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a. Sociograma

Construint el Sociograma...
Febrer – maig de 2016

A continuació us presentem l’última versió del Sociograma de la realitat juvenil de Platja d’Aro,
una eina treballada i elaborada durant el procés de diagnosi, durant els mesos de febrer a abril
de 2016. El sociograma ha estat alimentat, contrastat, modificat i complementat amb les
aportacions i comentaris de diverses persones vinculades al treball amb joves i entitats del
municipi.

Aquesta eina permet durant la diagnosi identificar actors i espais a qui informar i convidar a
participar en el procés.
A totes, volem donar-los les gràcies.

El sociograma...
•

És una representació gràfica d’actors i relacions que s’esdevenen en un context i moment
determinats.

•

No és un document final de resultats. És una eina, un document de treball. S’utilitza
habitualment en investigació social. El sociograma es va construint i revisant amb l’avanç del
procés i permet una aproximació a una realitat i un determinat context.

•

Aquest sociograma s’ha elaborat a partir de la informació recollida a diverses sessions realitzades
en el procés de diagnosi, principalment en la primera fase del procés, interna, i per tant hi ha
participat principalment tècnics/ques i personal municipal.

•

El sociograma mostra:
– Actors institucionals i equipaments (formes rectangulars).
– Actors socials: grups formals com són les entitats i associacions, i col·lectius i grups
informals (formes ovalades). En gris, aquells no actius actualment.
– Relacions entre agents i/o espais (mitjançant línies connectores, que poden ser
contínues o discontínues segons la intensitat i tipologia de relació).
– Agrupacions d’agents d’un mateix àmbit o que formen un grup d’acció (forma
rectangular o ovalada segons la tipologia dels agents que en formen part, i de línies
discontínues).
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El sociograma de la realitat juvenil de Castell – Platja d’Aro – S’Agaró
A la base del sociograma hi trobem els actors o agents socials, aquells formats i impulsats per la ciutadania, i els representem amb forma ovalada.
S’hi poden diferenciar 2 tipus d’agents:
-

les associacions: amb línies
contínues són espais formals
de relació i participació,

-

els grups i col·lectius informals:
es representen amb línies
discontínues.

Presentació del Sociograma dels actors i agents institucionals i socials en l’àmbit jove del municipi:
En primer lloc, i començant per l’esquerra hi trobem diverses entitats d’àmbit esportiu. Per mostrar
aquesta coincidència o treball en un mateix àmbit, s’agrupen amb línies discontínues de ratlles i punts.
Aquest és el grup més nombrós d’agents socials identificats. Seguidament, destaquen també les Colles
de Carnaval (que no s’han mencionat de forma individualitzada), i trobem també un grup d’entitats
d’àmbit polític.
Altres entitats del municipi en què participen joves són Arocinema, el Casino Castellarenc i l’Associació
del Pessebre Vivent de Castell d’Aro. Aquestes entitats actuen principalment en l’àmbit de la cultura i la
dinamització social. També incorporem en aquest grup el Centre Avenir Fanalenc (CAF), l’espai on
acostumaven a fer reunions un grup de joves que l’últim any van dur a terme diverses trobades i
reunions per promoure una entitat de joves al poble, si bé malgrat interès d’alguns dels joves, no es va
acabar conformant l’entitat.
S’ha optat per no aglutinar un àmbit diferenciat. Dues d’aquestes entitats (el Casino Castellarenc i l’Ass.
de Pessebre vivent de Castell d’Aro), tenen per àmbit d’actuació el nucli de Castell d’Aro.
Les relacions entre els actors socials i les àrees de l’ajuntament es mostren majoritàriament amb línies
discontínues ja que són de caràcter puntual, amb els grups de joves informals o que ja no són actius. En
els casos d’associacions formals, com el Casino Catellarenc o Arocinema aquestes relacions són també
de caràcter formal; la col·laboració per part de l’ajuntament es materialitza via subvenció econòmica i
cessió d’espais.
A la part superior del sociograma, i de dalt a baix trobem representats aquells serveis i institucions
d’àmbit supralocal, com l’Institut o el PFI – serveis de l’àmbit d’educació i formació i inserció adreçats a
població jove de diversos municipis-, o els Mossos d’Esquadra, que participen juntament amb diferents
àrees del govern municipal en la Comissió per la Promoció de la Convivència.
A continuació, sota aquests 3 agents, es representen les diferents àrees / regidories de l’Ajuntament que
interactuen directament amb el col·lectiu de joves del municipi: Esports, Joventut, Benestar Social,
Educació Desenvolupament Comunitari, Cultura i Policia Local (totes elles membres de la Comissió per
la Promoció de la Convivència del municipi abans esmentada i que les engloba amb una línia
discontínua). També les àrees de Promoció Econòmica i Turisme.
Sota les diferents àrees hi trobem diversos equipaments: el Pavelló Municipal d’Esports, el Casal Jove i
el Punt Jove de Salut que s’ubiquen dins l’espai del Pavelló i per aquest motiu comparteixen part de la
seva àrea, la Biblioteca, el Centre Cívic, i el Casal d’Estiu. En tots aquests espais i equipaments es
promou una oferta d’activitats o serveis també per la població jove del municipi, amb intensitats i
periodicitats diverses.
Les línies contínues mostren la dependència o vinculació orgànica de cadascun d’aquests espais amb
les diferents àrees i regidories de l’Ajuntament. Les relacions de menor intensitat o febles es mostren
amb línies discontínues. Per exemple, s’ha plasmat així la relació Joventut-Institut, que es considera
podria millorar, o també la relació amb el Casal d’Estiu per dur-se a terme a l’espai del Casal Jove durant
l’estiu.

b. Informe Resum Sessió de Treball amb tècnics i tècniques de l’àrea, 13/11/15

PRESENTACIÓ
Sessió de treball amb l’equip tècnic de l’àrea de joventut en el marc de l’elaboració de la Diagnosi del Pla
Local de Joventut. La sessió té per objectiu principal conèixer l’Àrea de Joventut i els seus per què, com i
què, per part de les persones que la conformen i per tant des d’una mirada interna.
El taller esdevé un moment de trobada i presentació del procés i també de l’equip encarregat del suport
tècnic extern al procés.
La sessió, amb una durada de 2h, es va plantejar en 2 moments:
1.

2.

moment de treball en parelles o trios en què de forma conjunta s’elaboren “mapes mentals” amb
els elements clau que conformen l’Àrea de Joventut i posteriorment l’elaboració d’un “prototip” a
partir de les idees plantejades.
Moment de treball individual o en parella, per identificar les Debilitats, Fortaleses de l’Àrea
(internes) i Amenaces i Oportunitats de l’Àmbit (externes).

Al finalitzar la sessió, es va fer el tancament, i es féu un plantejament comú de referències per contrastar
la informació: quines podrien ser les properes entrevistes a realitzar per continuar la diagnosi.

PARTICIPANTS
A la sessió hi han participat 7 professionals de l’Àrea de Joventut:
Gerard Llandrich, Marta Poyatos, Mónica Garcia, Ricard Borràs, Sandra Armas, Sara Gonzalez, Tània
Cárdenas.

RESULTATS DEL TALLER
PROTOTIPANT L’ÀREA DE JOVENTUT
Els prototips són representacions de l’Àrea de Joventut, que mostren els elements principals o elements
clau a partir dels elements utilitzats per la seva construcció i que es mostren a continuació:
Prototip núm. 1:
El centre de la figura representa l’àrea (esfera), i a
sobre una caixa que n’és el motor.
Connectats o units al centre trobem els joves, de
diferents llargades (espaguetis) perquè també els
joves són diferents, no són tots iguals.
També es representen les seves necessitats
(bastons de colors) i els projectes que donen
resposta a aquestes necessitats (amb els gomets a
l’extrem). Així doncs, els diferents projectes
responen a les necessitats dels joves i sorgeixen de
l’àrea.
Finalment, els diferents elements – necessitats,
projectes, joves-, estan connectats per una llana
que representa la unitat i el treball en xarxa.

Prototip núm. 2:

En aquest prototip es mostra la J com la
representació o identificació de Joventut. En
aquesta J s’hi poden identificar els diferents i
variats projectes que es duen a terme
adreçats als joves: acompanyament, esport,
formació, cartellera, creativitat...
Al voltant d’aquesta àrea hi ha els
professionals, que treballen en xarxa,
representant el fil que els uneix la forma de
treballar, la nostra mirada i el projecte sòcioeducatiu que ho engloba tot.
Des de l’àrea pensem en els joves, com els
visualitzem i també com els joves ens miren
a nosaltres.

Prototip núm. 3:

Aquesta figura en forma de cor representa
l’Àrea de Joventut. De diferents colors i
modelada per les mans de les persones que
hi treballen que l’han construït de forma
col·lectiva. Les persones són centrals en
aquest prototip: els i les professionals, els
propis joves i també mares, pares, famílies...
i per tant simbolitza també una munió
d’interrelacions.
Els pals representen les artèries que entren i
surten.
El cor com a motor i també com l’amor per
acompanyar i l’acompanyament en el
creixement.

PROTOTIPANT L’ÀREA DE JOVENTUT (reflexió en grup inicial):
els PER QUÈS i els COMS de l’Àrea – mapes mentals inicials
Mapa mental – prototip 1: Àrea de Joventut
PER QUÈ:
o Joves 15-29 anys, períodes de canvis i decisions
importants
o Per ajudar a créixer
o Per acompanyar
o Per ajudar
o Descobriment
o Recolzament
o Entreteniment: salut, esport
o Oci
o Formació
o Informar – assessorar
o Primers contactes laborals
o Per satisfer necessitats

COM:
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Habilitats socials
Treball de les emocions
Referents
Amplitud
Valors
Benestar
Contacte relació
Difusió

Prevenció
Treball amb xarxa
Serveis:
 Espai jove
 PIJ
 Activitats àrea
 Punt jove salut
 Formació / món laboral – projectes
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Mapa mental – prototip 2: Àrea de Joventut
L’equip: treball en xarxa
Objectiu: missió p.soc (acompanyar procés vital, valors, habilitats i necessitats)
Com: projectes (valor humà) i aportació
Institut. Objectiu: donar-nos a conèixer, connectar, informar
El Jove (com a protagonista)
Projectes:
• Projecte socioeducatiu (ha. de vida, teatre, prevenció, tallers...). Inici... ho engloba
tot!
• Punt Jove de Salut. Obj: prevenció i sensibilització (orientació – assessorament)
• Casal Jove (Espai El Cercle). Obj: potenciar vincle, inquietuds, motivació, activitat,
acció, habilitats socials i personals.
• PIJ (informació) Obj: informar i assessorar als joves
o CJM
o Atenció Directa
• Formació i orientació. Obj: formar, obrir sortides als joves (formacions).
• Assessorament: guia I ara què?
No t’aturis, desatura’t.
P.C. – PFI, JPO, ocupacionals, Programes Integrals...

Mapa mental – prototip 3: Àrea de Joventut
-

-

-

Les persones
o Les famílies:
 Joves!
 Mares
 Pares
 Germans
o Equip de professionals de l’ajuntament:

Joventut!
 Serveis socials
 Policia local
 Centre Cívic
 Infància
 Esports
 ...
o de fora l’ajuntament
Valors
o salut




-

Espais
o Espai El Cercle
o PIJ
o Despatx Àrea

-

Acompanyament / creixement
o Emocions
o Passat – present – futur (ull! en construcció!)
o Motivació, frescor, renovació, transformació
o ...

física
mental
relacional

Projectes
o EJ
o PIJ
o Punt Jove de Salut
o PFI-PTT
o ...

-

1.

ANÀLISI DAFO DE L’ÀREA DE JOVENTUT

En aquest anàlisi es plantegen dos eixos: 1. Elements positius i negatius (o mancances, a millorar...); i 2. intern (debilitats i fortaleses) i extern (amenaces i
oportunitats) .

FORTALESES:

OPORTUNITATS:

-

Recursos
o humans
o econòmics

-

L’equip de professionals
o diversitat
o gran equip, quantitat personal de l’àrea
o persona a persona
o creure en el que fem
o molt ben preparat
o potencial personal de l’àrea
o capacitat d’adaptació als canvis
o creativitat

-

Projectes amb els joves
entre fortaleses i oportunitats:
-

Formació
El vincle

-

Franja d’edat àmplia
Són la canya, els joves
El “clic”
Subvencions garantia juvenil
Treball comarcal

-

Consolidació equip
Centre Cívic (Castell)

-

Oferir el nostre talent
Reconeixement positiu i general
Ser els millors obrint portes creatives
Fer activitats atractives als joves (oci, cultura, lleure), ser punters!

DEBILITATS:
-

Arribar als joves
Dificultat per arribar a una franja d’edat / amb el col·lectiu de noies
Participació
Noies

-

Els espais: un espai dins un altre. Espai Jove dins Palau d’Esports
(que afecta tant per qüestions de visibilitat com d’accessibilitat)

-

Canvi i renovació constant (dinàmiques joves)

-

Temes no resolts de l’equip
Entre debilitats i amenaces:
- 3 nuclis de població
- Imaginari col·lectiu de l’Àrea
- Límits
- Planificació (llibertat)

AMENACES:
-

DES - coneixement / - informació (canals)
Experiències prèvies, prejudicis (per part dels joves)

-

Situació de la societat actual
Prejudicis de la societat vers els joves
Una idea equivocada de joventut
El jove avui en dia (...) ni – ni.
Desencís / desmotivació (dels professionals i dels joves)
Rum – rum de la població
Soroll extern
Falses creences

-

Poc reconeixement de l’àrea
LRAL (legislació, retallades)

c. Informe Resum “ Passejades de Diagnosi”

PREGUNTEM A JOVES A L’ESPAI PÚBLIC - RECULL DE LES APORTACIONS I IDEES RECOLLIDES
Els mesos de març i abril es van dur a terme en diverses ocasions, les “passejades de la diagnosi”.
L’objectiu era ben simple, sortir al carrer a preguntar als joves, a l’espai públic, per tal de poder recollir les
opinions i percepcions d’un major número de persones, de diferents perfil (d’edat, sexe, origen,
interessos...), per tal d’ampliar el nombre i també el perfil de persones informades i participants al procés de
diagnosi.
Les sortides tenien també una voluntat informativa, per tal d’explicar als i les joves que s’estava duent a
terme el procés, i els canals i moments per poder-hi participar, més enllà de la trobada a l’espai públic
d’aquell precís moment (facebook, sessió amb entitats, activitat de co-creació...).
En aquestes intervencions a l’espai públic, es demanava als joves informació sobre:
Els hàbits i preferències com a joves, per tal de conèixer-los, dibuixar una mica el perfil personal, alhora
de trencar el gel.
L’opinió sobre el poble: en clau positiva i negativa, tant allò que els agrada, el que troben a faltar o
canviarien...
Coneixement de l’àrea de joventut i els serveis de l’ajuntament per a joves.
En total, s’han fet 3 passejades en què hem parlat amb 21 joves, 9 dels quals viuen a Platja d’Aro. I 12 joves
veïns d’altres municipis que es desplacen sovint a Platja d’Aro, dels quals 2 treballen al municipi.
Han estat accions útils per recollir percepcions, opinions i idees de joves que no s’acostaven o coneixien
l’activitat promoguda per l’ajuntament o el propi procés de diagnosi. A continuació presentem les aportacions
recollides amb les passejades (3 dies diferents). Les respostes s’agrupen per la zona del poble on es van
recollir les opinions dels / de les joves.

Zona biblioteca:


4 joves: noies, de 14 anys. Veïnes de Platja d’Aro.
o Sobre les activitats que els agrada fer o aficions “no gaire res”, ja que segons diuen “està molt
mort”. A l’estiu van a la platja i al Magic Park.
Tornant a preguntar sobre què fan per passar el temps, trobar-se, estar amb les amigues, fer
sessions de fotos amb mòbil o càmera.
o Sobre Platja d’Aro, diuen que falten activitats per fer, espais per joves, ja que segons elles “no hi
ha res a banda de botigues”.
o Sobre els serveis de l’àrea de joventut, comenten que sí que coneixen el Casal però els seus
pares no els deixen anar-hi, ja que hi ha nois fumant a la porta.
o Idees o propostes:
 Llocs per fer pícnic
 Camp de futbol, amb grades
 Activitats de repàs, suport a l’estudi.



