PLA LOCAL
DE JOVENTUT

2016-2019

Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro

Índex

1.

Introducció – presentació ...................................................................................................... 3

2.

Marc conceptual .................................................................................................................... 4

3.

Metodologia ........................................................................................................................... 6

4.

Context .................................................................................................................................. 7
a.

Anàlisi sociodemogràfica ................................................................................................... 7

b.

Organització municipal .................................................................................................... 15

5.

DIAGNOSI ........................................................................................................................... 19
a.

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I APRENENTATGES ............................................................. 19

b.

OCUPACIÓ I INSERCIÓ LABORAL ............................................................................... 27

c.

HABITATGE .................................................................................................................... 35

d.

SALUT ............................................................................................................................. 37

e.

AUTONOMIA, PARTICIPACIÓ ....................................................................................... 43

f.

CULTURA ........................................................................................................................ 46

g.

COHESIÓ SOCIAL I INCLUSIÓ...................................................................................... 47

6.

Conclusions – idees destacades ......................................................................................... 49

6.1

Les característiques de la població ................................................................................. 49

6.2

L’Àrea de Joventut........................................................................................................... 50

6.3

Elements transversals ..................................................................................................... 50

6.4

Àmbits de treball: ............................................................................................................. 51

a.
7.

Quadre resum (DAFO) .................................................................................................... 55
Definint el Pla Local de Joventut ......................................................................................... 56

a.

Missió, Visió i Valors........................................................................................................ 56

b.

Reptes i línies de treball del PLJ ..................................................................................... 57

c.

Quadre resum de la programació Àrea de Joventut 2016 – 2017 .................................. 62

8.

El disseny de les polítiques de joventut, una estratègia sostenible: el CANVAS ............... 64

9.

ANNEXOS ...............................................................................................................................
a.

Sociograma .........................................................................................................................

b.

Informe Resum Sessió de Treball amb tècnics i tècniques de l’àrea .................................

c.

Informe Resum “Passejades de Diagnosi”..........................................................................

d.

Informe Resum Qüestionari a tècnics i tècniques municipals.............................................

e.

Informe Resum Sessió de cocreació amb joves .................................................................

f.

Informe Resum Enquesta a joves de l’Institut Ridaura .......................................................

g.

Quadre d’Habilitats per a la vida .........................................................................................

h.

Relació de participants a la diagnosi...................................................................................

i.

Recull d’imatges ..................................................................................................................

j.

Programació 2016-2017.......................................................................................................

2

1. Introducció – presentació:

El novembre del 2015 s’inicià el procés d’elaboració de la diagnosi de la joventut, que acabà el
juny de 2016. El document que teniu a les mans recull el resultat de la feina realitzada durant
aquests mesos, un procés d’anàlisi, reflexió i debat per generar coneixement compartit sobre la
realitat juvenil del municipi.
El procés de diagnosi s’entén com la fase inicial en el procés d’elaboració del nou Pla Local de
Joventut. Una bona diagnosi de la realitat és un element bàsic per tal de dissenyar plans i
polítiques públiques que donin resposta als reptes i a les problemàtiques socials, eficients i
eficaces.
Un dels elements destacables és la participació dels diferents agents del municipi que han
aportat informació, les seves visions, opinions i reflexions en el procés: el personal tècnic de
l’àrea de joventut i d’altres àrees de l’ajuntament, representants polítics de diferents grups amb
representació al ple, i joves de diferents perfils.
Volem fer referència a alguns elements que considerem rellevants del procés endegat i el
context actual al municipi:
D’una banda, qüestions vinculades a l’Àrea de Joventut:
la diagnosi s’endega en un moment de consolidació i estabilització de l’equip de
professionals que conformen l’àrea,
prèviament i en paral·lel al desenvolupament del procés de diagnosi, s’ha dut a terme
una millora i adequació dels espais utilitzats per l’àrea, tancant així un període
d’incertesa vinculat a la possibilitat de canvis en la ubicació de l’activitat i els serveis de
joventut.
D’altra banda, també, les característiques pròpies del municipi, que compta amb tres nuclis
diferenciats de població, amb dinàmiques i realitats diverses.
Finalment, s’endega també el procés amb la voluntat de generar dinàmiques de relació i
participació que permetin arribar a nous joves, per, a més de conèixer la percepció i la realitat
de la joventut al municipi, fer difusió de la tasca realitzada per l’ajuntament en matèria de
joventut.
A partir de les conclusions de la diagnosi, amb el plantejament dels principals reptes i
problemàtiques que afronten els i les joves del municipi, s’han plantejat els reptes i línies
d’actuació conseqüents, que es complementa i es concreta en la programació específica i
l’assignació pressupostària corresponent per part de l’Àrea de Joventut.
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2. Marc conceptual
Què és una diagnosi de joventut, i per a què serveix?
Una diagnosi de joventut és una eina que ha de permetre conèixer la situació de partida dels i
les joves i les polítiques que els afecten amb l’objectiu de planificar, de manera fonamentada,
les polítiques de joventut que es duran a terme els propers anys, en la vigència del nou PLJ.

Cal tenir sempre present que la fase de diagnosi, en el si del PLJ, és un instrument perquè
la planificació de les polítiques de joventut al municipi tingui més sentit, s’adeqüi millor a la
realitat i es dirigeixi amb més precisió a allò que es pretén transformar. Per això una bona
diagnosi no consisteix a acumular una gran quantitat de dades ni a aplicar determinades
tècniques de recerca. Una bona diagnosi és aquella que respon millor a aquest objectiu de
contribuir a orientar les polítiques de joventut del municipi. 1
Quin és el marc en matèria de joventut a tenir present a l’hora de definir objectius i
planificar les polítiques de joventut?
Les polítiques públiques en matèria de joventut es dissenyen i desenvolupen amb la finalitat de
millorar i avançar cap a la igualtat d’oportunitats, l’emancipació i la ciutadania activa de
2
les persones joves , elements que conformen la pedra angular i donen sentit a la missió dels
departaments o àrees de joventut, en els diferents nivells de l’administració pública. En un
àmbit o plantejament global, la realització del projecte de vida -personal i col·lectiu- de les
persones joves, la seva participació i apoderament en la vida social i el seu entorn, i el ple
exercici de la condició de ciutadania esdevenen elements fonamentals i eixos de les polítiques
de joventut.
En aquest àmbit, i des de la dècada 2000 – 2010 especialment, s’han dut a terme avenços en
l’àmbit discursiu així com en el desenvolupament de les polítiques de joventut. Conceptes com
integralitat, transversalitat o participació són actualment incorporats i compartits pels diferents
agents que intervenen i actuen en l’àmbit de la joventut al nostre país. L’aprofundiment i els
avenços realitzats els darrers anys constitueixen un punt a partir del qual continuar treballant
per tal d’ubicar en una posició central les polítiques de joventut.
En l’exercici de donar forma i ordenar els continguts i resultats del procés de diagnosi s’han
tingut en compte la documentació i legislació en matèria de joventut d’àmbit supralocal, entre
3
les quals destaca el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat 2020) , tal i com
es plantejà des dels àmbits tant polític com tècnic de l’ajuntament a l’inici del procés. El PNJCat
2020, impulsat per la Generalitat de Catalunya (i amb rang de decret llei) planteja no només per
aquesta administració sinó també en l’àmbit local una sèrie de reptes.

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) és el marc de referència per a la
política de joventut i pretén ser una eina capaç d’adaptar-se als canvis i de donar
resposta a les noves necessitats i demandes de les persones joves i del seu entorn.

1

Guia per elaborar la diagnosi del Pla Local de Joventut, 2011. Agència Catalana de la Joventut.

2

L’emancipació, entesa com la capacitat de construcció del projecte de vida de les persones joves i l’exercici de la
plena ciutadania, atenent a la diversitat de formes i models de vida. La participació, l’apoderament de la persona jove
com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadania en el conjunt de la societat, oferint espais
per a la seva participació en la presa de decisions així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món.
3
La Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya dóna rang de reglamentari, i per tant, valor
jurídic al PNJCat 2020.
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En el PNJCat 2020 es plantegen noves idees força que serveixen per emmarcar-ne el seu
plantejament i que caldrà tenir presents, i serà interessant adoptar (des de l’àmbit nacional), i
adaptar (a la realitat local), en el nou PLJ de Castell - Platja d’Aro:
 Rellevància. Cal reivindicar el paper clau de les polítiques de joventut en el










si de les polítiques públiques, ja que el moment del cicle vital que és la
joventut representa una oportunitat en la lluita contra la reproducció de
les desigualtats.
Transformació i/o incidència. Les polítiques de joventut han de tenir una
voluntat explícita de transformar tant les condicions de vida de les
persones joves com el model de societat en general, i de dotar-se dels
instruments i les eines necessàries perquè sigui possible.
Apoderament. Les polítiques de joventut han de servir per potenciar les
capacitats de les persones joves i fer, per tant, que siguin responsables i
protagonistes del seu projecte de vida personal i col·lectiu.
Inclusió. Cal tenir en compte el conjunt de les persones joves i fer-ho
dissenyant, implementant i avaluant les polítiques des d’una perspectiva
inclusiva, atenent a la diversitat del col·lectiu juvenil i les desigualtats
socials de partida.
Instruments de desplegament. El nou PNJCat [es proposa que] ha de
millorar el desplegament dels seus objectius. Cal teixir una estratègia
de desplegament del Pla que garanteixi que les polítiques i programes
concrets de joventut responen i s’adapten als seus plantejaments.
Impacte i/o avaluació. Per garantir aquest desplegament, el nou PNJCat
[indica que se] ha de tenir molt en compte, des del començament, com
s’ha d’avaluar l’impacte que té sobre les polítiques i la realitat de les
persones joves. 4

Des d’aquestes bases el PNJCat 2020 articula en una sèrie de reptes clau les polítiques de
joventut de referència. Aquesta formulació es farà servir en el tancament del present document
per plantejar les principals línies d’acció del futur PLJ, a partir de les qüestions identificades a la
present diagnosi.

4

PNJCat 2020.
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3. Metodologia
La present diagnosi de la realitat juvenil es va formular des del paradigma de la seva
participació protagònica, hibridant elements habituals de la Investigació-Acció-Participativa
(IAP) amb l’enfocament de Disseny Centrat en les Persones (HDC), integrant així mateix canals
i eines digitals.
Si bé l’objectiu de resultats a nivell material s’ha assolit amb el present document, l’objectiu de
procés relatiu a generar espais d’apoderament juvenil, d’aprenentatge entre iguals i orientats a
l’acció ha resultat infructuós. En aquest sentit cal apuntar que el present procés no ha estat aliè
a la realitat i dinàmiques juvenils i de l’Àrea apuntades a la diagnosi, resultant molt difícil arribar
a la gran majoria de jovent anònim i no identificat al sociograma. I, per altra banda, s’han hagut
de replantejar i adaptar algunes de les eines i moments als requeriments i oportunitats
facilitades pels interlocutors educatius i socials, de tal manera que eines de marcat caire
participatiu (com l’Aprenentatge Servei o el Quadern de Debat Familiar) s’han hagut de
substituir per d’altres més qualitatives i quantitatives.
Pel que fa a l’abast resultant podem apuntar que han participat a la diagnosi un total de 139
joves (dels quals 97 viuen al municipi).
Així mateix, s’ha comptat amb la participació de 25 adults de perfil polític, tècnic i professional
en l’àmbit municipal, educatiu i juvenil (mitjançant entrevistes, sessions grupals i qüestionaris).
Pel que fa a les xarxes socials, la pàgina de facebook de la diagnosi ha estat activa entre març
i juliol, compta amb 115 seguidors (27% de menys de 25 anys, 42% entre 25 i 34 anys i 65%
dones) y les 61 publicacions realitzades han tingut un total de 420 “m’agrada” i un abast de fins
1780 persones/dia (durant les dues promocions realitzades); però les interaccions han estat
limitades a consultes puntuals, al concurs d’Instagram celebrat o amb persones que ja
participaven des d’altres canals.
Tal com es detalla als informes annexos, els moments i eines desenvolupats al llarg d’aquest
procés han estat:
FASE 0) DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ INICIAL:
a) Recull i anàlisi de documentació: dades secundàries, estudis previs, estadístiques, etc.
b) Sessió de treball amb tècnics/ques de l’Àrea de Joventut.
c) Sessió de presentació i diagnòstic amb regidors/es de diferents grups polítics.
d) Entrevistes a polítics i tècnics/ques municipals (8 participants).
e) Qüestionari a tècnics/ques municipals (17 participants).
f) Sociograma d’agents, espais i col·lectius.
FASE 1) APROPAMENT A JOVENT CLAU IDENTIFICAT:
g) Entrevistes individuals i grupals a joves actius (10 participants).
h) Grup de debat amb joves associats (7 participants).
FASE 2) ON SÓN ELS JOVES:
i) Passejades de diagnosi: entrevistes informals a l’espai públic (21 participants).
j) Enquesta a joves de l’Institut (83 participants).
FASE 3) CO-CREEM LA DIAGNOSI:
k) Sessió participativa de co-creació de la diagnosi en el marc de la Festa 0,0 (18
participants).
FASE 4) ELABOREM LA DIAGNOSI:
l) Informe final i sessions de treball corresponents amb el referent municipal.
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4. Context

a. Anàlisi sociodemogràfica
L'objectiu d'aquest anàlisi sociodemogràfic de la situació de la gent jove al municipi vol ser una
eina que ens ajudi a emmarcar la diagnosi. Analitzarem un breu recull de dades sobre les
característiques del municipi i de les persones joves, que es complementaran amb tota la
informació recollida en el treball de camp.
El recull de dades i els indicadors seleccionats per fer aquest anàlisi es basen en la
metodologia i els criteris que ha definit l' Observatori Català de la Joventut amb el sistema
d'indicadors sobre la joventut a Catalunya (SIjove). L'objectiu del SIjove és facilitar la recerca
de dades estadístiques secundàries per a l’anàlisi de la realitat juvenil en l’àmbit local i per
explicar alguns dels indicadors de la realitat juvenil més utilitzats.
L’ anàlisi quantitatiu contempla els següents aspectes:
1. Distribució i evolució de la població. Totals
2. Distribució i evolució de la població jove
3. Procedència de la població
Dades relatives a àmbits temàtics com Educació, Treball o Participació, s’inclouen en cadascun
dels apartats temàtics corresponents, de tal manera que la informació quantitativa, qualitativa i
d’anàlisi s’integra i interrelaciona per tal de facilitar la lectura, anàlisi i plantejament posterior de
propostes.

Les Fonts utilitzades han estat:
• Idescat
• Ajuntament de Castell-Platja Aro
• Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
• Observatori d’Empresa i Ocupació
• Observatori Català de la Joventut
• Xifra. Informació Estadística Local. Diputació de Girona
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1. DISTRIBUCIÓ I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

El municipi Castell-Platja d’Aro tenia a 2015 una població de 10.589 persones repartides en
tres nuclis urbans: Platja d’Aro (7.501 habitants), Castell d’Aro (1.974 habitants) i S’Agaró
(1.333 habitants).
Forta desacceleració del creixement de la població
Entre el 2001 i el 2008 el municipi va tenir un fort increment de població gràcies a l’arribada de
població migrada i al boom de la natalitat de 2008. El municipi de Castell - Platja d’Aro ha
gairebé duplicat la seva població del 1998 (amb 5.785 habitants), fins a arribar als 10.589
habitants l’any 2015.
Durant el darrers anys, però s’ha aturat la tendència de creixement poblacional i s'ha produït un
estancament amb una taxa de creixement del 4,33% al 2015 front el 42,72% de 2008. Aquest
canvi en l’evolució del creixement coincideix amb els anys de crisi econòmica que han variat la
tendència a l'alça que s'havia mantingut els últims anys al municipi, equiparant-la amb la
tendència de Catalunya.
Així doncs, s’observa un canvi de tendència, en comparació amb l’important increment de
població de les darreres dècades, especialment entre els anys 1996 i 2006, en què es va
gairebé duplicar el nombre d’habitants, fet que constituí un augment excepcional de la població
al municipi, en comparació amb l’evolució a nivell de comarca o del conjunt de Catalunya.

Gràfic 1 Font Idescat Padró d’habitants Municipal

Les diferències en el pes poblacional dels nuclis de població
Castell – Platja d’Aro és un municipi amb tres nuclis de població: Castell d’Aro, Platja d’Aro i
S’Agaró, amb un pes demogràfic desigual. Com es pot observar al gràfic següent, Platja d’Aro
és el nucli amb major pes poblacional, amb el 70% d’habitants. A continuació, i amb una
diferència important, trobem els nuclis de Castell d’Aro, amb el 18% d’habitants, i s’Agaró, amb
el 12%.
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DISTRIBUCIÓ DE POBLACIÓ PER
NUCLIS, 2015
1.333; 12%
1.974; 18%

Platja d'Aro

Castell d'Aro

7.501; 70%
S'Agaró

Gràfic 2. Elaboració pròpia a partir de dades del Padró d’habitants Municipal

Si observem l’evolució de la població per nuclis, a nivell percentual es manté molt similar en els
3 nuclis entre els anys 2011 i 2015, si bé en nombres absoluts observem un augment de
població similar a Platja d’Aro i també a Castell d’Aro, que sumen 215 i 177 habitants
respectivament.
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER NUCLIS

Any 2011
Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró
TOTAL

Any 2011 (%)

7.286
1.797
1.337
10.420

Any 2015

70%
17%
13%
100%

7.501
1.974
1.333
10.808

Any 2015 (%)
70%
18%
12%
100%

Taula 1. Elaboració pròpia a partir de dades del Padró d’habitants Municipal

Distribució de la població segons franges d’edat
Per altra banda l’estructura de la població segueix la tendència d’altres societats europees,
amb un important descens de la natalitat que es tradueix en societats cada cop més envellides.
PIRÀMIDE POBLACIÓ CASTELL - PLATJA D'ARO 2015
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-600,00

-400,00

-200,00

0,00

homes

200,00

400,00

600,00

dones

Gràfic 3. Font Idescat Padró d’habitants Municipal
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Aquest augment de l’envelliment es reflecteix a la piràmide de població, on queda patent que
les franges d’edat de 0 a 29 són sensiblement menors. De fet, observem que la franja d’edat de
15 a 30 anys és al 2015 la més minoritària del municipi entre la població menor de 70 anys.
Pel que fa al repartiment de la població en funció del sexe, podem apreciar que la població al
municipi es reparteix gairebé al 50% entre homes i dones.

La població estacional amplia considerablement les dades de població resident
El conjunt de dades relatives als habitants no reflecteixen la població que el municipi arriba a
acollir durant la temporada alta, pel turisme i la població amb segona residència al municipi.
Segons dades de l’Idescat, del 2014, l’estimació de població estacional (o residència
temporal) al municipi era de 19.697 persones (de mitjana anual). Aquesta dada resulta del
sumatori de població resident (10.721 habitants) i la població vinculada no resident equivalent a
5
temps complet anual (ETCA , 8.976 persones). En el càlcul de població estacional s’hi inclouen
les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi
resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun
període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com
en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.).
Al llarg de l’any el municipi de Castell-Platja d’Aro acull una població vinculada no resident de
6
493.213 persones , que es concentren en bona part durant la temporada alta d’estiu.

2. DISTRIBUCIÓ I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ JOVE
La població jove de Platja d'Aro representa un 14,30 % de la població total del municipi amb un
nombre total de 1.515 joves el 2015 (segons dades de l’Idescat).

Evolució de la població jove i total 2002 - 2014
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

9.768

10.445

10.721

1.589

1.943

1.763

1.561

2002

2006

2010

2014

7.691

Població jove

Població total

Gràfic 4 Font: Idescat. Padró municipal d'habitants
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La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual.
Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual
(ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones
ETCA.
6
Segons dades de l’Idescat de 2014.
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Creixement negatiu de la població jove a Castell - Platja d’Aro, una tendència general
En el cas de la població jove de Castell-Platja d’Aro, malgrat l’increment percentual de la
població jove en un 22% al 2006 degut principalment a l’arribada de persones migrants, des de
2010 la tendència decreixent es manté amb un -9% al 2010 i -14,10% al 2015.

