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1. Pla Local de Joventut
La planificació estratègica de les polítiques de joventut en un municipi pren forma amb el
Pla Local de Joventut. 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. Amb aquesta metodologia s’introdueix la racionalitat en la
formulació i gestió de les polítiques de joventut.
L’actual Pla Local de Joventut 2016-2020 es va elaborar a partir de l’anàlisi i l’avaluació
del Pla anterior per part de professionals vinculats a l’àmbit juvenil, els tècnics de les
diferents Àrees municipals i els joves que varen participar en les diferents convocatòries
del procés participatiu Oh Palafrugell!
A partir del 2018 el Consell de Joves posarà a debat diferents temàtiques d’interès juvenil
i les propostes de més consens s’incorporaran i/o reorientaran el Pla vigent.

2. Dinamització juvenil
Propostes d’activitats per afavorir la participació i emancipació dels joves
El programa de dinamització juvenil de Can Genís inclou un conjunt d’activitats destinades
a joves entre 14 i 29 anys. Cada trimestre, exceptuant els mesos d’estiu, s’edita un llibret
amb una programació que inclou cursos formatius de música, audiovisuals, salut i noves
tecnologies; tallers de lleure; sortides d’un dia; jornades; concerts i exposicions.
Actuacions
Programació d’activitats trimestrals per a joves de 14 a 29 anys Can Genís.
Coordinació de les activitats d’estiu (casals d’estiu, colònies, Estiu Jove, tallers...).
Dinamització musical: Projecte Sonoris Causa, buc d’assaig, grups de música local,
equip de llum i so...
Programa Tabarín (descomptes per a joves de 14 a 23 anys i sala d’exposicions a
Can Genís).
Programació d’activitats
RESUM PARTICIPANTS A LES ACTIVITATS DE CAN GENÍS 2017
Activitat

Nois

Noies

Total

Cursos i tallers
Ball llatí gner-març
Hatha Ioga Suau
Superpowers Ioga gener-març
Tai-txi gener-març
Zumba gener-març
Taller de DJ
Curs de llengua de signes (gener-març)
Jornada a l'estudi de gravació gener-març
Curs d'agents joves de salut
Com gestionar els nostres pensaments
Ball llatí abril-juny
Superpowers Ioga abril-juny
Tai-txi abril-juny

3
3
5
0
0
6
1
3
2
3
4
5
3

14
0
16
3
19
0
13
2
10
5
11
5
2

17
3
21
3
19
6
14
5
12
8
15
10
5

Zumba abril-juny

1

15

16
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Xerrada d'alimentació
Prepara't per busccar la teva primera feina!
Jornada a l'estudi de gravació abril-juny
Com gestionar les pors
Curs de llenguatge de signes (octubre-desembre)
Tai-txi octubre-desembre
Zumba octubre-desembre
Ball llatí octubre-desembre
LAB Can Genís – Multimèdia
Curs d'edició de vídeo
Sessió de fotos de carnaval
Creació audiovisual i multimèdia (gener-març)
Curs de fotografia nocturna
Curs d'Il·luminació
Creació audiovisual i multimèdia (abril-juny)
Curs d'audiovisuals octubre-desembre
Taller de retoc fotogràfic
Sortides
Esquiada a la Masela 1
Bus al Japan Weekend
Esquiada a la Masella 2
Sortida a Port Aventura
Sortida al Saló del Manga
Sortida al Barcelona Games World
Altres activitats
Concert Sunflowers
Rap Family
Concert-vermut Julie Doiron
Concert Festival de Jazz
TOTAL

1
3
1
0
1
1
0
11

11
2
1
6
6
7
12
23

12
5
2
6
7
8
12
34

7
0
2
4
2
1
2
3

1
9
3
4
2
3
3
1

8
9
5
8
4
4
5
4

33
24
28
18
24
9

20
23
10
23
17
3

53
47
38
41
41
12

35
15
35
20

35
15
35
20

70
30
70
40

319

410

729

ÍTEM QUANTITATIU
ACTIVITATS

13Progrés
(dinamització
d’activitats juvenils
per a joves entre
14 i 29 anys)

2015

2016

2017

448
participants a
activitats amb inscripció

493
participants
a
activitats
amb
inscripció
52 activitats
programades:
33 cursos/tallers
2 jornades
0 xerrada
1 concurs
6 sortides
2 concerts
8 altres activitats

519 participants
a activitats amb
inscripció
51 activitats
programades:
35
cursos/tallers
2 jornades
0 xerrades
0 concursos
7 sortides
4 concerts
3 altres
activitats

55 activitats
programades:
37 cursos/tallers
0 jornades
0 xerrada
1 concurs
6 sortides
3 concerts
9 altres activitats

usuaris
total

2016
641

2017
729

variació
+13,72%
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Taller de ioga

2.1 Activitats d’estiu
Estiu Jove és un programa que té l’objectiu de garantir una oferta de lleure educatiu
en el període d’estiu en el municipi. Gestiona i fa el seguiment de les bases de
concessió de subvencions per a activitats per a infants i joves i edita un tríptic
informatiu que recull totes aquestes activitats. Coordina els dos casals que cada
any es fan a les escoles de primària públiques, els tallers i campus per a joves entre
12 i 16 anys i les colònies a Puigpardines.