3 joves: 2 noies i 1 noi, de 20 - 22 anys. Veí i veïnes de Platja d’Aro.
o Una de les joves treballa (d’animadora socio-cultural en equipament turístic amb infants i joves)
, i els altres dos combinen estudis -a Girona- i feina (a negocis de la família, en els àmbits del
comerç i restauració).
o En relació a les aficions i activitats, comenten que a Platja d’Aro hi ha poca oferta, es fan
poques activitats. Una de les joves comenta que s’ha apuntat a tallers de cuina i anglès, que els
altres dos joves desconeixien que s’haguessin fet. En aquest sentit, comenten que un dels
problemes del poble és segurament que la informació no arriba als joves, i que molta gent no
s’assabenta d’allò que fan, alhora que consideren que caldria ampliar l’oferta i obrir-les o animar
més joves a participar.
o En relació al municipi, entre les mancances assenyalen: espais on trobar-te amb altres joves.
Només 1 dels 3 joves coneixia el Casal de joves ubicat al pavelló, però considera que “no crida”
per l’ambient principalment.
També, comenten que es podria treure més rendiment al Centre Cívic, on comenten que hi ha
moltes aules però no s’hi fan activitats per joves, només per gent gran.
D’altra banda, en relació a la feina, consideren que si busques feina i vols treballar en trobes,
ell/es no viuen com a problemàtic aquest aspecte.
o Idees o propostes:
 Fer cursos de formació. Consideren que hi ha molta gent que no sap què vol, fet que és
un problema pels joves a l’hora de definir i decidir el seu futur a nivell d’estudis o feina.
 Ampliar o millorar i adequar zones verdes perquè s’hi pugui estar. En aquest punt, una
de les joves comenta que en una ocasió van demanar la clau per poder fer ús d’una
barbacoa però no els la van deixar.
 Millorar el facebook, posar més entrades amb fotos...
 Més activitats per joves: a nivell associatiu, i també a nivell de l’ajuntament, fires per
joves...
 Arreglar els carrers i voreres de Platja d’Aro, que estan molt malament.

Zona centre (passeig):
4 joves: noies, de 17 i 18 anys. Veïnes de Palamós.
Joves que vénen a Platja d’Aro habitualment, a comprar roba i passejar sobretot.
Sobre el municipi, la seva opinió és molt positiva, diuen que està molt bé, hi ha moltes botigues i és maco.
Es desplacen amb moto o bus
Idees:
espai per joves (no coneixen que n’hi hagi)
organitzar una festa al pavelló.
1 jove: noi, major de 35 anys, treballa en un comerç de Platja d’Aro i és veí de Sant Feliu.
Coneix principalment a joves que practiquen o els agrada el skate ja que treballa en una botiga on es ven
material per aquest esport.
Sobre el municipi, temes que podrien millorar-se serien la il·luminació del skate parc, una pràctica de joves
principalment entre 16 i 22 anys, que tenen en aquest espai del municipi un punt de trobada important, ja
que no només hi van joves de Platja d’Aro o Castell, sinó també de poblacions properes com Sant Feliu o
Palamós.... Alguns també patinen a carrers o places.
Part dels joves que practiquen skate no han estat o no són afortunats amb els estudis, però practicar aquest
esport els agrada i els ajuda també.
Sobre què troben a faltar els joves, considera que potser esdeveniments i activitats pels joves.
Idees/proposta: es podrien organitzar activitats des de les botigues, quan es fa comerç al carrer, i aprofitar
així que hi ha els carrers tallats.
Per exemple, les botigues d’esports podrien organitzar diverses activitats (posar rampa per patinar, crossfit,
curs d’obstacles...), activitat que promouria alhora que les diferents botigues esportives s’unissin per
organitzar-ho.
Millorar el skate parc, cuidar-lo, mantenir-lo.
2 joves: nois, de 15 anys, veïns de Sant Feliu.
Els agrada passejar, jugar a futbol i anar al Casal de joves, en són usuaris puntualment.
No aporten idees de millora o propostes per al municipi.
1 jove: noia, de 17 anys, veïna de Sant Feliu.
Li agrada sortir amb els amics
Acostuma a venir a Platja d’Aro a les botigues, per sortir a la nit, hi ha més ambient.
No comenta idees o propostes.
1 jove: noia, de 17 anys, veïna de Platja d’Aro.
Li agrada la música, cantar i ballar. Va a l’escola a un altre municipi, no coneix gaires joves de Platja d’Aro,
acostuma per tant a fer les activitats extraescolars i sortir amb companys/es de l’escola.
No té gaire informació del que hi ha a Platja d’Aro pels joves, i no té coneixement de les activitats de l’àrea o
del casal.
Pel que fa a millores, comenta que millorar la informació i la comunicació i fer coses perquè els joves es
coneguin i activitats, sobretot a l’hivern.
2 joves: noies, de 15-16 anys, veïnes de Platja d’Aro.
Els agrada estar amb les amigues, la música, anar a la platja a l’estiu i practicar esports (ho fan com a
extraescolars).
Sobre el poble, elements a millorar: hi ha poques coses per joves, no hi ha espais de trobada ni gaire
moviment.
Idees o propostes:
organitzar activitats per joves,
facilitar un espai alternatiu per practicar esports quan no es pot entrenar al pavelló,
organitzar unes barraques joves per la festa major
ajudar als joves a la recerca de feina, costa molt trobar feina quan no has treballat mai, sobretot pels joves
de 16 anys.
Zona skate park:
4 joves: nois, de 18 - 22 anys, veïns de Caldes, Calonge. Un d’ells treballa a Platja d’Aro, a un restaurant.

Joves que vénen a Platja d’Aro a patinar i practicar skate, i a treballar. Alguns han estudiat a l’Institut
Ridaura i tenen amistats al poble.
Els agrada patinar, anar amb bici i dibuixar, sobretot.
Vénen a Platja d’Aro per sortir de festa i anar a la platja.
Plantegen diverses millores que podrien fer-se a l’espai i l’equipament del skate per millorar-lo i adequar-lo,
consistents en: canviar 2 llums taronges que hi ha actualment per llums blanques, com la majoria de llums.
Quan plou, l’espai s’inunda i no va la llum, que triguen uns dies a arreglar.
Finalment, comenten que els lavabos que hi havia estaven molt bé, fins que uns joves ho van trencar i ara
estan tancats.
I que les caravanes que estacionen al costat de l’espai (algunes) buiden els dipòsits de les aigües brutes al
costat de la font i fa molta pudor, és molt brut. Caldria doncs més vigilància i informació perquè està prohibit
però molts ho fan.
Propostes / idees: En relació al municipi no plantegen altres propostes o idees de millora, ja que segons
comenten “Platja d’Aro ja té de tot, si no vius aquí està molt bé: compres, passejar, molta feina a l’estiu,
platja...“.

Reflexions finals:
En total s’han fet 3 passejades a Platja d’Aro. A la primera – per la zona del centre-, vam entrar amb
contacte amb diversos joves (sols o en grup), però cap dels quals vivia al municipi. Tots havien vingut des
d’altres poblacions veïnes, atrets principalment per l’oferta comercial i de restauració. En general, els i les
joves d’altres poblacions amb qui hem interactuat en el marc d’aquesta acció, tenen una molt bona opinió
Platja d’Aro, i en valoren sobretot l’oferta de serveis, comercial, d’oci... i alguns dels seus espais o
equipaments com la zona de l’skate parc.
Pel que fa a joves del municipi, l’ús de l’espai públic no és gaire intens, tal i com s’havia apuntat per part de
professionals de l’Àrea de joventut. Alguns joves practicant esport fora del pavelló o a l’espai a prop de la
biblioteca, on també es reuneixen alguns grupets al voltant de la masia. Entre els i les joves del municipi, les
principals mancances que s’han identificat tenen a veure amb l’oferta d’activitats i espais de relació i trobada
dels i per als joves del poble.
També apareix com un element a millorar la informació i el coneixement que tenen els i les joves dels
serveis i activitats adreçats a ells/es. Alhora, destacar que si bé la majoria de joves de Platja d’Aro coneixien
el Casal de joves, no tots en tenien coneixement, i tot i conèixer-lo per a la majoria aquest no és (encara) un
espai de referència.
Finalment, esmentar que també es volien recollir opinions joves en un espai a Castell d’Aro, a Can Nitus,
però no va ser possible, ja que en cap de les tres ocasions en què s’hi va anar, hi havia joves a l’espai. Un
dels dies hi havia un adult jugant una criatura petita, d’uns 7 anys; i en dues altres ocasions l’espai era buit.

d. Informe Resum Qüestionari a tècnics i tècniques municipals
Informe de resultats de l’enquesta adreçada a tècnics i tècniques municipals per recollir informació relativa a
les polítiques, projectes, espais o recursos públics adreçats a la població jove des de les diferents àrees de
l’ajuntament.
D’aquesta manera s’ha pogut conèixer no només l’estat de la qüestió (on som, què estem fent, què funciona
i què es pot millorar) sobre les polítiques de joventut (PJ) sinó també la percepció sobre la realitat del
col·lectiu juvenil (RJ) per part dels tècnics i tècniques de l’ajuntament concernits.
Els qüestionaris s’han estructurat en 3 apartats d’informació:
1. Preguntes sobre la realitat dels joves del municipi: per recollir la seva percepció sobre el jovent
del municipi. Interrogant sobre els trets característics, necessitats i fortaleses que, segons el seu
punt de vista, conformen el present d'aquest col·lectiu de població.
2. Les polítiques i l’acció municipal adreçades a la població jove: hem identificat els recursos i
programes que des de les diverses àrees de l'organització municipal es destinen al jovent .
3. Projectant: una mirada al futur... : la diagnosi és l 'eina que ha de permetre l 'elaboració d 'una
planificació integral i integrada des de la concreció d 'objectius, línies de treball i accions concretes a
desenvolupar en els propers anys.
Es va dissenyar una base de qüestionari “genèrica”, amb informació bàsica per a diverses àrees i també es
van dissenyar qüestionaris específics en què les preguntes del 2n apartat - sobre les polítiques i acció
municipal-, s’adaptava amb preguntes vinculades a determinades àrees. Les preguntes dels apartats 1r i 3r
eren comunes a tots els qüestionaris, i es presenten de forma agregada.
L’elaboració de la diagnosi es duu a terme com a 1r pas per la definició del nou Pla Local de Joventut 2016
– 2019.

A continuació es presenten els resultats i la recollida de respostes que hem tingut en aquest procés:
Respostes recollides: 17
•

De les quals, qüestionaris específics: 13 respostes, de 8 àrees.

•

I qüestionaris genèrics: 4, de 4 àrees.

Taula de respostes:
Àrea

Policia Local / mobilitat
Comunicació
Joventut

Participació i associacionisme
Serveis socials
Oficina d’habitatges
Educació
Promoció Econòmica,
empresa i ocupació
Biblioteca
Centre Cívic
Turisme
Joventut

Tècnic/a
Joaquim Pazos
Carlus Gay
Gerard Llandric,
Sandra Armas,
Marta Poyatos,
Ricard Borràs,
Sara González
Antonia Perez (?)
Sandra López
Anna Viñas
Anna Viñas
Lali Quinto
Laura Riba

Qüestionari
Específic mobilitat
Específic Informació juvenil
Específic Informació juvenil

Elena Rams i
Sílvia Pradas
Sílvia Poyatos
Elena Kosidlo
Tània Cárdenas

Genèric

Específic Participació i associacionisme
Específic Cohesió social
Específic Habitatge
Específic Educació
Específic Ocupació

Genèric
Genèric
Genèric

•

S’havien enviat 20 qüestionaris, hi ha hagut un percentatge de resposta del 85%.

•

No s’han rebut les respostes dels qüestionaris específics de: esports, cultura, salut.

PREGUNTES GENERALS

1. Percepció global joves Platja d'Aro.
Les diferències socials, juntament amb la diversitat de cultures com a problema per identificar-los (4)
Són dinàmics i actius però poc motivats i falta de visibilitat (2)
Sociables
Acomodats
Necessitat de pautes ètiques i morals

2. La realitat dels joves del municipi: punts febles (problemàtiques, mancances o necessitats) (*)
1r- Treball estacional i dificultats conciliació familiar.
2n. Manca oferta adreçada a joves, només oferta oci nocturn - vinculada a drogues.
3r . Formació professional en el institut, obrir altres opcions que el sector hostaleria/turístic, altres
oportunitats.
4t . Manca d'una xarxa de transport entre altres municipis per a treballadors i estudiants.
5e. Falta de sentiment de poble.
6e.Inactius, desmotivats, no aprofiten les oportunitats, consumistes.
7e.Falta d'espais culturals, associacionisme i treball en xarxa de l'Ajuntament .
8e. Necessitat de formar en valors, habilitats socials i treball emocional.
9e. Altres (multiculturalitat, habitatge, TICs).

(*Desenvolupat a l’Annex I)
3. La realitat dels joves del municipi: fortaleses (punts forts, oportunitats, elements positius)
Són socials i oberts i estan implicats quan tenen un espai per fer-ho, en aquests casos que reben suport
ràpidament.
Facilitat d'accés a la informació i la comunicació entre ells (noves tecnologies).
La manca d'identitat de les persones significa que es pot integrar més fàcilment, encara que per altres si hi
ha una connexió amb la gent.
Treball temporal, és tractat aquí com a punt positiu, ja que es genera molts treball oferta en el sector turístic.
Destaca la participació de l'Ajuntament, el seu treball en xarxa i seus professionals qualificats, fent-lo
treballar eficaçment. Fa menció expressa de l'excel·lència educativa Vall d'Aro pla (5 anys d'Institut).
Professional i temps lliure, ofereixen moltes possibilitats.
Tot i que podrien utilitzar més i millor l'associacionisme i el punt jove.
“Amb una intervenció que potencií la normalitat i el creixement els joves es poden enganxar a la
intervenció.”

4. Mitjanç ant quin/s canal/s arriba la informació del vostre departament als joves ?
Informació municipal General de mitjans (web institucional, agenda de)

Departament de mitjans d'informació (bloc, b., fullets)
Mitjans propis no, però la referència als joves:
-Bloc regional de difusió de TV Local - esports Billboard Palau - joventut - Instagram - Twitter - ràdio,
d'activitats I'INS Ridaura.

5. Amb quin o quins departaments i administracions us coordineu per tirar endavant els projectes i
espais abans?
Per unanimitat, són: Entre l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament i Ocupació, Participació i Associació, Mobilitat,
Habitatge i Cohesió. I altres administracions supralocals dels seus àmbits.

Alguns exemples:
- Projecte de Prevenció i Benestar per gent gran (Activitats Intergeneracionals)
- Projecte de Convivència i Acció Social (Activitats entre Plaça del Món i Espai Jove).
- Projecte de Suport a les Associacions (recurs/servei que poden fer els professionals de l'àrea de joventut i
també les associacions de joves)
-Projecte Centres Cívics (poden utilitzar les sales per reunir-se o fer activitats, les associacions de joves, i
també participar a les activitats que s'organitzen que estan obertes a tothom).
-Comissió de Promoció de la Convivència.

6. Projectes, programes i espais específics per Àrees:

Àrees

Pols/Progrs adreçats a joves

Accions específiques

Espais propis

Educació

Igualtat oportunitats: Treball conjunt i ajuts
per a l'AMPA accions juntament amb el Pla
d'excel·lència educativa Vall d'Aro i el
programa Reciclatext (llibres).

Accions conjuntament amb l'institut
Ridaura.

Ocupació

Servei d'Orientació i formació - àrea de
joventut.

Formació per a l'ocupació juvenil i
accions per a la inserció laboral.

Participació

- Suport a les associacions de joventut
connectant-les amb altres segments
d'edat/cultural.

- Antic PLJ

- Centres cívics.

- Skatepark

- Horta-horts urbans.

Seguretat i fer arribar carrils bici a
escoles.

Sí.

- Formació i sensibilització en
escoles.

- Palau d'esports

- Assessorament per a la formació i
constitució de les associacions.
- Espais públics per a les seves activitats.
Mobilitat

Espais i infraestructures a disposició dels i
les joves del municipi.
Foment carril bici i rutes a peu /de vianants.

Informació Juvenil.

