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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.
Per la situació excepcional de pandèmia per la Covid-19 el Pla Local de Joventut 2016-2019
s’ha prorrogat fins l’any 2021. S’està elaborant el nou Pla Local de Joventut amb el treball
transversal de les àrees de l’Àmbit de Serveis a les Persones i d’un procés participatiu que
ha involucrat als joves de Palafrugell de 14 a 35 anys consistent en una extensa enquesta
per conèixer els hàbits, interessos i necessitats dels joves.

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
Activitat
Cursos i tallers
Curs llengua de signes
Tai-txi
Taller de dibuix i còmic
Taller de robòtica
Taller de sushi
Xerrada amb Lildami en línia
Taller de sexualitat per a dones El
camí del plaer
Sortides
Esquiada 25 de gener
Esquiada 29 de febrer
TOTAL

Nois

Noies

TOTAL

1
1
1
7
3
4
-

9
12
2
0
11
9
16

10
13
3
7
14
13
16

24
18
59

7
17
83

31
35
142

2019
372

2020
142

usuaris

variació
-61,82% *
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* no valorable perquè a partir del dia 14 de març, decret d’estat d’alarma, s’han paralitzat les activitats. Algunes
es van poder fer en directe mitjançant Instagram.

ÍTEM QUANTITATIU
ACTIVITATS

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

2018

2019

367 participants a activitats
amb inscripció

372 participants a activitats
amb inscripció

41 activitats programades:
32 cursos/tallers
0 jornades
0 xerrades
1 concurs
6 sortides
1 concert
1 altra activitat

40 activitats programades:
31 cursos/tallers
0 jornades
0 xerrades
0 concurs
5 sortides
0 concert
4 altra activitat

2020
142 participants a
activitats amb inscripció
9 activitats programades:
6 cursos/tallers
1 xerrada
2 sortides

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. L’Àrea de Joventut elabora
les bases de concessió de subvencions
per a activitats per a infants i joves,
supervisa les activitats 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
Puigpardines.

usuaris
total

Activitats 2020

Total participants

Casal Il·lusions

193

Indika Aventura

52

Casal Total

20

Colònies Puigpardines

62

TOTAL

327

per a joves entre 12 i 16 anys i les colònies a

2019
434

2020
327

variació
-24,65%

ÍTEM QUANTITATIU
ACTIVITATS
Estiu Jove
(casals, colònies i
activitats 12-18 anys)

2018

2019

439 participants
< 12 anys: 133
> 12 anys: 306

434 participants
< 12 anys: 134
> 12 anys: 300

2020
327 participants
< 12 anys: 117
> 12 anys: 210
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Jocs a les colònies de 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.
Durant el 2020 el buc d’assaig ha funcionat només de gener al 14 de març i els mesos
d’estiu per la situació de pandèmia per la Covid-19.

USOS DE L’EQUIP DE LLUM I SO PER A LES ENTITATS 2019
ENTITAT / ÀREA
Els Trompats
Nosa Col·lectiu
Activitats Àrea de Joventut
TOTAL

NÚMERO D’USOS
1
1
4
6

ÍTEM QUANTITATIU

Programa Sonoris
Causa
(dinamització de
grups de música
local)

2018
3 grups nous de música
penjats al web
cangenis.cat
28 grups locals
0 usos del buc d’assaig
0 gravacions realitzades
a l’estudi de gravació
0 usos cabina DJ
12 usos equip de so de
les entitats

2019

2020

0 grups nous penjats al web
cangenis.cat

0 grups nous penjats al
web cangenis.cat

0 grups locals
60 usos del buc d’assaig
2 gravacions realitzades a
l’estudi de gravació
0 usos cabina DJ
7 usos equip de so de les
entitats

0 grups locals
63 usos del buc d’assaig
0 gravacions realitzades a
l’estudi de gravació
0 usos cabina DJ
2 usos equip de so de les
entitats
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usos buc d’assaig, cabina de
2019 2020
gravació i de DJ
60(1)
63
total
(1)

variació
+5%

el buc d’assaig va estar tancat per les obres de Can Genís fins al
novembre de 2019

usos equip de so (entitats)
total

2019 2020
7
2

variació
-71,42%

Concert del grup Gambardella al pati de Can Genís

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.
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TABARÍN ESPECTACLES TMP 2020

DATA

Entrades
totals

Entrades
Tabarín

% total
Tabarín

10/1

38

13

34,21

24, 25 i 26/1

534

28

5,24

07/2

152

3

1,97

07/3

71

2

2,81

del 8 al 12/10

852

0

0

795
espectadors

46
Tabarín

5,78%

ESPECTACLE
CobosMika Uproot it starts with one
Les noies del Calendari
Associació Actua
Concert de professors
Escola de Música
L’art de la comèdia
La Gespa Teatre
26è Festival de Jazz Costa Brava *
TOTAL