Activitats 2017

Total
participants

Il·lusions (Torres Jonama)

168

Casal de natura (Pi verd)

96

Indika Aventura

70

Casal Total

44

Colònies Puigpardines

77

Campus Audiovisual

17

TOTAL

472

ÍTEM QUANTITATIU
ACTIVITATS
Estiu Jove
(casals, colònies i
tallers)

2015
340 participants
< 12 anys: 90
> 12 anys: 250

usuaris
total

2016
439

2016
439 participants
< 12 anys: 128
> 12 anys: 311

2017
472

variació
+7,51 %

2017
472 participants
< 12 anys: 152
> 12 anys: 320
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Colònies a Puigpardines

2.2 Sonoris Causa
El programa Sonoris Causa promou les formes d’expressió musical dels joves de
Palafrugell. Per fer-ho es gestiona un buc d’assaig amb cabina de DJ i estudi de
gravació a Can Genís, es programen activitats formatives per a músics, es
gestiona un equip de llum i so de petit format per a les entitats del Consell
Municipal d’Entitats Juvenils, es promouen les actuacions de grups de música
local i s’actualitza una base de dades de grups locals disponible a la web de Can
Genís. També es dóna suport als grups locals a través d’activitats que permetin
la seva difusió: jornades de gravació a l’estudi, creació de videoclips o difusió a
les xarxes socials gestionades per l’Àrea de Joventut. Des del programa Sonoris
Causa es col·labora amb les entitats que promouen la música, ja sigui amb la
formació o amb la programació de concerts.

USOS BUC
D’ASSAIG
Gener
Grups
de
música
16

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Set.

Oct.

Nov.

Des.

12

13

12

13

12

15

9

5

5

6

8

Cabina DJ

0

3

1

6

4

5

0

0

0

0

0

0

Cursos

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Entitats

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Concerts

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

JPO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gravacions

0

3

2

0

0

3

0

0

0

2

3

0

18

18

18

19

18

21

15

9

5

7

9

8

TOTAL
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USOS DE L’EQUIP DE LLUM I SO PER A LES ENTITATS 2017
ENTITAT / ÀREA
NÚMERO D’USOS
Birres Braves
2
Nosa Col·lectiu
5
Ateneu
3
Activitats Àrea de Joventut
3
TOTAL
13
Les actuacions en directe estan comptabilitzades dins el programa de dinamització juvenil de Can Genís

ÍTEM QUANTITATIU
SERVEIS

Programa
Sonoris Causa
(dinamització de
grups de música
local)

2015
6 grups nous de
música penjats al
web cangenis.cat
27 grups locals
152 usos del buc
d’assaig
7 gravacions
realitzades a l’estudi
de gravació
21 usos cabina DJ
13 usos equip de so
a entitats

2016

2017

2 grups nous de música
penjats
al
web
cangenis.cat
27 grups locals

3 grups nous de
música penjats al web
cangenis.cat
25 grups locals
165 usos del buc
d’assaig
9 gravacions
realitzades a l’estudi de
gravació
22 usos cabina DJ
13 usos equip de so de
les entitats

198 usos del buc d’assaig
7 gravacions realitzades
a l’estudi de gravació
11 usos cabina DJ
11 usos equip de so de
les entitats

usos buc d’assaig, cabina de 2016 2017 variació
gravació i de DJ
total
198
165
-16,66%
usos equip de so (entitats)
total

2016 2017 variació
11
13
+18,18%

Jornada a l’estudi de gravació
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2.3 Tabarín
El Tabarín és un programa de dinamització cultural. Per tal d’acostar la cultura
als joves s’ofereixen preus especials de 3 € a tots els joves entre 14 i 23 anys del
municipi a determinats espectacles del Teatre Municipal. Trimestralment es fa
difusió d’aquests espectacles en els mitjans de Can Genís (llibret, xarxes socials
i web). També s’ofereix un espai d’exposicions a Can Genís per tal que els joves
que ho vulguin puguin exposar les seves obres i, en el cas d’aquells que vulguin
exposar fotografia, es subvenciona una part de les despeses de l’exposició.