Àrea de joventut:
- Servei d'Orientació i formació.
- Espai Jove.
- Punt d'Informació juvenil.
- Xarxes socials per informar els joves.

- Educació viària.
- Educació mediambiental.
- Educació en civisme i normes del
municipi.
- Projectes:
- Joves entre fogons.
- Projecte d'Habilitats.
- Projecte d'esports.
- Projecte plaça del món i espai

- Espai de joves
- Punt d'informació juvenil
- Skate park
- Camp de futbol
- Poliesportiu Castell
- Castell d'esports
- Espai Can Nitus Castell

jove.
- Projecte de salut.
- Projecte de carnet jove.
- Projecte d'activitats i sortides
programades.
- Projecte de sortides culturals.
- La guia “i ara què”.
Habitatge

Ajuts al lloguer i altres temes d'habitabilitat
(Regidora Serveis Socials).

- Ajuts al lloguer per a joves.

Cohesió

Comissió per a promoure la convivència :

-Projecte singulars Ridaura

-educació emocional centres escolars

-Grups de treball emocional amb
adolescents a L'institut

-protocol prevenció del bulling
-mediació de conflictes

-Treball amb adolescents i famílies
des de Serveis Socials
-Joves per l'ocupació i tots els
programes de Garantia Juvenil
-Mediació de conflictes per part de la
PPLL
- Xerrades i tallers preventius
-Ajuts de lloguer municipal
- Atenció social i psicologia en
matèria de violència de gènere
- Tallers de sensibilització i prevenció
de violència de gènere i sexualitat
conscient

Casals i centre cívic.

7. Expectatives del procés i el futur pla. Pot ser-vos d'interès per a la vostra activitat i
projectes?

La resposta unànime és sí, perquè és útil per conèixer la realitat de la gent jove i els seus
interessos i pot crear programes més precisos i activitats i per tant millorar l'eficàcia i eficiència.
8. Quins són els reptes pendents que penseu que podrien ajudar a millorar la situació actual
dels joves del municipi? (respostes textuals)
- Donar la paraula i confiar en els joves i en les seves iniciatives.
- Atrevir-nos a deixar que ells organitzin les estructures de participació.
- Oci alternatiu (cultural, esportiu, excursions...).

Que des de l'administració acompanyem a les persones:
- Seu creixement personal, tenint en comptes característiques i necessitats pròpies i
també interessos més generals.
- Amb això vull dir que està bé organitzar activitats dirigides exclusivament a joves.
- També activitats dirigides a persones de totes les edats, procedències, interessos, per
afavorir la convivència i la xarxa social.
- Polítiques de prevenció.
- Qualificar, reconèixer i dotar de competències als professionals que treballen
directament amb els
joves.
- Proporcionar espais a on no s´arriba actualment i a on es treballi tot allò que se sap
que necessiten tenir.
- Formació acadèmica i Formació enfocada al mon laboral amb accés a tenir feina.
- Cuidar l´autoestima del jove. Diàleg i reflexió

- Que pugin cohesionats amb sentiment de poble.
-La necessitat de parlar amb ells de manera més directa per conèixer de primera mà les seves
necessitats i preocupacions.

ANNEX I

1r. Treball estacional i dificultats conciliació familiar.
- Els horaris de les famílies que comporten que la conciliació amb la vida familiar no sigui fàcil.
- La temporalitat de moltes feines que incideix amb la inestabilitat de les famílies.
- Al ser municipi turístic i estacional manca continuïtat a la feina.
- La poca oferta laboral.
- Poques oportunitats de treball més enllà del sector turístic i de serveis.
- Treball en el món turístic.
- Feina estacional i poc qualificada.
- La majoria de pares treballen moltes hores a l'estiu i sense dies de festa.
- Tenen pares que pels seus horaris laborals (treball de serveis), passen moltes hores fora de
casa i això permet que no puguin estar el temps que els joves necessiten, durant l´època dels
estudis.

2n. Només oferta oci nocturn - vinculat a drogues.
-L'oferta d'oci nocturn molt a l'abast dels joves.
-La relació tan estreta que hi ha entre l'oci nocturn i el consum de tòxics.
- Els joves del municipi poden arribar a normalitzar algunes problemàtiques relacionades amb
la salut, i per aquest motiu, no tenir la percepció que tenen un problema (consum d'alcohol i de
maria).
- Proximitat d'oci nocturn i accés al consum de tòxics.
- Consum de drogues.

3r . Formació professional a l’institut, obrir altres opcions que el sector hostaleria / turístic, altres
oportunitats.
- Una línia de formació professional a l'institut.
- Costa trencar el cercle de formació bàsica.
- Els joves que jo atenc estan molt centrats en l'hoteleria i els és molt difícil pensar en altres
possibilitats de treball. Crec que les mancances són d'obertura de perspectives i possibilitats
diferents (crec que hem d'oferir experiències que despertin la creativitat).
- Realització de formació fora del municipi.
- Noves oportunitats.
- Inserció laboral juvenil vs fracàs escolar.

4t . Manca d'una xarxa de transport entre altres municipis per a treballadors i estudiants.
Manca una bona xarxa de transports per desplaçar-se a municipis veïns tant per a estudiants
com per a treballadors.

5è. Falta de sentiment de poble.
- Falta de sentiment del poble com a propi i amb pocs elements que els pugui vincular.
- Manca de sentiment de pertinença al poble.

6è. Inactius, desmotivats, no aprofiten les oportunitats, consumistes.
- Només hi ha sentiment de consum de serveis, no de que poden construir poble ni oferir
coses.
- Manca d'interès, ja que ho tenen tot.
- La participació manca en molts aspectes.
- Poca utilització dels recursos que se'ls ofereixen i tenen al seu abast.
- Tenen a l'abast una societat consumista.
- Inactius, valoren poc el que tenen, no aprofiten recursos, lluiten poc per obtenir coses, no
perseverança, no constància, no compromís.

7è. Falta d'espais culturals , associacionisme i treball en xarxa de l'Ajuntament.
-Necessitat d'espais de reunions, de fer esport o altres activitats programades per ells amb
supervisió de responsables del municipi, sobre tot en caps de setmana.
-El punt de trobada per a joves no es visible.
- El no treball en xarxa de les diferents àrees de l'ajuntament.
- Falta de programes culturals específics.
- Manca d'associacionisme juvenil (més enllà de l'esportiu).

8è. Necessitat de formar en valors , habilitats socials i treball emocional.
- Poques habilitats socials i poc treball emocional.
- Necessitat d'enfortir valors.

9è. Altres (multiculturalitat, habitatge, TICs).
- La població jove té molta interculturalitat que està sent una realitat de difícil acollir.
- Les noves tecnologies.
- L'accés a l'habitatge és molt complex.

e. Informe Resum Sessió de cocreació amb joves
Recull de les aportacions i idees dels joves participants, a la sessió celebrada el divendres 13
de maig, de 17.30h a 19.30h, a l’espai de l’Àrea de Joventut, al Palau d’Esports de Platja d’Aro.
A l’acte hi van participar una vintena de joves del municipi, d’entre 16 i 25 anys.

1. Aportacions sobre “ SER JOVE A PLATJA D’ARO”
Els i les participants, van fer una primera pluja d’idees amb post-its sobre un mural. Durant uns
15 minuts, es van anar fent les aportacions, que s’anaven dient en veu alta i enganxant al
mural. Un cop vam tenir un bon recull d’idees, els mateixos joves les van agrupar.
En aquesta primera part de la dinàmica, els joves van plantejar tant elements de present
(diagnosi), en clau d’elements negatius a millorar, mancances, i també alguns elements positius
o en clau “neutra”, de descripció de la realitat juvenil. Alhora, es van formular i recollir diverses
demandes o propostes amb una visió ja posada cap al futur pla.
Esports:
Una pista coberta per fer esport quan el pavelló estigui ocupat!
Un altre pavelló
Un buen gimnasio de boxeo (2)
Un buen parque de workout
Juguem a futbol a la biblioteca i no és un bon espai
Campo de futbol en buen estado (exterior)
Falta un campo de futbol
Una piscina municipal (para todos)
Organizar actividades deportivas en la playa
Las redes de las canastas son muy pequeñas y la pelota no cae.
Paintball en PDA
Bona part de les aportacions inicials fan referència a l’àmbit esportiu. Aquest és per tant
com un àmbit d’interès entre els joves, que apunten mancances en els espais i
equipaments actuals, que podrien millorar-se en el manteniment i la seva adequació per tal
de millorar les condicions. Un espai per jugar a futbol a l’aire lliure en condicions és una de
les mancances en aquest sentit. Una alta qüestió que apareix com a problemàtica és l’alt
nivell d’ús del pavelló, que utilitzen vàries entitats, i que alhora en diverses ocasions quan
s’hi celebren activitats esportives de competició o altres esdeveniments puntuals, comporta
que les activitats habituals i els entrenaments de les entitats hagin de canviar d’ubicació o
no es puguin dur a terme. Per aquest motiu hi ha qui proposa la construcció d’una altra
pista coberta o pavelló, que permetria descongestionar i augmentar les activitats que s’hi
duen a terme actualment.
Finalment, també sorgeixen propostes de nous equipaments o activitats, com un gimnàs,
un espai on practicar workout (que podria ser a l’aire lliure, amb la instal·lació de barres i
estructures on fer exercicis diversos), una piscina o bé, pel que fa a les activitats, organitzar
activitats esportives a la platja.

Activitats, ambient:
-

En invierno es bastante aburrido
Es bastante divertido
Más actividades extraescolares
Más actividades, ya sean deportivas, culturales, y globales.
Associació de lectors (no hi ha gent a l’hivern)

Un altre dels temes que apareix en fa referència a les activitats i l’ambient al municipi. En
aquest sentit, són diverses les aportacions o comentaris que expressen una mancança
d’activitats per a joves, sobretot a durant el curs escolar i l’hivern. És en aquest moment
que es comenta que durant l’hivern, a diferència de l’època d’estiu, hi ha poca gent i poca
oferta d’activitats. Promoure una oferta major d’activitats extraescolars, cursos o tallers, i
activitats puntuals de diverses característiques i temes, podria servir per generar espais i
moments de trobada, oci i aprenentatge entre el jovent.
Tot i no comentar-se durant el taller, en què com a tema o qüestió de debat hi havia força
consens en relació a aquesta mancança, existeix ja una oferta d’activitats que organitza
l’àrea de joventut, i per tant seria interessant posar a debat i qüestionar com millorar,
incrementar o donar a conèixer més i millor als joves l’oferta actual.
Activitats/suport: Música
-

Falta más ayuda musical a los chavales.
Hacer conciertos de gente del pueblo
Més festes i concerts per joves

Diferenciem i agrupem aquestes 3 aportacions, relatives a la música, si bé podrien també
integrar-se en el punt anterior. Dues de les aportacions (les que s’han transcrit en primer
lloc) van ser traslladades al taller per part d’un jove que no va poder assistir-hi. En aquest
àmbit, es planteja la necessitat o la proposta d’iniciar una línia d’activitat i suport a la
pràctica i foment de la música entre els i les joves, no només com a “consumidors”, en
concerts i festes i per tant en una vessant lúdica i festiva, sinó també de foment, suport i
promoció de joves i grups de joves que practiquen la música com a forma d’expressió.
Associacionisme, activisme, xarxa:
-

Fer poble
Els joves de diferents edats no ens
coneixem
No hi ha teixit associatiu
Potenciar l’associacionisme juvenil i crear
més teixit.
Conscienciar als joves del poble
Falta que los jóvenes quieran luchar por su
pueblo
Falta que te animen más a participar en las
actividades que proponen.
Festa major amb participació dels joves.

Un altre grup força nombrós de comentaris tenen com a denominador comú la voluntat o la
necessitat de treballar per una major consciència o sentiment de poble, i és que actualment
hi ha pocs espais de trobada i relació entre els joves, que no es coneixen entre ells/es. En
aquest àmbit apareixen idees o propostes encaminades a la promoció de teixit associatiu,
la conscienciació del jovent, o la proposta de promoure la participació dels joves en la festa
major.
Formació i inserció al món laboral i professional:
-

Que cuando acabemos la ESO nos ayuden a
buscar trabajo
Cursos de formación profesional en el Instituto
Cursos de formació:
o Hosteleria,
o Turisme

-

o Serveis
o Idiomes
Más variedad de trabajos

-

Marxem a estudiar a fora
Ayuda para Uni, Bachillerato.
Viajes fin de curso (instituto)

Les dificultats en l’àmbit professional i formatiu són també temes sobre els quals es
formulen diverses aportacions i comentaris. Més opcions de formació professional, ajudes
per l’educació post-obligatòria o suport en la cerca de feina (i més varietat d’opcions
laborals) són els temes més rellevants en aquest àmbit.
Comerç:
-

Hi ha moltes botigues de roba
Falta tienda Nike
Tienda Sony

L’oferta comercial, abundant al municipi, ha estat present en aquesta sessió.
Oci nocturn, consums:
-

Hi ha moltes discoteques
És una vergonya perquè veus nois de 13-14 anys fumant
Conscienciació als joves sobre drogues i donar alternatives

Com en l’anterior apartat, l’oferta d’oci nocturn del municipi ha estat un element de la
realitat que s’ha plasmat i recollit en la sessió. També, i en part vinculat a aquesta oferta,
s’ha fet esment al consum de drogues i hàbits no saludables entre els joves.
Mobilitat i xarxa de comunicacions:
-

Hay que pagar el autobús (vs Santa
Cristina)
Falta un tren
Renovar y hacer más carril bici
Arreglar carreteres (i carrers, voreres)

Equipaments, inversions:
-

Más calidad de wifi
Un casal més gran
Un teatre / sala de festes!
No gastar 40.000 € por un pato.

Finalment, hi ha diversos comentaris i aportacions sobre temes globals de la població, en
l’àmbit de la mobilitat -entre els quals una proposta de millorar i ampliar la xarxa de carrils bici o
millorar carrers i carreteres-; i sobre els equipaments públics, com un teatre – sala de festes.
---------------------------------------------------------------A mode de síntesi final, pel que fa a les agrupacions d’aquestes idees plantejades inicialment,
destaquem que els temes amb major nombre d’aportacions i per tant amb més quòrum entre
els i les joves participants - fet que indica que resulten més rellevants i compartits-, són:
-

l’esport (i instal·lacions, equipaments, oferta),

-

l’oferta d’activitats,
la formació i suport en la recerca de feina,
i finalment fer poble i donar suport a l’associacionisme.

2. Treball per racons: fem collage de DEMANDES i REPTES de futur.
A partir de la mirada sobre el present, enfoquem cap al futur, i demanem als
participants que formulin demandes, reptes, idees per millorar la situació actual.

Les propostes i reptes o demandes que formulen els i les participants les hem agrupades en 3
àmbits (amplis): educació i suport a la inserció laboral; organització d’activitats lúdiques i
promoció de la participació de joves; i salut i relacions entre iguals.
RACÓ 1: ACTIVITATS, CULTURA, MÚSICA, FESTES, ART, ASSOCIACIONS...
-

Barraques dels joves per la Festa Major!
Organitzar una nit dels esports! Patinatge, bàdminton, korfbal, futbol, tennis, natació...
Gent que ens animi a participar! Que et donin un paper no serveix de res!!!
(millorar la difusió i informació de serveis, activitats, oportunitats de participació.
Revisar, millorar, transformar la relació i comunicació amb el col·lectiu, es planteja
doncs com un repte a desenvolupar).

RACÓ 2: EDUCACIÓ, FORMACIÓ, SUPORT A L’ESTUDI
Millorar l’orientació de cara al futur: de les opcions de formació, itineraris professionals i
laborals, suport i acompanyament en la recerca de feina. Sobretot de les persones que
entren al mercat laboral, ja sigui per continuar i compaginar amb els estudis com
havent finalitzat (almenys de moment) els estudis.
Transport escolar gratis per les persones que viuen a Platja d’Aro i S’Agaró.
Facilitar estudiar i compaginar l’estudi amb la pràctica d’activitats esportives
Donar feina als joves de Platja d’Aro en les ofertes de feina al municipi, durant l’estiu i
en general (tant d’empreses com de ajuntament)

RACÓ 3: SALUT, RELACIONS
Campanya per conscienciar als joves del consum de drogues
Formació i educació emocional, per evitar que es doni el bulling, i promoure millors
relacions entre els joves.

f.