* concerts gratuïts, no sumats en aquesta graella

ÍTEM QUANTITATIU
Tabarín

2018
74 entrades venudes al
TMP sobre 7 espectacles

2019
83 entrades venudes al
TMP sobre 11 espectacles

2020
46 entrades venudes al
TMP sobre 6 espectacles

3 exposicions realitzades

2 exposicions realitzades

1 exposició realitzada

usuaris
total

2019
83

2020
46

variació
-44,57%

* cal tenir en compte la reducció d’espectacles per la Covid-19

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, App Can Genís i Instagram
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.
Manteniment del material de préstec a les entitats juvenils (projector, megafonia,
DVD, ordinador portàtil, etc.).
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Gestió i manteniment del plató de fotografia.
Organització de cursos i formació TIC.

Total participants

ACTIVITATS

nois

noies

Fotografia i creació audiovisual

4

3

Fotos xarxes socials

0

4

2

2

1

2

Disseny stories per a Instagram

1

1

Robòtica

7

0

Exposició confinament

5

4

Suport a treballs alumnes dels instituts

13

20

Taller d’edició de vídeo Espai Jove

4

1

Videoclip 25N

2

1

Total

39

38

Curs d'iniciació a la producció musical amb
Ableton Live
Restauració de fotos antigues

TOTAL

77

ÍTEM QUANTITATIU
SERVEIS
2018

Altaveu

216 descàrregues de l’App
175 joves de 15 a 19 anys
3024 missatges enviats

Punt Òmnia

2019

2020

38 descàrregues de l’App
3 joves de 15 a 19 anys
0 missatges enviats

0 descàrregues de l’App
0 joves de 15 a 19 anys
0 missatges enviats

18 ordinadors operatius

18 ordinadors operatius

18 ordinadors operatius

596 usuaris comptabilitzats

840 usuaris comptabilitzats

530 usuaris comptabilitzats

288 cessió d’usos per a la
realització de cursos

169 cessió d’usos per a la
realització de cursos

Producció de 27 treballs
propis (cartells, vídeos,
fotos...)

Producció de 78 treballs
propis (cartells, vídeos,
fotos...)

97 cessió d’usos per a la
realització de cursos
Producció de 150 treballs
propis (cartells, vídeos,
fotos, activitats,
exposicions...)

usuaris
total

2019
840

2020
530

variació
-36,90%
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Exposició del concurs fotogràfic Com ha estat el teu confinament?

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 lúdiques i
educatives 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 16.30 a
19.30 h, i els dissabtes de forma alterna es fan sortides i activitats. Els dimarts i dijous el
servei ofereix un espai per a la realització de tasques escolars amb suport educatiu de
16.00 a 18.00 h.
Durant el confinament domiciliari es va continuar donant atenció telemàtica a 73
adolescents i joves del municipi.
Des del setembre de 2020 el servei funciona els dilluns, dimecres i divendres de 17.00 a
19.00 h amb dos grups bombolla de deu participants cada un, sota el paraigües del
programa Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) que s’executa de forma conjunta amb
l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania.
L’equip està format per una direcció, dues educadores socials i una integradora social.
Actuacions
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 en l’entorn.
Adaptació del servei en funció de les restriccions que han anat apareixent.
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ÍTEM QUANTITATIU

SERVEIS

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

2018
174 inscrits
(30%noies- 70% nois)

2019
150 inscrits
(29% noies – 71%nois)

2020
130 atencions
(30% noies – 70% nois)

36% immigrants
64% autòctons

40% immigrants
60% autòctons

64% origen migrat
36% autòctons

6 participacions en
activitats municipals

7 participacions en activitats
municipals

1 participació en activitat
municipal

usuaris
total

2019
150

2019
130

variació
-13,33%

Participants de 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, etc.) on es pot concentrar gran nombre de joves.
Durant la pandèmia les tasques referents a informar de les diferents normatives i els
acompanyaments emocionals i de salut han augmentat. El servei no s’ha interromput i s’ha
seguit arribant als joves des de diferents canals.
L’equip està format per una direcció, una educadora social i un sociòleg.
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.
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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.
ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC EN GENERAL
Activitat

Total

Activitat Setmanes Joves

12

Concert en línia 1

420

Concert en línia 2

280

TOTAL

712

ÍTEM QUANTITATIU

SERVEIS
2018
2 educadors
(29h/setmana)
1162 derivacions a
serveis especialitzats
Educadors de
carrer

Participació i coordinació
amb altres entitats o
serveis municipals: 38
519 demandes
realitzades als educadors

derivacions
total

2019
2 educadors
(29h/setmana)
324 derivacions a serveis
especialitzats
1007 dinamitzacions
d’informació
Participació i coordinació
amb altres entitats o serveis
municipals: 53
293 demandes realitzades
als educadors