TABARÍN ESPECTACLES TMP 2017

ESPECTACLE

DATA

CobosMika Ghost
Cleopatra – Aula de Teatre
Cleopatra – Aula de Teatre
Cleopatra – Aula de Teatre
Concert de professors
El Parany – Ass. Actua!
El Parany
El Parany
La reina de la bellesa – Actua!
La reina de la bellesa – Actua!
La reina de la bellesa – Actua!
CobosMika – In my arms
Josep Pla. Terra, vila i mar
Tots eren fills meus – La Gespa Teatre
Òpera Jove Il Convito
CobosMika Once Upon a Time
El marit de la Marina és mariner
El marit de la Marina és mariner
22 Festival de Jazz Costa Brava/Myles
Sanko Concert

13/1
27/1
28/1
29/1
3/2
10/2
11/2
12/2
3/3
4/3
5/3
24/3
23/4
5/5
14/5
9/6
28/10
29/10
14/10

TOTAL

ENTRADES
TOTALS
86
155
186
329
138
132
141
291
82
90
135
78
84
171
77
297
161
218
264

ENTRADES
TABARÍN
11
19
17
46
3
4
15
25
8
6
2
3
0
2
6
0
1
16
8

% TOTAL
TABARÍN
12,79
12,25
9,13
13,98
2,17
3,30
10,63
8,59
9,75
6,66
1,48
3,84
0
1,16
7,79
0
0,62
7,33
3,03

3.115
espectadors

192
TabarÍn

6,16 %

ÍTEM QUANTITATIU
2015
Tabarín

221 entrades
venudes al TMP
sobre 20 espectacles
7 expos a la sala de
Can Genís

usuaris
total

2016
272 entrades venudes al
TMP sobre 15
espectacles

2017
192 entrades venudes
al TMP sobre 19
espectacles

7 exposicions a la sala de
Can Genís

3 exposicions a la
sala de Can Genís

2016
272

2017
192

variació
-29,41%
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Sala d’exposicions de Can Genís

3. Punt Òmnia
Punt Òmnia és un programa universal d’intervenció social que utilitzant com instrument
les eines TIC cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la
vinculació de les persones a la comunitat. Els cursos són gratuïts i s’inclouen a la
programació trimestral Can Genís.
El Punt Òmnia disposa de 19 ordinadors (6 Imac, 1 mac book pro, 9 Linux i 3 Windows)
destinats al tractament d'imatge i de material audiovisual a disposició dels joves i
associacions. Es tracta d’un espai d’acolliment, informació, aprenentatge, socialització i
participació en la comunitat.
Actuacions
Gestió del Punt Òmnia i d’ocupacions per cessió.
Gestió i manteniment del web cangenis.cat.
Responsable del manteniment del maquinari informàtic.
Gestió del protocol de difusió de la informació elaborada per l’Àrea (premsa,
cartelleria i web).
Arxiu fotogràfic de l’Àrea i difusió de les activitats realitzades durant l’any.
Gestió i manteniment del servei d’App Can Genís.
Manteniment del material de préstec a les entitats juvenils (projector, megafonia,
DVD, ordinador portàtil, etc.).
Gestió i manteniment del plató de fotografia.
Referent temes europeus de la comarca.
Servei de mobilitat internacional
Organització de cursos i formació TIC: recerca de feina/imatge digital/treball
comunitari
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total participants
ACTIVITATS
nois

noies

Curs d'edició de vídeo

7

1

Sessió de fotos de carnaval

0

9

Creació audiovisual i multimèdia (gener-març)

2

3

Curs de fotografia nocturna

4

4

Curs d'il·luminació

2

2

Creació audiovisual i multimèdia (abril-juny)

1

3

Curs d'audiovisuals octubre-desembre

2

3

Taller de retoc fotogràfic

3

1

Prepara't per buscar la teva primera feina!

3

2

Exposició curs fotografia nocturna

4

4

Suport a treballs alumnes dels Instituts

3

2

Videoclip musical de Soldado

1

3

Gravació concert Festucs Festa a la Nit

2

0

Videoclip musical Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones

4

2

total

38

39

TOTAL

SERVEIS

Altaveu

Punt Òmnia

77

ÍTEM QUANTITATIU
2015

2016

2017

617 descàrregues de
l’App
243 joves de 15 a 19
anys
32672 missatges
enviats
16 ordinadors
operatius
304 usuaris
comptabilitzats
322 cessió d’usos per
a la realització de
cursos

777 descàrregues de
l’App
352 joves de 15 a 19
anys

216 descàrregues de
l’App
175 joves de 15 a 19
anys

21756 missatges enviats

3024 missatges enviats

16 ordinadors operatius

18 ordinadors operatius

336 usuaris
comptabilitzats

596 usuaris
comptabilitzats
288 cessió d’usos per
a la realització de
cursos

Producció de 12
treballs propis
(cartells, vídeos...)