Informe Resum Enquesta a joves de l’Institut Ridaura

La setmana del 13 al 17 de juny de 2016 es van distribuir i recollir un total de 80 enquestes
que van respondre 83 joves de l’INS Ridaura,. L’enquesta es va plantejar com una de les eines
del procés de diagnosi per arribar a joves i recollir les seves opinions en relació a la realitat
juvenil del municipi.
El públic diana de l’enquesta eren joves de 14 a 18 anys i estudiants de segon cicle d’ESO
i de Batxillerat. Tot i que inicialment s’havia previst per tal de poder arribar a tot l’alumnat diana,
amb la distribució de l’enquesta a l’aula en horari lectiu, aquesta opció finalment no va resultar
possible. La distribució i recollida de l’enquesta va fer-se a l’espai exterior de l’institut i en horari
de pati, i hi van participar principalment joves de segon cicle d’ESO.
A continuació es mostren les respostes i els resultats de l’enquesta, que ens permet
extreure’n diverses conclusions que s’incorporaran a la Diagnosi de la realitat juvenil de Platja
d’Aro. Si bé la mostra és relativament petita, les conclusions i resultats de l’enquesta sí que
permet aproximar-nos a la realitat dels joves, les seves preferències, necessitats i percepció de
l’entorn on viuen.
Entre les respostes recollides n’hi ha també algunes d’alumnes de 1r d’ESO i 2n d’ESO,
que s’incorporen a l’anàlisi juntament amb la resta ja que les respostes d’aquesta part
d’enquestats/des no fan variar els resultats globals. Incorporar aquestes respostes ha permès
identificar també algunes de les visions i percepcions d’aquests joves.
Recollida de qüestionaris (dies 14, 15 i 17 de juny)
-

Número de qüestionaris recollits: 80
Número de persones participants: 83

En el present document de resultats trobareu en primer lloc una anàlisi del perfil de les
persones joves que han respost l’enquesta, amb una anàlisi de les edats, curs, municipi de
residència i país de naixement. Seguidament, l’anàlisi de les respostes a les diferents
preguntes de l’enquesta, que contenia la següent informació:
-

Percepció del propi col·lectiu de joves i característiques (interessos, aficions). Bloc I.
Percepció del municipi (elements positius i elements negatius). Bloc II.
Coneixement dels principals serveis i activitats de l’Àrea de Joventut. Bloc III.
Priorització dels àmbits i temes més rellevants pels joves, de cara a identificar aquelles
polítiques públiques i línies d’actuació que poden ser considerades prioritàries a
desenvolupar pels joves d’edats compreses entre els 14 i els 17 anys. Bloc IV.

PERFIL DELS PARTICIPANTS A L’ENQUESTA:

Edat:
Del total de 83 joves participants a l’enquesta, el 89% (74 joves) tenen entre 14 i 18 anys, i
per tant correspon al col·lectiu diana a qui s’adreçava l’enquesta. Si ens fixem en les edats,
observem que el grup més nombrós el constitueixen els joves de 16 anys, amb el 42% del total
de respostes (35 dels 83 joves enquestats). Els joves de 15 anys són el segon grup més
nombrós en respondre el qüestionari, amb el 23% de respostes del global (19 joves).

EDAT
18
17
16
15
14
13
NC
TOTAL

NÚM. JOVES
1
6
35
19
13
7
2
83

Edats dels joves enquestats (en %)
2% 1%
16%

9%

18

7%

17
16
42%

15

23%

14
13
NC

També, com s’ha apuntat a la introducció, es recullen 7 enquestes de joves de 13 anys,
que s’incorporen a l’anàlisi després de verificar que no varien els resultats en diverses de les
preguntes (com quins són els temes que consideren prioritaris, o les seves aficions).

Curs:
Pel que fa al curs, d’acord a les dades anteriors relatives a l’edat, la majoria de joves que
han fet el qüestionari han cursat 4rt d’ESO (52 de 83, que són el 63%). El segon grup més
nombrós el trobem en els estudiants de 3r d’ESO (amb 17 joves, que representen el 20% de
les respostes). En total doncs, més del 80% de joves se situa en la franja del 2n cicle d’ESO.

[VALOR]

CURS
1 BAT
4RT ESO
3R ESO
2N ESO
1R ESO
NC
TOTAL

NÚM. JOVES
1
52
17
3
7
3
83

Curs
que han fet els joves enquestats
([PORCENTA

[VALOR] JE])
[VALOR];
([PORCENTA
([PORCENTA
JE]) JE])
[VALOR]
([PORCENTA
JE])

[VALOR] (
[PORCENTAJ
E])

1r BAT
4rt ESO

[VALOR]
([PORCENTA
JE])

3r ESO
2n ESO
1r ESO
NC

D’acord a les respostes obtingudes en l’apartat anterior referent a l’edat, els 7 joves de 13
anys es corresponen a joves que han cursat 1r d’ESO, mentre que també n’hi ha 3 que han
cursat 2n d’ESO, i que a partir del setembre si cursen segon cicle d’ESO tindran més relació
amb l’Àrea de joventut i els serveis i accions que aquesta du a terme a l’institut.

Municipi de residència:
Del total de joves enquestats, el 65% (54 joves) i per tant gairebé dos terços són veïns de
Platja d’Aro, Castell d’Aro o bé S’Agaró. La distribució per nuclis de població és la següent: 38
joves són veïns de Platja d’Aro (el 46%), 12 joves són veïns de Castell d’Aro (el 14%), i
finalment 4 joves són veïns de S’Agaró (el 5%).

MUNICIPI RESIDÈNCIA
S'AGARÓ
CASTELL D'ARO
PLATJA D'ARO
SANT FELIU
STA CRISTINA D'ARO
CALONGE
TOTAL
Total: nuclis Platja
d’Aro + Castell d’Aro +
S’Agaró

NÚM. JOVES
4
12
38
3
25
1
83
54

[VALOR]
([PORCENT
AJE])
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([PORCENT
AJE])

[VALOR]
[VALOR]
Municipi de residència ([PORCENT
([PORCENT
AJE])
AJE])
S'Agaró
Castell d'Aro
Platja d'Aro

[VALOR]
([PORCENT
AJE])

Altre: Sant feliu
[VALOR]
([PORCENT
AJE])

Altre: Sta. Cristina
d'Aro

Entre els joves que viuen en altres municipis, són el grup més nombrós aquells/es que
viuen a Santa Cristina d’Aro, que representen el 30% del total.

Lloc de naixement:
El 71% dels joves participants a l’enquesta han nascut a Catalunya, mentre que el 19% han
nascut en altres països, i només 1 a altres indrets de l’Estat. Són però 7, els i les joves que no
responen aquesta pregunta, un nombre superior a les preguntes anteriors.

LLOC
DE NÚM. JOVES
NAIXEMENT
CATALUNYA
59
ALTRE PAÍS
16
RESTA ESPANYA
1
NC
7
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83

[VALOR] [VALOR]
([PORCENTLloc de naixement
([PORCENT
AJE])
AJE])
[VALOR]
([PORCENT
AJE])
[VALOR]
([PORCENT
AJE])

Catalunya
Altre país
Resta Espanya
NC

Si fem la comparativa amb el total de població jove del municipi, observem que el
percentatge de joves nascuts a Catalunya és superior al del municipi, i en canvi, trobem menor
percentatge de joves nascuts a l’estranger. Segurament aquest fet es deu a diverses causes, i
és que alguns opten per cursar els estudis en altres centres educatius (els principals països de
naixement després de l’estat espanyol són Rússia, Marroc i Romania), o pot ser també que
l’índex de resposta a l’enquesta hagi estat menor.

BLOC I: PERCEPCIÓ DEL PROPI COL·LECTIU, INTERESSOS I AFICIONS
Pregunta 1: Volem conèixer com són els joves de Platja d’Aro. Acaba la frase “ Els joves
de Platja d’Aro són...”
La gran majoria de les respostes mostren una percepció positiva del propi col·lectiu jove. I
és que per la majoria, els i les joves de Platja d’Aro són: divertits, alegres, sociables, actius,
amables, simpàtics, extravertits, agradables... Alguns/es, afegien també, altres adjectius
incorporant elements com “respectuosos”, “bona gent”, “emprenedors”, “participatius”,
“esportistes” o “rebels”. Aquesta autopercepció positiva es correspon amb la visió que tenen del
seu col·lectiu habitualment els i les joves.
També és interessant fer esment al fet que algunes de les respostes incorporen la
diversitat del col·lectiu. El jovent és un grup social heterogeni. I les respostes obtingudes
permeten observar també aquesta complexitat i diversitat entre el propi jovent. Per exemple:
- “bona gent, la majoria de la gent no es posa en lios”,
- “respectuosos, rebels, amb ganes de festa... hi ha de tot”,
“hi ha molta varietat de persones, ja que alguns són bona gent i altres són més
dolents”,
- “simpàtics, encara que també n’hi ha de creguts”.
Finalment, trobem també l’element de la festa, entre les definicions. Són també diverses
les respostes que utilitzen “fiesteros” i algunes fan referència a l’experimentació i consums de
substàncies com el tabac o les drogues: “agradables alguns, d’altres uns creguts, i alguns
consumeixen drogues”, o “fumadors” són altres de les definicions recollides.

Pregunta 3: Volem saber com sou els joves de l’Institut: què t’agrada fer en el teu temps
lliure? Quins hobbies o activitats t’agraden?
Entre les 76 respostes a aquesta pregunta, hi trobem una gran varietat d’activitats i
preferències. I gairebé la totalitat de joves que responen, esmenten més d’una o de dues
activitats que els agrada fer o hobbies. Resum de les respostes:
-

-

-

-

Quedar amb els amics/ amigues. Han estat 32 els joves que han indicat que els agrada
“quedar amb els amics”, “anar a fer un volt pel poble amb els amics”, “sortir amb els
amics”, “quedar amb els amics i anar al cine, a la bolera...”
Practicar algun o diversos esports. Són també 32 els i les joves a qui els agrada
practicar algun esport, un nombre també molt nombrós. Entre els més esmentats, el
futbol, el bàsquet, esports en general. El kickboxing, la rítmica o l’skate han estat altres
opcions.
Escoltar música, tocar un instrument, cantar i ballar. 16 joves han expressat entre les
seves aficions, escoltar música, tocar algun instrument, fer música o rapejar. I són 15
qui responen “ballar” i/o “cantar”. En total, doncs, una trentena de joves tenen afició a la
música i els agrada experimentar-la i viure-la de diferents maneres.
Anar a la platja. Aquest és un dels hobbies expressat per una desena de joves.
Altres respostes: anar al cinema, llegir, escriure, dibuixar, jugar, viatjar, anar amb moto,
la muntanya, jugar a la play, el mòbil, són altres de les aficions -menys nombroses però
també repetides entre les respostes-.

BLOC II: PERCEPCIÓ DEL MUNICIPI
Pregunta 2: Com és Platja d’Aro?
Què li diries a algú que no coneix el municipi, com és? Indica 3 fortaleses (coses positives) i 3
mancances (negatives).
Els i les joves enquestats destaquen els següents elements com a fortaleses del municipi:
a) La platja: alguns/es a més, en destaquen “bonica”, “maca”, “gran”, “hi ha calma”, o
“paradisíaca”. Element destacat per 49 joves (el 59% d’enquestats).
b) L’oferta comercial: “moltes botigues”, “molts restaurants”, “pots anar de compres”.
Alguns especifiquen alguns restaurants de menjar ràpid. Elements també destacats
per 41 joves (el 49% d’enquestats).
c) L’oferta d’activitats: “moltes activitats per fer”, i l’oferta d’oci –del que alguns/es en
concreten alguns elements, com són el cinema, la bolera, les zones d’oci o els parc
d’atraccions, per exemple). Element destacat per 26 joves (el 31%).
d) El turisme: la presència de turistes o “molta gent”. Aspectes positius destacats per
20 dels joves enquestats (el 24%).
e) La festa, les discoteques i clubs nocturns. Aquests són elements destacat per 20 i 6
joves respectivament (24% i 7% respectivament).
f) La tranquil·litat és un element destacat per 11 joves (el 13%).
g) El bon ambient i el clima són elements també positius per 9 i 7 joves
respectivament (que representen el 11% i el 8%).
h) Els paisatges o que és un poble “bonic”, el caràcter de la seva gent, els espais,
“llocs per visitar”, alguns equipaments (pavelló, casal de joves) o la pràctica
d’esports i la possibilitat de joc són altres elements que complementen aquesta
àmplia llista.
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A continuació, es demanava també als joves quins eren els punts febles, aquells elements
que els agraden menys del municipi on viuen o estudien:
a) Manca d’activitats i oferta, especialment per a joves.
“No hi ha massa coses pels joves”, “Falten més activitats pels joves”, “més coses
pels joves... són les principals respostes que s’agrupen en aquesta temàtica.
Alguns, assenyalen activitats “gratuïtes”, “divertides” o “a l’hivern”. I en clau de
proposta o demanda, 2 joves apunten que cal “fer un holi”.
Han esmentat les activitats i l’oferta per a joves un total de 25 joves (que
representen el 30% dels enquestats).
b) La quantitat de gent a l’estiu, que s’expressava: “a l’estiu molta gent”, “molt agobio
a l’estiu”, “massa turistes”...
Aquesta feblesa ha estat apuntada per 23 joves (que representen el 28% dels
enquestats).
c) Demanda d’espais / equipaments nous i millores / manteniment dels existents: un
altre grup de respostes estan vinculades a la demanda d’equipaments esportius i
de joc: una piscina pública o un camp de futbol. Pel que fa a les millores, es
comenta que hi ha pocs llocs de jocs, i que a vegades els parcs estan “trencats”.
Han esmentat els espais i equipaments 10 joves (12% dels enquestats).
d) Problemàtiques o efectes negatius vinculats a l’oci nocturn: “a vegades el que és
positiu es pot convertir en negatiu”. Alguns comentaris: “la festa hi ha molts joves
que fan botellon, soroll...”, mentre que alguns comenten el consum de drogues o
l’alcohol, també entre les febleses.
Aquest ha estat un aspecte mencionat per 8 joves (el 10% dels enquestats).
e) Problemàtiques vinculades al soroll i també a la mobilitat (“trànsit”, “molts cotxes” i
“carreteres”). Elements negatius apuntats, cadascun, per 5 joves (el 6% dels
enquestats).
f) Altres comentaris amb menys coincidències en les respostes, han estat relatius a la
calor, la manca de botigues o discoteques, dos comentaven que és un poble “car”,
o la quantitat de “publicitat”.

Febleses
40
30
20
10
0

Pregunta 4: Què troben a faltar els/les joves?
Què t’agradaria trobar al teu poble, que no hi ha? Què trobes a faltar actualment? (Pots pensar
en espais, suport, activitats... o qualsevol alta cosa que t’agradaria trobar)
Han estat 42 les respostes obtingudes a aquesta pregunta (el 52,5% dels enquestats). I
les respostes han estat diverses, responent a la diversitat d’interessos, perfils i punts de vista
dels i les joves, si bé podem agrupar en 3 blocs o grups de respostes. En primer lloc trobem un
grup de joves que fan referència a espais i equipaments, sobretot per a la pràctica esportiva
diversa. Aquests/es, assenyalen que troben a faltar al municipi un camp de futbol, una piscina
pública, espais per a fer esport (tant a Platja d’Aro com a Castell d’Aro), pistes de patinatge, un
espai amb barres per a fer exercici, o gimnàs. Altres elements que han apuntat alguns joves en
relació a espais i equipaments, han estat “més parcs”, “llocs pels joves”, o “una plaça per fer
festes”. Un jove també ha plantejat “un punt per a gent més gran que la Casa lila a Castell
d’Aro”.
En segon lloc trobem també un grup de respostes relatives a activitats per a joves. En
aquest grup, 5 joves responen de forma genèrica “(més) activitats per a joves”, 2 fan referència
a “activitats / festes a l’aire lliure”, i altres joves responen “fires”, “festes”, “extraescolars”,
“activitats col·lectives i divertides”, “activitats aquàtiques” o un “holi”.
El tercer grup de respostes en nombre (per part de 8 joves), es poden agrupar en l’àmbit
del consum i l’oci. En aquest aspecte, alguns joves apunten que els agradaria que hi hagués
determinats comerços, o més botigues per a joves, o un parc d’atraccions més gran.
En relació a aquesta pregunta cal destacar també que 34 joves no han respost i 7 han
contestat que no troben a faltar res al municipi.
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BLOC III: CONEIXEMENT DELS PRINCIPALS SERVEIS I ACTIVITATS DE L’ÀREA DE
JOVENTUT

Pregunta 5: dels serveis de l’Àrea de joventut
Indica si coneixes i -en cas que sí- valora els següents serveis i espais per joves:

A. Les activitats que organitza l’Àrea de joventut:
Del conjunt dels 83 joves enquestats, 51 – poc més de 6 de cada 10, el 61% - coneixen les
activitats que organitza l’àrea. Són doncs, una majoria, si bé encara hi ha una part també
significativa de joves enquestats, - 23, el 28%-, que no sap que des de l’Àrea de joventut
s’organitzen activitats per a joves. Així doncs, seria interessant plantejar a mode de millora,
quines possibles estratègies de difusió i comunicació per ampliar-ne el coneixement.

