santa Cristina d’Aro ha planificat, organitzat i executat les
següents activitats per a l’exercici 2017:
-

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 de 55 participants.
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-

IV Corremenhir (Correbars Festa Major), total de 180 participants.
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-

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.

-

Nit Jove (Festa Major), contractació 2 grups de música (Festucs i Tutu Keké)

-

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).

Destinataris: Joves de 12 a 30 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Participació, Àrea de
Joventut); amb la col·laboració de la Comissió de Joves de Santa Cristina d’Aro (Colla de

30

Memòria Programa No et ratllis! Forma’t i Participa!
Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro
Carnaval Blaus & cia, SIE Càritas, ACAS Baix Empordà, Associació Joves Gambians,
JERC Vall d'Aro, Associació Juvenil Cristinenca, Minyons de Santa Cristina, Colla de
percussió Els Percunautes, Club de Futbol Sala Santa Cristina i joves a títol personal.

❖ Sortida a Port Aventura
La sortida a Parc Port Aventura es va realitzar el mes de maig de 2017 amb la
participació de 60 joves i 3 educadors acompanyants.
Destinataris: Joves de 12 a 20 anys
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Joventut); Servei
d’Intervenció Educativa (SIE) Càritas Diocesana de Girona i l’Associació Comunitària Anti
Sida (ACAS) del Baix Empordà.
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❖ II Àgora de Joves
L’Àgora de Joves és una jornada que consisteix en una dinàmica de grup dirigida a
joves de 4t d’ESO de l’INS Ridaura, organitzada per les àrees de Joventut de Castell-Platja
d’Aro i Santa Cristina d’Aro (Xènia Soler i Pol Vancells), SIE Vall d’Aro (Raquel Moreno i
Noélia Urdininea) i ACAS Baix Empordà (Maria Conchillo i Núria Lisbona); amb la
col·laboració de l’INS Ridaura.
En el marc del Projecte de Servei Comunitari que l’INS Ridaura realitza al llarg de tot l’any
el amb els alumnes de 4t d’ESO, els i les professionals de Joventut de la Vall d’Aro
proposem, a final del curs, una jornada pràctica d’un matí que pretén debatre obertament,
sense condicionants ni cap tipus de pressió sobre la nostra condició de joves en el context
d’una societat heteropatriarcal.
La II Àgora de Joves, celebrada el dijous 15 de juny de 2017 de les 09:00 a les 15:00h, va
proposar els següents eixos de treball:
-

Prostitució

-

Heteronormativitat

-

Igualtat
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Es va realitzar una dinàmica de grup per a cada eix i finalment es va fer una última sessió
grupal per posar en comú l’experiència viscuda al llarg de la jornada.
Destinataris: alumnat de 4t curs de GES, 55 joves de 15 a 16 anys.
Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Joventut); amb la
col·laboració de Ajuntament de Castell-Platja d’Aro (Àrea de Joventut), Servei
d’Intervenció Educativa (SIE) Càritas Diocesana de Girona, l’Associació Comunitària Anti
Sida (ACAS) del Baix Empordà i l’INS Ridaura.
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❖ Campus Jove d’Ajudants de Monitor/a
El Campus Jove és una iniciativa que combina la vessant lúdica amb la vessant
formativa, donant una primera experiència com a monitors/es a joves durant les vacances
d’estiu. Molt bona valoració del Campus 2017. Es tornarà a oferir l’experiència per a l’estiu
2018.
Destinataris: Joves de 12 a 16 anys
Agents implicats: Empresa Anncon Oci i Lleure S.L., amb el suport de l’Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro (Àrea de Joventut).

❖ Cessió de la Zona Jove a entitats locals i de fora del municipi
Durant el 2017 l’Àrea de Joventut a realitzat la cessió de la Zona Jove a entitats
locals i de fora del municipi. D’aquesta manera s’afavoreix la creació d’un espai ben equipat
a disposició d’entitats i agrupacions que vulguin realitzar qualsevol tipus d’activitat lúdica,
social, cultural L’Àrea de Joventut ha realitzat cessió a les següents entitats:
-

Agrupament Escolta i Guia Pere Quart (Barcelona)

-

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

-

Associació Esportiva Matxacuca

-

Associació de Joves Gambians

-

Club Atlètic Santa Cristina

-

Colla Castellera Els Minyons de Santa Cristina d’Aro

-

Colla Carnavalesca Daki Dallà
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-

Creu Roja Guíxols-Vall d’Aro

-

Associació de Dones Ermessenda

-

Club Patí Cristinenc

-

Unió Esportiva Llagostera

Agents implicats: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (Àrea de Joventut) i entitats locals i
de fora del municipi.