Producció de 9 treballs
propis (cartells, vídeos...)

usuaris
total

295 cessió d’usos per a
la realització de cursos

2016
336

2017
596

variació
+77,38%

Producció de 27
treballs propis
(cartells, vídeos,
fotos...)
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Curs d’edició de vídeo

4. Espai Jove
Treball de lleure educatiu per a adolescents i joves amb risc d’exclusió social
L’ Espai Jove, ubicat a els Ametllers, és un lloc de trobada i de relació per a joves de 12
a 17 anys. El servei fomenta la participació activa a partir d’una oferta d’activitats lúdicoeducatives gratuïtes pensades per aprofundir i treballar aspectes de convivència. La
programació té en compte la necessitat d’oferir activitats i recursos diferenciats per
interessos i franges d’edat, amb l’objectiu de poder acompanyar els joves en l’orientació
del seu futur. El servei esta obert de dilluns a divendres, durant el curs escolar, de 17.00
a 20.00 h, i els dissabtes de forma alterna es fan sortides i activitats.
L’Equip està format per una direcció, dues educadores socials i un integrador social.
Actuacions
Esplai diari de lleure, de 17.00 a 20.00 h, de dilluns a divendres i dissabtes segons
activitats a l’espai d’els Ametllers.
Fomentar la participació d'adolescents i joves de Palafrugell en la dinàmica de
l’Espai Jove.
Fomentar l'autonomia dels adolescents i joves participants.
Fomentar la participació en xarxa social.
Potenciar el vincle entre la família dels participants i l’Esplai Jove.
Promoure la participació i la implicació de les famílies en el treball amb el seu fill/a.
Millorar les habilitats socials dels participants per tal que els permetin una correcta
participació i integració social.
Conèixer l’impacte que té el projecte Esplai Jove amb l’entorn.

SERVEIS

Esplai Jove
(intervenció en
joves amb risc
d’exclusió social)

ÍTEM QUANTITATIU
2015
159 inscrits
(41% noies-59% nois
33% immigrants
67% autòctons

2016
195 inscrits
(39% noies-61% nois
33% immigrants
67% autòctons

2017
159 inscrits
( 27% noies – 73% nois)
47% immigrants
53% autòctons

10 participacions a
activitats municipals

7 participacions a
activitats municipals

9 participacions en activitats
municipals

Àmbit Serveis a les Persones
Joventut

Ajuntament de Palafrugell

usuaris
total

2016
195

2017
159

variació
-18,46%

Joves participants a l’Espai Jove

5. Educadors de carrer
Diagnosi i intervenció dels grups urbans del municipi
Els educadors de carrer faciliten la comunicació i la integració de les persones joves del
municipi amb l’administració local, les entitats i la ciutadania; també intervenen en cas
de conflicte i promouen el civisme i la participació. Els educadors de carrer treballen les
tardes, fora de l’horari escolar i també la majoria de dissabtes. Se’ls pot trobar pels
carrers de Palafrugell, als principals parcs, places del municipi i en espais i serveis
públics (biblioteca, Can Genís, piscina, Espai Jove ...) on es pot concentrar gran nombre
de joves.
L’equip està format per una direcció, un educador social i una psicòloga.
Actuacions
Potenciar el treball en xarxa.
Coordinació entre l’Esplai Jove i l’equip d’educadors de carrer.
Observació i diagnosi dels infants i joves del municipi.
Detecció i atenció de necessitats dels infants i joves del municipi.
Intervenció amb adolescents i joves entre 12 i 17 anys.
Intervenció amb joves d’entre 18 i 25 anys.
Fomentar el desenvolupament d’habilitats cognitives, socials i de control
emocional.
Difusió dels serveis i activitats municipals als adolescents i joves.
Possibilitar la participació dels adolescents i joves en activitats del municipi.
Donar resposta a iniciatives juvenils.
Acció comunitària.
Acció a les xarxes socials.
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ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC EN GENERAL
Activitat

Nois

IV jornada de cultura urbana
Gimcanes al barri
Play truck
Punts de trobada

SERVEIS

Educadors de
carrer

Noies

Total

50
12
7
20

600
42
22
59

550
30
15
39

ÍTEM QUANTITATIU
2015
2 educadors
(29 h/setmana)

2016
2 educadors
(29 h/setmana)

2017
2 educadors
(29h/setmana)

954 derivacions a
serveis especialitzats
Participació i
coordinació amb altres
entitats o serveis
municipals: 38
394 demandes
realitzades als
educadors

1177 derivacions a
serveis especialitzats
Participació i
coordinació amb altres
entitats o serveis
municipals: 42
211 demandes
realitzades als
educadors