Quadre resum de respostes:

Més
enllà
del
Coneixement de les activitats
coneixement,
resulta
[VALOR]
CONEIXEMENT
RESPOSTES
([PORCE
especialment
SI
51
Si
NTAJE])
interessant l’experiència
NO
23
o l’ús que els joves fan
No
NC
9
dels diferents serveis,
NC
en aquest cas les
TOTAL
83
[VALOR]
activitats. Per això, cal [VALOR]
([PORCE
analitzar també quants ([PORCE
NTAJE])
dels 51 joves que NTAJE])
afirmen coneixe’l, l’han utilitzat, i amb quina intensitat o grau. El 63%
dels joves que coneixen les activitats (un total de 32 en nombres absoluts) n’han fet ús, amb
diferent intensitat o periodicitat. No obstant, un grup també nombrós, el 25% d’aquells/es que
en tenen coneixement (13 joves) mai han utilitzat aquest servei; i un 12% no han contestat la
pregunta.
Dels gairebé 2/3 de joves que coneixen i han utilitzat el servei, afirmen haver-ho fet amb
els següents graus o intensitat: poc (17 joves, el 33%), sovint (13 joves, el 26%), i molt (2 joves,
el 4%).

De les persones que SI coneixen les activitats:
ÚS DEL SERVEI
MAI
POC
SOVINT
MOLT
NC
TOTAL

RESPOSTES
13
17
13
2
6
51

[VALOR]
[VALOR]
;
;
([PORCE
([PORCE
NTAJE])
NTAJE])

Ús del servei

[VALOR]
;
([PORCE
NTAJE])
Sovint
No/mai
Poc

[VALOR]
;
([PORCE
NTAJE])

[VALOR]
;
([PORCE
NTAJE])

Nc
Molt

Si analitzem però les respostes del grup de joves que viuen a Castell d’Aro, Platja d’Aro i
S’Agaró, -54 en total-, el 74% (40 joves), sí que coneixen les activitats organitzades per l’Àrea

de joventut, una xifra força més elevada que en la taula anterior que analitzava les respostes
del conjunt dels joves enquestats.
No obstant, gairebé un 20% dels joves del municipi afirmen no conèixer les activitats
organitzades per l’Àrea de Joventut. Per tant, queda camí per treballar i millorar en l’àmbit de la
informació i la difusió. Pel que fa a l’ús o participació en les activitats, si ens fixem en aquells/es
que viuen al municipi, el 45% (24 en números absoluts) han participat en les activitats amb
diversa intensitat o periodicitat: poc (11), sovint (11), o molt (2). En canvi, 18 joves -el grup més
nombrós i que representen un terç del total de joves del municipi que han participat a
l’enquesta-, no han participat mai en alguna de les activitats de l’àrea.

Coneixement de les activitats
dels joves de Castell, Platja
[VALOR]
([PORCE d'Aro i S'Agaró

NTAJE])
[VALOR]
([PORCE
NTAJE])

Si
No
[VALOR]
([PORCE
NTAJE])

Nc

[VALOR]
Ús del servei entre joves de
([PORCE
Castell,
Platja d'Aro i S'Agaró
NTAJE])
[VALOR]
([PORCE
NTAJE]) molt
[VALOR]
sovint
([PORCE
NTAJE])
poc
[VALOR]
([PORCE
NTAJE])

no/mai
[VALOR]
([PORCE
NTAJE])

Nc

Així doncs, a més a més de millorar el coneixement del servei, seria interessant també
el plantejament de possibles accions per tal d’augmentar la participació, entre aquells/es que
tot i conèixer les activitats no hi ha assistit mai o ho han fet poc.

Valoració / opinions:
Complementant aquest apartat sobre les activitats que organitza l’Àrea de Joventut
habitualment, demanàvem als joves la seva opinió, per tal de conèixer la seva valoració del
servei i possibles millores. La majoria de valoracions han estat positives, i en aquest sentit,
s’han recollit 26 respostes: “m’agraden”, “útil”, “bones activitats”, “divertides”. Hi ha hagut 3
respostes en clau negativa: 2 joves han comentat que eren “poc útils”, 1 indicava que “no són
prou atractives”. I en clau de millora 3 joves, han apuntat la necessitat de “donar-se a conèixer
més”, i 2 “fer-ne més”.

B. El punt jove de salut:
Són 34, el 41% dels 83 joves enquestats, els qui coneixen el Punt jove de Salut.
Tanmateix, un grup més nombrós de joves, el 48% dels enquestats, afirmen desconèixer
aquest servei.
Quadre resum de respostes

CONEIXEMENT
SI
NO
NC
TOTAL

RESPOSTES
34
40
9
83

Coneixement del Punt Jove de Salut

9;
11%

Si
34; 41%

40; 48%

No
NC

Si ens fixem en l’ús del servei per part d’aquells/es que afirmen conèixer-lo, un 32%
(gairebé un terç) sí que n’ha fet ús, “poc” o “sovint”, vers el 53% que no l’han utilitzat. No
obstant, en aquest servei, no és potser tant important la intensitat d’ús, com el seu coneixement
i l’oportunitat o la porta oberta a poder-ne fer ús en cas de dubte o necessitat.

De les persones que coneixen el servei:
ÚS DEL SERVEI RESPOSTES
MAI
18
POC
8
SOVINT
3
NC
5
TOTAL
34

Ús del Punt jove de Salut
5; 15%

Mai
Poc

3; 9%
8; 23%

Sovint

18; 53%

NC

No obstant això, aquestes dades varien si ens fixem només en les respostes dels joves del
municipi. I és que dels 54 joves que viuen a Castell, Platja d’Aro o S’Agaró, 25 (el 46%) afirmen
conèixer el servei, front 24 (el 45%) que responen negativament. En aquest cas, 5 joves (el 9%)
no han donat resposta a aquesta qüestió. Així doncs, el coneixement del servei és força major
entre la població jove del municipi, igualant-se a parts iguals les respostes de sí i no.

CONEIXEMENT
SI
NO
NC
TOTAL

RESPOSTES
24
25
5
54

Conxiement del Punt de Salut dels joves
de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró
5; 9%
no
24; 45%
25; 46%

si
nc

Valoració / opinions:
S’han obtingut poques respostes en aquest apartat, fet que s’explica ja que 40 joves (quasi
la meitat) expressen no conèixer el servei, i dels 34 que sí el coneixen, 18 no l’han utilitzat mai.
Tot i això, alguns dels qui no l’han utilitzat o no el coneixen opinen que “és útil”. De fet, aquesta
és la resposta, juntament amb “m’agrada”, més repetida en aquest apartat. Altres joves
responen “molt bé, perquè et poden resoldre els dubtes”, “em sembla de gran ajuda (quan ve al
cole)”, o “podrien donar-se més a conèixer”. Sens dubte, aquesta és segurament la principal
conclusió a anotar. És doncs un servei molt ben valorat per aquells que el coneixen / l’han
utilitzat, però hi ha també una manca d’informació i coneixement important per bona part dels
joves enquestats.

C. L’Espai jove (al Palau d’Esports):
L’Espai jove és conegut per la gran majoria dels joves enquestats, i és que 71 joves (el
85% dels qui han respost el qüestionari) afirmen conèixer-lo. Per contra, només el 5%
desconeixen aquest equipament. El 10% restant, es correspon a persones que no han respost
aquesta pregunta.

CONEIXEMENT
SI
NO
NC
TOTAL

RESPOSTES
71
4
8
83

Coneixement de l'Espai jove
4; 5%

8; 10%

Si
No
NC
71; 85%

Si ens fixem en les persones que responen afirmativament l’anterior pregunta (71 joves),
44 (el 62%) sí que han fet ús d’aquest espai, en diversos graus o intensitats. Al contrari, 21
joves (el 30%) no ha anat mai a l’Espai jove, mentre que 6 (el 8%) no responen aquesta
qüestió.

De les persones que coneixen l’espai:
ÚS DEL SERVEI
NO / MAI
SI
POC
SOVINT
MOLT
NC
TOTAL

RESPOSTES
21
5
19
17
3
6
71

Ús de l'Espai jove
3; 4%

6; 8%

No/mai
Si

21; 30%

Poc

17; 24%

Sovint
19; 27%

5; 7%

Molt
NC

Pel que fa al coneixement de l’espai per part dels joves que viuen a algun dels nuclis del
municipi de Platja d’Aro, el percentatge de coneixement augmenta encara més, tal i com
s’observa a la taula següent. Del total de 54 joves del municipi, 49 (el 91%) coneixen

l’equipament, mentre que només 1 el desconeix (el 2%). Altres 4 joves (el 7%) no responen
aquesta pregunta.

CONEIXEMENT
SI
NO
NC
TOTAL

Coneixement de l'Espai jove per part
dels joves del municipi

RESPOSTES
49
1
4
54

1; 2%

4; 7%
Si
No
NC

49; 91%

Pel que fa a l’ús de l’Espai jove que fan o han fet els i les joves del municipi, les dades es
mantenen similars a les que obtenim si ens analitzem el total de respostes obtingudes, en què
es compten també joves residents en altres municipis. En aquest cas, però, es redueix al 26%
(14 joves de 54), aquells que no han visitat mai l’espai, -front al 30% de joves del total
d’enquestats que no havien utilitzat l’espai i tenen coneixement del servei-.
D’altra banda, però, observem que un 57% de joves del municipi sí que ha fet ús de l’espai
(31 joves, en diversos graus), mentre que l’ús de joves de diversos municipis d’aquest servei es
situa en el 62% (44 joves). Es tracta doncs d’un espai que atreu població d’altres municipis.

Ús de l'Espai jove dels joves del municipi
ÚS DEL SERVEI
NO / MAI
SI
POC
SOVINT
MOLT
NC
TOTAL

RESPOSTES
14
3
11
15
2
9
54

No / mai

9; 17%

Molt

14; 26%

3; 5%

Sovint
2; 4%

11; 20%
15; 28%

Poc
Si
NC

Valoració / opinions:
En aquesta cas, 48 dels enquestats responen l’apartat, i tots ho fan de forma positiva.
Tan sols dos joves comenten que “podrien millorar”. Entre els comentaris, 17 joves comenten
que els agrada el servei, 9 que està bé o molt bé, 6 que és útil, i 2 que els ha ajudat. Altres
comentaris:
- Es realitzen bones activitats
- Està molt ben organitzat
- És un lloc on passar-ho bé
- M’agrada per fer excursions
- Per fer activitats
- Està bé, és un lloc per conèixer gent i estar amb els amics

Està molt bé, pots conèixer gent i fer activitats
Entretingut
Les instal·lacions estan molt bé
A partir dels comentaris i valoracions obtingudes, podria ser interessant fer difusió
d’aquest espai amb l’objectiu d’ampliar-ne el seu ús per part de més joves, organitzant activitats
i donant a conèixer les valoracions dels joves que ja fan ús de l’espai.

D. El Punt d’Informació Juvenil (PIJ)
El PIJ és un servei força conegut també entre els i les joves. El 61% del total de joves
que han contestat l’enquesta (51) afirmen conèixer-lo, mentre que el 29% (24) el desconeixen.
Hi ha també 8 joves que no han respost, el 10%.

Coneixement del PIJ
CONEIXEMENT
SI
NO
NC
TOTAL

8; 10%

RESPOSTES
51
24
8
83

Si

24; 29%
51; 61%

No
Nc

Si analitzem les respostes d’aquells/es que coneixen el servei, dels 51 joves, el 43%
(22 joves) n’han fet algun tipus d’ús. Així doncs, gairebé la meitat de joves que coneixen el PIJ
han sol·licitat alguna o diverses vegades informació del punt. A la taula de sota, es poden
consultar els diferents tipus o grau d’ús que aquests/es en fan. D’altra banda, 25 joves que sí
coneixen el servei no n’han fet encara cap ús.

Ús del PIJ per part d’aquells/es joves que el coneixen:

CONEIXEMENT
MOLT
SI
SOVINT
POC
A VEGADES
MAI
NC
TOTAL

RESPOSTES
2
1
3
15
1
25
4
51

2; 4%
4; 8%

Ús del PIJ
1; 2%

3; 6%

Molt
Si
Sovint

15; 29%
25; 49%

Poc
A vegades
Mai
NC

1; 2%

Si ens fixem en el grup de 54 joves residents al municipi, augmenta el coneixement que
tenen del PIJ. I és que el 74% d’aquests (40 joves), el coneixen. El nombre de persones que no
coneixen el servei també és menor entre els joves del municipi, que és del 19% entre aquest
grup (front el 29% del total de joves participants a l’enquesta que responien no conèixer el
servei).

CONEIXEMENT
SI
NO
NC
TOTAL

RESPOSTES
40
10
4
4

Coneixement del PIJ dels joves del municipi
4; 7%
Si
No

10; 19%

NC
40; 74%

Dels 40 joves del municipi que afirmen conèixer el servei, el 43% (17 joves) n’han fet
algun ús (a vegades, 1 jove; poc 12 joves; sovint 2 joves; molt 1 jove, sense especificar 1 jove).
Aquest percentatge és el mateix que el que trobàvem anteriorment entre el total de joves que
han respost l’enquesta, independentment del municipi de residència i per tant, aquest és un
servei conegut igualment sense incidència d’aquest factor.

ÚS DEL PIJ
MAI
A VEGADES
POC
SOVINT
MOLT
SI
NC
TOTAL

RESPOSTES
19
1
12
2
1
1
4
40

Ús del PIJ dels joves del municipi
1; 3%
1; 3%
2; 5%

mai

4; 10%

a vegades
19; 47%

poc
sovint
molt

12; 30%

si
Nc
1; 2%

Valoració / opinions:
Les valoracions del PIJ són en general bones, i és que 10 joves cometen que aquest
és un servei molt útil per resoldre dubtes, i hi ha qui afegeix que ajuda molt, 6 diuen que els
agrada, i 1 que és molt interessant. En sentit contrari, 2 joves comenten que no els agrada i 1
que “podria millorar”.

BLOC IV: Priorització deLS ÀMBITS I temes MÉS RELLEVANTS PELS JOVES:
Finalment, per tancar l’enquesta, es demanava als joves quines eren aquells 3 temes que
consideraven més importants per als joves.
A continuació, recollim el total de temes ordenats segons la priorització. En negreta,
indiquem aquelles qüestions que han estat assenyalades en un 20% de les enquestes
recollides:
Feina i orientació laboral

41

Educació, formació, abandonament escolar

28

Activitats lúdiques i festives
Relacions afectives: parella,
bulling...
Activitats esportives

28
família,

amics,
23
22

Actituds, habilitats, autoestima

17

Salut i hàbits (addiccions, apaties...)

16

Espai per a joves

16

Turisme

12

Activitats culturals (música, ball, art...)

11

Diversitat, interculturalitat i inclusió

8

Mobilitat i transport

7

Seguretat i civisme

5

Suport a l’accés a l’habitatge

4

Falta de consciència de poble

3

Associacionisme

3

Aquesta priorització feta pels joves, mostra com aquells àmbits més rellevants per a ells
són els que tenen a veure amb el seu futur, i principalment el futur laboral En aquest sentit, en
primera posició i de forma molt destacada, quasi la meitat dels joves marca com un dels 3
temes prioritaris la feina i orientació laboral, en un context de crisi o de falta de perspectives /
oportunitats per a molts. I és que la incorporació dels joves al mercat laboral és una assignatura
pendent i una preocupació per la majoria de joves. Seguidament, apareixen diverses qüestions
més relacionades amb el seu present o futur immediat, com són les relatives a l’educació, però
també a les activitats lúdiques, festives, esportives. I aquelles vinculades a les relacions
afectives, ja sigui d’amistat, familiars, o de parella; així com a la salut física i també emocional.
Un altre dels temes que els i les joves han considerat de forma majoritària rellevants, ha estat
el relatiu als espais per a joves.