25%

20%
15%

TAXA DE POBLACIÓ JOVE RESPECTE POBLACIÓ TOTAL
21%

20%

2002

2006
25-29

17%

10%

15%

5%
0%

Gràfic 5 Font: Idescat. Padró municipal d'habitants

20-24

2010
15-19

2015

El percentatge de població jove al municipi és similar a les dades d’àmbit català. La proporció
de joves dins el conjunt de la població catalana no ha parat de reduir-se des del tombant de
segle. Segons dades de l'Observatori Català de la Joventut si l’any 2000 suposava el 22,5%
del total, el 2014 la població jove representa només el 15,3% del total.
Aquesta tendència s’explica en el context de la societat catalana, que ha sofert en les darreres
dècades, en el mateix sentit que ho fan moltes altres societats europees, canvis demogràfics
que n’expliquen l’impacte. La reducció de la natalitat fa que generacions cada cop menys
nombroses entrin a l’etapa de la joventut i en substitueix d’altres amb més individus. Ni tan sols
l’arribada de persones migrants des d’altres continents, moltes d’elles joves, va mitigar aquesta
tendència. Això, junt amb l’augment de l’esperança de vida, contribueix a l’envelliment de la
població i a la manca de relleu generacional, un important repte de futur per a aquestes
societats.
Si observem la tendència per grups d’edat, veiem que la població de 15 a 19 anys significa el
grup menys nombrós, el que comporta una falta de relleu generacional.
Pel que fa a la distribució en funció del gènere, malgrat els anys anterior ens trobàvem amb un
major nombre d’homes joves front dones joves, al 2015 aquesta tendència ha esdevingut en un
equilibri del 50%.
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Distribució per nuclis de la població jove, i evolució
Gràfic 6. Font Idescat. Padró municipal d'habitants

Segons dades del padró municipal d’habitants, a 31/12/2014, la distribució da la població jove
per nucli en aquesta data era la següent: al nucli de Platja d’Aro amb 1.016 habitants, vers
Castell d’Aro: 278 habitants i S’Agaró: 179 habitants.
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER NUCLIS

Any 2008
Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró
TOTAL

1.273
281
188
1.742

Any 2008 (%)
73,08%
16,13%
10,79%
100%

Any 2015
1.016
278
179
1.473

Any 2015 (%)
68,97%
18,87%
12,15%
100%

Taula 2. Elaboració pròpia a partir de dades del Padró d’habitants municipal, de 31/12/2014.

La reducció de la població jove s’ha produït en els 3 nuclis de població, si bé ha estat a Platja
d’Aro on hi ha hagut un descens més important, en quasi 250 joves en els darrers 7 anys, bé
sigui perquè han emigrat a altres poblacions més joves dels que han arribat, però sobretot
perquè les noves generacions de joves, tal i com observàvem amb les dades relatives a la
piràmide poblacional són menys nombroses degut al descens de la natalitat.

3. PROCEDÈNCIA DE LA POBLACIÓ
La població de Castell-Platja d’Aro provenia al 2015 en un 50% de Catalunya, d’aquesta 50% el
24% era procedent del Baix Empordà, i el 26% era procedent d’una altra comarca. La població
procedent de la resta de l’estat espanyol representava el 16% i la que procedia de l’estranger,
el 34%.
La població procedent de l’estat espanyol s’ha mantingut estable des de l’any 2000. La població
de nacionalitat estrangera va créixer ràpidament i de forma continuada des de l’any 2000 fins al
2009. De representar un 13% de la població total del municipi l’any 2000, va passar a ser un
30% al 2009.
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Gràfic 7. Font: Idescat.

A partir de 2009, tot i que la població nascuda a l’estranger continua representant a 2014 un
34% del total, l’increment anual d’habitats de nacionalitat estrangera va començar a reduir-se i
es va invertir fins a arribar a un creixement de 0% al 2014.
Si comparem les dades relatives a la procedència o lloc de naixement de la població i les
comparem amb la realitat de la comarca i del conjunt de Catalunya, observem que Castell –
Platja d’Aro continua essent un municipi amb una major presència de persones nascudes a
altres països, duplicant la dada global del conjunt de Catalunya.

POBLACIÓ SEGONS LLOC DE NAIXEMENT, 2015
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34%

21,73

17,04
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64,70
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Catalunya

18,26

14,50

16%
50%
Platja d'Aro

Catalunya

Resta estat

Altre país

Gràfic 8. Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.

En relació a la procedència de la població del municipi, i també a nivell més global, la realitat es
manté estable des de l’any 2008. Segons dades de l’anterior PLJ del municipi, les persones
nascudes a l’estranger representaven el 31.6% del total de la població de Castell-Platja d’Aro
l’any 2008 (front el 34% actual). A la comarca, les persones nascudes a l’estranger
representaven el 28.1%, i a Catalunya el 16.4%. Hem viscut doncs els darrers 7 anys un
increment moderat de persones migrants, tant al municipi com al conjunt de Catalunya, alhora
que una reducció d’aquest col·lectiu a nivell de comarca.

13

Població segons lloc de naixement entre la població jove
Entre la població jove, els habitants procedents de Catalunya d’entre 15-29 anys representen
un 55% del total, mentre que els joves procedents de l’Estat Espanyol representen només el
4% del total.

EVOLUCIÓ POBLACIÓ JOVE PER LLOC DE NAIXEMENT
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Gràfic 9. Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat i el padró municipal d'habitants

En el cas dels nascuts a l’estranger, el 2015 representaven el 41% del total dels joves, un
percentatge major al que representen les persones nascudes en un altre país respecte el
conjunt de la població del municipi. Un important increment, es produí a la primera meitat de la
dècada del 2000. De representar poc més del 11% del total de joves al 2000 va enfilar-se fins al
40% al 2006 i s’ha mantingut aquest percentatge tot i reduir-se el nombre absolut de població
jove. Els principals països de naixement, després de l’Estat Espanyol, són Rússia, Marroc i
Romania.
Si ens fixem en la dada desagregada per sexes de la població jove de nacionalitat estrangera,
observem que el nombre de joves nascuts a és molt similar per sexes. El nombre de dones i
homes s’igualà el 2010, per a continuació ser les dones, a diferència de la dècada anterior, amb
un lleuger pes superior respecte els homes joves.

Població jove nascuda a l'estranger per sexe i total
900
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Gràfic 10. Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat
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b. Organització municipal
L’Àrea de Joventut:
L’Àrea de joventut de Castell – Platja d’Aro compta amb un equip de professionals
pluridisciplinar, amb els següents perfils:
L’equip de l’àrea el conformen 7 persones, amb els següents rols i funcions:
- un tècnic de joventut
- una educadora social
- una monitora i un monitor esportiu
- una monitora–informadora
- una informadora juvenil
- una administrativa
Pel que fa als recursos materials i espais, l’Àrea està ubicada dins el recinte del Palau
d’Esports i Congressos, on desenvolupa majoritàriament la seva activitat. Els espais amb què
compta són els següents:
- Un despatx: espai de treball habitual del tècnic de joventut, l’educadora social i
l’administrativa, en què hi trobem també una taula també per a entrevistes o reunions.
- Dues sales per a activitats: “El cercle”, i “La llavor”. La primera, amb ordinadors, espai
de cuina, taules, pufs... és un espai que permet diversos usos, tals com estudi, per a
celebració de tallers, xerrades o jocs. Aquesta sala comunica amb la sala “La llavor”,
amb projector, miralls, futbolí, billar, entre altres. La paret que divideix una sala de
l’altra és mòbil i permet disposar d’un gran i ampli espai, si és necessari.
Aquest és l’espai on es duen a terme la majoria d’activitats grupals organitzades des de
l’àrea, així com també de l’Espai Jove.
- L’espai del PIJ, recentment millorat i ampliat, amb dos espais continus, un amb un
taulell i ordinador per atendre els i les joves i facilitar informació, i una sala amb taules i
ordinadors per a les persones de l’equip i també per a moments de trobada amb joves.
- Espai informatiu, de cartellera i informació d’interès per als joves, a l’exterior del
despatx.
En els darrers anys s’ha dut a terme una important renovació dels espais de l’àrea,
principalment d’aquells que utilitzen els i les joves: l’Espai Jove i el PIJ. S’han millorat no només
els espais, sinó que també s’han dut a terme millores en l’equipament, el mobiliari i les
infraestructures, per millorar-ne la comoditat, alhora que per ampliar-ne les activitats i els usos
que s’hi poden dur a terme, per exemple, tallers de cuina.
Complementant la renovació i millora dels espais on s’ubica l’Àrea de Joventut, durant aquest
any 2016 destaca un segon canvi rellevant, en la imatge i la comunicació. S’han dut a terme
canvis substancials en el tipus de cartells que es dissenyen per les activitats i per la difusió
d’altres serveis de l’àrea. També s’ha millorat en la senyalètica i visualització dels espais físics
de l’àrea, amb la instal·lació d’unes lletres grans per millorar la visibilitat del PIJ, i de grans
plafons amb imatges juvenils als laterals de les sales “el cercle”, i “la llavor”, que comuniquen
internament. Resta pendent en aquest procés de millora la senyalització des de l’exterior del
recinte del Palau d’Esports i Congressos, per tal que els serveis i el conjunt de l’Àrea de
Joventut siguin més visibles també des de fora el recinte del pavelló, i és que aquest -juntament
amb la mancança d’un accés directe-, és una de les principals debilitats dels espais de l’àrea
tal i com s’ha recollit en el procés de diagnosi.
El canvi en la imatge tant d’allò que es comunica des de l’Àrea, com dels propis espais
adreçats al jovent, s’enfoquen i persegueixen una millora de la percepció i visibilitat de l’àrea i
els seus serveis. Amb aquest procés, es tanca també el debat anterior entorn el canvi en la
ubicació de l’Àrea, que es va plantejar en el seu moment de forma provisional i que no va
acabar consolidant-se.
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Així doncs, és destacable la tasca realitzada per endreçar, dignificar i millorar els espais i
7
recursos de l’àrea destinats als joves . A partir de la present diagnosi i la tasca iniciada de
disseny del nou PLJ, s’orientaran, amb més força, els esforços en els continguts, i per tant en
la millora dels serveis, actuacions i projectes que es realitzen per tal de donar resposta a les
necessitats, problemàtiques i reptes de la població juvenil del municipi, d’acord al plantejament
socio-educatiu de la intervenció que es duu a terme des de l’àrea.
A més dels espais propis de l’Àrea, hi ha altres equipaments municipals a disposició del
col·lectiu de joves:
- Palau d’Esports i Congressos, on tant des de l’Àrea com d’altres regidories i també
entitats es fa un ús de les instal·lacions,
- Centre Cívic Vicenç Bou, on hi ha l’Aula d’Adults, el Club de la feina, espais per
associacions...
- Sala Polivalent de Castell d’Aro
- Biblioteca Mercè Rodoreda
- Espais esportius exteriors:
o Can Nitus, a Castell d’Aro
o Espai exterior al Pavelló municipal d’esports, a Platja d’Aro
o Skate parc, a Platja d’Aro
Finalment, cal destacar també 2 equipaments privats d’entitats del municipi:
- Casino Castellarenc, a Castell d’Aro
- CAF - Centre l’Avenir Fanalenc, a Platja d’Aro.

Les polítiques municipals de joventut
Els darrers 4 anys les polítiques locals de joventut s’havien basat en el PLJ 2011 – 2015, que
es va elaborar partint de l’anterior PLJ 2010-2011, un pla que fou el resultat d’un ampli procés
de cerca i anàlisi d’informació quantitativa i qualitativa. El 2016 s’ha impulsat un nou procés
d’anàlisi de la realitat actual per l’elaboració d’una diagnosi que serà la base del nou Pla Local
de Joventut 2016-2020.
La missió de l’Àrea de Joventut de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró és acompanyar als i les joves
del municipi de manera global, en l’adquisició d’habilitats, hàbits i valors. Aquest
acompanyament cap a la vida adulta es realitza des de principis socioeducatius de proximitat,
intervenció específica i personalitzada per tal d’establir un vincle assertiu i de confiança entre
referents i jovent, que els condueixi a una participació col·lectiva activa, compromesa i
coresponsable. La metodologia de referència per desenvolupar aquestes intencionalitats
socioeducatives i mitjançant la qual s’estableixen els esmentats vincles, és la relativa a les
Habilitats per a la Vida.
Aquest plantejament, promogut per l’Organització Mundial de la Salut i desenvolupat a Amèrica
Llatina i Espanya per la Fundación EDEX, entre altres agents, defineix 10 habilitats
considerades clau pel desenvolupament integral de les persones al llarg de la seva vida i
serveixen de guia per la formulació d’objectius i procediments dels diversos programes i
8
projectes que es desenvolupa des de l’Àrea . Aquest plantejament basat en el treball entorn les
habilitats per a la vida, s’està desenvolupant actualment per incorporar un enfocament global i
complementari des de la promoció de la salut i el treball entorn els determinants de la salut,
abordant tots aquells elements comunitaris i socials, a més dels factors individuals, que
incideixen en els estils de vida de la població, en aquest cas de la població jove. Dipsalut
(Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) divulga i dóna suport als municipis i als
seus ajuntaments en matèria de polítiques i activitats de promoció de la salut.

7

Els espais físics com a contenidor, recinte, on es duen a terme activitats, s’ofereixen serveis o es
teixeixen relacions i que condiciona i determina cadascuna d’aquestes.

8

Podeu consultar les 10 habilitats per a la vida a l’Annex 9g.
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Des d’una visió global, des de l’Àrea de Joventut es duen a terme diverses línies de treball o
projectes, en el marc dels quals s’impulsen un conjunt d’activitats que s’adapten a les
necessitats dels joves, i que s’engloben en els següents àmbits:
- Cohesió i Participació: L’Espai Jove. Servei dinamitzat per les tres persones que
duen a terme tasca de monitoratge i l’educadora, en el qual es duen a terme diverses
activitats tant lliures com dirigides. Aquest servei s’orienta a la participació i la promoció
de l’autonomia i desenvolupament de les persones joves.
- Informació: El PIJ. Servei d’informació i assessorament a joves, que es duu a terme al
Pavelló Municipal i un cop per setmana també, a l’Institut.
Des del PIJ es gestionen la pàgina i el perfil de joventut al Facebook, un dels canals de
difusió i comunicació de l’àrea.
- Salut: El Punt Jove de Salut. Servei d’informació i assessorament en l’àmbit de la salut,
que duu a terme atencions de forma personal i presencial, però també a través
d’internet i telèfon. Des del Punt Jove de Salut s’intervé també a l’Institut i s’organitzen
diverses activitats i projectes d’educació i sensibilització.
- Ocupació: No t’aturis, desatura’t. Servei d’assessorament i acompanyament en la
recerca de feina que s’ofereix durant tot l’any.
- Formació i inserció laboral: Organització de diversos programes de formació
ocupacional, així com els programes de Transició al treball i de Garantia juvenil.
S’incorpora informació de cadascun d’aquests projectes en els diferents apartats de la diagnosi.

Espais d’informació, coordinació i treball amb altres àrees:
- Comissió informativa de Cultura, Ensenyament, Esports, Infància i Joventut:
espai polític i informatiu amb participació de membres dels diferents grups polítics amb
representació municipal. Les comissions informatives es duen a terme amb periodicitat
mensual i tenen per objectiu compartir informació i recollir possibles aportacions i
valoracions de la tasca de govern.
-

Comissió per la promoció de la convivència: espai de treball i coordinació en què
participen tècnics/ques de diverses àrees de l’ajuntament i d’altres administracions i
institucions. La comissió s’impulsà el 2007 amb la motivació principal de prevenir,
donar resposta i evitar el deteriorament de problemàtiques vinculades a conductes
incíviques d’alguns grups de joves, a partir d’una demanda de col·laboració de
l’ajuntament a l’equip de Prevenció i mediació comunitària del Departament de Justícia.
En els 8 anys de treballs de la comissió, aquesta ha impulsat diversos projectes, amb
un enfocament comunitari, integral i des d’una vessant professional capacitadora de les
persones ateses i com a generador de bones pràctiques. Podem destacar, entre els
projectes impulsats: PQPI, Projecte Ridaura, Mediació i reparació de danys en l’àmbit
municipal, contractació d’una educadora, Protocol d’absentisme, Rodajoc, formació en
matèria d’educació emocional a les escoles del municipi...
Formen part de la comissió les àrees de Joventut, Infància, Serveis socials,
Dinamització comunitària i Centre Cívic, Ensenyament, i Esports; la policia local i la
Biblioteca; la Llar d’infants i les escoles Vall d’Aro, Els Estanys, Fanals d’Aro, l’Institut
Ridaura; l’Equip d’Atenció Primària del Baix Empordà, DAM (delegada d’atenció al
menor) del Departament de Justícia de la Generalitat, i Mossos d’Esquadra.
La comissió començà anomenant-se “Comissió per la prevenció de la delinqüència
juvenil”, i fa aproximadament un any es decidí canviar el seu nom pel de “Comissió per
la promoció de la convivència”, amb un enfocament positiu i molt més transversal
també, d’acord a l’enfocament i tasca realitzada en aquest espai. Aquest canvi en la
nomenclatura posa de relleu els avenços i la tasca realitzada per la comissió i els seus
membres en l’assoliment dels objectius i l’establiment d’una forma de treball que ha
resultat efectiva i eficaç.
Tant la forma de treball -en xarxa- com els projectes impulsats, resultats obtinguts i
millores a partir de les múltiples intervencions realitzades són elements destacats de
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forma positiva per les persones membres d’aquest espai de treball, així com altres
tècnics/ques i responsables polítics.

Coordinació i treball amb altres institucions:
A més dels projectes propis, l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro forma
part d’espais de treball amb altres administracions, en matèria de joventut:
- Consell Comarcal de Baix Empordà:
L'àrea de Joventut del Consell Comarcal treballa de manera transversal, col·laborant amb
diferents àrees, entitats i administracions, per tal de donar servei en matèria de joventut als
ajuntaments i als ciutadans de la comarca.
Dos espais de coordinació i treball intermunicipal són la Taula comarcal de joventut, que
reuneix tècnics/ques de l’àmbit d’una banda, i també regidors/es de l’altra. A banda de
projectes que s’impulsen des d’aquesta administració local de segon nivell, els espais de
coordinació entre tècnics de l’àmbit permet i facilita també l’intercanvi d’idees i la posada en
comú d’experiències, necessitats i actuacions.
Destaca la Taula tècnica comarcal, impulsada pels referents tècnics de joventut, a partir de la
necessitat compartida d’un espai de treball i coordinació, des de la qual s’impulsa el Projecte
BEjove, en el marc del qual es promouen i coordinen diverses iniciatives, en els àmbits de la
participació, cultura, lleure, educació i formació, treball i salut, entre les que destaca un blog,
bejove.cat, per fer difusió de les activitats i intervencions endegades en aquesta taula.

- Agència Catalana de la Joventut - Coordinació territorial de Girona:
La relació entre la Coordinació territorial i l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament es dóna de
manera fluïda en diversos programes i per tal de promoure i potenciar les polítiques de joventut
del municipi.

Així, des de l’àrea es desenvolupa i té una important rellevància el treball en xarxa, sobretot a
nivell interinstitucional en l’àmbit de joventut i de justícia (a raó de l’abordatge de
problemàtiques i conflictes amb / de determinats col·lectius), i a nivell intern, sobretot en l’àmbit
de les àrees i regidories d’àmbit social.