1562 derivacions a serveis
especialitzats

derivacions
total

2016
1186

2017
1562

Jocs al barri a l’estiu

variació
+31,70%

Participació i coordinació
amb altres entitats o serveis
municipals: 48
344 demandes realitzades
als educadors
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6. PIJCES
Punt d’Informació i Dinamització Juvenil als Centres Educatius
El programa PIJCES és un Punt d’Informació Juvenil als Centres Educatius de
Secundària de Palafrugell, també conegut com a carretó de Can Genís. La principal
tasca educativa transcorre en els patis dels centres educatius de secundària de
Palafrugell durant l’estona d’esbarjo. L’equip està format per una educadora social.
L’objectiu del programa és donar informació de als adolescents i joves d’entre 14 i 18
anys, fomentar la seva participació en les activitats que organitza el municipal i recollir i
donar resposta a les seves necessitats i propostes.
Actuacions
Presència de la dinamitzadora de forma setmanal, en l’espai de l’esbarjo, per tal
d’atendre les demandes dels joves sobre temes relacionats amb l’oci, el lleure,
participació ciutadana, educació reglada, educació no reglada, etc. L’objectiu és
treballar per la igualtat d’oportunitats a través de la informació i la dinamització i
la prevenció de conductes i hàbits de risc.
Dinamització de la xarxa de delegats col·laboradors.
Organització de les jornades de Portes Obertes de l’Àrea de Joventut destinades
als cursos de 3r d’ESO del municipi.
Fer de pont entre l’Àrea de Joventut, els centres educatius i les AMPA.
Dies d’atenció directa als centres educatius:
Dilluns, de 10.45 a 11.00 h: CC Sant Jordi
Dimecres, d’11.00 a 11.30 h: INS Baix Empordà
Dijous, d’11.00 a 11.30 h: INS Frederic Martí Carreras
Divendres, de 10.35 a 11.05 h: CC Prats de la Carrera
Activitats realitzades:
- Formació en habilitats psicosocials per a delegats de 1r fins a 4t d’ESO i 1r i 2n
de Batxillerat.
- Campanyes de sensibilització sobre el consum de tabac, la SIDA, la violència
masclista i la salut mental.
SERVEIS

PIJCES
(Punt
d’Informació i
Participació
Juvenil als
Centres
d’Educació
Secundària)

Jornades
de
Portes Obertes
4t ESO

ÍTEM QUANTITATIU
2015
39 joves derivats a
activitats
1799 atencions:
537 demandes
1065 dinamitzacions
197
tràmits/derivacions
16 delegats
col·laboradors als
Centres Educatius de
Secundària

2016
18 joves derivats a
activitats
2031 atencions de les
quals
468 demandes
1398 dinamitzacions
136 tràmits/derivacions
15 delegats
col·laboradors als
Centres Educatius de
Secundària

300 participants (3r
d’ESO/UEC/PTT
jardineria)
4 centres assistents
d’ESO/UEC/PTT

302
participants
d’ESO/UEC/PTT
jardineria)
4 centres assistents
d’ESO/UEC/PTT

(3r

2017
51 joves derivats a activitats
1517 atencions de les quals
430 demandes
957 dinamitzacions
130 tràmits/derivacions
14 delegats col·laboradors
als Centres Educatius de
Secundària
93 delegats formats
287 alumnes (3r ESO/UEC)
4 centres educatius i alumnes
de la UEC
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usuaris
total
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2016
2.031

2017
1.535

variació
-24,42%

El carretó de Can Genís al pati de l’INS Frederic Martí Carreras

7. Setmanes Joves
Les Setmanes Joves, tenen com objectiu donar a conèixer a les entitats i promocionarles i oferir activitats lúdiques als joves, es duen a terme en l’època d’hivern i varien
segons l’any. Les activitats estan dirigides a joves d’entre 14 i 29 anys, i tant poden ser
esportives, com musicals, o més lúdiques o culturals i sempre en cap de setmana o
festius, així podem oferir una activitat mínim cada cap de setmana pels joves del municipi.
Entitats que hi han participat
Agrupament Escolta i Indika, Agrupació Excursionista Palafrugell, AK Musical, Associació
de Joves Birres Braves, Associació Il·lusions, Bàsquet Club Palafrugell, Club Atlètic
Palafrugell, Club Handbol Garbí, Club Hoquei Palafrugell, Espai Jove, El Gremio de la
Càbala, JERC, JNC, Nosa Col·lectiu.
Activitats realitzades
DATA
4 de febrer
18 de febrer
1-20 de març
3 de març
4 de març
4 de març
11 de març
12 de març
18 de març
18 de març
25 de març

ACTIVITAT
Concert!
Esquiada a la Masella
Concurs de fotografia
Palafrugell a concurs
Jornada a l’estudi de gravació
Concert!
Bus al Japan Weekend
Gimcana
VI Festa d’Hivern
Mastercuiners
Gala d’entrega de premis del concurs de
curtmetratges Palafrugell

ENTITAT
Nosa Col·lectiu
Can Genís
JERC Palafrugell
Associació de lleure il·lusions
Can Genís- AK Musical
Nosa Col·lectiu
Can Genís
Club Hoquei Palafrugell
Associació Juvenil Birres Braves
Espai Jove
JNC Palafrugell
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1 d’abril
8 d’abril
8 d’abril
9 d’abril
14 d’abril
14 d’abril
15 d’abril
16 d’abril
22 i 23 d’abril
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Patinada popular oberta a tothom
IV Jornada de cultura urbana
XV marxa nocturna
XIV raodbook Garoina Extrema
Handbol Mix Fever
Entrega premis del concurs
Gimcana 3X3 bàsquet
L’entre Bancada
Escape room