És interessant esmentar que si comparem les respostes i els resultats de l’enquesta amb
aquelles valoracions obtingudes en sessions de participació o entrevistes personals, elements
que individualment no es destaquen com a prioritàries sí que han sorgit i per tant caldrà tenir
molt en compte, com per exemple, la inclusió i diversitat, la falta de consciència de poble o
aspectes relacionats amb la cultura.

Temes prioritaris per treballar / millorar, segons els joves
1%
1%
3%

2%
3%2%

17%

5%
5%
11%

7%
7%

11%
7%
9%

9%

Feina i orientació laboral
Educació, formació, abandonament escolar
Activitats lúdiques i festives
Relacions afectives: parella, família, amics, bulling...
Activitats esportives
Actituds, habilitats, autoestima
Salut i hàbits (addiccions, apaties...)
Espai per a joves
Turisme
Activitats culturals (música, ball, art...)
Diversitat, interculturalitat i inclusió
Mobilitat i transport
Seguretat i civisme
Suport a l’accés a l’habitatge
Falta de consciència de poble
Associacionisme

g. Les habilitats per a la vida (OMS)
L'OMS va definir:
"Les habilitats per a la vida són capacitats per adoptar un comportament positiu que permeti als
individus abordar amb eficàcia les exigències i els reptes de la vida quotidiana. Es tracta
d'habilitats personals, interpersonals, cognitives i físiques que ajuden a les persones a controlar
i dirigir les seves vides, desenvolupant la capacitat de viure amb el seu entorn i aconseguint
que aquest canviï."
Es defineixen 10 habilitats, que es classifiquen en tres categories:
•

•

•

Habilitats socials:
o comunicació assertiva,
o relacions interpersonals,
o solució de problemes i conflictes.
Habilitats cognitives:
o autoconeixement,
o pensament creatiu,
o pensament crític,
o presa de decisions.
Habilitats emocionals:
o empatia,
o gestió de les emocions i sentiments,
o gestió de tensions i estrès.

h. Relació de participants a la diagnosi

Ajuntament:

Població jove:

- Perfil tècnic de l’Àrea de Joventut
Ricard Borràs
Sara González
Sandra Armas
Gerard Llandrich,
Marta Poyatos,
Mónica Garcia
Tània Cárdenas
Laura Serrano
Núria Torres
Anna Viñas

Jaynaba Bayo
Alex Boix
Eva Lloberas
Joan Amat
Pol Girbal
Aitor Tendero
David Schelvis
Núria Serra
Xènia
Judith Mata
Ivette
Júlia Cano
Diana Rosu
Toni Mir
Toni Rodríguez
Aleix Royo
Mohamed
+ joves passejades
+ joves taller cocreació
+ joves enquesta Institut

- Perfil tècnic d’altres àrees:
Sandra López
Elena Rams
Sílvia Pradas
Joaquim Pazos
Carlus Gay
Lali Quinto
Laura Riba
Sílvia Poyatos
Elena Kosidlo
- Perfil polític:
Antoni Botellé
Albert López
Mónica Ríos
Robert Rodríguez
Estel Rodríguez
Pedro Torres

i.

Recull d’imatges

Taller amb joves membres d’entitats:

Passejades:

Sessió de cocreació amb joves:

Sessió de treball amb tècnics i tècniques de l’Àrea de Joventut:

2016/17

ACTUACIÓ

ACTIVITAT

ESPAI
JOVE

MANUALI
TATS

1.1

HORARI
SERVEI
Curs 2016/17

ETC...

DATA

DESCRIPCIÓ

LLOC

Horari EJ

1r

Novem
Desem

SENSE LIMIT DE
PLACES

NADAL

Tallers i activitats manuals decidides pels joves, amb
l’orientació dels professionals de Joventut. Aquestes
coincideixen amb dates senyalades del calendari (Nadal,
Setmana Santa, Carnaval, etc).

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

Horari EJ

2n

Gener
Febrer

SENSE LIMIT DE
PLACES

1

CARNAVAL

Tallers i activitats manuals decidides pels joves, amb
l’orientació dels professionals de Joventut. Aquestes
coincideixen amb dates senyalades del calendari (Nadal,
Setmana Santa, Carnaval, etc).

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

Horari EJ

SENSE LIMIT DE
PLACES

Pendent decidir

Tallers i activitats manuals decidides pels joves, amb
l’orientació dels professionals de Joventut. Aquestes
coincideixen amb dates senyalades del calendari (Nadal,
Setmana Santa, Carnaval, etc).

ESPAI JOVE

De 14 a 29 anys
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

Horari EJ

SENSE LIMIT DE
PLACES

Pendent decidir

Tallers i activitats manuals decidides pels joves, amb
l’orientació dels professionals de Joventut. Aquestes
coincideixen amb dates senyalades del calendari (Nadal,
Setmana Santa, Carnaval, etc).

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

Horari EJ

SENSE LIMIT DE
PLACES

Pendent decidir

Tallers i activitats manuals decidides pels joves, amb
l’orientació dels professionals de Joventut. Aquestes
coincideixen amb dates senyalades del calendari (Nadal,
Setmana Santa, Carnaval, etc).

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

23 Set
ACAS

SENSE LIMIT DE
PLACES

ACAS:
PRESENTACIÓ
ACAS

Difusió de temes de Salut

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

29 Set

SENSE LIMIT DE
PLACES

TALLER:
CIBERADICCIONS

Ciberadiccions, xarxes socials, mòbils...
Tallerista: Miky Correyero.
HORARI De 17:30 a 19:30h

18 Oct

PLACES LIMITADES

XERRADA:
MIFAS

27 Oct

SENSE LIMIT DE
PLACES

TALLER:
ALIMENTACIÓ

17 Nov

SENSE LIMIT DE
PLACES

TAULA RODONA:
VIOLÈNCIA DE

1.2

1.3

De 16:00h
A 20:00h
1.4

Des del
01-09-16
Fins
30-06-17

ESPAI EL
CERCLE
Sales:
L’Àrea
La Llavor

T

PARTICIPANTS

TEMÀTICA

TALLERS
VARIATS

De Dilluns
a Divendres

UBICACIÓ

DURADA

1.5

PUNT JOVE
DE SALUT
“ESPAI JOVE”

2

PUNT JOVE
SALUT
“ACAS”
Divendres
DE 18:00h
A 20:00h
PUNT JOVE
SALUT
Dijous
DE 17:30h
A 19:30h

1r

2.1

Aquest curs es fan dues sessions. Cadascuna amb un ponent
diferent.
Conscienciar als joves en temes de sensibilització envers
DINÀMICA:
drogues, trànsit, etc. Treballar el valor del respecte i l’esforç.
BASQUET CADIRA Dinàmica amb 10 cadires de rodes. Hi ha un ponent que
DE RODES
comença l’activitat amb una petita explicació: com ho han
de fer per no caure, que no es facin mal... Juguen el màxim
Conscienciació a de temps possible(1h20h)
través de l’esport. Durada: 1,5h/sessió.
A través de l’entitat MIFAS.
HORARI de 18:00h a 19:30h

DESTINATARIS

ORGANITZA

INSCRIPCIONS

Sense
inscripcions
PISTA PALAU
D´ESPORTS I
CONGRESSOS
DE PLATJA D´A
RO.

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

Alimentació saludable, hàbits saludables...
Tallerista: Ester Pardo
HORARI De 17:30 a 19:30h

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

Taula Rodona amb la temàtica “Violència de gènere”
Joventut-Centre Cívic

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
I

Joventut

Sense
inscripcions

2n

GÈNERE

HORARI De 17:30h a 19:00h
Difusió de temes de Salut

18 Nov
ACAS

SENSE LIMIT DE
PLACES

ACAS:
Alcohol

24 Nov

SENSE LIMIT DE
PLACES

1 Des
(Dijous)

SENSE LIMIT DE
PLACES

Centre Cívic
ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

OBRA DE TEATRE: Temàtica: Violència de gènere.
“EN PEU”
Es fa la representació “En Peu”
HORARI De 17:30h a 19:00h.

CENTRE
L´AVENIR
FANALENC

Usuaris:
Centre Cívic i Espai
Jove

Joventut

Sense
inscripcions

LES DONACIONS
DE SANG
XERRADA :
“Ho portes a la
sang”

“Ho portes a la sang” A càrrec dels professionals de BST
Girona, que durant el mes de desembre realitzaran les
extraccions de sang al municipi. Sensibilització de la
necessitat d’aconseguir persones donants.
De 17h a 18h

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

(SALA L´ÀREA)

2 Des
ACAS

SENSE LIMIT DE
PLACES

ACAS: SIDA

Difusió de temes de Salut

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

20 Gen

SENSE LIMIT DE
PLACES:

ACAS:
INSTAGRAM

Difusió de temes de Salut: a través de l’eina Instagram,
treballar diversos temes de salut

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

26 Gen

SENSE LIMIT DE
PLACES

XERRADA:
Ponent: Associació Seer.
RELACIONS
HORARI De 17:30h a 19:30h
ENTRE
IGUALS/BULLYING

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

10 Febr
ACAS

SENSE LIMIT DE
PLACES

ACAS:
INSTAGRAM

Difusió de temes de Salut: a través de l’eina Instagram,
treballar diversos temes de salut

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

10 Març
ACAS

SENSE LIMIT DE
PLACES

ACAS:
INSTAGRAM

Difusió de temes de Salut: a través de l’eina Instagram,
treballar diversos temes de salut

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

14 Març

PLACES LIMITADES

XERRADA MIFAS
DINÀMICA
BASQUET CADIRA
DE RODES

Aquest curs es fan dues sessions. Cadascuna amb un ponent
diferent.
Conscienciar als joves en temes de sensibilització envers
drogues, trànsit, etc. Treballar el valor del respecte i l’esforç.
Dinàmica amb 10 cadires de rodes. Hi ha un ponent que
comença l’activitat amb una petita explicació: com ho han
de fer per no caure i si cauen que no es facin mal, etc;
Juguen el màxim de temps possible (1h20...)Durada:
1,5h/sessió.
Associació MIFAS

PISTA PALAU
D´ESPORTS I
CONGRESSOS
DE PLATJA
D´ARO

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Inici 27 Febrer
Final 9 Març

6 Abril

SENSE LIMIT DE
PLACES

XERRADA
“Ho portes a la sang”
LES DONACIONS De 17h a 18h
DE SANG

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

1I2
Abril

SENSE LIMIT DE
PLACES

ACAS:
INSTAGRAM

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Difusió de temes de Salut: a través de l’eina Instagram,
treballar diversos temes de salut

Sortida d’una nit amb els 30 joves. Tancament del concurs
d’Instagram.

ACAS

3r

27 Abr
(DJ)

SENSE LIMIT DE
PLACES

5 Maig
ACAS

TALLER
CUIDAR LA
IMATGE I
AUTOESTIMA

Associació Ed PAC.
Taller: Em costa no muntar-me pelis darrera les pantalles.

FESTA 0’0
FESTA TEMÀTICA

Aquest any serà la vuitena edició, on es procura mostrar als
joves un altre tipus d’oci al que estan acostumats. La
temàtica és el ball, i sota aquesta temàtica es farà el segon
concurs de ball de la Festa 0’0 amb la finalitat d’afavorir i
estimular el desenvolupament d’una disciplina artística,
promovent els valors a la joventut i brindar l’oportunitat
d’una diversió saludable sense begudes alcohòliques.

Objectiu
fomentar entre
els joves l’oci
saludable.

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

PALAU
D´ESPORTS I
CONGRESSOS
DE PLATJA
D´ARO

Obert a tothom.
Concursants de ball
de 14 a 29 anys

Compta amb una taula de begudes sense alcohol,
informació variada sobre salut i oci nocturn, projeccions de
diferents vídeos per fomentar la conscienciació sobre el
consum d’alcohol i altres drogues, dinamització dels
assistents, un espai agradable, El bloc central l’ocupa el
concurs de ball.

Joventut

Sense
inscripcions

Organitza
Concursants
l’àrea de
Inici:
Joventut de Final:
l’Ajuntament
de CastellPlatja d’Aro.
Amb la
col·laboració
d’ACAS

HORARI De 22:00h a 01:00h

ACTIV.
VARIADES

3

CINEMA
L´ESPAI JOVE
3.1

Dimecres
De 17:30h
A 19:30h

1r

25 Maig

SENSE LIMIT DE
PLACES

TALLER
CONSUMS I
CONDUCTES DE
RISC

Entitat: Energy Control
Activitat: Taller “Anem de festa”
HORARI: De 17:30h a 19h

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

12 Maig
ACAS

SENSE LIMIT DE
PLACES

ACAS:
REFLEXIONS
FESTA 0’0

Difusió de temes de Salut

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

26 Maig
ACAS

SENSE LIMIT DE
PLACES

ACAS: TALLER

Difusió de temes de Salut

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscirpcions

26 Oct

PLACES LIMITADES

TÍTOL: LA CLASE

Visionat de pel·lícules d’interès pels joves.

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

14 Des

PLACES LIMITADES

TÍTOL: PENDENT

ESPAI JOVE
(SALA LA
LLAVOR)

Cinema amb un espai de debat/reflexió previ.

Usuaris de l´E J

Sense
inscirpcions

Sense

DECIDIR

REVISTES E J
BIBLIOTECA
3.2

2/ Dim/mes
cada 15 dies

La tria de les pel·lícules es fa de manera coordinada entre
l’educadora, els monitors i joves usuaris de l’Espai Jove.

De 14 a 29 anys

inscripcions

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Sense
inscripcions

2n

18 Gen

PLACES LIMITADES

TÍTOL: PENDENT
DECIDIR

3r

19 Abril

PLACES LIMITADES

TÍTOL: PENDENT
DECIDIR

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Sense
inscripcions

14 Juny

PLACES LIMITADES

TÍTOL: PENDENT
DECIDIR

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Sense
inscripcions

1r

21 Set
5 Oct

Perdura
Tot el curs
2016/17

19 Oct

Un monitor/a de Joventut va a la Biblioteca Mercè Rodoreda
acompanyat d’un jove i trien les revistes del mes pel Punt
de lectura de l’Espai Jove, a on hi han revistes, diaris, llibres,
sudokus, sopes de lletres, etc

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

L’espai per descobrir un dels joves de l’Espai Jove a traves
d’un vídeo que es projecta un cop al mes. La persona
seleccionada parla de les seves aficions.

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

2 Nov
16 Nov
30 Nov
14 Des

2n

11 Gen
25 Gen
8 Febr
22 Febr
8 Març
22 Març
5 Abril

3r

19 Abr
3 Maig
17 Maig
31 Maig
14 Juny

MISSATGES
POSITIUS
3.3

1r Divendres 1r
de mes
1sessió/mes

2n

4 Nov
2 Des
13 Gen
3 Febr
3 Març

7 Abr

3r

12 Maig
2 Juny

ENTREGA
PREMI
FACEBOOK
3.4

1 divendres
al mes.

1r

Perdura tot
el curs.
En horari de
servei
2n

3r

SORTIDES
CULTURALS

4

FUNDACIÓ
MONA
4.1

CINEMA
OCINE
4.2

Visita al matí 1r
3h de visita

14 Oct

Imatge de la teva
pel·lícula de
terror preferida.

11 Nov

Temps de fred

2 Des

La teva imatge
d’aquest Nadal.

13 Gen

El teu millor regal
d’aquest Nadal
2016/17

10 Feb

La teva disfressa
d’aquest carnaval
2017

10 Març

La teva imatge
fent esport

7 Abr

La teva cançó per
a la diada de Sant
Jordi 2017

12 Maig

La teva imatge
rodejat/ada de
flors.

9 Juny

Quina creus que
serà la cançó de
l´estiu 2017?