18

5. DIAGNOSI

a. EDUCACIÓ, FORMACIÓ I APRENENTATGES
L’educació té una rellevància clau en la vida de les persones joves i en les seves expectatives.
Hi ha una relació molt estreta entre la formació, l’accés al mercat laboral i les condicions
materials de vida i el benestar.
Educació i nivell d’instrucció
Les dades oficials més recents de les que disposem sobre el nivell educatiu de Castell - Platja
d’Aro són de 2011. Segons aquestes dades el nivell d’instrucció al municipi per la població
major de 16 anys es manté amb la mateixa proporcionalitat que la resta de Catalunya.
Com a la resta de comarques, destaca el pes percentual d’aquelles persones amb estudis
d’ESO amb un 29%. Seguidament trobem els esglaons immediatament anterior i posterior,
l’Educació Primària i Batxillerat, amb un 13% i 17% respectivament que se situen per sobre de
la mitjana catalana. Els joves amb estudis de FP de grau mitjà representen un 4% i els joves
amb FP de grau superior un 7%. Seguidament amb un 10% els joves llicenciats o doctorats, en
aquest cas una xifra prou interessant, tot i que lleugerament més baixa que al conjunt de
Catalunya.
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Gràfic 11. Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat

El municipi de Castell-Platja d’Aro disposa d’un Institut d’educació secundària, situat al nucli de
Castell d’Aro que acull població també d’altres municipis de la Vall d’Aro, i que imparteix cursos
d’ESO i Batxillerat. Al curs 2015 – 2016, hi havia un total de 277 alumnes matriculats a l’Institut
Ridaura (dades de setembre 2015).
Altres estudis d’educació post-obligatòria, a més del batxillerat, no s’imparteixen al
municipi. Així, aquells joves que continuen estudiant finalitzats els estudis obligatoris d’ESO i
Batxillerat, han de desplaçar-se fora del municipi per cursar aquests estudis. Els cursos de
formació professional de grau mitjà i superior es poden cursar a quatre centres de la comarca
del Baix Empordà, i estudis universitaris a Girona, Barcelona o altres capitals.
Si analitzem l’evolució històrica del nivell d’instrucció de la població a Platja d’Aro trobem dades
rellevants. Cal tenir present també que la població s’ha anat incrementant i que mentre al 1991
aquestes dades són per un total de 4.259 persones, el 2011 són per gairebé el doble de
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població, 8.827 persones. Hem de tenir també en consideració l’arribada de població migrant
abans del 2008 i el seu impacte en aquestes dades.
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS INSTRUCCIÓ DE 1991 A 2011
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Gràfic 12. elaboració pròpia, amb dades de l’Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.

A continuació presentem dades absolutes i percentuals per cada nivell d’instrucció en els anys
2001 i 2011, per tal d’observar l’increment del nivell d’instrucció de la població en l’última
dècada.
Castell – Platja d’Aro

2001

2011

persones

%

persones

%

No sap llegir o escriure

84

1,36

237

2,68

Sense estudis

457

7,42

786

8,90

Educació primària

1.229

19,96

1.135

12,86

ESO

2.174

35,30

2.587

29,31

Batxillerat superior

838

13,61

1.484

16,81

FP grau mitjà

307

4,99

343

3,89

FP grau superior

246

3,99

627

7,10

Diplomatura + Grau universitari
Llicenciatura i doctorat

440
383

7,15
6,22

751
876

8,51
9,92

6.158

100,00

8.827

100,00

Total

Taula 3: elaboració pròpia, a partir de dades de l’Idescat.

Tot i que la quantitat de la població que havia acabat l’educació primària s’ha mantingut en
número similar en termes absoluts, ha passat de suposar un 20% de la població a un 13%,
essent una variació força significativa. Aquesta tendència es manté en els estudis d’educació
secundària obligatòria, i és que els nivells d’ESO, tot i augmentar en nombres absoluts de
persones, redueixen el seu pes percentual en relació al total, passant del 35% el 2001 al 29%
el 2011. Aquesta tendència s’inverteix pel que fa als estudis superiors, els estudiants de
Batxillerat superior augmenten del 14% fins representar el 17%; els diplomats són un 9%, quan
al 2001 eren d’un 5% a la localitat. I els llicenciats o amb estudis de postgrau han passat a
suposar un 10%, front al 6% de 2001 i al 3% de 1991.
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Comparativa nivells d'instrució 2001 - 2011
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2001

Gràfic 13. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.
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Així doncs, la millora i l’increment en el nivell d’estudis de la població s’ha donat en
general en els diferents nivells d’instrucció, i especialment en els nivells superiors:
Batxillerat, diplomatura, llicenciatura i estudis de postgrau. I és que tot i que continua sent
l’ESO l’etapa educativa amb major percentatge de població (29%), aquest s’ha reduït,
incrementant-se els nivells educatius superiors del municipi. En aquest sentit, cal tenir present
que a nivell general, la crisi econòmica ha estimulat el retorn o l’allargament dels estudis a casa
nostra.
En un sentit contrari, però, el gràfic mostra com la població sense estudis s’ha incrementat
d’un 7% al 2001 a un 9% al 2011, trencant així la tendència a la baixa que havia tingut els
darrers anys. Finalment, i amb un 3% els joves que no saben llegir ni escriure, quan s’havia
mantingut fins al 2001 en un 1%.
Una de les qüestions clau en aquest àmbit és la sortida de l’etapa formativa de forma
prematura, cosa que dificulta l’accés al mercat laboral, amb baixos recursos educatius i
oportunitats. De totes maneres segons la Generalitat de Catalunya a l’Informe sobre la situació
laboral de les persones joves al quart trimestre del 2015, el percentatge de joves que estudien
es manté molt similar a l’any anterior, coincidint amb la millora en la taxa d’ocupació.
Si comparem les dades del municipi amb les del conjunt de Catalunya, trobem força similituds.
Com es pot veure a la següent taula, la situació al municipi és similar a la de la resta del país.
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Nivell d’estudis, any 2011 (en
%)
No sap llegir o escriure

Municipi

Catalunya

2,68

1,71

8,9

8,31

Educació primària

12,86

13,45

ESO

29,31

28,32

Batxillerat superior

16,81

13,55

FP grau mitjà

3,89

7,04

FP grau superior

7,1

7,3

Diplomatura + Grau universitari

8,51

9,09

Llicenciatura i doctorat

9,92

11,23

Total

100

100

Sense estudis

Taula 4. elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

La major diferència en termes comparatius, entre el municipi i el conjunt de Catalunya la trobem
en les dades relatives a Batxillerat superior (3 punts per sobre al municipi), i a FP de grau mitjà
(3 punts per sota al municipi). Pel que fa a altres estudis superiors, el municipi compta amb
unes dades inferiors a les del conjunt de Catalunya però en aquests casos la diferència de
poques dècimes, tal i com s’aprecia a la taula. Finalment, destacar també que tant el
percentatge de persones que no saben llegir ni escriure com el de persones sense estudis és
superior al municipi.
Pel que fa a nivell d’estudis i la distribució per sexes, no disposem de dades actualitzades. Les
últimes dades disponibles es corresponen al 2001, i podíem observar un major percentatge de
dones amb formació superior, tant diplomades, com llicenciades o amb un grau FP superior.
Mentre que el percentatge d’homes només amb ESO, EGB o Batxillerat Elemental és del 45%
front al 38% per les dones en aquest mateix nivell educatiu. Segons estudis de l’àmbit, aquesta
tendència es manté i continuen sent les dones les qui presenten millors taxes d’instrucció.

NIVELL D'INSTRUCCIÓ POBLACIÓ JOVE A PLATJA D'ARO, 2001
38%

1%

2%
2%

10%
12%

45%

HOMES

9%
5%

8%
6%

15%
17%

11%
7%

6%
5%

DONES

Gràfic 14: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

Per últim, si ens fixem en la proporció de l’alumnat d’educació secundària escolaritzat en
centres públics respecte del total de l’alumnat d’educació secundària, en aquest cas l’oferta
privada o concertada és inexistent al municipi, i per tant el pes del sector públic a l’educació
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secundària és del 100% . No obstant, també hi ha famílies al municipi que opten per centres
educatius concertats d’altres municipis.
En relació al total d’alumnes del municipi, segons dades de població i habitatges de 2011, a
Castell-Platja d’Aro hi havia un total de 1.739 infants i joves estudiants, dels quals 546 (el
31,5%) estudiaven en altres municipis, i 1.163 ho feien al mateix municipi (el 67%). Les dades
de residents que estudien fora comprenen, tant educació infantil/secundària que opten per
escoles d’altres municipis, com també estudiants que cursen cicles o estudis superiors, que no
disposen d’oferta al municipi.
Residents
que
estudien a
dins
Any 2011

1163

No
residents
que
estudien a
dins
304

Residents
que
estudien a
fora
546

Residents
que estudien
en diversos
municipis
-

Llocs
d'estudi
localitzats
(1)
1467

Alumnes Diferència
residents (1) - (2)
(2)

1739

-272

(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a dins + No residents que estudien a dins.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien a dins + Residents que estudien a fora + Residents
que estudien en diversos municipis.
Taula 5. Font: Idescat, a partir de dades del Cens de població i habitatges de l’INE (2011).

En relació als estudis secundaris oferts al municipi, es destaca que l’Institut Ridaura
desenvolupa, juntament amb altres centres educatius de la Vall d’Aro, el Pla d’excel·lència
educativa. Aproximadament, el 15% d’alumnes participen en un grup d’excel·lència, que
segons responsables del programa és útil també pel conjunt d’estudiants en tant que pot ser un
estímul per a tots/es.
Actualment, les accions que es desenvolupen a l’institut s’ofereixen principalment a l’alumnat
de segon cicle d’ESO, i esdevé doncs un element a millorar, facilitar l’accés dels i les joves de
16 a 18 anys estudiants de Batxillerat a la informació dels serveis i programes que es duen a
terme al seu entorn, així com la seva participació en accions sòcio-educatives i informatives.

9

Aquest indicador compara la presència d’oferta educativa pública amb la privada o concertada.
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Oferta educativa i formativa complementària:
Com s’ha comentat anteriorment, el municipi no compta amb una oferta alternativa al
Batxillerat pel que fa a estudis post-obligatoris, fet que tant des de l’Ajuntament com per
part de joves participants es considera una mancança.
No obstant això, al municipi sí que es du a terme una oferta adreçada a joves entre 16 i 21
anys que no han obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria, el Programa de
Formació i Inserció – Pla de Transició al Treball (PFI – PTT). Es tracta d’una oferta
formativa, educativa i professionalitzadora per tal de permetre a l’alumnat el seu
desenvolupament personal i l’adquisició de competències que facilitin la inserció social i laboral,
així com la continuïtat formativa a ensenyaments post obligatoris. Els darrers anys s’han dut a
terme al municipi una oferta de dos perfils professionals: Auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de
restauració; i Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic. El PFI-PTT el duen a terme
conjuntament els ajuntaments de Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina
10
d’Aro, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya .
En relació a aquest programa, des del seu inici s’han dut a terme importants millores en
diversos aspectes, tant pel que fa a la infraestructura, la programació, coordinació, i intervenció
amb els propis joves. Un altre element destacable és el nivell assolit de treball en xarxa,
sobretot entre/amb els equips de serveis socials, Institut i joventut, clau en la derivació i
seguiment dels joves i famílies que participen i han participat al programa.
Com a reptes, s’apunta per part de les persones responsables, el possible replantejament o
revisió del programa de vendes; una major relació amb l’àrea de promoció econòmica, que
podria ser molt positiva pel programa per tal d’ampliar les empreses col·laboradores on els i les
estudiants tinguin opcions de fer les seves pràctiques. I finalment, esdevenir un recurs per a
l’organització i celebració d’actes des de les diverses àrees de l’ajuntament, per tal de
visibilitzar i donar a conèixer tant dins l’organització municipal com entre la ciutadania la feina
feta pels joves participants. En aquest sentit, seria positiu incorporar al programa i calendari del
curs formatiu la participació en actes o esdeveniments de caràcter públic, com fires, jornades,
festes...
Una de les principals debilitats i mancances actuals -alhora que un repte de cara al futur en
matèria de formació i educació-, es considera la manca d’una oferta de cicle/s formatiu/s. Tot i
haver-se ja plantejat, de moment no ha estat aprovada aquesta oferta des de les instàncies
responsables d’ensenyament. Diversos agents del municipi, consideren que aquesta oferta
podria complementar i oferir noves oportunitats als joves que finalitzen l’ESO. Des de
l’ajuntament s’apunta que aquesta podria ser una oferta vinculada i adaptada a l’especialització
del municipi en el sector del turisme.

Altres accions de l’Àrea de Joventut en matèria d’educació i formació:
-

Guia d’orientació acadèmica “I Ara Què?”

La Guia “I Ara Què?” és una eina d’assessorament per al futur acadèmic dels i les joves, de la
qual s’editarà el curs 2016 – 2017 la 8a edició, per tal de donar a conèixer les diverses opcions
i oferta educativa a l’abast de les persones joves.
Aquesta guia recull les diverses possibilitats i opcions de futur acadèmic per a joves:
alternatives per a aquells que no hagin superat l’ESO en funció de l’edat; Cicles Formatius de
Grau Mitjà, o de Grau Superior; Batxillerat; i estudis universitaris. El darrer, recull altres opcions:
formació a distància, estudi d’idiomes, cursos no reglats, beques i ajuts a l’estudi, i el Sistema
de Garantia Juvenil. La Guia es distribueix en format imprès (del qual se’n fan 300 exemplars), i
se’n fa difusió en format digital a través del lloc web municipal. També, es realitzen diverses
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Bloc del PFI – PTT Guíxols – Vall d’Aro: https://pttguixolsvalldaro.wordpress.com/
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jornades de presentació a l’Institut Ridaura de Castell d’Aro a càrrec dels professionals de
l’àrea de Joventut.
La Guia és una eina ben valorada i positiva per a facilitar el trànsit i la continuïtat i
especialització en la vida educativa de les persones joves. Hi ha qui apunta que podria recollir i
destacar l’oferta que pot trobar-se al municipi o “de proximitat”, per aquelles persones que
tinguin potser limitacions en desplaçar-se o vulguin cursar estudis a municipis veïns o de la
pròpia comarca.
-

Punt d’Informació Juvenil (PIJ)

Servei d’informació general d’interès juvenil i orientació, sobre temes diversos, com pot ser oci,
treball, estudis, cursos, formació no reglada, turisme, solidaritat, participació, prevenció i salut...
Durant l’últim any, gairebé un terç de les consultes i assessoraments realitzats han estat
sobre qüestions relacionades amb l’educació i els estudis.
El PIJ està situat al Palau d’Esports i Congressos Municipal de Platja d’Aro, junt amb altres
espais de l’àrea de joventut, i està obert als joves els matis, de dilluns a divendres de 10h a
13h., i les tardes de dilluns, dijous i divendres de 16h a 20h.
Segons dades municipals, el PIJ de Castell-Platja d’Aro va atendre l’any 2015 un total 1.254
noies i nois que van realitzar 1.622 consultes, sobretot en matèria d’educació i formació (36%),
lleure (16%) i treball (12%); però també en l’àmbit de l’esport, la participació o la cultura, entre
d’altres. La majoria d’usuaris del PIJ van utilitzar el servei presencialment (61%); però també
per telèfon (20%), en les sessions periòdiques que es realitzen a l’Institut Ridaura de Castell
d’Aro (15%), les xarxes socials (3%) o el correu electrònic (1%).
El PIJ és un servei majoritàriament conegut entre els i les joves. A l’enquesta realitzada entre
joves de l’institut, el 74% dels enquestats residents al municipi (d’edats entre 13 i 16 anys
principalment) afirmava conèixer el servei. I la meitat d’aquells/es que el coneixien, afirmaven
haver-lo utilitzat alguna o vàries vegades. La valoració que feien aquests joves del PIJ és
positiva, del qual es destaca sobretot la utilitat, esdevenint doncs un recurs de referència pels
joves. Finalment, cal destacar les millores i adequacions realitzades a l’espai del PIJ, que ha
permès millorar en amplitud, lluminositat i visibilitat dins el Palau d’Esports.
Un dels reptes i potencialitats del PIJ, a partir de les dades d’ús i consulta ofertes, és
l’ampliació i millora del servei online o a través de les xarxes socials, oferint major informació a
través de la xarxa i la possibilitat d’interacció i consulta inicial via xarxes socials.
-

Punt d’Informació i Dinamització al Centre d’Educació Secundària (PIDCES)

El PIDCES és un servei adreçat als joves estudiants de l’Institut, que té com a principal objectiu
fer arribar informació als joves sobre diferents àmbits de la seva vida amb l’objectiu de treballar
per la igualtat d’oportunitats a través de la informació i la dinamització. Funciona doncs com un
punt descentralitzat del PIJ, alhora que permet apropar i donar a conèixer els serveis i projectes
de l’Àrea de joventut a una franja important dels joves del municipi a través de la seva
presència a l’Institut, un dia a la setmana, durant l’horari d’esbarjo.
A més de la presència habitual i periòdica dels professionals de joventut a l’Institut, amb el
PIDCES, es duen a terme també xerrades i presentacions de projectes o informació d’interès
per a joves, com per exemple de la Guia “I Ara Què?”, a les aules de segon cicle d’ESO
principalment. Com s’ha indicat anteriorment, pot ser interessant plantejar accions que permetin
acostar el PIDCES a l’alumnat de Batxillerat fora de l’aula en les franges horàries d’esbarjo.
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Altres elements de diagnosi
Altres elements que s’han plantejat durant la diagnosi han estat la necessitat de promoure i
fomentar noves oportunitats per als i les joves, sobretot a nivell de formació, educació i
aprenentatges.
S’assenyala que molts joves perceben com l’única sortida i opció laboral l’hoteleria i les
activitats vinculades al turisme. En aquest sentit, són diversos els i les professionals que
expressen preocupació per la falta de diversitat en el ventall d’opcions que es plantegen
molts joves, especialment per aquells/es amb nivells d’instrucció bàsics. Davant aquesta
realitat, alguns/es plantegen la necessitat de treballar per visibilitzar i difondre alternatives que
permetin als i les joves plantejar-se opcions de futur pròpies. Alhora però, cal assenyalar que
aquells/es joves que cursen estudis en àmbits no vinculats al turisme i l’hoteleria pensen que
difícilment podran treballar al municipi.
En la diagnosi s’identifica un grup de joves amb necessitats educatives/formatives, manca de
recursos i d’oportunitats. Alhora, però, hi ha consens en la qualitat dels recursos (tècnics) i el
treball en xarxa realitzat, que permet la detecció, la intervenció i el seguiment d’aquests joves
des d’un enfocament transversal, tal i com abordarem més endavant en l’apartat de cohesió
social.
Com s’ha comentat anteriorment, existeix la demanda d’oferta de cicles formatius al
municipi, per tal de complementar i ampliar l’oferta actual. Alhora, es recull també la demanda
d’una major i variada oferta formativa complementària adreçada a adolescents i joves
(idiomes, música, ball, art...). Diversos joves han posat en relleu durant la diagnosi poques
opcions d’oferta educativa complementària al municipi, i es troba a faltar una oferta que
d’activitats que alhora pugui afavorir posteriorment l’accés al món laboral, per l’adquisició de
coneixements, habilitats i/o valors. Segons els i les joves participants, el municipi compta amb
11
una rica i variada oferta adreçada a la infància que es redueix per a l’adolescència i la
joventut.
Es recull com a repte o demanda, ampliar l’oferta d’activitats “ extraescolars” assequibles
per a joves, amb una proposta de cursos i tallers diversa (d’idiomes, musicals, artístics...) que
alguns/es assenyalen que ajudarien a complementar l’educació i la formació, així com també
activitats d’oci amb vessant educativa, segons diversos dels participants a la diagnosi.
Una altra de les preocupacions més recollides, sobretot entre els professionals i tècnics
municipals, però també entre diversos joves, és la problemàtica i dificultats que comporta en el
desenvolupament de les persones i l’impacte en el futur, el fracàs escolar.
En aquest sentit, a la diagnosi apareix com una possible línia de treball la promoció i
organització de formacions en diversos formats per combatre i donar resposta al fracàs
escolar. Entre les idees i propostes recollides durant la diagnosi: un programa de reforç
escolar, l’organització de grups d’estudi i suport a l’estudi, sobretot en èpoques d’exàmens, bé
sigui amb professionals, educadors/es, o bé amb joves més grans que puguin orientar i donar
suport a joves de cursos inferiors.
També en relació a aquells/es joves que han abandonat els estudis amb anterioritat i que es
poden trobar en la franja dels 20 anys, s’apunta la necessitat de facilitar recursos reincorporarse al circuit educatiu o formatiu.
Finalment, i en sentit força global, els joves consideren que hi ha una manca d’informació
dels recursos existents actualment, i l’oferta formativa complementària.
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Per exemple, activitats organitzades en el marc del Grup de Júniors a la Masia Bas (infants de 12 a 14 anys, entre
les quals destaquen les sortides, l’oferta d’activitats esportives, de tallers, jocs i projectes com l’edició de la revista
Qpassa!
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b. OCUPACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

L’ocupació per sectors d’activitat al municipi és un indicatiu de l’estructura econòmica i
productiva. El desenvolupament econòmic a Castell-Platja d'Aro es basa en el sector serveis,
com és característic al conjunt del país -i conjunt de democràcies occidentals-, i el de la
construcció. I dins el sector serveis, destaca el turisme i el conjunt d’activitats vinculades (de
restauració, allotjament, oferta comercial, d’oci...) com a motor econòmic al municipi. Platja
d’Aro és un dels municipis més rellevants de la Costa Brava en l’oferta i activitat turística.
Ambdós sectors – serveis i construcció -, tenen un percentatge d’afiliació superior al del conjunt
de Catalunya. En aquest sentit, les dades del mes de juny mostren com el 91,57%
d’afiliacions a la seguretat social ho són en el sector serveis, una dada més de 10 punts
superior del conjunt de la comarca, i gairebé 13 punts per sobre de Catalunya, on el
percentatge d’afiliacions en aquest sector si bé és també majoritari, és inferior al 80% (amb una
dada global del 78,66%).
El gran pes dels serveis comporta evidentment baix percentatge de llocs de treball generats
pels sectors industrial i agrícola, (quasi) residuals, sobretot en agricultura, amb un percentatge
del 1,58% i 0,16% respectivament, tal i com es pot veure a la taula inferior. La diferència en les
dades relatives a afiliacions en el sector industrial és important. Mentre que al municipi aquesta
és del 1,58%, a nivell de comarca i de país les afiliacions en la indústria són del 8,84% i
16,43% respectivament.