35

Memòria Programa No et ratllis! Forma’t i Participa!
Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro

3.- ESTRUCTURA TÈCNICA DEL SERVEI LOCAL DE JOVENTUT

Nombre

Gènere

Lloc de treball

Hores setmanals de

Tipus de

dedicació

contractació

Indirecta
1

Home

Coordinació de l’Àrea
de Joventut

35 hores (1)

Adjudicació de
Contracte de Serveis
de durada
determinada

Coordinació Aula

Indirecta

d’estudis Forma’t i
1

Dona

Participa! adherida a
l’Institut Obert de
Catalunya (IOC)

15 hores (2)

Categoria laboral

Econòmicament
Dependent

02/10/2017

31/12/2017

Treballador

Ensenyament
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31/07/2018

Ensenyament

Contracte Menor

Contracte renovat per tot l’exercici 2018

01/03/2015

933.9 Altres Activitats

933.9 Altres Activitats

(2)

Data final

Autònom

Adjudicació de

El 20% del total d’hores setmanals es dediquen al programa Espai Educatiu Forma’t i Participa!

Data d’inici
Treballador

Autònom

(1)

Període de contractació
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5.- DESPESES DEL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL

RESUM DESPESES PLA D'ACTUACIÓ ANUAL 2017
Import -

No et ratllis! Forma’t i Participa!

despesa del
Servei local de
Joventut

Forma’t
Programa PFI-PTT 2017

11.500,00 €

Horticultura Ecològica: Iniciació i Gestió Comunitària

Conveni Càritas Diocesana Girona. Servei d'Intervenció

150,00 €

3.000,00 €

Educativa (SIE)

Curs d'Anglès - nivell Intermig i avançat (B1 i B2)

1.050,00 €

Curs d'Anglès - nivell inicial (A2)

990,00 €

Curs de Manipulació d'Aliments

150,00 €

Curs d'Atenció Sanitària II

855,00 €
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Curs de ràdio especialitzat en Ràdio Fórmula

1.102,50 €

Curs de Percussió

300,00 €

Material Curs de Percussió

589,51 €

Informa’t i Ocupa’t
Materials i Difusió Punt d'Informació Juvenil de la Zona Jove

400,00 €

Cuida’t
Conveni ACAS. Dinamització dels projectes i les accions del Punt

3.000,00 €

Jove de Salut

Obres de teatre a l'INS Ridaura. Punt Jove de Salut

538,00 €

Materials tallers, xerrades i dinàmiques de grup

800,00 €

Agenda i Còmic de Salut

3.856,00 €

Participa
Sortida al Parc Port Aventura

2.697,55 €

Marxandatge Comissió de Joves

665,69 €

38

Memòria Programa No et ratllis! Forma’t i Participa!
Àrea de Joventut de Santa Cristina d’Aro

Campus Jove d'Ajudant de Monitor/a

200,00 €

II Batucada Jove - Festa Major

500,00 €

III Barbacoa Jove - Àrea de Joventut i Comissió de Joves

150,00 €

Concert Jove a l'Spring Social Festival (Fira d'Entitats)

1.000,00 €

Estructura tècnica del servei
Coordinació de l’Àrea de Joventut

36.620,02 €

Coordinació Aula d’estudis Forma’t i Participa!

3.724,38 €

Total despeses del Servei Local de Joventut per al Pla

73.688.65 €

d'actuació anual 2017 - PLJ

Santa Cristina d’Aro, 19 de gener de 2018.
Sònia Pujol Valls
Regidora de Joventut de Santa Cristina d’Aro
Pol Vancells Roldós
Tècnic de Joventut de Santa Cristina d’Aro

39