Braveskate
Educadors de Carrer
AEIG INDIKA
Agrupació Excursionista Palafrugell
Club Handbol Garbí
JERC Palafrugell
Bàsquet Club Palafrugell
Club Atlètic Palafrugell
El Gremio de la Càbala

ÍTEM QUANTITATIU

Setmanes Joves
(programació
per
part de les entitats
juvenils,
propostes
participatives per a
joves entre 14 i 29
anys)

2015

2016

21 activitats
programades
3.391 participants a les
activitats
(1.150 participants a les
activitats amb inscripció
- 2.241 participants a
les activitats sense
inscripció prèvia)

20 activitats
programades
1.860 participants a les
activitats
(747 participants a les
activitats amb
inscripció i 1113
participants a les
activitats sense
inscripció prèvia)
15 entitats del CMd’EJ
participants

12 entitats del CMd’EJ
participants

usuaris
total

2016
3391

2017
3134

Concert Festa d’Hivern

variació
-7,57%

2017
20 activitats
3134 participants
a les activitats
( 1.296 amb
inscripció i 1.838
sense inscripció)

13 entitats
CMd’EJ
participants

del
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8. Participació
8.1 Punt d’Informació Juvenil
És un servei d’informació per a joves i lloc de reunions. S’ofereix suport sobre
associacionisme, informació i suport sobre subvencions i justificacions, etc. Es
manté un estret lligam amb les diferents associacions juvenils mitjançant el
Consell Municipal d’Entitats Juvenils. També, s’hi realitzen inscripcions a
activitats de la mateixa Àrea o d’activitats organitzades per entitats juvenils.
Un cop l’any es realitza a les instal·lacions la Jornada de Portes Obertes per als
alumnes de 3r d’ESO dels centres educatius de Palafrugell on s’explica i mostra
als joves els serveis i prestacions de l’Àrea de Joventut.
El PIJ canalitza i dinamitza les demandes i inquietuds dels joves.
ÍTEM QUANTITATIU
SERVEIS

Consultes al PIJ

Cessió de sales de
Can Genís
Cessió
d’Els
Ametllers (exclusiu
per a entitats i
escoles municipals)

2015

2016

2017

857 consultes
(42% nois i 58%
noies)
404 cessions Sala
d’actes
2130
cessions
altres sales
564 préstecs

896 consultes
(43% nois i
57% noies)
474
cessions
Sala d’actes
1875 cessions
altres sales
518 préstecs

872 consultes
(42% nois i
58% noies)
546 cessions
Sala d’actes
1947 cessions
altres sales
573 préstecs

14 entitats
2 escoles

13 entitats
2 escoles

12 entitats
2 escoles

consultes
total

2016
896

2017
872

variació
-2,67

8.2 Consell Municipal d’Entitats
El Consell Municipal d’Entitats Juvenils (CMd’EJ) és un programa de l’Àrea de
Joventut que té per objectiu: crear i reglamentar a òrgans d’interlocució entre els
joves i l’administració, programar i elaborar activitats de caràcter associatiu de
manera conjunta entre les entitats i l’Àrea de Joventut.
A les reunions es tracten temes d’actualitat, de les tasques i projectes que estan
realitzant els entitats procurant potenciar l’intercanvi d’experiències i es
coordinen activitats conjuntes.
L’any 2017 s’ha realitzat 12 reunions.
Entitats
El Gremio de la Cábala, Club Atlètic Palafrugell, Club Handbol Garbí, Birres
Braves
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JNC, NOSA Col·lectiu, Associació Il·lusions, AEiG Indika, JERC, Agrupació
Excursionista Palafrugell, Associació Braveskate, Bàsquet Club Palafrugell, Club
Hoquei Palafrugell, AK Musical.
Activitats realitzades
DATA
Del 4 febrer al 23 d’abril
3 de juny

ACTIVITAT
Setmanes Joves
Curs
de
dispensació
d’alcohol
Festa a la Nit
Gran Recapte d’Aliments

Del 20 al 23 de juliol
1 i 2 de desembre

responsable

ÍTEM QUANTITATIU
ACTIVITATS

2015

2016

2017

13 entitats inscrites

15 entitats inscrites

14 entitats inscrites

CMd’EJ
(Consell Municipal
d’Entitats Juvenils)