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social. Per sectors d'activitat. Juny
2016
Castell - Platja d'Aro
Baix Empordà
Catalunya
persones
persones
persones
%
%
%
Agricultura

8

0,16%

151

Indústria

80

1,58%

3.151

Construcció

345

6,72%

3.650

Serveis
Total

4704

91,57%

28.699

5.137

100,00%

35.651

0,42%

8.906

0,35%

8,84%

414740

16,43%

10,24%

115.041

4,56%

80,50%

1.985.356

78,66%

100,00%

2.524.043

100,00%

Taula 6. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

A continuació observem també com les dades d’afiliacions a la seguretat social fluctuen durant
el període de 15 mesos, entre març del 2015 i juny de 2016. Les dades relatives a serveis
poden variar entre 2 i 3 punts segons el trimestre, i en nombres absoluts, observem que a juny
de 2016 hi havia més de 1.500 afiliacions més que el mes de març del mateix any, fet que
mostra l’impacte de la temporalitat en aquest sector i com aquesta afecta les contractacions
i afiliacions.
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Afiliacions al règim general de la Seguretat Social a Castell – Platja d’Aro. Per sectors
d'activitat.
Període març 2015 – juny 2016
Març 15
Juny 15
Set. 15
Des. 15
Març 16
Agricultura
8
8
7
%
0,20 %
0,22 %
0,22 %
77
70
Indústria
78
2,19 %
2,07 %
1,97 %
%
Construcció
347
276
293
328
347
%
9,76 %
6,95 %
7,43 %
9,62 %
9,22 %
Serveis
4.560
3.355
2.677
3.153
3.124
%
87,85 %
91,27 %
90,29 %
87,91 %
88,59 %
Total
4.996
3.716
3.045
3.559
3.556

Juny 16
8

0,16 %
80

1,56 %
345

6,72 %
4.704

91,57 %
5.137

Taula 7. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.
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Gràfic 15:Font: XIFRA, a partir de les dades de l’INE, Observatori d’Empresa i Ocupació i Observatorio de las
ocupaciones – SEPE.

En relació al gràfic anterior, podem destacar d’una banda la fluctuació i variació en funció del
trimestre per l’impacte propi de la temporada, i de l’altra un creixement en l’evolució dels
assalariats al municipi de 2013 a l’actualitat.
Les dades relatives a les demandes de feina per sector de desembre de 2015 són també
mostra de la rellevància del sector vinculat al turisme. Com es pot veure a la taula inferior, el
47% de les demandes de feina al febrer de 2016 eren al sector de l’hostaleria, dada que es
manté durant tot l'any, tot i estar fora dels pics de demanda d’ocupació estacional. El segon
sector amb més demanda és el del comerç amb un 15%. La resta de sectors econòmics
mostren una demanda gairebé residual.
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DEMANDA DE FEINA PER SECTOR ECONÒMIC. Desembre 2015
CASTELL - PLATJA D'ARO
Percentatge Núm. persones
Agricultura, ramaderia i pesca
2%
17
Indústries manufactureres
2%
22
Energia elèctrica i gas
0%
1
Aigua, sanejament i gestió de residus
0%
2
Construcció
8%
93
Comerç a l'engròs i al detall
15%
165
Transport i emmagatzematge
1%
8
Hostaleria
47%
527
Informació i comunicacions
1%
6
Activitats financeres i d'assegurances
0%
3
Activitats immobiliàries
1%
16
Activitats professionals i tècniques
1%
10
Activitats administratives i auxiliars
9%
99
Adm. pública, Defensa i SS obligatòria
2%
17
Educació
1%
8
Activitats sanitàries i serveis socials
1%
12
Activitats artístiques i d'entreteniment
4%
41
Altres serveis
3%
28
Activitats de les llars
1%
15
Organismes extraterritorials
0%
0
Sense ocupació anterior
3%
30
TOTAL
100%
1120
Taula 8. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.
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Pel que fa a dades de població activa , els percentatges del municipi són molt similars a
les dades del conjunt de la província de Girona, essent les dades del conjunt de la província
en tots els trimestres unes dècimes superiors (al voltant de 1 dècima entre el grup de 16 a 24
anys, i per tant una diferència gairebé imperceptible; i al voltant de 0,5 punts entre el grup de
25 a 34 anys).
Població
activa local
registrada
2n 3r 4rt 1r 2n 3r 4rt 1r 2n trimestral
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
(2014 –
2016)
De 16 a 24
anys Platja
6,08% 6,12% 6,72% 6,28% 5,95% 6,05% 6,33% 6,09% 5,92%
d'Aro
De 16 a 24
6,12% 6,25% 6,33% 6,37% 6,09% 6,21% 6,27% 6,33% 6,12%
anys Girona
De 25 a 34
anys Platja 20,59% 20,70% 20,80% 20,70% 20,32% 20,63% 20,77% 20,57% 20,43%
d'Aro
De 16 a 24
21,07% 21,17% 21,22% 21,13% 20,94% 21,05% 21,13% 21,03% 20,93%
anys Girona
Taula 9. Elaboració pròpia a partir de dades de Xifra (Diputació de Girona).

Població activa (ocupats registrats + aturats registrats) local estimada a partir de la Taxa d'atur
registral del Departament d'Empresa i Ocupació.
12
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En relació a l’última dada disponible sobre població activa, relativa al segon trimestre de 2016,
observem que el percentatge de població jove activa (16 – 24 i 25 – 34 anys) en relació al
total de la població activa del municipi, és del 8,92% i 20,43% respectivament. Es tracta
d’unes dades baixes, si bé són similars a les que trobem al conjunt de la província de Girona.
Segons la Generalitat de Catalunya a l’Informe sobre la situació laboral de les persones joves,
13
en el quart trimestre del 2015 la taxa d’activitat juvenil se situa al 59,9% per tota Catalunya.
Aquesta taxa baixa de forma continuada des de l’inici de la crisi econòmica; quan la taxa
d’activitat juvenil al conjunt del país s’havia mantingut (fins el 2007) al voltant del 72%.
Aquest descens s’explica en general per dues causes principals: a) el desànim de les persones
joves desocupades que deixen de buscar feina i passen a ser no demandants actius i així,
desapareixen de les estadístiques d’atur; i b) les persones que decideixen continuar o allargar
els estudis, tal i com apuntaven les dades d’augment del nivell d’estudis els darrers anys.
Segons dades a nivell global de tota Catalunya, el 43% de joves estan ocupats, mentre que un
17% està a l’atur (coeficient d’atur juvenil).

Evolució de l’atur registrat a Castell – Platja d’Aro, període 2006 – 2016, per franges
d’edat.
Període

Menors
de 20

juny de 2016

1

11

17

39

39

53

43

42

57

65

367

des. 2015
juny de 2015
des. 2014
juny de 2014
des. 2013
juny de 2013
des. 2012
juny de 2012
des. 2011
juny de 2011
des. 2010
juny de 2010
des. 2009
juny de 2009
des. 2008
juny de 2008
des. 2007
juny de 2007
des. 2006
juny de 2006

12
4
8
6
6
9
18
8
11
7
11
9
18
3
8
11
12
5
9
2

30
13
51
19
38
26
55
29
48
28
64
29
72
35
47
23
24
19
31
14

45
20
47
30
62
35
76
53
80
63
89
68
89
69
67
31
57
26
60
32

73
44
79
54
104
64
118
82
105
100
105
84
116
83
120
51
63
32
65
29

77
59
86
75
104
92
124
108
137
94
113
87
105
79
78
46
42
29
50
33

91
61
84
54
96
81
100
69
95
77
78
68
85
54
65
36
39
21
49
20

66
56
82
56
88
77
90
80
83
56
57
57
64
36
61
25
34
14
26
21

64
46
63
57
75
62
79
54
64
40
57
47
57
40
41
27
20
15
31
20

62
56
62
64
80
83
77
71
87
66
59
51
61
52
45
29
26
19
29
23

73
71
65
57
68
62
62
53
56
46
53
45
52
40
44
38
26
21
25
24

593
430
627
472
721
591
799
607
766
577
686
545
719
491
576
317
343
201
375
218

De
20 a
24

De
25 a
29

De
30 a
34

De
35 a
39

De
40 a
44

De
45 a
49

De
50 a
54

De
55 a
59

De
60 a
64

Taula 10. Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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Relació de les persones joves actives, entre la població de 16 a 29 anys (que tenen feina o en busquen), amb el
conjunt de la població jove.
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Total

Evolució de l'atur registrat al municipi, 2006 - 2016

140
120
100
80
60
40
20
0

Menors de 20

De 20 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

Gràfic 15: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

A partir de les dades sobre desocupació per franges d’edat observem que el gruix de
persones joves a l’atur el trobem en les edats compreses entre els 30 i els 34 anys. Les
persones més joves presenten dades d’atur menor (que van augmentant en els grups d’edat
superiors) perquè alguns/es opten per allargar els estudis i altres per no inscriure’s com a
demandants d’ocupació, com s’assenyalava anteriorment en relació a la taxa d’activitat.
En el cas de Platja d’Aro, l’índex d’atur juvenil és menor al del conjunt de Catalunya. En xifres
absolutes el juny de 2015 a Platja d’Aro hi havia 87 joves a l’atur (un 6%), que suposa una
reducció d’un 4% respecte el 2010.
Evolució de l'índex d'atur juvenil registrat a Platja d'Aro
5%
2006

9%

2010

6%
2015

Gràfic 16: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

És interessant fer l’anàlisi quantitatiu sobre els índexs d’activitat i les dades d’atur en el
col·lectiu jove, una de les grans problemàtiques actuals. També cal fer aproximar-nos a la
tipologia i característiques de la contractació juvenil i sortides laborals. En aquest sentit i en
primer lloc, en relació al tipus de contractes, les dades desagregades per edats mostren que al
voltant del 90% de contractes de persones joves són temporals.
El fet que el gruix de la població activa es concentra en l’àmbit de serveis, especialment en
l’activitat vinculada al turisme, comporta una important temporalitat en la contractació, alhora
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que, sovint, i sobretot en el col·lectiu jove, precarietat en les condicions laborals, per la
durada, condicions, qualitat o sou.
En general, tot i haver recollit opinions contràries (minoritàries), es considera molt positiva la
importància de l’activitat turística, i un element propi del municipi, que genera un important
nombre de llocs de treball, sobretot durant la temporada alta. Aquest fet és ben valorat pel
jovent, ja que permet d’una banda l’accés al món laboral i alhora la compaginació dels estudis
durant el curs i la feina en època d’estiu.
En general, es considera que hi ha oportunitats per als joves del poble, però entre el
col·lectiu més jove (16 – 18 anys), que cerca la primera feina, s’han recollit dificultats per
accedir al món laboral. Es percep entre el col·lectiu jove gran desconeixement dels serveis
de suport i assessorament en la recerca de feina.
Promoure accions i eines de difusió sobretot en moments clau, per exemple prèviament a
l’inici de la temporada alta turística, perquè els joves coneguin els mitjans i canals pels quals
es difonen les ofertes, la tipologia, requisits o les característiques d’un procés de
recerca de feina, es considera necessari i positiu per poder accedir amb més facilitat al món
laboral.
L’organització d’una fira per posar les necessitats i demandes de les empreses del municipi
(comerços, hotels, restauració...) i les persones joves que busquen feina, mitjançant espais i
dinàmiques habilitades, ha estat una proposta amb l’objectiu de generar oportunitats per
facilitar la contractació de joves del municipi al teixit empresarial.
Pel que fa als efectes negatius que alguns/es han assenyalat, derivats de la gran importància
del sector del turisme en l’economia del municipi, se’n destaquen les dificultats d’aquells/es
joves que han acabat els estudis superiors en àrees de coneixement no vinculades al turisme
de trobar oportunitats laborals al municipi. O bé, mentre viuen i treballen al municipi, acostumen
a desenvolupar feines poc qualificades amb contractes laborals temporals i sovint amb
condicions precàries. Pel que fa a joves que s’insereixen al món professional i volen treballar
en aquest àmbit sovint veuen com les possibilitats de feina se cenyeixen a uns mesos l’any i
per tant fora de la temporada turística poden tenir dificultats en mantenir-se ocupats.
Un altre element que s’ha apuntat en clau negativa vinculat a la poca diversitat d’activitats
econòmiques, és que aquest fet no facilita - i més aviat dificulta- l’establiment d’altres iniciatives
al municipi, si bé la població que hi resideix tot l’any pot generar demanda de nous o altres
serveis i productes.
En aquest sentit, diversos joves han manifestat la necessitat de promoure i facilitar suport a
noves iniciatives empresarials / econòmiques / d’autoocupació, que consideren que és
inexistent. Segons l’experiència d’alguns/es joves que han emprès projectes d’autoocupació i
emprenedoria, manca un suport i acompanyament més enllà d’informació bàsica, que es
considera insuficient. Són poc coneguts els serveis que es duen a terme des de l’àrea de
14
Promoció econòmica de l’ajuntament orientats a donar suport a l’activitat empresarial al
municipi. Entre aquests, podem destacar la Guia de subvencions i bonificacions per a
empreses o el Servei d’assessorament per empreses i emprenedors.
A més de donar suport a les iniciatives diverses i diferents al turisme, s’apunta també necessari
promoure i donar a conèixer aquestes activitats, per obrir i ampliar el ventall de possibles
sortides laborals i professionals que tenen els joves actualment. Una part important del
14

Informació sobre els serveis i actuacions de l’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació disponible a:
http://www.aroimpulsa.com
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jovent del municipi, sobretot entre els més joves i menys formació, percep com única sortida
laboral i de futur les activitats vinculades al turisme.
En l’àmbit de la inserció sociolaboral es valoren molt positivament les iniciatives que promouen
la formació de joves que no han finalitzat l’educació secundària obligatòria, amb programes
com el PFI-PTT, i la vinculació d’aquesta oferta al sector turístic, generant noves oportunitats
per a joves participants a programes d’inserció. En aquest sentit, es considera necessària la
col·laboració i la coordinació entre els serveis i programes d’inserció sociolaboral i l’àrea de
promoció econòmica per tal de facilitar i millorar les possibilitats d’inserció i l’establiment de
convenis de pràctiques per a l’alumnat d’aquests programes.

Programes i serveis per a la inserció laboral de les persones joves:
Servei d’Ocupació Municipal
L'objectiu del Servei d'Ocupació Municipal és la de poder assessorar, recolzar, formar i
acompanyar a les persones demandants d'ocupació del municipi per tal de que puguin
reinserir-se
al
mercat
laboral
amb
el
màxim
de
garanties
possibles.
El servei té com a eina fonamental el club de la feina que dona suport i recolzament als usuaris
mitjançant l’assessorament sobre com elaborar un currículum, quins són els canals idonis per
la recerca de feina, entre d’altres. Així mateix, disposa d’ofertes de feina que a través de les
empreses locals i de la comarca sol·liciten personal per cobrir les vacants. Dimarts i dijous de
9h a 14h.
“No t’aturis, desatura’t”.
Entre els projectes que promou l’Àrea de joventut, en relació a l’àmbit de l’ocupació trobem el
servei d’assessorament i acompanyament en la recerca de feina “ No t’aturis, desatura’t” .
Aquest servei s’orienta sobretot a aquells/es joves que presenten dificultats o necessitats en
aquest àmbit, i consisteix en un assessorament inicial i personalitzat, i posterior derivació al
Club de la feina, servei que gestiona l’Àrea de Promoció econòmica, que inclou:
o atenció i assessorament individual i grupal,
o orientació vocacional,
o avaluació del perfil professional,
o informació sobre recursos per buscar feina
o i formació per a la recerca de feina.
Les dificultats per a l’accés i la incorporació dels joves al món laboral poden ser molt
generalitzades. Podria ser interessant un plantejament col·lectiu -amb la possibilitat de
sessions o jornades grupals - i universal, adreçat a la majoria del col·lectiu jove, segons franges
d’edat-, per tal de donar a conèixer i promocionar aquests recursos.
Garantia juvenil
Iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil, que promou oportunitats a joves menors
de 30 anys que no estudien, no tenen feina, ni reben formació, i que constitueixen un dels
grups de població amb més dificultats d’accés a l’ocupació. Es tracta doncs, d’un grup de
població heterogeni que inclou joves amb escassa formació i també joves altament qualificats.
La difusió, informació i gestió del sistema de Garantia Juvenil, es fa de forma coordinada a
nivell comarcal, i des dels diferents punts d’informació juvenil. S’ofereix, als joves participants,
una oferta de treball, unes pràctiques a una empresa o la formació necessària per accedir al
mercat laboral en un termini de quatre mesos.
S’han previst l’oferta de contractes de treball en pràctiques per a joves titulats al Consell
Comarcal del Baix Empordà i a 8 ajuntaments de la comarca, entre els quals el de Castell-
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Platja d’Aro, amb 5 places adjudicades en la convocatòria 2016, per a persones amb estudis de
cicles formatius de grau mitjà, superior, o graduats universitaris.
Joves per l’ocupació
Programa promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que pretén millorar
l’ocupabilitat de les persones joves i proporcionar-los una qualificació i unes competències
professionals suficients que els permetin la inserció al mercat laboral, mitjançant un programa
formatiu i l’experiència pràctica en empreses. El programa planteja un itinerari individual amb
cada alumne/participant, i s’estableix un pla de treball, que es desenvolupa en sessions
individuals i grupals. Un dels elements a destacar del programa consisteix en les tutories i
l’acompanyament i seguiment personalitzat dels participants.
Aquest programa s’adreça a joves de 16 a 25 anys en situació d’atur, amb baixa qualificació i/o
dèficits formatius que han abandonat el sistema educatiu. El curs 2016/2017 van presentar-se
12 joves del municipi a les proves de selecció, dels quals 5 joves van participar en el projecte.
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c. HABITATGE
Les dificultats d’accés a l’habitatge per part de les persones joves és una problemàtica
estructural d’aquest col·lectiu de població. Tot i tractar-se d’un dret reconegut a nivell estatal i
autonòmic, la realitat de la població jove en aquest àmbit continua sent precària, i Castell –
Platja d’Aro no n’és una excepció. Les característiques pròpies del municipi presenten uns
condicionants i context específic en aquest àmbit, alhora que és important tenir en compte
dades d’altres àmbits territorials per poder fer una lectura i anàlisi comparada i per tant amb
certa perspectiva per valorar i analitzar l’estat de la qüestió.
Les dades sobre habitatge desagregades per col·lectiu poblacional són molt antigues (daten de
2001). Per aquest motiu s’utilitzen alternatives fonts d’informació i dades, entre les quals
destaca la memòria social del POUM (2012) així com projeccions que ens permetin una
aproximació el més acurada possible a la realitat local.
Castell – Platja d’Aro és un centre turístic i comercial, fet que té implicacions directes en la
realitat de l’habitatge al municipi. Com veiem reflectit a la següent taula, segons dades del
Cens de població i habitatges de l’any 2011, el percentatge d’habitatges principals (primera
residència) és del 30%, i el 70% són habitatges no principals. D’aquests últims, el 66% són
habitatges secundaris o segones residències, i el 4% habitatges buits.