Aproxim.
17:30h/20h

ESPAI JOVE

D´entre 16 I 29 anys

Joventut

Convocatòria:
a través d'un
“esdevenimen
t” al nostre
Facebook amb
data d'inici i fi
(així com la
data del
sorteig en què
en sortirà el
guanyador/a).

31 Oct
Dilluns

PLACES LIMITADES:

VISITA AL
CENTRE DE
RECUPERACIÓ DE
PRIMATS

OBJECTIU: Conscienciar als joves de la problemàtica dels
animals.
Visita al Centre de recuperació de primats, per tal de
conèixer la tasca solidaria que es fa amb els primats que han
estat maltractats.
PROGRAMA:
1.- Xerrada introductòria, fan una presentació del projecte
Fundació Mona.
2.- Visita guiada a les instal·lacions del centre.
3.-Taller complementari: Joc de rol, per conscienciar als
joves de la problemàtica.
Des de Joventut, per tal d’assolir l’objectiu de conscienciar
als joves, se’ls demana una col·laboració amb Fundació
Mona (arròs, verdures...) . Aquesta col·laboració es va
extendre a altres àrees de l’Ajuntament.

FUNDACIÓ
MONA
Campllong

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Inici: 03 Oct
Final: 16 Oct

1r

23 Nov

PLACES LIMITADES

TÍTOL:

OCINE
de Platja d’Aro

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Inici: 07 Nov
Final: 15 Nov

2n

8 Feb

PLACES LIMITADES

TÍTOL:

3r

24 Maig

PLACES LIMITADES

TÍTOL:

Fomentar la Cultura.
Visionat de pel·lícules d’interès pels joves.
Cinema amb un espai de debat/reflexió previ.
La tria de les pel·lícules es fa de manera coordinada entre
l’educadora i els monitors, uns dies abans de fer l’activitat,
que és quan surt a la Cartellera.

Sortida:
De 9:00h
a 14:00h

1 Dimecres
Cada
trimestre

Des del Facebook de Joventut, es fa mensualment un
concurs amb una temàtica concreta, on els participants que
són els mateixos joves que estan vinculats al Facebook ,
poden concursar i obtenir un premi que consisteix en una
Val de Decathlon.
El segon divendres de cada mes, durant l’horari d’obertura
de l’EJ, quan arriba la persona guanyadora, se li fa entrega
del premi.

Inici: 16 Gener
Final:27 Gener
Inici:

Final:
PARC DELS
ESTANYS
4.3

1r

17 Oct
Dilluns

PLACES LIMITADES

VISITA AL PARC
DELS ESTANYS
CONÈIXER
L´ENTORN.

Conèixer i gaudir de l’entorn.
Descoberta de la fauna i la flora del Parc dels Estanys.
A càrrec del Grup de Natura Sterna.
VISITA GUIADA: Jaume Ramot
HORARI A les 17:00h

3r

15 Maig

PLACES LIMITADES

VISITA AL PARC
DELS ESTANYS
ESCULTURES.

Descoberta de les escultures del Parc dels Estanys.
VISITA GUIADA: Roser

3r

29 Maig

PLACES LIMITADES: Camí de Ronda

Nord
i
Romana

12 Juny

ACTIVITATS
ESPORTIVES

PÀDEL
5.1

5

4 sessions
Tot el curs.

1r

26 Set

PLACES LIMITADES

1´5h/sessió

2n

23 gener

PLACES LIMITADES

PENDENT
SABER
QUINA
ACTIVITAT:
03 Abril
24 Abril
08 Maig

3r

TENNIS
5.2

1 sessió
Tot el curs
1h/Sessió
De 17:00h
A 18:00h

CICLOINDOOR
5.3

SORTIDA BTT
5.4

PLACS LIMITADES:

Inici:
Final:

S´AGARÓ

Conèixer i provar un esport fent tastets d’aquests en dies
puntuals.
Treballar el valor del companyerisme.
Crear a través de l’esport responsabilitat, sacrifici respecte,
respectar normes, entre d’altres.

7 Nov
Dilluns

PLACES LIMITADES: Partit de tennis

2n

6 Febrer

PLACES LIMITADES

Partit de tennis

PLACES LIMITADES

Partit de tennis

Conèixer i provar un esport fent tastets d’aquests en dies
puntuals. Treballar el valor del companyerisme. Crear a
través de l’esport responsabilitat, sacrifici respecte,
respectar normes….
Partit de Tennis – Inclou material

NÀUTIC PÀDEL
De Platja d’Aro

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

NÀUTIC PÀDEL
De Platja d’Aro

Inici: 12 Set
Final: 22 Set
Inici: 9 Gener
Final:19 Gener

CLUB TENNIS
D´ARO de
Platja d’Aro.

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Inici: 24 Oct
Final: 03 Nov
Inici: 23 Gener
Final: 2 Febrer
Inici:
Final:

PLACES LIMITADES

Sessió
introductòria a la
bicicleta Indoor

2n

14 Feb

PLACES LIMITADES

Sessió
introductòria a la
bicicleta Indoor

1r

10 Oct
Dilluns

PLACES LIMITADES

Ruta programada: Conèixer l’entorn i provar un esport fent tastets d’aquests
Des de Castell
en dies puntuals.
d’Aro fins a Santa Cessió de bicicletes: Centre BTT de Castell d’Aro.
Cristina d’Aro.

1r

24 Oct
Dilluns

PLACES LIMITADES

Jugar al minigolf

2n

6 Març

PLACES LIMITADES

Jugar al minigolf

De 17:00h
A 19:00h

Inici:
Final:

Inici:
Final:

1r

3r

Inici: 03 Oct
Final: 14 Oct

CAMÍ RONDA

13 Des

1 sessió
Tot el curs

Joventut

PLACES LIMITADES

1,5h/sessió
MINIGOLF
5.5

Camí de Ronda
S’Agaró

1,5h/sessió
1r
18:30h a 20h

1 sessió
Tot el curs

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

CAMÍ DE
RONDA
NORD+VILA
ROMANA

Vila

Jugat a Pàdel.

PARC DELS
ESTANYS
de Platja d’Aro

Formació a la disciplina Cicloindoor.
Conèixer i provar un esport fent tastets d’aquests en dies
puntuals. Treballar els hàbits saludables i el valor de l’esforç.
Formador: l Andreu Figueras.
14 bicicletes de l’empresa Bikecontrol Tranding SL

Introducció al minigolf.
Conèixer i provar un esport fent tastets d’aquests en dies
puntuals. Crear a través de l’esport responsabilitat, sacrifici
respecte, respectar normes….

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Inici:28 Nov
Final: 9 Dese
Inici: 30 Gener
Final: 9 Febrer

MUNICIPI I
ENTORN

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Inici: 26 Set
Final: 06 Oct

LOB´S
MINIGOLF
de Platja d’Aro

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Inici: 10 Oct
Final: 20 Oct

Inici 20 Febrer

BITLLES
SORTIDA
A LA BOLERA
5.6

FUTBOL SALA
5.7

Aprox.
1,5h/sessió

3r

Tot el curs
3sessions.

1r

21 Nov
Dilluns

PLACES LIMITADES

3 hores/dia
De 17:00h
A 20:00h

2n

20 Març

PLACES LIMITADES

Dimarts .

1r

3r

Perdura tot
el curs
20 Places
màxim
1,5h/sessió
17:30h/19h

2n

3r

TALLERS
6

DEFENSA
PERSONAL
6.1

CUINA
6.2

3 sessions
1r
en divendres
(1´5h/sessió)
Dijous

1r

Final 2Març

PLACES LIMITADES

Partides de bitlles Conèixer i provar un esport fent tastets d’aquests en dies
puntuals.
Reafirmar els vincles dels joves a través d’activitats de
Partides de bitlles cohesió de grup. Crear a través de l’esport responsabilitat,
sacrifici respecte, respectar normes….

PLACES LIMITADES

Partides de bitlles

20 Set

PARTIC:

27 Set

PARTIC:

4 Oct

PARTIC:

TORNEJOS
PRIMER
TRIMESTRE

11 Oct

PARTIC:

18 Oct

PARTIC:

25 Oct

PARTIC:

8 Nov

PARTIC:

15 Nov

PARTIC:

22 Nov

PARTIC:

29 Nov

PARTIC:

13 Des

PARTIC:

17 Gen

PARTIC:

24 Gen

PARTIC:

31 Gen

PARTIC:

7 Febr

PARTIC:

7 Març

PARTIC:

21 Març

PARTIC:

28 Març

PARTIC:

4 Abril

PARTIC:

25 Abril

PARTIC:

9 Maig

PARTIC:

16 Maig

PARTIC:

23 Maig

PARTIC:

30 Maig

PARTIC:

7, Oct

PLACES LIMITADES

14 Oct

PLACES LIMITADES

21 Oct

PLACES LIMITADES

20 Oct

PLACES LIMITADES

3 Nov

PLACES LIMITADES

BOLERA
D´ARO
BOWLING
de Platja d’Aro

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Inici 7 Nov
Final 17 Nov
Inici: 6 Març
Final:16 Març
Inici:
Final:

Crear a través de l’esport responsabilitat, sacrifici respecte,
respectar normes….

PISTA PALAU
Platja d’Aro

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Inici:
Final:

TORNEJOS
SEGON
TRIMESTRE:

Inici:
Final:

TORNEJOS
TERCER
TRIMESTRE:

Inici:
Final:

Conèixer tècniques bàsiques per a defensar-se davant una
possible agressió, i practicar esport.
Especialista: Taha Fertahi.

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Inici: 19 Set
Final: 05 Oct

Introducció a la cuina i a l’alimentació saludable, a càrrec del
cuiner de l’Hotel La Terrassa Fermí Cabello.

ESPAI JOVE
(SALA L´ÀREA)

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

De 17:00h
A 19:30h

PLACES LIMITADES

19 Gen

PLACES LIMITADES

16 Feb

PLACES LIMITADES

20 Abr

PLACES LIMITADES

18Maig

PLACES LIMITADES

1r

10 Nov

PLACES LIMITADES

Taller de
Riureteràpia

Eliminar l´estrés i les tensions mitjançant el riure.
A càrrec de l ’Associació Salt i Clowns.
Especialista: Terapeuta: Anna Isabel González

ESPAI JOVE

1r

4 Nov

PLACES LIMITADES
PLACES LIMITADES

ESPAI JOVE
(SALA LA
LLAVOR)

18 Nov

PLACES LIMITADES

Classe de DJ,
coneixement de
les taules,
programes per
mesclar música i
ús de l’ordinador
per a la creació
d’una sessió.

Aprendre a barrejar música i a dinamitzar un espai musical.

11 Nov

21 Abr

PLACES LIMITADES

28 Abr

PLACES LIMITADES

2n

3r

RIURETERÀPIA
6.3
DISCJÒQUEI
6.4

1 sessió
(1,5 h/dia)
18h/19:30h
Divendres
De 18:00h
A 19:30h

2n

COSTURA
GENT GRAN
6.6

FESTES
7

FESTA
INICI CURS
EJ

FESTA
CLOENDA
1r
TRIMESTRE

Especialista: Andrés Gutiérrez
(jove del municipi, i que anteriorment va ser usuari de
l’Espai Jove)..

Usuaris de l´E J
De 1 a 29 anys

Joventut

Inici: 24 Oct
Final: 08 Nov

Joventut

Inici: 17 Oct
Final: 02 Nov

Inici:
Final:

2 sessions
2
hores/sessió
(16h/18:h)

2n

3 Febr

Videofòrum
intergeneracional
i debat.

3r

7 Abril

Intercanvi de
coneixements.

De 16:00h
A 20:00h

1r

30 Set

PLACES LIMITADES

Festa inici
temporada 201617 amb multi
activitats.

Ps 3
Futbolí humà
Xutòmetre
Dance: Màster class de ball Zumba.

PLAÇA EUROPA Obert a tothom
(Davant del
Palau d’Esports
i Congressos de
Platja d´Aro)

FESTA:
1r
15:30h a 20h
De 16.30h
A 19:30h

28 Oct

SENSE LIMIT DE
PLACES

Festa tradicional.
Gent Gran i joves
es troben per
compartir aquest
espai.

Des de Joventut hi participen els joves, acompanyats de
monitors, l’educadora de l’àrea i l’agent de salut d’ACAS.
Programació d’aquest any:
15:30h encendre foc.
16:00h coure castanyes
16:30h Repartiment
18:00h Concert d´en Toni Cayena

CENTRE CÍVIC
De Platja d’Aro

Usuaris de l´E J
I
Centre Cívic

Centre Cívic

De 16:00h
A 20:00h

16 Des

Festa final 1er
trimestre
durs
2016/16 de l´
Espai Jove.

Aquest esdeveniment es presenta com un dels espais de
participació, on els joves acompanyats pels professionals de
Joventut proposaran, desenvoluparan i gaudiran de la festa
que ells/elles mateixos hauran dissenyat .

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

2016-17
7.1

CASTANYADA
al C. CÍVIC
7.2

Taller variat. (pizzes, dolços, etc.).
Objectiu: Cohesió de grup, generar hàbits, treballar
habilitats, conèixer altres cultures..

15 Des

1r

PLACES LIMITADES

Espai de relació entre la gent gran i els joves del nostre
municipi.

CENTRE CÍVIC
i
ESPAI JOVE

Usuaris E J
I
Centre Cívic

C. Cívic
I
Joventut

Sense
inscripció

Joventut

Col·labora
Joventut i
ACAS

Sense
inscripció

Inici: 28 Nov
Final: 14 Des

2016-17
7.3
FESTA DE
CARNAVAL EJ
7.4

Tarda/nit

FESTA
De 16:00h
CLOENDA
A 20:00h
FINAL DE CURS
2016-17
7.5

TORNEJOS
8
Dies
pendents de
programar
amb els
joves:
21 desem
25 gener
22 febrer
26 abril
17 maig
7 juny

BILLAR
8.1

FUTBOLÍ
8.2

3 tornejos
Dimecres de
tot el curs
3h/sessió

3 tornejos
Dimecres de
tot el curs
3h/sessió

TENNIS TAULA 3 tornejos.
Dimecres de
8.3
tot el curs
3h/sessió

JOVES
ENTRE
FOGONS
9

TALLER CUINA
CONCURS
CUINA
9.1

4 sessions
Dimecres
17h a 20h

CONCURS
Dimecres

2n

17 Feb

SENSE LIMIT DE
PLACES

Festa de Carnaval

Espai de participació, on els joves acompanyats pels
professionals de Joventut proposaran, desenvoluparan i
gaudiran de la festa de Carnaval que ells/elles mateixos
hauran dissenyat .

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Inici 30 Gener
Final 14 Febrer

3r

30 Juny

PLACES LIMITADES

Festa final de curs Es fa cada any quan acaba el servei de l’Espai Jove.
2016/17
Reafirmar els vincles dels joves mitjançant activitats de
cohesió de grup.
Treballar el compromís amb els joves a través de l’activitat
organitzada.

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Inici 12 Juny
Final 28 Juny

1r

16 Nov

PLACES LIMITADES

Es fan diferents torneigs per a que els joves puguin
demostrar les habilitats adquirides durant el curs

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

Es fan diferents torneigs per a que els joves puguin
demostrar les habilitats adquirides durant el curs.

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

Es fan diferents torneigs per a que els joves puguin
demostrar les habilitats adquirides durant el curs

ESPAI JOVE

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Sense
inscripcions

Taller de cuina i concurs.
4 Sessions es desenvolupa taller de cuina amb un cuiner
professional. Culmina amb una cinquena sessió, on els joves
participen tot el què han aprés, en un concurs.
3a Edició.

ESPAI JOVE
Sala L´Àrea

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

Joventut

Inici: 13 Febrer
Final: 03 Març

Cada jove el. labora un plat elaborat durant el curs o lliure,
que serà valorat pels membres del jurat.

ESPAI JOVE
Sala L´Àrea

2n

PLACES LIMITADES

3r

PLACES LIMITADES

1r

28 Set

PLACES LIMITADES

2n

PLACES LIMITADES

3r

PLACES LIMITADES

1r

19 Oct

PLACES LIMITADES

2n

PLACES LIMITADES

3r

PLACES LIMITADES

2n

8 Març

PLACES LIMITADES

PLACES LIMITADES
15 Març

PLACES LIMITADES

22 Març

PLACES LIMITADES

29 Març

PLACES LIMITADES

5 Abril

PLACES LIMITADES

17h a 20h

ACTIVITATS
SETMANA
SANTA
10

FESTA DE
PRIMAVERA
11

ACTIVITAT
ESPORTIVA
TORNEIG
FUTBOL SALA
10.1

4h/dia

2n

10 Abr

PLACES LIMITADES

TORNEIG DE
FUTBOL

Torneig a on participen equips de futbol de diversos
municipis de la comarca, impulsats per les àrees de
Joventut.