1 reunió mensual de
promig

1 reunió mensual de
promig

1 reunió mensual
de promig

Festa a la Nit

10 entitats del CMd’EJ
participants

13 entitats del CMd’EJ
participants

9
entitats
CMd’EJ
participants

ÍTEM QUANTITATIU

SERVEIS
2015
Entitats registrades
amb seu social a
Can Genís
Entitats que utilitzen
Can Genís per fer
activitats
Rocòdrom (pati de
Can Genís)
Servei de préstec
multimèdia per a
entitats del CMd’EJ
(projector,
portàtil,
càmera fotos)
Suport administratiu
a
les
entitats
juvenils

del

2016

2017

12 entitats

13 entitats

13 entitats

22 entitats

20 entitats

22 entitats

352 usos

302 usos

326 usos

132 préstecs

118 préstecs

97 préstecs

1 entitat juvenil de nova
creació durant l’any:
Ass. AK Musical

1 entitat juvenil canvi
seu social Associació
Braveskate

1 entitat canvi de
Junta i seu social
El Gremio de la
Cábala

entitats
total

2016
14

2017
14

variació
0%
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Gran Recapte d’Aliments

8.3 Consell de Joves
Es tracta d’un òrgan de participació per a joves de 14 a 29 anys creat l’any 2017 i
que vol ser el vehicle de comunicació estable entre els joves i l’Ajuntament. Els
objectius són la corresponsabilització, l'aprenentatge de dinàmiques participatives i
la implicació dels joves en les polítiques de joventut.
Es realitzen trobades trimestrals que serveixen per treballar les propostes i millores
del Pla Local de Joventut.

9. Pla Jove de Salut
El Pla Jove de Salut té la finalitat de promoure hàbits saludables pel benestar de les
persones joves de Palafrugell i rodalies, així com a reduir els riscos accionats a
conductes de risc per a la salut mitjançant tallers, xerrades i campanyes de
sensibilització́ .
També coordina la Mesa de Salut Jove que pretén millorar el treball en xarxa entre totes
les entitats, escoles i professionals que treballen amb joves i que duen a terme tasques
de promoció de la salut a Palafrugell.
Actuacions
Dinamització de les taules informatives i campanyes preventives coincidint amb
els dies mundials (sida, tabac...) i taules informatives en espais d’oci nocturn.
Promoció d’hàbits saludables i disminució de les conductes de risc associades a la
salut.
Coordinació amb el programa Salut i Escola dels INS i referent del servei 24 hores
salut.
Realització de tallers específics per a joves i campanyes relacionades amb
drogues, alimentació, sexualitat, salut emocional.
Responsable de l’apartat de salut del web cangenis.cat.
Formació preventiva de joves adolescents en matèria de salut.
Coordinació amb els professionals i atenció als joves del Programa de conciliació
i reparació municipal.
Promoció de la salut i benestar entre els adolescents i joves.

Àmbit Serveis a les Persones
Joventut

Ajuntament de Palafrugell

Total de participants
Activitat

homes

dones

10
10
0
0
2
22

8
8
8
6
8
38

Càpsula contra el sexisme durant la festa
Curs dispensació de begudes no alcohòliques
Taller Com gestionar els nostres pensaments
Taller Com gestionar les nostres pors
Curs Agents Joves de Salut
TOTAL
Teatre social als 3r d’ESO Enxarxats

347

TOTAL

ÍTEM QUANTITATIU

SERVEIS
2015

2016

2017

Programa
Reparació
i
conciliació: 3 consultes (2
nois/1 noia)
2 campanyes preventives
(tabac i SIDA)

Programa de Conciliació i
Reparació Municipal: 8
consultes (6 nois/2 noies)
2 campanyes preventives
(tabac i SIDA) als quatre
centres
educatius
de
secundària

Programa de Conciliació i
Reparació Municipal: 6
consultes (6 nois)
3
campanyes
de
sensibilització
(tabac,
SIDA i salut mental)

2 taules informatives en
espais d’oci nocturn:
Jornada de cultura urbana i
Festa a la Nit
II Jornada de cultura urbana

Pla Jove de
Salut

287

14 participacions a la Mesa
de Salut Jove:
4 participacions Comissió
donar veu als i les joves
3 participacions Comissió
cànnabis
3 participacions Comissió
incorporar els/les joves als
òrgans de decisió
2 participacions Comissió
habilitats per a la vida
3 participacions al Plenari
Campanya Tabac i cànnabis
Taller d’intel·ligència
emocional I i II: 6
participants
Taller d’autoestima: 8
participants
Taller de gestió de l’estrès:
8 participants
Curs de dispensació de
begudes no alcohòliques: 10
joves

3 intervencions en espais
d’oci nocturn:
Festa d’Hivern de Birres
Braves, III Jornada de
Cultura Urbana, Chill-out
Apalanka’t de Festa Major

3 intervencions en espais
d’oci nocturn:
Festa d’Hivern de Birres
Braves, VI Jornada de
Cultura Urbana, Chill-out
Apalanka’t de Festa Major

14 participacions a la
Mesa de Salut Jove:

14 participacions a la
Mesa de Salut Jove:

11 participacions a la
comissió metodològica

10 participacions a la
comissió Consell de
Joves, 8 participacions a
la comissió Habilitats per
a la vida, 2 plenaris
celebrats i 1 reunió del
consell directiu realitzada.