Habitatges per tipus (ús)

659; 4%

2; 0%

principals

4.542; 30%

secundaris
buits

10.038; 66%

habitatges col·lectius

Gràfic 17. Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.

Dels 4.542 habitatges censats com a primeres residències, gairebé dos terços (el 62,35%), són
habitatges de compra. Els habitatges en règim de tinença de lloguer representen el 25% del
total d’habitatges principals.

2011
Any 2011

Núm.
Absoluts
Percentatge

De propietat
per
compra
pagada

1.521

per
compra
amb
pagaments
pendents
1.311

33,49%

28,86%

No propietat
per
herència
o
donació
..

De
lloguer

Cedit
gratis o a
baix preu

Altres
formes

Total

1.158

231

191

4.542

25,50%

5,09%

4,21%

100%

Taula 11. Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.
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Pel que fa a la població jove, no disposem de dades actualitzades relatives a la taxa
15
d’emancipació juvenil . Si ens fixem en dades globals del conjunt de Catalunya, des de la
crisi econòmica la taxa d'emancipació de les persones d'entre 16 i 29 anys ha caigut del 32,9%
el 2007, al 24,5% del 2015, segons l'Enquesta de Població Activa citada en un informe de
l'Observatori Català de la Joventut. Les taxes d’emancipació catalanes i espanyoles eren ja
abans de la crisi lluny de la mitjana dels països de la OCDE, o de la UE. Com recollia l'última
Enquesta a la Joventut de Catalunya del 2012, el percentatge de joves de 16 a 34 anys que
viuen a la llar dels progenitors a Catalunya era del 54%, aproximadament 10 punts percentuals
per sobre de la mitjana de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE),
formada pels estats desenvolupats del món.
L’emancipació de les persones joves depèn de la situació laboral i la capacitat econòmica. Per
tant, les dades relatives a la precarietat (tant de sous, condicions laborals o temporalitat)
afecten negativament a les oportunitats dels i les joves d’accedir a un habitatge propi, sobretot
per aquelles persones que optarien per fer-ho soles.
Els preus de l’habitatge de lloguer al municipi són superiors als de la mitjana del Baix
Empordà, que al seu torn és superior també a la mitjana del lloguer a les comarques de la
demarcació de Girona.
L’accés a l’habitatge és doncs molt complicat, i ho és per raó de preu (els preus de l’habitatge
són comparativament més cars que a altres municipis propers), però també i sobretot a causa
de la manca d’oferta d’habitatge de lloguer anual o a més llarg termini, ja que els
propietaris prefereixen mantenir el pis desocupat durant la temporada baixa del turisme per
llogar-lo durant l’estiu a uns preus més elevats.
En la diagnosi s’han contrastat les dificultats de joves per accedir a un habitatge, a causa de la
manca d’oferta; alhora, la poca oferta existent en general i segons l’experiència de joves, és en
general de baixa qualitat (pisos no reformats, amb tancaments de baixa qualitat i per tant
energèticament i tèrmicament poc eficients...). Aquest fet afecta sobretot al parc d’habitatges
del nucli de Platja d’Aro, on la dificultat d’accés a l’habitatge és doncs un factor negatiu que
afecta al projecte de vida de les persones joves i a les possibilitats d’emancipació.
Per aquest motiu, molts joves es veuen empesos a emigrar a altres poblacions properes
amb major oferta d’habitatges, on és també més fàcil l’accés. És també diferent al nucli
principal la situació a Castell d’Aro -segons els joves participants a la diagnosi-, on es pot trobar
major oferta i de més qualitat, alhora que les característiques del nucli, més tranquil, el fa una
bona opció per a parelles joves amb fills o que es plantegen la maternitat.
Per tal de facilitar suport a les persones joves, des del Servei Municipal de l’Habitatge (que
es gestiona des de Serveis Socials) l’ajuntament promou un ajut al pagament del lloguer
complementari a les prestacions per al pagament del lloguer de la Generalitat de Catalunya. A
l’ajuda municipal poden acollir-s’hi les persones empadronades (des de fa més de 3 anys), i es
requereix també un mínim d’ingressos. Aquestes ajudes són àmpliament desconegudes entre
la població jove, i no se’n troba informació disponible a internet. Durant el 2015 només van
sol·licitar informació sobre aquest ajut 3 joves, una xifra molt baixa.
S’ofereixen també serveis en matèria d’habitatge a la població del municipi des de l’Oficina
d’Habitatge del Consell Comarcal del Baix Empordà. El 2008 es creà la Borsa d’Habitatges i
l’any següent a partir de la signatura d’un conveni amb el Departament de Joventut de la
Generalitat, s’inicià l’atenció i el servei en matèria d’habitatge als joves entre 18 i 35 anys.
També el 2009 des de l’OH comarcal es va començar a gestionar el Registre de sol·licitants
d’Habitatges de Protecció Oficial.

15

Percentatge de persones d’entre 16 i 29 anys que ja no viuen amb la família d’origen
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d. SALUT
La promoció de la salut entre les persones joves, així com la promoció de l’educació en salut
són elements fonamentals, especialment en una etapa vital marcada per diversos i rellevants
canvis.
A Castell – Platja d’Aro es fa un treball important en l’àmbit de prevenció, divulgació, atenció i
assessorament individualitzat en salut, amb el servei del Punt Jove de Salut, que duu a terme i
gestiona l’àrea de Joventut, amb la col·laboració d’ACAS (Associació Catalana Anti-Sida) del
Baix Empordà, a través d’un conveni amb l’Ajuntament.
Des del Punt Jove de Salut, es duen a terme diverses activitats grupals de divulgació,
sensibilització, educació, difusió i prevenció. Amb forma de xerrades i tallers, però també
amb exposicions o teatre-fòrums, es programen anualment un seguit d’activitats als centres
educatius, formatius i de trobada: a l’institut amb diversos cursos d’ESO -tant a primer com a
segon cicle-, al Programa de formació i inserció, i també a l’Espai jove. S’organitzen també
punts de difusió i informació puntualment a l’espai públic o en el marc d’activitats del municipi.

ASSISTÈNCIA TOTAL ALS TALLERS I XERRADES
TALLERS
Joves
Taller de sexualitat 2n i 4rt ESO
222
Taller VIH – SIDA
10
Taller sobre drogues
194
Taller de salut
105
Agendes de salut
98
Taller d’alimentació
112
Taller alcohol
11
Taller de bulling
15
Exposició Sota pressió
68
Dia mundial contra la violència de gènere
6
TOTAL
841
Taula 12. Font: ACAS Baix Empordà, Punt Jove de Salut, memòria 2015

El Punt Jove de Salut ofereix també un servei de consulta i atenció individualitzada i
confidencial. Durant l’any 2015 s’han atès un total de 129 consultes en aquest servei. A
continuació es pot observar el nombre de consultes ateses, i la via o el mitjà utilitzat. La majoria
de consultes s’han fet de forma presencial (69 de 129, el 53,49%), però també un nombre
important (54, que representen el 41,86%) s’han adreçat al servei mitjançant el telèfon.
Finalment, 6 persones (el 4,65%) han utilitzat el correu electrònic.
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Via de contacte utilitzada
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Gràfic 18. Font: ACAS Baix Empordà, Punt Jove de Salut, memòria 2015

Atenció directa
individualitzada

Les responsables del servei destaquen l’increment de les consultes via telèfon des de la
incorporació del whatsapp com a canal de comunicació. Incorporar l’ús de les eines de
comunicació habituals entre els i les joves és doncs una millora que ha obtingut bons resultats i
que pot ampliar-se i/o replicar en altres serveis adreçats a joves. Sovint, els contactes iniciats
via telemàtica ja sigui a través del correu electrònic o el whatsapp es vehiculen en trobades
presencials per tal d’ampliar informació i dur a terme una millor atenció a les persones joves si
així es considera oportú.
Finalment, pel que fa al perfil de qui utilitza el servei de consulta i assessorament individualitzat,
observem que el 60% de les consultes són realitzades per nois, el 22% les noies, i en tercer
lloc, familiars, el 18%, tal i com mostra el gràfic següent.

Ús del servei per perfil
24; 18%
28; 22%

Nois
77; 60%

Noies

Familiars

Gràfic 19. Font: ACAS Baix Empordà, Punt Jove de Salut, memòria 2015

En el cas dels serveis i estudis sobre la salut i joves, els temes i àmbits de treball prioritaris o
més habituals són: la salut afectiva, sexual i reproductiva; la prevenció i atenció en el consum
de substàncies tòxiques i additives, i en tercer lloc, l’alimentació.
Tal i com s’observa en el següent gràfic, aquests han estat els temes que han promogut i
centrat la majoria de consultes al servei. Del total de 129 consultes realitzades, 63 han estat
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sobre drogues (el 49%), 38 sobre sexualitat (el 29%), 5 sobre alimentació (el 4%) i 23 sobre
altres qüestions (el 18%).

Núm. consultes per tema, 2015

5; 4%

23; 18%

38; 29%

Sexualitat, MTS-VIH
Drogues

Alimentació
63; 49%

Altres

Gràfic 20. Font: ACAS Baix Empordà, Punt Jove de Salut, memòria 2015

Al gràfic de barres següent podem observar les diverses activitats col·lectives i el nombre de
participants per cadascuna. Les activitats realitzades a més joves / a grups més nombrosos
han estat sobre sexualitat i malalties de transmissió sexual en primer lloc (amb 222 joves), i
sobre drogues en segon lloc (amb 194 joves). Aquestes accions aglutinen el 50% dels
assistents o participants al conjunt de les activitats, tal i com mostra la línia de Pareto del gràfic.

Gràfic 21. Font: ACAS Baix Empordà, Punt Jove de Salut, memòria 2015

Les activitats realitzades en l’àmbit de la prevenció i la difusió han permès arribar a un nombre
important de joves (al voltant de 850), i donar a conèixer el servei del Punt Jove de Salut.
Alhora, des del servei es considera que nombroses consultes (atencions individualitzades), són
fruit d’aquesta tasca de divulgació i difusió duta a terme amb les activitats col·lectives a espais
de trobada (l’institut, l’Espai jove o el PFI), així com al carrer, o a través de cartells i altres
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canals de difusió. Es posa de relleu en la diagnosi doncs la relació entre les accions grupals
(xerrades, tallers...) i les consultes posteriors. Una agenda d’activitats completa, variada i
nombrosa esdevé un punt fort a mantenir, i si cal, millorar, ja que permet divulgar el servei.
Les responsables del servei assenyalen que les hores d’atenció a joves s’exhaureixen i se
n’acostumen a fer més de les inicialment previstes. Sens dubte aquest ús del servei (hores de
consulta) és un element positiu, si bé pot ser necessari revisar la previsió inicial per tal
d’adequar-la a la demanda.

Oci nocturn i consums de substàncies (alcohol i drogues)
El consum de drogues ha estat una problemàtica assenyalada per part dels diferents agents
implicats en la diagnosi (joves, personal tècnic i responsables polítics). Aquest és un dels temes
que més preocupació genera pels seus efectes en la salut així com en els estudis, la feina, així
com en el present i el futur dels joves. Alhora, s’assenyala com un element vinculat al model
d’oci del municipi, i és que Platja d’Aro és un pol d’atracció de jovent per l’oferta d’oci nocturn.
En aquest sentit, s’apunta la necessitat de definir i dur a terme una intervenció que pugui tenir
impacte i permeti reduir el nivell de consums i els riscos associats a aquestes conductes /
hàbits.
En aquest àmbit destaca l’organització de la Festa 0,0, que promou una festa en la qual no es
consumeix alcohol, que serveix per dur a terme una tasca de conscienciació dels riscos del
consum d’alcohol, associat a l’oci nocturn. En el treball previ i l’organització de la festa 0,0 es
duen a terme accions de formació a joves en salut i promouen la implicació i la participació
d’aquests/es en l’organització i celebració de la festa.
Des de l’àmbit públic, impulsar accions i campanyes de sensibilització i prevenció de riscos a la
nit, en zones d’oci nocturn, ha estat una de les propostes recollides; una intervenció no
moralista ni paternalista que se centri en la informació i la prevenció de riscos es considera
necessària. Així doncs, l’actuació en l’espai i el context de l’oci nocturn s’ha recollit a la diagnosi
com una possible línia de treball a desenvolupar.
Una altra línia de treball que s’ha dibuixat a partir de la manca d’alternatives i espais o activitats
d’oci “diferents”, consisteix en promoure i generar espais i moments d’alternatives d’oci, per tal
de complementar una oferta molt especialitzada - i exclusiva-, que no dóna resposta a tot el
col·lectiu de joves.
Finalment, en relació al consum d’alcohol i drogues, s’ha assenyalat com un fet preocupant
l’edat cada cop menor dels joves que beuen i fumen, així com el consum (per alguns elevat) de
drogues dures, o l’augment (en quantitat) del consum d’haixix per part dels joves consumidors.
Es considera que la sensació de risc és molt baixa entre els i les joves, i és especialment
preocupant els efectes i conseqüències en la salut, els hàbits i actitud de les persones joves. La
desmotivació, la falta d’autoestima i autoconeixement o la manca de perspectives i oportunitats
de futur en són les principals causes apuntades.

Salut afectiva, sexual i reproductiva
Es considera important la informació a l’abast dels i les joves, i la tasca educativa que es duu a
terme, sobretot en matèria de salut sexual. En aquest sentit, es considera important donar
continuïtat a la tasca que es realitza i especialment a l’acció informativa i educativa. Tot i això,
conductes de risc i també estereotips i actituds masclistes tant en els grups de joves com en els
àmbits de les relacions de parella entre adolescents, posen de manifest una preocupació
creixent per part de joves i també professionals de l’àmbit.
En aquest sentit, l’educació, la visibilitat i denúncia d’estereotips, així com el treball amb valors i
la informació es plantegen com les eines a impulsar per millorar en la salut i la qualitat de les
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relacions, tant en el marc de grups (que exerceixen pressió i influència en les conductes i
comportaments), com a nivell de parelles i relacions afectives/sexuals.
La cosificació de la dona, els estereotips de gènere i la violència masclista (en les diverses
formes) presents en molts àmbits, i especialment en l’oci nocturn, la publicitat, les sèries de
televisió, el cinema i en general en el món de l’entreteniment, dibuixen un context en el qual la
intervenció és difícil alhora que imprescindible.

Alimentació
Aquest àmbit ha tingut poca presència en la diagnosi. Els trastorns alimentaris, tot i ser
problemes greus de salut que afecten principalment a les noies, són poc visibles i es considera
que hi ha poca consciència social en relació a aquesta problemàtica, que acostuma a ser poc
visible.
Des del Punt Jove de Salut es duen a terme accions grupals d’informació i educació, i s’han
tractat i derivat alguns casos. Més enllà dels casos de trastorns alimentaris, es considera que
l’educació alimentària i el treball d’hàbits saludables tant a casa, com a l’escola/institut, pot no
ser suficient. Actualment, molts joves, sobretot adolescents, tenen entre les seves activitats
d’oci i punts de trobada establiments de menjar ràpid.

Altres: violències
Altres problemàtiques apuntades com a rellevants i a les quals es considera que caldria fer
atenció són, principalment, les problemàtiques vinculades a la violència masclista, i la violència
entre iguals (el bullying).
En l’apartat anterior relatiu a la salut afectiva i sexual s’ha fet esment de la violència masclista,
que segons s’ha recollit a la diagnosi, és sobretot present en contextos d’oci nocturn. En relació
al bullying, aquesta és una problemàtica existent en els contextos educatius i és doncs en
aquests espais on cal plantejar les respostes i actuacions. Promoure accions de prevenció i
rebuig a la violència a les aules i les xarxes es considera també oportú, així com treballar
l’educació emocional i afectiva en general.

Esport
Tancant aquest àmbit en relació a la salut, cal abordar l’esport, com una pràctica positiva i que
ajuda a prevenir conductes de risc i promoure hàbits saludables entre les persones joves.
En aquest sentit, cal destacar la important activitat esportiva al municipi, i és que són molts els i
les joves que practiquen algun (o diversos) esport habitualment. Destaca doncs l’oferta existent
al municipi, promoguda en bona part per les nombroses entitats esportives del municipi.
L’esport és un àmbit rellevant, i ho és especialment per les persones joves. En aquest sentit, es
valora positivament la tasca de l’ajuntament, si bé també s’assenyala que els espais per
entrenar són limitats i hi ha dificultats en conciliar i fer possible els entrenaments de les
diverses entitats / esports, ja que segons assenyalen els i les joves, el palau d’esports està
“saturat”. La celebració d’activitats diverses al pavelló municipal comporten una afectació a les
activitats esportives que es duen a terme de forma regular, que s’han de traslladar de lloc (a la
sala polivalent de Castell d’Aro) o bé s’han anul·lar. En aquest sentit, es reclama una millora en
la previsió i gestió dels espais i horaris, així com facilitar espais alternatius per no haver d’aturar
els entrenaments.
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Pel que fa als espais per la pràctica esportiva a l’aire lliure s’han recollit diverses demandes
perquè es millorin (a l’espai exterior del pavelló, al voltant de la biblioteca, al skate parc), i
s’ampliïn, per exemple amb instal·lacions per a la pràctica del street workout.
Finalment, tot i l’oferta del municipi, es considera que hi ha una manca d’oferta i promoció
d’esport femení, i algunes noies es desplacen a altres municipis per practicar esport. En relació
a les diferències en la pràctica i les preferències esportives segons sexe, es destaca com a
molt positiu la pràctica del korfbal al municipi, un esport mixt, característica que es destaca com
a molt positiva.
En relació al la promoció de l’esport entre els joves, es considera que podria promoure’s una
major coneixença entre les entitats, i d’aquestes cap a la ciutadania. L’organització de la Nit de
l’esport es planteja com una bona activitat per donar a conèixer l’oferta esportiva alhora que
permetria dur a terme una acció conjunta entre les entitats i promoure les relacions entre les
entitats de l’àmbit.
Altres activitats de tipus esportiu com dansa o ball, es plantegen també com a possibles
activitats que seria interessant poder promoure i que podrien atraure als i les joves. També,
promoure activitats a l’aire lliure, a l’entorn natural del municipi (excursions, rutes a peu o en
bici).