PAVELLÓ
a determinar

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

ACTIVITATS
SETMANA
SANTA
10.2

2 dies

2n

11
i
12abr

PLACES LIMITADES

TALLERS I
ACTIVITATS A
L’EXTERIOR.

Tallers i activitats a l’exterior aprofitant l’arribada del bon
temps. La proposta de tallers i activitats es recolliran en un
procés participatiu amb els joves del municipi.

ESPAIS
MUNICIPALS

Usuaris de l´E J
De 14 a 29 anys

FESTA
DE
PRIMAVERA
11.1

2 dies

2n

2 Març

PLACES LIMITADES

TALLER DE
RIURETERÀPIA
JOVES I GENT
GRAN

Espai de trobada entre els joves i la gent gran del municipi.
RIURETERÀPIA a l’Espai Jove
(Anna) l’Associació Salt i Clowns.
HORARI De 18:00h a 19:30h

ESPAI JOVE
(18h a 20h)

Usuaris EJ
I
Centre Cívic

2n

9 Març

PLACES LIMITADES

XERRADA
ALIMENTACIÓ
SALUDABLE I
PREPARACIÓ
MENÚ SOPAR .
JOVES I GENT
GRAN

Xerrada alimentació saludable i preparació
menú sopar
.
joves i gent gran dinamitzada per la tallerista Esther Pardo.

SOPAR DE TRAJE

HORARI De 18:00h a 22:00h

1 dia

2n

16 Març

PLACES LIMITADES

DESTINATA
RIS
Grups: 4rt
ESO i UAC

Joventut

Inici: 20 Març
Final: 06 Abril

Centre Cívic
i
Joventut

Inici: 13 Febr
Final: 28 Febr

HORARI De 18:00h a 20:00h

SEGON TRIMESTRE: 9 de Gener 2017 al 17 d'Abril 2017

PRIMER TRIMESTRE: 1 Setembre 2016 al 8 de Gener 2017

Àrees
Inici: 20 Març
Joventut
Final: 06 Abril
Sta. Cristina,
Calonge,
Palamós i
Platja d’Aro

2016/17

ACTUACIÓ

ACTIVITAT

LLOC

T

DATA

DURADA

INSTITUT
RIDAURA

PUNT
JOVE DE
SALUT

XERRADES

INS

1r

29/11/2016

14:00/15:00

INS

29/11/2016

11:45/12:45

UAC

INS

30/11/2016

08:15/09:15

4rt C

AULES
4rt A

ESPAI JOVE

TERCER TRIMESTRE: 18 d'Abril 2017 al 30 de Juny 2017.

TEMÀTICA
SEXUALITAT

DESCRIPCIÓ
Qui: l’agent de Salut d’ACAS

INS
INS

02/12/2016
2n

INS
EXPOSICION
S

CARPETA DE
SALUT

PIJ
MÒBIL

INS

11:45/12:45

09/02/2016

Grups: 3r,
4rt ESO i
UAC

A definir
1r

4rt B
HISTÒRIA DE VIDA.
"Canvi de marxa"

Canvi de marxa activitat educativa té l’objectiu de
conscienciar els joves d’entre 14 i 18 anys sobre les
causes i conseqüències dels accidents de trànsit així
com
fomentar
conductes
responsables
i
d’autoprotecció en aquest tram d’edat. Impulsada
per la fundació privada sense ànim de lucre Mutual
de Conductors. ORGANITZA Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.

Grup: 3r
ESO i UAC

PREVENCIÓ DE CONSUM DE
DROGUES.

Qui: Mossos d’Esquadra i Agent de Salut

SOTA PRESSIÓ

CONSTA d´una exposició de 12 plafons, d´un díptic
recordatori de la visita i d´una guia d´activitats,
configurant en conjunt un instrument per facilitar el
treball educatiu amb grups d´adolescents al voltant
de la pressió de grup i altres temes relacionats, com
l´assertivitat de la pressa de decissions. EMPRESA
PDS. ORGANITZA Àrees de Joventut dels
Ajuntaments de Sta. Cristina i de Castell-Platja d´Aro.
Col.laboració Agent de Salut d´ACAS

OBRA DE TEATRE SOCIAL
"Perquè no contestes?"

Intervé amb perspectiva de gènere en situacions de
control i relacions poc sanes entre joves i el mal ús
de informacions íntimes. Obra de teatre de petit
format realitzat per 2 professionals amb formació en
teatre i abordatge educatiu. Dinamitzat per l´entitat
EdPac. ORGANITZA: Àrees de Joventut dels
Ajuntaments de Sta. Cristina d´Aro i Castell-Platja
d´Aro.
Qui: Agent de Salut d´ACAS

03/11/2016

10:45/11:45

INS

08/11/2016

10:45

Grups: 3r
ESO B
3r A

INS

08/11/2016

13

3r B

INS

08/11/2016

14:00/15:00

3r C

INS

2n

INS

1r

Grup 4rt ESO

A definir

INS

A definir

INS

A definir

INS

A definir

PRESENTA
CIÓ

INS

PIDCES

INS

1r

Grups: 3r
ESO i UAC

Grups: 3r
ESO i UAC

Qui: Àrea de Joventut;
(Informació a l’apartat de PIJ)

PIDCES (PIJ MÒBIL A L´INS. RIDAURA).
Des del Punt d’Informació Juvenil es porta a terme una campanya d’informació a l’Institut.
Regularment es va a l’Institut, per tal de donar a conèixer el servei, fomentar la comunicació amb els i les joves, traslladar-los informació d’interès, detectar

necessitats... Les actuacions van des de penjada de cartells/informació a les zones habilitades, a presentacions i xerrades sobre diferents temes d’interès,
passant per les trobades amb els i les joves a l’hora del pati (corresponsalies).
Proposta calendari intervenció PIDCES Institut Ridaura, es troba a la graella del Punt d’Informació Juvenil (PIJ).
Presentació Joventut, difusió activitats, campanyes Carnet Jove Municipal.

2016/17
ACTUACIÓ ACTIVITATS
PIJ MÒBIL
PUNT
INFORMACIÓ
PIDCES
JUVENIL
HORARI
SERVEI

LLOC
INS

T
1r

INS

DATA

DURADA

DESTINATARIS

14/09/2016

10:15/10:45

21/09/2016

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx
3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

28/09/2016

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

05/10/2016

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

19/10/2016

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

ATENCIÓ
DIRECTA

26/10/2016

10:15/10:45

INS

02/11/2016

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx
3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

09/11/2016

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

MATINS
De Dilluns
a Divendres
De 9:00h
A 13:00h

INS

16/11/2016

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

23/11/2016

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

30/11/2016

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

14/12/2016

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

11/01/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

TARDAS
Dilluns,
Dijous i
Divendres
De 16:00h
A 20:00h
UBICACIÓ
PUNT
INFORMACIÓ
JUVENIL
Palau
d’Esports i
Congressos
de Platja
d’Aro.
DESTINATARI
Al servei dels
i les joves de
Castell-Platja
d’Aro i S’Agaró

INS
INS
INS

2
n

18/01/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

25/01/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

01/02/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

08/02/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

15/02/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

22/02/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

01/03/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

08/03/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

15/03/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

22/03/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

29/03/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

05/04/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS
INS

3r

19/04/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

26/04/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

03/05/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

10/05/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

TEMÀTICA

PIDCES - PIJ MÒBIL A L´INS. RIDAURA.

Des del Punt d’Informació Juvenil es porta a terme
una campanya d’informació a l´INS. Ridaura.
Regularment es va a l’Institut, per tal de donar a
conèixer el servei, fomentar la comunicació amb els i
les joves, traslladar-los informació d’interès, detectar
necessitats... Les actuacions a l’Institut van des de
penjada de cartells/informació a les zones habilitades,
a presentacions i xerrades sobre diferents temes
d’interès, passant per les trobades amb els i les joves a
l´hora del pati (corresponsalies).

.

INS

17/05/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

24/05/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS

31/05/2017

10:15/10:45

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

07/06/2017
30/09/2016

10:15/10:45
04:00/20:00

3r/ 4rt ESO i1r/ 2n Batx

INS
ACTIVITATS
DE
JOVENTUT
CARNET
JOVE
MUNICI.

CAMPANYES
JOVES

Pl.

Europa

Pl.Mil. 3r
lenari
INS
INS
PALA
U

CAMPANYES
EMPRESARIS

1r

05/05/2017

1r
2
n
3r

Tot 1r Trim.

10:15/10:45

1 setm.
Gener
18/02/2017

10:15/10:45

1r

Novembre

Obert a tothom

Festa Inici Curs 2016-17

Obert a tothom

Festa 0´0 Concurs de Ball

C JM és un carnet que pretén facilitar, en el marc de

l´actuació conjunta entre l´administració pública i la
societat civil, l´accés de les persones joves del
municipi, amb edats compreses entre els 15 i 29 anys,
a béns culturals i materials, als serveis i, en general, a
tots aquells elements que contribueixin a augmentar
el nivell de vida i la seva qualitat.

No
Desembre
2
n

76 Establiments
Enviament 500
empreses

LES CAMPANYES DEL CJM

Es divideixen en dos accions: Campanyes vers als joves
i als empressaris. La campanya amb els joves
comença el mes de Desembre de l’any anterior a la
campanya anual i
la dels empressaris a
l´Octubre/Novembre de l´any anterior de la campanya
anual.
Hi ha conveni per als empressaris, fotografia dels
establiments, adhesiu del CJM als establiments
col.laboradors . El disseny del CJM i dels adhesius cada
any va variant . En aquesta nova campanya, està
programat visitar 76 establiments, es signaran els
convenis, s´entregaran els nous adhesius, s´enviaran
500 cartes al empressaris. De l´any 2016, amb data 710-16 s´han fet 358 carnets joves.

No
No

3r
FACE
BOOK

CONCURS

1r

2
n

3r

Octubre

Imatge de la teva pel·lícula de terror preferida.

Novembre

Temps de fred

Desembre

La teva imatge d´aquest Nadal.

Gener

El teu millor regal d´aquest Nadal 2016/17.

Febrer

La teva disfressa d’aquest carnaval 2017

Març

La teva imatge fent esport

Abril

La teva cançó per a la diada de Sant Jordi 2017

Maig

La teva imatge rodejat/ada de flors.

Juny

Quina creus que serà la cançó de l’estiu 2017?
Quin és el teu indret preferit del municipi de C.-Pl.A. i
S’Agaró?

Juliol

El PIJ es desplaça informant i fent inscripcions del
Carnet Jove Municipal.

FACEBOOK
Informació, atenció directa i difusió d´activitats
del´àrea de Joventut, entre d´altres.
CONCURS DE FACEBOOK
Es fa mensualment amb una temàtica concreta, on els
participants que són els mateixos joves que estan
vinculats al Facebook de l´àrea, poden concursar i
obtenir un premi, que consisteix en un val del
Decathlon.

Agost
PRESENTAC
IÓ
JOVENTUT

AULA
D´ACOLLIDA

PFI/PTT

INSTITUT
RIDAURA

2016/17
ALTRES
PROGRAMES
I
PROJECTES

SALA
ACTES
SALA
ACTES
CREU
ROJA
SFG
A
l´aula
A
l´aula
A
l´aula
A
l´aula
A
l´aula
A
l´aula
A
l´aula

1r

T

ACTUACIÓ

ACTIVITAT

LLOC

HORT
JOVE

HORT JOVE

Horts
muni
cipals

NO
T´ATURIS
DESA-

OCUPACIÓ I
ORIENTACIÓ

Joven
tut

3r
1r

1r

15/12/2016

La teva imatge més "playera".

11:45/14:30

Presentació nou vinguts

11/05/2016
27/09/2016

9h/9:30h

20/09/2016

13:00H

3r B

20/09/2016

14:00H

3r A

20/09/2016

3r C

22/09/2016

10:45H

3r D

27/09/2016

14:00H

4rt A

28/09/2016

08:15H

4rt C

30/09/2016

11:45H

4rt B

DATA

DURADA

DIMARTS
De 12:00h
a 13:00h

PRESENTACIÓ DE L´ÀREA DE JOVENTUT
Què es treballa a l´àrea de Joventut: Persones amb
valors; Recursos i serveis: PIJ, Espai Jove, Formacions
educatives i Ocupacionals, Punt Jove de Salut, No
t´aturis desatura´t, Hort Jove, etc.

TEMÀTICA

DESCRIPCIÓ

Tot l´any

Joves d´entre 14 i 29
anys

DESTINATARIS

Des de l’àrea de Joventut es pensa en els horts
ecològics com un espai de participació
comunitària, on els joves puguin desenvolupar
les seves competències personals i socials de
manera vivencial, alhora que es fomenten
valors com el respecte al medi ambient,
l’alimentació saludable, els productes de
proximitat i la importància d’un model de vida
més sostenible i autosuficient.
D’altra banda, cal remarcar la necessitat de
poder afavorir el creixement personal i social
d’aquest joves, per tal que puguin construir una
identitat plena i esdevinguin ciutadans actius,
compromesos amb el seu poble i amb
consciència crítica.

Fomentar l’horticultura entre els joves i la convivència
amb els membres hortolans.
L’hort és municipal, forma part d’un projecte
comunitari municipal, on des de l’àrea de Joventut
participem en el treball d’una de les parcel·les.
Recuperar el lligam amb la terra
Té per finalitat la creació de gestió medi ambiental
que doti als joves d’un nou instrument de participació
que a afavoreixi la construcció de ciutadania, la
identitat de poble i la formació d’un ofici específic.
En relació a la parcel-la, fomentar la responsabilitat
dels joves, fomentar l’autoconsum, potenciar la
relació entre el col·lectiu dels joves i la resta de
persones de la xarxa dels horts.
Projecte liderat per l’educadora de l’àrea de Joventut.

Tot l’any

Joves d´entre 14 i 29
anys

Orientació laboral.

Durant tot l’any, és un servei d’assessorament i
acompanyament a la recerca de feina, fer currículums,
preparació d’entrevistes, etc. Derivacions al Club de la

TURAT

FESTA
0´0

FEINA. Afavorir la inserció laboral, treballar la
motivació dels joves i proporcionar eines per millorar
la seva recerca de feina i l’entrada en el mon laboral.
Liderat per l’educadora de l’àrea de Joventut.
Cal demanar cita prèvia.
Els objectius
Afavorir la inserció sociolaboral dels joves
Potenciar el coneixement dels aspectes implicats en
els processos de recerca de feina
Treballar la motivació dels joves per la seva formació
i inserció laboral
Proporcionar eines als joves per millorar les seves
habilitats per la recerca de feina

DIJOUS
De 16:30h
a 17:30h

FESTA 0´0
2n
CONCURS
DE BALL
----ACTIVITAT
PUNT JOVE
DE SALUT

Palau

3r

05/05/2016

22:00/01:00

Obert a tots els públics. FESTA 0´0 - 2017 - CONCURS DE BALL
Població diana són els OBJECTIU Fomentar entre els joves l’oci
joves de 14 a 29 anys.
saludable.
TEMÀTICA
Afavorir
i
estimular
el
desenvolupament d’una disciplina artística,
promovent els valors a la joventut i brindar
l’oportunitat d’una diversió saludable sense
begudes alcohòliques

Festa nocturna i temàtica.
Vuitena edició. Es procura mostrar als joves un altre
tipus d’oci al que estan acostumats. En aquest cas, la
temàtica és el ball. Es fa el 2n Concurs de Ball de la
Festa 0´0. Compta amb una taula de begudes sense
alcohol, informació variada sobre salut i oci nocturn,
projeccions de diferents vídeos per fomentar la
conscienciació sobre el consum d’alcohol i altres
drogues, dinamització dels assistents, un espai
agradable i música. El bloc central l’ocupa el concurs
de ball. Activitat dotada de premis.
ORGANITZA Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro. Col·labora ACAS