6 participacions a la
comissió operativa
2 plenaris celebrats
Campanya de promoció
d’Habilitats per a la vida
Curs d’Agents Joves de
Salut: 6 (3 nois/3noies)
Taller Com fer realitat el
meus somnis: (3 nois/3
noies.
Taller autoestima: (6 nois/3
noies)
Taller sexoafectivitat: 7
nois

Campanya de promoció
d’Habilitats per a la vida
Taller Com gestionar els
nostres pensaments (8
noies).
Taller Com gestionar les
pors (6 noies).
Curs d’Agents Joves de
Salut (8 noies/2 nois).
Curs de dispensació
responsable de begudes
alcohòliques (8 noies/10
nois).
Càpsula contra el sexisme
durant la festa (8
noies/10).
Teatre social (287
alumnes)
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ÍTEM QUANTITATIU

ACTIVITATS
2015

2016

2017

800
còctels
sense
alcohol repartits les 3
nits
de
campanya
preventiva del consum
d’alcohol

250 còctels sense
alcohol repartits durant
les
tres
nits
de
campanya preventiva
vers
el
consum
d’alcohol
- 192 preservatius
masculins
- 90 filtres de cigarrets
(reducció nicotina i
quitrà)
- 90 pràctiques de
col·locació de
preservatiu
- 125 usuaris a la zona
de descans
- 38 viatges en taxi
realitzats
- 200 joves van fer ús
del photocall

237 còctels sense
alcohol
repartits
durant les tres nits de
campanya preventiva
vers
el
consum
d’alcohol
- 237 preservatius
masculins
- 93 filtres de cigarrets
(reducció nicotina i
quitrà)
- 192 pràctiques de

500
preservatius
masculins
- 200 filtres cigarrets
(reducció
nicotina
i
quitrà)
Festa a la Nit
Chillout

15
controls
alcoholèmia
- 60 pomes (reducció
riscos de l’alcohol)
10
pràctiques
col·locació preservatiu
- 25 joves van fer ús del
servei de taxi

200 unitats de material
informatiu
general
repartit durant les tres
nits

180 unitats de material
repartits durant les tres
nits

Chillout a Festa a la Nit

col·locació de
preservatiu
- 130 usuaris a la
zona de descans
- 37 viatges en taxi
realitzats
- 215 joves van fer ús
del photocall
- joves que van
participar als jocs: 80
175
unitats de
material
repartits
durant les tres nits
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9.1 Assessoria de salut
Prevenció i assessorament confidencial i gratuït per a joves
L’Assessoria de Salut és un servei gratuït i confidencial per a joves entre 12 i 25
sobre sexualitat, alimentació́ ,drogues, salut emocional, bullying entre altres.
Actuacions
Atenció directa: els dijous de 17.00 a 20.00 h, a Can Genís.
Derivació de consultes dels joves a professionals de l’àmbit de la salut.

ÍTEM QUANTITATIU

ACTIVITATS
2015

2016

2017

800
còctels
sense
alcohol repartits les 3
nits
de
campanya
preventiva del consum
d’alcohol

250 còctels sense
alcohol repartits durant
les
tres
nits
de
campanya preventiva
vers
el
consum
d’alcohol
- 192 preservatius
masculins
- 90 filtres de cigarrets
(reducció nicotina i
quitrà)
- 90 pràctiques de
col·locació de
preservatiu
- 125 usuaris a la zona
de descans
- 38 viatges en taxi
realitzats
- 200 joves van fer ús
del photocall

237 còctels sense
alcohol
repartits
durant les tres nits de
campanya preventiva
vers
el
consum
d’alcohol
- 237 preservatius
masculins
- 93 filtres de cigarrets
(reducció nicotina i
quitrà)
- 192 pràctiques de

500
preservatius
masculins
- 200 filtres cigarrets
(reducció
nicotina
i
quitrà)
Festa a la Nit
Chillout

15
controls
alcoholèmia
- 60 pomes (reducció
riscos de l’alcohol)
10
pràctiques
col·locació preservatiu
- 25 joves van fer ús del
servei de taxi

200 unitats de material
informatiu
general
repartit durant les tres
nits

Persones ateses
total

180 unitats de material
repartits durant les tres
nits

2016
31

2017
43

col·locació de
preservatiu
- 130 usuaris a la
zona de descans
- 37 viatges en taxi
realitzats
- 215 joves van fer ús
del photocall
- joves que van
participar als jocs: 80
175
unitats de
material
repartits
durant les tres nits

variació
+38,71%
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10. Projectes de futur
Un nou equipament per al 2019. Can Genís ha estat històricament la seu de l’Àrea de
Joventut i de l’activitat juvenil. Durant el 2018 els seus espais s’estaran remodelant i
rehabilitant per facilitar la dinamització sociocultural i l’acció comunitària de la ciutadania
de Palafrugell, fent una especial atenció a les necessitat dels joves i col·lectius juvenils
del municipi.