Finalment, tot i no haver estat una temàtica amb presència en les sessions o entrevistes com
un element destacat, cal assenyalar la importància d’actuar en la prevenció i la informació en
salut mental, i és que una de cada quatre persones, segons dades de l’OMS (Organització
Mundial de la Salut), experimentarà un problema de salut mental en algun moment de la seva
vida. L’educació, la sensibilització i el treball per combatre l’estigma de les persones amb
diagnòstic en salut mental són àmbits a incorporar per tant en les agendes públiques.
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e. AUTONOMIA, PARTICIPACIÓ
Castell-Platja d’Aro compta amb un nombre important d’entitats en diversos àmbits, i destaquen
tant per nombre com per ser les entitats amb major vinculació de població jove, les entitats
16
esportives .
Pel que fa a la participació del jovent en el teixit associatiu, existeixen diferències entre els
nuclis de població. Mentre a Castell d’Aro, ja s’ha esmentat una implicació força transversal i
que ha incorporat els darrers anys a persones joves en el teixit associatiu, fruit d’un relleu
generacional i el treball des de les pròpies entitats, a Platja d’Aro no es dóna de la mateixa
manera la implicació i participació del jovent en el teixit associatiu del municipi. La participació
dels joves a les entitats, sobretot les esportives, es dóna en clau d’usuaris o participants de les
activitats però no comporten un nivell d’implicació en el projecte i els objectius associatius,
generalment. Donar a conèixer el teixit associatiu i la importància de formar part d’una entitat
així com els beneficis personals i col·lectius que la participació genera, pot ser una bona
iniciativa a dur a terme, acció que podria dur-se a terme conjuntament des de Participació i
l’Àrea de joventut.
Alguns dels joves entrevistats fan referència a males experiències prèvies, tant pel que fa a la
participació en processos de participació com en la gestió d’entitats, i són doncs crítics amb
l’ajuntament (i autocrítics amb el propi col·lectiu) a causa d’experiències prèvies no reeixides.
En general, des del propi col·lectiu, no es percep l’ajuntament com quelcom proper, que es
preocupi pel col·lectiu o tingui interès en promoure actuacions i projectes en benefici dels joves.
La distància entre aquest col·lectiu i l’administració local és doncs actualment una barrera,
i es considera necessari treballar el vincle amb les persones joves i promoure accions que
parteixin de les motivacions i interessos de les persones joves. En aquest sentit, en el
marc del procés de diagnosi s’han recollit una sèrie d’interessos i aficions de les persones joves
que podrien ser un punt de partida per promoure iniciatives dels i per als joves, que puguin ser
acompanyades i dur-se a terme amb suport municipal.
En els darrers anys hi ha hagut intents de promoure una associació juvenil, si bé aquesta
iniciativa no es va acabar materialitzant. Per part de joves que havien participat en les trobades
per impulsar aquest espai de participació, la manca de compromís i persones que lideressin
aquesta futura entitat fou el principal motiu pel qual no s’acabà duent a terme; per altres, no
estava clar l’objectiu de l’entitat i quin tipus d’espai calia constituir, o faltà de suport de
l’ajuntament i facilitats. En aquest sentit, caldria plantejar-se fins a quin punt és necessari o
imprescindible la constitució d’una entitat o figura jurídica, o bé si pot ser més interessant donar
suport a joves amb iniciatives per dur-les a terme, que puguin acabar (o no) constituint una
entitat. Potser, com apunten algunes de les persones participants a la diagnosi, és necessari
que el rol de les persones que “acompanyen” als joves se centri en esdevenir facilitadors i
potser referents però no els promotors.

A banda de la participació mitjançant la implicació i/o la constitució d’associacions, des de
l’Àrea de joventut s’impulsen diversos projectes i actuacions adreçades a promoure la
participació i l’autonomia dels i les joves. Entre aquestes, destaca l’Espai jove, un espai en què
es duen a terme activitats (dirigides i no dirigides), i en què es treballa a partir dels interessos i
les necessitats dels propis joves. No obstant aquest sigui un projecte emmarcat en l’àmbit de la
participació, per les seves característiques i pel perfil de joves que en són habitualment usuaris,
es pot considerar que funciona més aviat com a projecte vinculat a l’àmbit de la inclusió i la
cohesió social. Des de fora el servei, i també per part d’alguns/es tècnics/ques, es planteja el
repte d’obrir l’espai jove i que aquest pugui esdevenir un espai de trobada en què els
joves en general s’hi sentin convidats i cridats. Actualment, la majoria de joves, tot i
16

Les entitats esportives del municipi són: Club Korfbal Baix Empordà, Patinatge Aro Club, Associació de Petanca de
Platja d'Aro, Penya Blaugrana Castell-Platja d'Aro i s'Agaró, Club Tennis d'Aro, Associació Catalana de lluita, ARO C.E.,
Tennis Centre Platja, A.E.E.I.E.S. Ridaura, Club d'Escacs de Platja d'Aro, Associació Cultural Esportiva Motorista
Independent, Club de Boxa i Kick-Boxing Rayo Box, Escola d'Escacs Costa Brava, Associació Jordi Comas Matamala,
Platja d'Aro Korfbal Club
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conèixer el servei, no l’utilitzen, en bona part per la imatge que arrossega aquest espai d’anys
anteriors. Segurament és necessària una comunicació potent de les millores i canvis físics de
l’Espai jove, així com les activitats i programació, alhora que visibilitzar més l’espai des de
l’exterior.
Pot ser interessant plantejar, per evitar i reduir la dificultat en atraure joves i que aquests/es
s’acostin a l’Espai, que el servei pugui “sortir” del pavelló, fer-se itinerant (al nou Centre Cívic
de Castell d’Aro), o a l’espai exterior, per tal d’acostar les activitats que s’hi desenvolupen a
més/altres joves. Complementàriament, una comunicació adreçada tant al jovent com a les
seves famílies, que permetés modificar certa percepció negativa de l’espai, així com dels seus
usuaris/es, fet que comporta reticències envers l’espai, per part d’un sector de la població.
També, es planteja la necessitat de promoure la participació de joves majors d’edat, i és que
actualment l’Espai jove rep com a usuaris, principalment, a joves de la franja d’edat que es
correspon amb els estudis d’ESO. Per aquest motiu, pot ser oportú plantejar-se també
campanyes i un servei d’informació que pugui captar l’interès de joves a partir dels 20, un
col·lectiu que se sent força desconnectat de l’Àrea de joventut i que en alguns casos no hi ha
tingut cap contacte previ. La informació és un element imprescindible i previ a la participació. Si
no es coneixen els serveis, no se’n pot fer ús; si no es coneixen els espais de participació, no
es pot participar. Per això, la rellevància de millorar la informació i que aquesta arribi als
diferents perfils de joves del municipi esdevé un repte important. S’ha assenyalat en diverses
ocasions la manca d’informació com una mancança que implica la falta de coneixement i
informació de les activitats i serveis actuals de l’àrea.
Existeixen alguns canals d’informació i comunicació propis de joventut (facebook i
instagram) la pàgina PIJ Castell-Platja d’Aro (que agrada a 2.047 persones) i el perfil Mònica
Sara Pij (amb 1.554 amistats, i seguit per 51 persones). Tant des de la pàgina com des del
perfil es publiquen informacions d’interès pels joves, que acostumen a ser diàries. Des de la
pàgina es fan publicacions pròpies alhora que es comparteixen les d’altres pàgines,
normalment de l’ajuntament, consell comarcal o altres. També, es fa difusió diàriament dels
comerços del municipi que ofereixen descomptes amb el carnet jove municipal. Però segons
els i les joves no acaben de ser efectius com a canals d’informació. Entre les aportacions o
consideracions recollides per la millora d’aquests canals, alguns/es joves comenten que troben
a faltar la publicació de text en les publicacions (també d’aquelles que es comparteixen d’altres),
i s’aposta per publicar imatges “reals”, incorporant fotografies de les activitats que es realitzen.
L’Àrea de joventut compta també amb la pàgina web joventut.platjadaro.com, que de moment
no és activa, i remet els visitants a la pàgina de facebook, així com al telèfon i correu electrònic
de contacte. També s’informa a través dels canals de l’Ajuntament, web del ciutadà i agenda en
paper.
Un altre element que es considera seria interessant promoure consisteix en generar espais
d’interlocució i relació entre el jovent i l’ajuntament, a mode de Consell de joves, o un espai
potser no tant formal però que servís per generar un punt de trobada i diàleg. No obstant,
aquesta ha estat una demanda que si bé alguns/es consideren podria ser interessant, no és
generalitzada o considerada prioritària, com si ho són la millora en la difusió dels serveis i
activitats actuals, la millora de la relació entre el col·lectiu i l’ajuntament, i treballar per
construir una interlocució i un vincle que permeti la col·laboració i el reconeixement mutus.
En general doncs, i a mode de conclusió, recollim l’interès dels i les joves en ser escoltats i
convidats a participar. Tot i que des del propi col·lectiu es considera que a vegades la
resposta dels joves no és o ha estat gaire positiva, cal fer esforços per promoure la implicació
de joves en l’organització i realització de projectes i activitats. Una actitud oberta i
facilitadora de les iniciatives dels joves podria esdevenir clau per tirar endavant algunes
iniciatives, si es parteix dels propis joves i les seves motivacions i interessos. Els joves també
consideren imprescindible que l’ajuntament mostri més interès pel seu el dia a dia i la seva
realitat.
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Una de les propostes recollides en aquest apartat de la participació ha estat l’organització de
barraques per la Festa Major que promoguessin l’organització i la implicació del jovent,
permetent també fer diners per promoure activitats i projectes per al propi col·lectiu.
La implicació de joves al teixit associatiu al municipi és més aviat escassa. A més de les
entitats esportives, aquelles que concentren bona part de la participació juvenil al teixit
associatiu (principalment amb un rol d’usuaris), existeixen nombroses altres entitats d’àmbits
diversos:

POLÍTICA
• Associació Local Castell-Platja d'Aro per la Independència ANC
• JERC Vall d'Aro
MEDI AMBIENT
• Grup de Natura Sterna
DRETS
• Associació de Dones de la Vall d'Aro
• Associació Viu Autisme
• Associació Dones del Món de Platja d'Aro
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
• Creu Roja Sant Feliu de Guíxols-Vall d'Aro
CULTURA
• Centre Avenir Fanalenc
• Associació Intercultural Azalea Art
• Associació de Teatre El Finestral
• Centre Català de Teatre Amateur Internacional
• Associació Coral de la Vall d'Aro
• Associació Cultural Islàmica de Castell-Platja d'Aro
• Associació de Tapis de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró
• Associació de Tapís Alt Lliç i Cistelleria del Baix Empordà
• El Trenet de la Vall d'Aro
• Associació Arocinema
• Associació Pessebre Vivent de Castell d'Aro
• Associació del Casino Castellerenc
ASSOCIACIONS DE VEÏNS
• Associació de veïns Marina Port d'Aro
• Associació d'Hortolans dels Vinyals
COMUNICACIÓ
• Associació Somreggae FM
• Col·lectiu Cultural Radio Platja d'Aro
FESTES I TRADICIONS
• Colla carnavalesca Els Pimpons
• Colla carnavalesca Vas Dat
• Associació Juvenil Colla Jove Sense Límits
• Colla de Carnaval Somos los que Somos
• Federació de Colles de Carnaval
• Comissió de Festes de la Urbanització Dalmau de Platja d'Aro

45

f.

CULTURA

En relació a la cultura, es considera necessari promoure activitats culturals diverses que puguin
complementar l’oferta actual al municipi. En general, existeix la percepció que fora de la
temporada turística, durant el curs escolar, manca una oferta d’activitats en general, i en
particular de caràcter cultural.
S’ha esmentat anteriorment en l’apartat relatiu a educació la percepció de la mancança
d’activitats lúdiques i extraescolars, i en aquest sentit en l’àmbit cultural s’aposta per promoure
activitats de diverses característiques (vinculades a la música, el ball, la fotografia, el dibuix, la
pintura o el cinema, entre altres), que interpel·lin als joves, com a consumidors i també com a
creadors i promotors d’activitats culturals per al propi col·lectiu.
La formació, així com la promoció de la creació cultural i artística doncs, es veu com una
oportunitat per desenvolupar un programa d’activitats, cursos, tallers i esdeveniments que
puguin ser d’interès per als i les joves.
Complementàriament a la proposta o demanda d’ampliar l’oferta, i promoure l’activitat cultural
dels i per als joves, hi ha força consens també en la manca d’informació i coneixement de
les activitats que es promouen des de l’ajuntament, tant aquelles adreçades al col·lectiu jove
com al públic en general. Es planteja la necessitat de millores en la comunicació i divulgació
d’allò que actualment ja s’organitza des de l’administració local, principalment amb una major i
millor divulgació via xarxes socials i web (actualment no existeix una web pròpia de joventut),
alhora que es creu també necessari una comunicació més propera als joves per tal que
aquests se sentin interpel·lats, fet que es reconeix des dels propis joves difícil.
En l’àmbit de la cultura s’observen diferències segons el nucli de població, sobretot pel que fa a
l’activitat associativa. Es destaca positivament el sentiment de poble i activitat de caràcter
popular, festiu i tradicional amb participació important de la població – també jove- a Castell
d’Aro, en actes com la Festa Major, el pessebre vivent o altres actes. A Platja d’Aro no trobem
actualment entitats pròpiament joves però sí culturals, que també desenvolupen una tasca
important, però amb baixa implicació de les persones joves.
Existeixen visions diferents en relació al rol de l’ajuntament, i és que mentre des de
l’organització municipal alguns/es consideren que sí que existeixen recursos a disposició dels
joves i hi ha obertura i predisposició a les iniciatives que puguin provenir de persones i grups
del col·lectiu, des del jovent hi ha una percepció diferent. En general, els i les joves consideren
que és difícil organitzar activitats al municipi, sobretot per les limitacions, necessitats i tràmits
de caràcter burocràtic i administratiu, fet que minva la iniciativa que podria haver-hi. Un
acompanyament en aquest aspecte podria resultar positiu per tal de donar suport a la
celebració d’activitats i esdeveniments culturals al municipi promoguts pels joves.
D’altra banda, també s’ha apuntat la necessitat que els i les joves tinguin accés a una oferta
cultural diversa, diferent a aquella oferta considerada més “comercial” o majoritària, i la
promoció, divulgació i acostament a cultura crítica i alternativa, en un sentit ampli.
Finalment, s’han recollit també opinions referents a la manca d’un espai adequat a la pràctica
i celebració d’activitats culturals, un espai de creació, assaig i exhibició/difusió (musical,
teatral, artística...), que es considera que en un municipi de la grandària de Castell – Platja
d’Aro podria existir. Un espai d’aquestes característiques, amb usos polivalents podria
esdevenir alhora un espai de trobada i activitat, catalitzador d’iniciatives i interessos entre la
població i especialment el jovent. Pot ser interessant doncs plantejar-se si els espais actuals
poden permetre impulsar activitats d’aquest tipus.
Altres idees en aquest àmbit recollides en el procés feien referència a la manca d’espais i
recursos per a la creació i assaig musical, així com suport als i les joves que fan música, per
assajar, programar concerts, etc.
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g. COHESIÓ SOCIAL I INCLUSIÓ
Les dades relatives a la diversitat de població mostren que el 41% dels joves del municipi
provenen d’altres països. Aquesta taxa s’ha anat reduint en els darrers anys, si bé es tracta
sens dubte d’un percentatge significatiu. La diversitat no es considera una característica més
de la població i per tant amb completa normalitat. En cap cas un element negatiu o problemàtic,
al contrari, sovint es reconeix com una riquesa, si bé es considera que hi ha pocs espais de
trobada entre joves i pocs espais de relació intercultural.
De la mateixa manera que l’arribada de nova població ha estat una tendència els darrers anys,
que s’ha frenat i reduït a causa del context de crisi econòmica, la marxa de població jove és
també un fet força habitual, ja que molts joves també marxen del municipi per motius d’estudi,
laborals o d’accés a l’habitatge. En aquest sentit, generar dinàmiques, activitats i espais de
trobada al municipi es percep com un element que pot ser cohesionador. La percepció de
la manca d’oferta d’activitats lúdiques, que puguin vincular als joves, i d’espais de trobada o de
referència no facilita tampoc la sociabilitat i “fer poble”.
Actualment, el major espai de relació i coneixement entre els joves el proporciona l’institut, i
aquells/es joves que estudien la primària i/o la secundària en altres poblacions acostumen a no
tenir relació amb altres joves del municipi. Són aquests joves els qui expressen més sensació
de manca de cohesió, si bé és un element compartit, no només entre els joves sinó també per
altres agents que han participat a la diagnosi.
No s’han detectat conflictes o problemes de convivència, i quan s’hi ha fet referència es
consideren casos puntuals, vinculats a l’ús de l’espai públic, fet que convé abordar i gestionar
des de l’ajuntament mitjançant la mediació i la promoció d’una gestió i organització dels temps i
els espais adequada i que pugui ser en benefici dels diferents col·lectius o grups. En aquest
sentit, s’ha fet esment a les pistes esportives de Castell d’Aro, si bé s’ha assenyalat que en
aquest cas precisament no es tracta de grups de joves, sinó més aviat persones més adultes.
L’experiència al municipi en la prevenció de conflictes i la intervenció comunitària que s’impulsà
amb la comissió per la Promoció de la Convivència mostren que el municipi disposa dels
recursos i coneixements necessaris per gestionar aquestes situacions i problemàtiques.
Pel que fa a la cohesió territorial, les diferències entre els tres nuclis de població són
importants. La grandària de cadascun d’ells marca les dinàmiques que s’hi donen a nivell
social, i mentre que a Platja d’Aro -on es concentra el 70% de la població i la majoria de
serveis- es considera feble la cohesió territorial, a Castell d’Aro la realitat és una altra, en bona
part gràcies al teixit associatiu i social, i on el ritme de vida és més “tranquil” i propi de poble.
Finalment, S’Agaró es considera un nucli amb molta presència de segones residències i on no
existeixen espais de trobada o relació entre els joves.
La mobilitat juvenil per desplaçar-se d’un a altre nucli és habitual, i normalment es fa en
transport privat, si bé també hi ha qui utilitza la moto o la bicicleta. També són habituals els
desplaçaments a altres poblacions, bé sigui per raons d’estudi, laborals, d’oci... La manca de
comunicacions i xarxa de transport públic és una mancança que s’ha repetit en la diagnosi. L’ús
compartit del transport privat per als desplaçaments és habitual, i podria ser interessant
promoure’l més entre la població. També es planteja la necessitat de valorar com facilitar els
desplaçaments per aquells/es joves per qui no disposen de vehicle propi, i el cost pot ser una
barrera per continuar els estudis o la formació, mitjançant ajuda econòmica en forma de beques
o valorar possibles alternatives o solucions.
També en relació a la mobilitat s’ha apuntat la manca de carrils bici, que facilitarien la mobilitat
segura, sostenible i podrien beneficiar no només als joves sinó també a persones adultes i
famílies que vulguin utilitzar la bicicleta com a mitjà de transport o oci familiar.
Finalment, com s’ha apuntat en l’apartat referent a participació i autonomia, l’Espai Jove, tot i
que es planteja com un servei d’activitats adreçat al conjunt i diversitat de joves del municipi, principalment entre els 14 i 20 anys-, esdevé un espai en què participa sobretot de forma
habitual un col·lectiu de joves d’orígens culturals / familiars diversos i classe o nivell socio-
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econòmic baix. Alhora, destaca també poca presència de noies i de joves amb famílies
autòctones.
Segons alguns/es responsables tècnics/ques el repte d’obrir aquest servei a altres perfils de
joves hauria de ser una de les prioritats de l’àrea.
A l’espai jove, es treballa amb un enfocament o en el marc d’un projecte socioeducatiu pel
desenvolupament de les habilitats i l’autonomia dels joves usuaris, que sens dubte pot ser
adequat per a qualsevol jove, amb diferents graus o nivells de necessitats a nivell personal i
familiar.
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6. Conclusions – idees destacades
6.1 Les característiques de la població
El municipi viu actualment una desacceleració o estancament del creixement de població que
va viure la dècada passada. Actualment, el municipi té una taxa de creixement l’any 2015 del
4,33% front el 42,72% de 2008.
Els darrers anys s’ha produït també una disminució del pes del col·lectiu jove en relació al total
de la població, del 21% el 2002 al 15% el 2015. Aquesta tendència és similar a la del context
català, d’envelliment de la població. La desacceleració del creixement de població, des del
2006, juntament amb una reducció del nombre de joves en són els dos factors explicatius.
Segons dades de l’Idescat, hi havia 1.943 joves el 2006 front 1.515 joves el 2015.
Les causes explicatives de la reducció del pes de població jove en relació a la població total
són diverses, d’una banda factors generals de disminució de la fecunditat i reducció de
l’arribada de nova població procedent de la immigració com a factors globals; i de l’altra
l’emigració de joves per raons laborals, d’accés a l’habitatge, com a causes de les
característiques pròpies del municipi.
La població de nacionalitat estrangera representava el 30% del total, l’any 2009 i un 34% el
2014. Des de 2009, l’increment anual d’habitats de nacionalitat estrangera s’ha anat reduint, i
fins arribar a un creixement de 0% al 2014. Si bé el creixement doncs és actualment
pràcticament nul, el municipi compta amb un percentatge de població nascuda fora de
Catalunya (amb un 16% de la població nascuda a la resta de l’estat, i un 34% en un altre país)
superior al de la comarca i al del conjunt de Catalunya (amb un 18% de població nascuda a la
resta de l’estat i un 17% en un altre país).
Per nuclis de població, la distribució de joves segons el nucli és molt similar al pes poblacional
de cada nucli. Així, Platja d’Aro compta amb el 70% de la població i el 69% dels joves de 15 a
29 anys. A Castell d’Aro hi ha empadronats el 19% de joves, i a S’Agaró, el 12%.
En el cas del jovent nascut a l’estranger, el 2015 representaven el 41% del total dels joves, un
percentatge major al que representen les persones nascudes en un altre país respecte el
conjunt de la població del municipi. Un important increment, es produí a la primera meitat de la
dècada del 2000. De representar poc més del 11% del total de joves al 2000 va enfilar-se fins
al 40% al 2006 i s’ha mantingut aquest percentatge tot i reduir-se el nombre absolut de població
jove. Els principals països de naixement, dels joves nascuts en altres països són Rússia,
Marroc i Romania.
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6.2 L’Àrea de Joventut
La missió de l’Àrea de Joventut de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró és acompanyar als i les joves
del municipi de manera global, en l’adquisició d’habilitats, hàbits i valors. Aquest
acompanyament cap a la vida adulta es realitza des de principis socioeducatius de proximitat,
intervenció específica i personalitzada per tal d’establir un vincle assertiu i de confiança entre
referents i jovent, que els condueixi a una participació col·lectiva activa, compromesa i
coresponsable. La metodologia de referència per desenvolupar aquestes intencionalitats
socioeducatives i mitjançant la qual s’estableixen els esmentats vincles, és la relativa a les
Habilitats per a la Vida, i des d’aquest curs s’incorpora també en el plantejament de les
polítiques i actuacions de l’àrea, l’actuació sobre els determinants de la salut, com una
perspectiva que permet integrar i treballar les diferents habilitats.
L’Àrea de joventut compta amb un equip ampli i multidisciplinar, format per 7 persones, amb
diferents rols i funcions (un tècnic, una educadora, dos monitors, una monitora-informadora,
una informadora i una administrativa). Els recursos materials, d’espais i infrastructures són
també ben valorats, i s’han millorat els últims mesos, per tal de poder oferir un millor servei i
més activitats. Destaquen també els canvis en la imatge tant dels espais (amb nova senyalètica
dins el Palau d’Esports), com en els mitjans d’informació i difusió (cartells, agenda d’activitats
trimestral...).
Les principals línies de treball que es desenvolupen des de l’àrea són: cohesió i participació,
informació, salut, ocupació, i formació i inserció laboral.
És important el treball en xarxa i els diferents espais en què participa l’àrea, destacant a nivell
local la Comissió per a la promoció de la convivència, i a nivell comarcal la Taula tècnica
comarcal de joventut (BEjove). L’enfortiment, la millora i ampliació de la relació i el treball
conjunt en aquests espais però també amb altres àrees de l’ajuntament són reptes i línies de
treball a continuar desenvolupant en un futur.

6.3 Elements transversals
De les diverses reflexions i opinions recollides sobre la realitat local, en destaquen alguns
elements de caràcter transversal que apareixen i influencien els diversos àmbits d’anàlisi.
La millora dels canals i eines d’informació i comunicació esdevé un dels grans reptes
identificats en aquest sentit. Existeixen ja una quantitat i varietat de recursos, que ofereixen tant
l’àrea de joventut com altres departaments municipals, poc coneguts o que resulten poc
eficaços.
En segon lloc, existeix la percepció que hi ha gran diferència entre els recursos i la
preocupació o interès que es destina a la població forana, per la important actuació en favor del
turisme, respecte la població del municipi, i entre aquesta, especialment la població jove. És
important treballar per un canvi en aquesta percepció.
També, existeix la percepció que manquen recursos i oferta adreçada al conjunt de la població
jove, i que l’activitat i serveis oferts des de l’ajuntament s’adrecen a un determinat perfil de
joves amb manca de recursos i oportunitats (a nivell econòmic, socials o educatiu), i de
determinada edat, principalment entre els 14 i 17 anys.
Finalment, s’identifica també com una oportunitat ampliar el treball en xarxa amb diverses
àrees de l’organització municipal, i concretament amb l’àrea de Promoció econòmica per la
rellevància en la població jove de les polítiques i iniciatives per al foment i suport a l’accés al
món laboral.
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6.4 Àmbits de treball:
Educació:
-

-

-

-

-

-

-

-

El nivell d’instrucció de la població major de 16 anys del municipi és similar al del
conjunt de Catalunya, segons les darreres dades disponibles, de 2011. Destaca el pes
percentual de persones amb estudis d’ESO (29%). Entre els anys 2001 i 2011, hi ha
hagut una millora i increment en el nivell d’estudis de la població, en els diferents graus
d’instrucció i especialment en els nivells superiors (batxillerat, i nivells universitaris). No
obstant, i com a nota negativa, la població sense estudis s’ha incrementat d’un 7% a un
9%, trencant la tendència a la baixa que s’havia assolit els anys anteriors.
Segons dades de 2011, a Castell-Platja d’Aro hi havia un total de 1.739 infants i joves
estudiants, dels quals 546 (el 31,5%) estudiaven en altres municipis. Les dades
comprenen, tant educació infantil/secundària que opten per escoles d’altres municipis,
com també estudiants que cursen cicles o estudis superiors, que no disposen d’oferta
al municipi.
L’Institut Ridaura, que acull població també d’altres municipis, comptava el curs 201516 amb un total de 277 alumnes. El centre duu a terme el Pla d’excel·lència educativa,
un element que aporta valor i esdevé una fortalesa, si bé s’apunta també com a
element negatiu la pressió per als qui hi participen i l’estigma per als qui no, sense que
es pugui considerar en cap cas, fracàs escolar.
Altres estudis d’educació post-obligatòria, fora del batxillerat, no s’imparteixen al
municipi, fet que es considera negatiu i pel qual s’està treballant per poder oferir una
oferta formativa de cicles formatius en els propers anys, ampliant les oportunitats
educatives i formatives.
Una de les qüestions clau és la sortida de l’etapa formativa de forma prematura, cosa
que dificulta l’accés al mercat laboral, amb baixos recursos educatius i oportunitats.
Per donar resposta a joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut el Graduat escolar
en ESO, es duu a terme al municipi el Programa de Formació i Inserció – Pla de
Transició al Treball, conjuntament amb els ajuntaments de Santa Cristina d’Aro i Sant
Feliu de Guíxols i amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat. S’ofereixen dos itineraris formatius, i des de l’inici les millores en la
programació, recursos i coordinació han estat creixents. Continuar donant visibilitat al
programa en els esdeveniments públics al municipi, ampliar les relacions amb
empreses i amb l’àrea de promoció econòmica de l’ajuntament són línies de treball a
desenvolupar en properes edicions.
Des de l’Àrea de joventut s’impulsen altres accions en aquest àmbit, com l’edició de la
Guia “I ara què?”, una eina d’assessorament per al futur acadèmic dels joves; el servei
d’informació general d’interès juvenil i orientació (el PIJ), que realitza un terç de les
consultes en qüestions relacionades amb l’educació i els estudis, i que setmanalment
es desplaça a l’Institut per informar i difondre qüestions d’interès adreçades als joves i
recursos al seu abast.
Existeix la demanda, de les persones joves, de promoure i fomentar noves oportunitats
per als i les joves, sobretot en formació i aprenentatges, amb ampliació de l’oferta
d’activitats “extraescolars” assequibles i atractives que puguin esdevenir espais de
trobada i alhora espais de creixement personal i aprenentatge, o suport a l’estudi i
accions per donar resposta al fracàs escolar.
En un sentit força global, els joves consideren que hi ha una manca d’informació dels
recursos existents actualment, i l’oferta formativa complementària.

Ocupació i inserció laboral:
-

L’ocupació per sectors d’activitat al municipi és un indicatiu de l’estructura econòmica i
productiva. El desenvolupament econòmic a Castell-Platja d'Aro es basa en el sector
serveis, i el de la construcció. I dins el sector serveis, destaca el turisme i el conjunt
d’activitats vinculades com a motor econòmic al municipi. Les dades d’afiliacions a la
seguretat social en el sector dels serveis és al municipi 10 punts superior a la comarca,
i 13 al del conjunt de Catalunya. El 47% de les demandes de feina al febrer de 2016
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-

-

-

-

eren al sector de l’hostaleria, dada que es manté durant tot l'any, tot i estar fora dels
pics de demanda d’ocupació estacional
També a nivell global, s’observa una fluctuació en les dades d’afiliacions a la seguretat
social segons el trimestre, fruit de l’impacte de la temporalitat en el sector serveis i
especialment el turisme, alhora que un creixement en l’evolució dels assalariats al
municipi de 2013 a l’actualitat.
Pel que fa a dades de població activa, els percentatges del municipi són molt similars a
les dades del conjunt de la província de Girona. El percentatge de població jove activa
(16 – 24 i 25 – 34 anys) en relació al total de la població activa del municipi, és del
8,92% i 20,43% respectivament, pel 2n trimestre de 2016. Es tracta d’unes dades
baixes, si bé són similars a les que trobem al conjunt de la província de Girona.
La taxa d’activitat juvenil s’ha anat reduint des de l’inici de la crisi econòmica, quan la
taxa d’activitat juvenil al conjunt del país s’havia mantingut (fins el 2007) al voltant del
72%, mentre que l’últim trimestre de 2015 se situava al 59,9%. El descens s’explica pel
desànim de les persones joves desocupades que deixen de buscar feina i passen a ser
no demandants actius, així com a l’allargament dels estudis.
El gruix de persones joves a l’atur, el trobem en les franges d’edat superior (de 25 a 29
anys), mentre que les persones més joves presenten dades d’atur menor.
En l’àmbit local, a Platja d’Aro el juny de 2015 hi havia 87 joves a l’atur, dada que
suposa una reducció d’un 4% respecte el 2010 i és inferior a la del conjunt de
Catalunya.
Al voltant del 90% de contractes de persones joves són temporals. Si bé l’àmplia
activitat turística i vinculada als serveis al municipi ofereix oportunitats d’accés al món
laboral, alhora és també un handicap en el tipus de feina i característiques.
Joves participants a la diagnosi que cerquen feina a la temporada d’estiu o inserir-se al
món laboral expressen dificultats i una manca de coneixement dels recursos i serveis
disponibles al municipi, com el servei “No t’aturis, desatura’t”, o el Club de la feina.
Es recull també la demanda de major suport i acompanyament a l’emprenedoria i
projectes d’autoocupació.
S’expressa també la manca d’oportunitats laborals i professionals fora de l’àmbit del
turisme i s’apunta interessant promoure altres sortides laborals, també per ampliar les
perspectives i ventall d’opcions de futur dels joves.
Els programes Garantia Juvenil i Joves per l’ocupació ofereixen oportunitats a joves en
situació de desocupació i de diferents nivells educatius.

Habitatge:
-

-

-

Les dificultats d’accés a l’habitatge per part de les persones joves és una problemàtica
estructural d’aquest col·lectiu de població.
Pel que fa a la taxa d'emancipació de les persones d'entre 16 i 29 anys, segons dades
globals del conjunt de Catalunya, des de la crisi econòmica aquesta taxa ha caigut del
32,9% el 2007, al 24,5% del 2015.
Segons dades del Cens de població i habitatges de l’any 2011, el percentatge
d’habitatges principals (primera residència) és del 30%, i el 70% són habitatges no
principals. D’aquests últims, el 66% són habitatges secundaris o segones residències, i
el 4% habitatges buits. Els habitatges censats com a primeres residències en règim de
lloguer són el 25%, mentre que la resta és habitatge de compra.
Els preus de l’habitatge de lloguer al municipi són superiors als de la mitjana del Baix
Empordà, però per sobre aquest fet la principal dificultat per a l’accés a l’habitatge es
deu a la manca d’oferta d’habitatge de lloguer anual o a llarg termini, ja que en molts
casos els propietaris prefereixen llogar els pisos durant l’estiu a preus més elevats.
Segons els participants a la diagnosi, molts joves es veuen empesos a emigrar a altres
poblacions properes amb major oferta d’habitatge i més assequible.
Les ajudes i suports a l’habitatge són àmpliament desconeguts per part de la població
jove.
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Salut:
-

-

-

-

-

-

-

-

A Castell – Platja d’Aro es fa un treball important en l’àmbit de prevenció, divulgació,
atenció i assessorament individualitzat en salut, des del Punt Jove de Salut, servei
gestionat per l’àrea de Joventut amb la col·laboració d’ACAS, que promou activitats
grupals de divulgació, sensibilització, educació, difusió i prevenció, així com consulta i
atenció individualitzada i confidencial. L’any 2015 es van fer activitats grupals amb un
total de 841 joves i es van atendre 129 consultes, majoritàriament de forma presencial.
Altres vies de relació amb el punt jove de salut són el telèfon, que s’ha incrementat el
darrer any gràcies a la incorporació del whatsapp com a via de comunicació també
amb els joves, i el correu electrònic.
Es posa de relleu en la diagnosi doncs la relació entre les accions grupals (xerrades,
tallers...) i les consultes posteriors. Una agenda d’activitats completa, variada i
nombrosa esdevé un punt fort a mantenir, i si cal, millorar, ja que permet divulgar el
servei.
No obstant, gairebé 2/3 de les consultes realitzades ho han estat per nois, un 22% per
noies i un 18% per familiars. Aquest fet pot ser degut al perfil d’usuaris habitual de
l’Espai jove. Seria interessant plantejar estratègies adreçades a les noies per aproparles al servei.
Els temes abordats de forma més habitual des del servei són: la salut afectiva, sexual i
reproductiva; la prevenció i atenció en el consum de substàncies tòxiques i additives, i
en tercer lloc, l’alimentació. Les consultes dels joves han estat sobre drogues (el 49%),
sobre sexualitat (el 29%), sobre alimentació (el 4%) i sobre altres qüestions (el 18%).
Oci nocturn: Des de l’àmbit públic, impulsar accions i campanyes de sensibilització i
prevenció de riscos a la nit, en zones d’oci nocturn, ha estat una de les propostes
recollides; així com la promoció i suport a alternatives d’oci.
En relació al consum d’alcohol i drogues, s’ha assenyalat que la sensació de risc és
molt baixa entre els i les joves, i és especialment preocupant els efectes i
conseqüències en la salut, els hàbits i actitud de les persones joves. Es detecta una
edat cada cop menor dels joves que beuen i fumen, així com augment (quantitat) del
consum d’haixix per part dels joves consumidors.
En relació a la salut afectiva, sexual i reproductiva, preocupen conductes de risc i
també estereotips i actituds masclistes tant en els grups de joves com en els àmbits de
les relacions de parella entre adolescents, i en el context de l’oci i la festa.
Els trastorns alimentaris, tot i ser problemes greus de salut que afecten principalment a
les noies, són poc visibles. Treballar hàbits alimentaris a casa, a l’institut i amb amics
es considera important, sobretot entre adolescents, que tenen entre les activitats d’oci i
punts de trobada els establiments de menjar ràpid.
Altres problemàtiques detectades són les relatives a la violència o en l’altre sentit,
relacions igualitàries, en l’àmbit de grup / classe (bulling), o de la parella (violència
masclista). Promoure i treballar relacions afectives sanes és un dels temes que els
joves participants han prioritzat com a més rellevants i en el qual podria ser interessant
ampliar esforços.
La pràctica de l’esport, tant en equipaments com a l’aire lliure és habitual entre bona
part dels joves, que demanden millores en els espais i infraestructures, així com també
suport i promoció per fer-ho més i millor.

Participació:
S’aprecia una certa desafecció i llunyania vers l’Ajuntament per part del jovent participant a la
diagnosi, apunten desorientació per accedir a la informació quotidiana de la programació
municipal que es desenvolupa al llarg de l’any més allà de l’oferta turística. Reclamen canals
directes de comunicació i accions que parteixin dels seus interessos i necessitats.
Tot i així, la participació juvenil destaca específicament a nivell esportiu, com a
usuaris/participants fonamentalment i en clau de cultura popular a Castell. La capacitat
d’autoorganització ha estat limitada, havent-se donat algunes experiències d’iniciatives juvenils
infructuoses per diferències internes, moments vitals dispars i dificultats alhora d’interlocutar
amb l’administració (rols, gestions, espectatives, normatives..).
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Pel que fa als equipaments, ni el Centre Cívic, ni l’Espai Jove acaben de resultar espais de
referència per la participació jove. El primer es veu més com un espai per a la gent gran i el
segon es valora com un centre de suport juvenil a nivell de secundària i d’inclusió social però
en certa forma estigmatitzat o aliè pel jovent més gran o normalitzat.
En general recollim l’interès dels i les joves en ser escoltats i convidats a participar. Tot i que
des del propi col·lectiu es considera que a vegades la resposta dels joves no és o ha estat
gaire positiva, cal fer esforços per promoure la implicació de joves en l’organització i realització
de projectes i activitats. Una actitud oberta i facilitadora de les iniciatives dels joves podria
esdevenir clau per tirar endavant algunes iniciatives, si es parteix dels propis joves i les seves
motivacions i interessos. Comptar amb ells com a creadors o promotors d’activitats vinculades
a la música, el ball, la pintura o el cinema poden resultar un bon punt de partida. Activitats de
caire cultural per a las quals reclamen un equipament polivalent adient, ja que no manifesten
dificultats per fer servir els actualment oferts.

Cohesió – Inclusió:
Pel que fa a la cohesió al municipi, cal remarcar les diferents característiques de cada nucli
municipal, les dinàmiques residencials i turístiques que determinen i condicionen la vida
quotidiana i, en clau juvenil, la necessitat de gran part d’ells/es de marxar per motius d’estudis,
laborals i/o d’accés a l’habitatge. La qual cosa també es veu condicionada per les dificultats de
mobilitat amb transport públic.
L’Institut s’identifica com el principal punt de socialització juvenil al municipi.
La diversitat d’orígens que presenta la població no comporta la identificació d’espais de relació
intercultural, així mateix, si bé el 41% del jovent és d’origen immigrat, no es ressenyen
dificultats de convivència associades.
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a. Quadre resum (DAFO)
El DAFO és una eina de diagnosi, en què s’identifiquen els factors crítics d’una organització,
projecte o entitat, per, un cop identificats, utilitzar-los i fonamentar canvis organitzacionals a dur
a terme, per tal de: consolidar fortaleses, minimitzar debilitats, aprofitar les oportunitats i reduir
les amenaces.
En el DAFO hi ha un primer bloc de factors (positius i negatius) referents a la pròpia realitat, i
de caràcter intern. I un segon bloc de factors (positius i negatius) externs a l’àrea de joventut
però que tenen implicacions o efectes a tenir en compte i que incideixen en la seva activitat.

FORTALESES:

DEBILITATS:

-

-

-

Equipaments esportius, interiors i
exteriors i espai natural idoni per a la
pràctica esportiva.
Disponibilitat de recursos i equip
professional diversificat i especialitzat de
l’Àrea.
Actualització gràfica i comunicativa, que
incorpora novetats i canvis en la imatge
de l’Àrea.
Primeres passes a les xarxes socials de
l’Àrea.
Serveis especialitzats adreçats a joves:
garantia juvenil, PFI, punt jove de salut
(ACAS), ...

-

Dificultats per connectar amb el jovent.
• Manca d’accessibilitat / atracció per
a joves dels serveis i activitats oferts.
La informació no arriba al jovent: els
canals i mitjans actuals no es perceben
com a adequats/ eficients.
Manca d’espais de creació cultural
juvenil.
Manca d’interlocutors/es joves
organitzats (associacionisme).
Dificultats i requeriments per a
l’autoorganització juvenil per part de
l’organització municipal, alhora que
manca d’iniciatives amb continuïtat.

OPORTUNITATS:

AMENACES:

-

-

-

-

Model d’intervenció interdisciplinari i
transversal dins l’ajuntament per la
convivència.
Model educatiu de referència a la
comarca.
Municipi turístic:
• Oportunitats laborals d’accés al
mercat de treball en temporada alta
turística.
• Obertura a la diversitat de població i
visitants que es dóna al municipi.
• Gran quantitat d’oferta d’activitats
culturals, comercials, d’oci...
Treball interinstitucional sectorial en
l’àmbit de joventut a la comarca.

-

-

Municipi turístic:
• Moviments de població
• Monocultiu laboral (feina centrada en
sector serveis i oci nocturn)
• Parc d’habitatge fonamentalment
destinat al turisme i no a
l’emancipació juvenil.
Oci nocturn: problemàtiques de salut i
relacionals.
Emigració de joves, per raons laborals,
d’habitatge i/o estudis.
Percepció del servei de joventut com a
oferta d’educació especialitzada, per a
un determinat perfil de joves, en
comptes de servei generalista per tota la
població.
Manca de “sentiment de poble”, nuclis
amb dinàmiques i realitats dispars.
Conceptualització de l’èxit educatiu
fonamentalment en clau acadèmica.
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7. Definint el Pla Local de Joventut
El PLJ és un instrument de planificació estratègica de les polítiques de joventut a nivell
local. Aquesta planificació és l’estratègia de definició de les polítiques que permet pensar
prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles.
Es tracta doncs de donar resposta a les necessitats, mancances, i potenciar les fortaleses i
oportunitats identificades en el procés de diagnosi, a partir del plantejament d’una sèrie
d’objectius prioritaris i d’un conjunt de principis, criteris, línies d’actuació, etc., per assolir-los.
Tal com ja s’ha apuntat a la diagnosi, l’Àrea de Joventut fonamenta la seva intervenció en un
plantejament socioeducatiu basat en el desenvolupament de les 10 habilitats per a la
vida establertes per l’OMS l’any 1993, desenvolupades per –entre altres- la Fundació EDEX en
diversos recursos socioeducatius i adoptades pel servei DipSalut de la Diputació de Girona
amb el programa formatiu “Sigues tu”.
Un enfocament que persegueix l’apoderament juvenil des de processos comunitaris, impulsant
de forma transversal i integrada entorns i estils de vida saludables que possibilitin al jovent
entrenar –practicar des de la quotidianitat- habilitats de caire cognitiu (autoconeixement,
pensament creatiu, pensament crític, presa de decisions), social (comunicació assertiva,
relacions interpersonals, solució de problemes i conflictes) i emocional (empatia, gestió de les
emocions i sentiments, gestió de tensions i estrès).
Aquestes habilitats són un factor clau en la capacitat de les persones per gestionar la pròpia
vida, de relacionar-se amb l’entorn i influir- hi.
Prèviament a la concreció dels elements propis del pla (objectius, línies d’actuació) convé
definir la Missió, la Visió i els Valors de l’organització -en aquest cas, l’àrea de Joventut-, que
guiaran tota l’acció de l’Àrea de joventut.
La missió determina l’objectiu final, la raó de ser, de l’àrea. La visió expressa un destí al qual
arribar, i finalment els valors, determinen els principis d’actuació que guien l’acció.

a. Missió, Visió i Valors
Missió
La missió de l’Àrea de Joventut és acompanyar als i les joves del municipi de manera global, en
l’adquisició d’habilitats, hàbits i valors. Aquest acompanyament cap a la vida adulta es realitza
des de principis socioeducatius de proximitat, intervenció específica i personalitzada per tal
d’establir un vincle assertiu i de confiança entre referents i jovent, que els condueixi a una
participació col·lectiva activa, compromesa i coresponsable.
Visió
Esdevenir un recurs de referència per als joves del municipi que, des de la planificació,
proactivitat i capacitat d’adaptació, connecti amb la seva realitat i interessos.
Valors
•
•
•
•
•

Apoderament : recolzar al jovent i promoure la seva autonomia.
Empatia: treballar a partir de les necessitats i interessos dels joves.
Dinamisme: donar un servei públic orientat a l’acció, proactiu i àgil.
Qualitat professional : tenir cura del coneixement, reconeixement i formació
continuada de l’equip.
Interdisciplinarietat : articular un treball coordinat amb i entre els diversos ens i
departaments concernits en fer realitat la nostra missió.
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b. Reptes i línies de treball del PLJ
Com a darrer apartat del present informe, a partir dels elements identificats en el procés de
diagnosi en els diferents àmbits temàtics, es presenten una sèrie d’objectius i possibles línies
de treball, que constituiran una part del nou Pla Local de Joventut. Els diferents objectius i línies
aquí recollits són elements i conclusions que es contrastaran, enriquiran i prioritzaran, per part
d’aquells/es responsables del pla i la seva implementació.

L’estratègia d’actuació que definim a continuació s’organitza en base als àmbits i factors clau
d’èxit de les polítiques de joventut i estableix les grans fites a aconseguir per assolir la missió
establerta i mirar d’arribar a la visió plantejada des dels principis i valors apuntats que
connecten les capacitats de l’organització amb les oportunitats del context.

Educació, formació i aprenentatges.

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.
Objectius i línies de treball associades:
-

Promoure una oferta d’activitats diversa, rica i accessible (cursos, tallers, jornades,
activitats extraescolars...). Amb coresponsabilitat dels diferents agents socials de caire
educatiu i lúdic.
o Difondre l’oferta d’activitats adreçada a la població juvenil.
o Millorar / ampliar l’oferta d’activitats

-

Potenciar l’educació post-obligatòria o d’inserció i programes professionalitzadors,
o Continuïtat al PFI-PTT, amb millores en la coordinació amb l’àrea de promoció
econòmica
o Continuïtat en serveis i recursos de formació i inserció sociolaboral (programa
de Garantia juvenil o Joves per l’ocupació), en coordinació amb altres agents
del municipi i d’àmbit supralocal.
o Treballar per promoure una oferta de cicles formatius (al municipi), en àmbit
vinculat als serveis / turisme.

-

Prevenir el fracàs escolar entre els joves del municipi, i donar suport a joves amb
dificultats perquè puguin acabar els seus estudis.
o Habilitar espais i fórmules de suport a l’estudi.
o Programa de classes de reforç entre joves de l’institut .

-

Potenciar la penetració en els Centres Educatius, que és on podem trobar tots els
perfils del nostre Jovent, utilitzant a voluntaris que siguin joves com ells i dels mateixos
centres, garantint així que aquests "InfoBips" parlin el seu mateix "idioma". Evidentment
sempre amb el control i la implicació dels tècnics de l'Àrea

-

Ampliar i millorar les relacions entre l’àrea de joventut i l’institut, i promoure actuacions
accessibles als diferents cicles educatius (ESO i Batxillerat).

Ocupació i inserció laboral.

Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.
-

Facilitar i millorar l’accés de les persones joves al món laboral i l’ocupabilitat:
o Promoure un servei d’informació, assessorament, formació, suport en la cerca
de feina, amb una doble vessant: atenció personalitzada i individual, i promoció
d’activitats i sessions grupals de caràcter informatiu i formatiu.
o Organització/participació d’una fira amb la qual vincular l’oferta d’ocupació i la
demanda de treball entre empreses i joves del municipi.
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o

Major difusió dels serveis i recursos disponibles -locals i supralocals-, via
xarxes socials, accions puntuals i/o mitjans adreçats a joves.

-

Suport a l’autoocupació i l’emprenedoria per part de persones joves, en col·laboració
amb Promoció Econòmica.
o Servei de suport a joves emprenedors, amb accions adreçades a facilitar
recursos (econòmics, espai, infraestructura), coneixements (formació i
assessorament), relacions o acompanyament.
o Promoure mentoratge i acompanyament a joves emprenedors, per part de
professionals i joves empresaris/es.
o Formació i assessorament per iniciar noves activitats i projectes d’autoocupació,
a partir de l’experiència d’altres joves.

-

Avançar cap a la diversificació del model productiu; i desenvolupament d’activitats
vinculades a la innovació i el coneixement.
o En col·laboració entre Promoció Econòmica i Joventut, visibilitzar i donar a
conèixer iniciatives, projectes empresarials i professionals diversos.
 Per exemple, mitjançant l’organització d’un cicle orientat a joves de
segon cicle d’ESO o batxillerat, per tal d’ampliar el ventall d’opcions
que poden plantejar-se en relació al seu futur acadèmic/professional,
amb exemples diversos de la realitat del municipi i la comarca,
visibilitzant també iniciatives no directament vinculades a l’àmbit del
turisme, tant del municipi com de la comarca.
o Promoure, en l’àmbit local / comarcal, iniciatives encaminades a donar suport i
promoure activitats i projectes innovadors, i amb alt valor afegit.

Habitatge

Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves.
-

-

Difusió dels suports i ajuts al lloguer d’habitatges.
o Utilitzar mitjans web i xarxes per fer difusió dels suports actuals.
o Promoure i facilitar l’accés dels joves del municipi als ajuts econòmics al lloguer.
o Promoció de la borsa d’habitatge.
Promoure l’oferta d’habitatge per al lloguer.
o Recolzament d’accions encaminades a promoure l’oferta de lloguer, com el
servei de mediació.
Impulsar noves formes d’accés i tinença d’habitatge.
o Divulgació d’alternatives en els models d’accés i tinença d’habitatge, com la
masoveria o la cessió d’ús (sobretot al nucli de Castell d’Aro).

Salut

Promoure una vida saludable de les persones joves
-

-

-

Sensibilització i informació per la prevenció de conductes de risc associades a l’oci
nocturn i el consum d’alcohol i drogues.
o Organitzar accions informatives i de sensibilització en espais d’oci nocturn.
Promoció d’hàbits i conductes saludables.
o Donar continuïtat a la programació d’activitats i serveis que actualment
desenvolupa el Punt Jove de Salut.
o Ampliar les accions que es realitzen des del Punt Jove de Salut, també a joves
estudiants de Batxillerat.
Promoció de la pràctica esportiva, que té una rellevància destacada entre els i les joves.
o Promoure activitats a l’entorn natural, una oportunitat per la pràctica d’activitats
esportives i saludables (excursions, rutes, curses d’orientació...)
o Elaboració d’una guia de rutes i excursions a l’entorn proper.
Educació i conscienciació entorn relacions interpersonals nocives, en els àmbits de la
parella, amics, escola... promoció de relacions saludables.
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Donar a conèixer, mitjançant materials i accions diverses aquestes actituds,
com identificar-les, i com afrontar-les.
Millora i ampliació dels espais on practicar esport a l’aire lliure.
o Inversió en millores en els espais públics per a la pràctica esportiva.
o Atendre la demanda per la pràctica de street workout establint espais
d’interlocució i articulació entre el jovent i les àrees de l’ajuntament competents.
o Promoure activitats esportives dinamitzades en espais públics.
o Promoure activitats a l’skate park, com cursos d’iniciació, trobades o
exhibicions.
o

-

Autonomia, participació

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les persones joves
en allò col·lectiu
-

-

-

-

Promoure la participació de les persones joves
o millorar la informació sobre les possibilitats de participació existents (espais,
canals, mecanismes).
o Convidar i animar de forma activa a la participació, fomentant el contacte
directe i la interacció amb els i les joves.
o Impulsar i potenciar la incardinació del propi Jovent en la vida social del
municipi, fent-lo participar en diversos actes que els ajudin a tal efecte, com per
exemple el voluntariat al Gran Recapte, la cavalcada dels Reis i la recollida de
joguines, el Ple Municipal de Jovent i d’altres.
Oportunitats i acompanyament dels joves per la proposta/organització d’iniciatives
juvenils.
o Oferir acompanyament i suport per l’organització d’activitats, reduint així les
dificultats o els obstacles que comporten la sol·licitud o gestió de permisos i
subvencions de l’administració local.
o Promoure mecanismes de consulta i recull de propostes d’activitats.
Apropar els recursos (espais, assessorament, suport econòmic...) a què poden tenir
accés les persones joves per tal que en facin major ús.
o Elaboració i difusió d’una guia de recursos del municipi.
Promoure el coneixement i la relació entre les entitats del municipi, i donar-los suport
en la visibilització i l’organització d’activitats conjuntes. Per exemple, en l’àmbit de
l’esport.
o Organització, amb implicació de les entitats, de jornades i actes de promoció i
difusió de les entitats i les seves activitats.
Obrir l’Espai jove a nous/ves usuaris/es
o Campanya de difusió de les millores i programació d’activitats de l’Espai jove.
o Avaluació i recull de propostes de millora de les activitats i el servei entre
els/les usuaris/es.

Cultura

Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural respongui als
objectius educatius i socialment cohesionadora.
-

Difondre, millorar i ampliar l’oferta cultural adreçada a les persones joves, amb una
oferta d’activitats diversa, rica i accessible, que promogui el consum cultural crític.
Impulsar i donar suport a activitats en què les persones joves siguin creadores i
productores culturals, en àmbits com per exemple la música, el teatre, la creació
literària...
Espai per a la pràctica, assaig, exhibició artística.
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Cohesió social i inclusió

Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment,
sostenible, inclusiva i innovadora en les formes d’organització col·lectiva
-

-

Treballar per una imatge social positiva de la població jove (a la població i a
l’administració).
o Difondre opinions, idees, experiències de joves del municipi amb missatges
vinculats a les seves aficions, interessos, o preocupacions.
Promoure el sentiment de poble.
Promoure accions que promoguin la relació intercultural

Per tal de fer possibles les diferents línies de treball a nivell de continguts o temàtic, a
continuació plantegem una sèrie d’elements i qüestions de caire organitzatiu que s’han
d’abordar alhora que els anteriors:
Comunicar per connectar: com ha quedat reflectit al llarg del procés de diagnosi, la
informació i comunicació amb la ciutadania és un element crític que precisa de les
següents accions.
-

Millorar els canals i eines d’informació i comunicació amb els joves i entre aquests/es i
l’ajuntament.
o Pla de comunicació de l’àrea i millora en les eines pròpies:
 Creació d’espais al web municipal amb informació dels serveis i
recursos adreçats a les persones joves.
 Edició i distribució, periòdica, de la programació i oferta d’activitats i
serveis adreçats a la població jove (a mode d’agenda o tríptic)
o Millora en la comunicació, posant èmfasi en l’ús de les xarxes socials .
 Formació al personal de l’àrea en comunicació i xarxes socials.
 Millorar en la comunicació via facebook, generant continguts propis i
rellevants.
 Valorar la incorporació de noves eines (tals com llistes de whatsapp).
 Identificació de les Xarxes Socials que empren els diferents “Targets”
dins del que entenem per Jovent, fonamentalment el factor de l'edat,
per així ser més eficaços per a una reciprocitat quant a la informació
entre el col·lectiu i la mateixa Àrea.
o El PIJ a l’abast: més i millor informació a través de la xarxa.
o Habilitar un espai físic permanent del PIJ (PIDCES) a institut, a mode de
cartellera.

Un municipi que té en compte la població jove: les polítiques de joventut com a tals es
conceben des d’una visió integral i transversal de tots els agents del municipi.
-

-

-

Traslladar a la població jove i a la població en general que és un col·lectiu rellevant
pel/del municipi.
o Visibilització de la població jove i posada en valor de les seves activitats,
inquietuds o interessos.
Planificar i comunicar serveis, projectes i actuacions pel gruix del jovent (amb
necessitats, interessos i preocupacions que varien segons l’edat i moment vital)
o Dissenyar els serveis i eines d’informació tenint en compte diferències entre
diferents franges d’edat.
Promoure el treball en xarxa, que ja es duu a terme en la taula tècnica comarcal i la
comissió de convivència, també a altres àmbits, amb altres actors.
o Enfortir espais de treball i relació amb l’Àrea de Promoció econòmica.
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Una organització que aprèn: la millora contínua és un repte de tota organització, més
encara davant una realitat tan incerta com la del jovent actual.
-

Desenvolupar un procés d’aprenentatge organitzacional, per tal que de generar les
dinàmiques adients i que l’estratègia sigui compartida per tot l’equip de joventut.
Enfortir i aprofundir en el treball i desenvolupament de les habilitats dels joves, des d’un
treball previ amb l’equip de professionals de l’àrea.
Desenvolupar una planificació trimestral per augmentar l’abast de la difusió de les
activitats.
Establir un sistema de d’inscripcions anticipades a les activitats que permeti adequar
els diversos plantejaments als interessos, necessitats i perfils dels participants.
Articular una organització interna basada en la coordinació i avaluació compartida,
alhora que una intervenció específica i especialitzada, per tal d’optimitzar l’eficiència i
eficàcia del servei.
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c. Quadre resum de la programació Àrea de Joventut 2016 – 2017
Línia
projecte

actuació/

Salut
(Punt Jove de Salut)

Accions
Xerrades
Ridaura

Activitat / temàtica
/

tallers

INS

-

Sexualitat: 4rt ESO i UAC
Prevenció drogues: 3r ESO i
UAC
Accidents trànsit: 3r, 4rt ESO i
UAC

Xerrades PFI
Exposició INS Ridaura

-

Sota pressió: 3r ESO

Teatre INS Ridaura

-

Relacions sanes: 4rt ESO

Carpeta de salut
Presentació àrea
Punt Jove de Salut
+PIJ

Festa 0,0
ball

+ Concurs de

-

Oci saludable (prevenció alcohol)

PIJ

PIDCES
l’institut

setmanal

-

Informació, campanyes

-

Campanya informativa a joves
Campanya
informativa
a
empreses

Presentació Servei joventut

-

Aula d’acollida
PFI
Institut

Atenció directa a joves

-

Palau d’Esports (5 matins i 3
tardes)

Hort jove

-

Treball en una parcel·la de l’hort
municipal, foment de l’horticultura
i la convivència

-

Assessorament
personalitzat,
derivacions al Club de la Feina.
Amb cita prèvia

a

Festa inici curs
Carnet Jove Municipal

Concurs
mensual

Hort

No
desatura’t

t’aturis,

de

Acompanyament
recerca de feina

facebook

en

la
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Línia
projecte
Espai Jove

actuació/

Accions

Activitat / temàtica

Manualitats / tallers variats

-

Pendents de definir

-

Cuina (mensual) + taller concurs
durant el mes de març
Riureteràpia (1 sessió)
Discjòquei (3 sessions)
Ball Bachata (2 sessions)

Tallers,
de
durada
periodicitat variada

i

Xerrades / activitats / tallers
amb Punt Jove de Salut

-

Alimentació,
ciberadiccions,
drogues,
cuina,
violència,
alcohol, relacions entre iguals,
bulling, autoestima, ...

Activitats variades

-

Cinema
Punt de lectura
Missatges positius (vídeos dels
joves usuaris de l’espai)

-

Conscienciació, coneixement de
l’entorn, gaudi.
Fundació Mona, Grup de Natura
Sterna (Parc dels Estanys), Pg.
Marítim...
Sortida Setmana Santa (2 dies)

Visites /
sortides

excursions

/

Esports

-

Activitats mensuals (1r, 2n i 3r
trimestres):
Pàdel
Tennis
Cicloindoor
BTT
Mini-golf
Bolera
Activitat setmanal:
Futbol sala
Activitat trimestral:
Defensa personal

Festes

-

Festa de Carnaval
Festa d’inici de curs
Festa de cloenda – final de curs
Castanyada (al C. Cívic)
Festa de Primavera

Tornejos

-

Billar
Futbolí
Tennis taula

-

*la programació detallada la trobareu als annexos.
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8. El disseny de les polítiques de joventut, una estratègia sostenible: el CANVAS
El Canvas és una eina de
gestió i planificació utilitzada
per descriure elements que
composen un projecte o
proposta emprenedora, ideada
el 2010 per A. Osterwalder.
El model de sostenibilitat
descriu com una organització
tracta de ser sostenible, a
través de crear, transformar o
lliurar valor. Aquest quadre és
útil perquè és una representació
gràfica que permet, d’un cop
d’ull, definir un projecte, així
com prototipar, testejar i iterar
productes mínims viables de
forma àgil i flexible.
Aquest pòster conté 9 calaixos
sobre els principals elements
d’un projecte o organització, la
seva articulació i lògiques de
funcionament.
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9.

ANNEXOS

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Sociograma
Informe Resum Sessió de Treball amb tècnics i tècniques de l’àrea
Informe Resum “ Passejades de Diagnosi”
Informe Resum Qüestionari a tècnics i tècniques municipals
Informe Resum Sessió de cocreació amb joves
Informe Resum Enquesta a joves de l’Institut Ridaura
Quadre d’Habilitats per a la vida
Relació de participants a la diagnosi
Recull d’imatges
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