2019
324

2019
112

2020
2 educadors
(29h/setmana)
112 derivacions a serveis
especialitzats
916 dinamitzacions d’informació
Participació i coordinació amb
altres entitats o serveis municipals:
+ de 56
301 demandes realitzades als
educadors

variació
-66,04% *

* cal tenir en compte que arrel de la pandèmia molts serveis han estat aturats o amb horaris i condicions de difícil accés

Any marcat per les restriccions en l’ús de l’espai públic
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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 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 setmanal de la dinamitzadora en l’espai d’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, la dinamització i la promoció de la
salut.
Dinamització de la xarxa de delegats col·laboradors.
Organització de les jornades de Portes Obertes de l’Àrea de Joventut dirigides als
alumnes 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 11.10 a 11.35 h: CC Prats de la Carrera
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 10.30 a 11.00 h: CC Sant Jordi
Activitats realitzades:
- Formació en habilitats psicosocials per a delegats de 1r fins a 4t d’ESO i 1r i 2n de
Batxillerat i Cicles Formatius

ÍTEM QUANTITATIU

SERVEIS

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

Jornades
de
Portes Obertes 4t
ESO

2018
34 joves derivats a
activitats
1.337 atencions de les
quals:
195 demandes
919 dinamitzacions
223 tràmits/derivacions

2019

*

2020

**
**

*

11 delegats
col·laboradors als
Centres Educatius de
Secundària
101 delegats formats

*

l’activitat no s’ha realitzat
per estar l’edifici de Can
Genís en obres

l’activitat no s’ha realitzat
per estar l’edifici de Can
Genís en obres

**

han participat tots els alumnes
de 3r d’ESO dels 4 centres
educatius del municipi
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2019
*

2020
**

variació

* No s'han registrat dades atès que la professional va estar de baixa per maternitat i posteriorment va assumir les tasques
de coordinació de l'Àrea de Joventut coincidint amb la baixa per malaltia del cap d’Àrea.
** No s’han registrat dades atès que la professional va assumir les tasques de coordinació de l’Àrea de Joventut coincidint
amb la baixa per malaltia del cap d’àrea i posteriorment, amb l’arribada de la Covid-19, es va valorar juntament amb els i
les referents dels centres educatius de secundària que el més adient era no assistir als patis per tal de minimitzar el risc
de contagi del virus.

El carretó de Can Genís al pati de l’INS Baix Empordà

7. Setmanes Joves
Les Setmanes Joves, tenen com objectiu donar a conèixer a les entitats i promocionar-les i
oferir activitats lúdiques als joves, es duen a terme en l’època d’hivern. 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.
A causa de la pandèmia de la Covid-19 aquest any no s’han pogut realitzar les Setmanes
Joves, tot i que les entitats tenien les activitats preparades.

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.
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ÍTEM QUANTITATIU
SERVEIS

2018

2019

2020

987 Consultes
(48%noies
i
52%nois)
107 cessions sala
d’actes
550 cessions
d’altres sales

752 ( 43% nois i
57% noies)

494 préstecs

588 préstecs

179 préstecs

13 entitats
2 escoles

19 entitats
3 escoles

4 entitats
0 escoles

902 consultes
(45% nois i
noies)

Consultes al PIJ

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

edifici en obres
edifici en obres

consultes
total

2018
987

55%

2020
752

110 cessions sala
d’actes
1219 cessions
d’altres sales

variació
-23,80%

8.2 Consell Municipal d’Entitats Juvenils
El Consell Municipal d’Entitats Juvenils (CMd’EJ) és un programa de l’Àrea de Joventut que
té per objectiu: crear i reglamentar òrgans d’interlocució entre els joves i l’administració,
programar i realitzar 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
les entitats procurant potenciar l’intercanvi d’experiències i la coordinació d’activitats
conjuntes.
L’any 2020 s’ha realitzat 10 reunions.
Entitats
AEiG Indika, Agrupació Excursionista de Palafrugell, Associació Colla Garnatxa, Associació
de Joves Birres Braves, Associació de Lleure Il·lusions, Club Atlètic Palafrugell, Associació
Els Trompats, El Gremio de la Cábala, Nosa Col·lectiu, Associació Art Llunàtic.

ÍTEM QUANTITATIU

SERVEIS
2018
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)

2019

2020

13 entitats

15 entitats

15 entitats

22 entitats

en obres, a partir del
setembre

326 usos

no existent

no existent

97 préstecs

68 préstecs

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

1 entitat de nova (Ride
and Roll)

-

ÍTEM QUANTITATIU
ACTIVITATS
CMd’EJ
(Consell Municipal
d’Entitats Juvenils)
Festa a la Nit

2018

2019

2020

12 entitats inscrites

11 entitats

11 entitats

1
reunió mensual de
promig
8 entitats del CMd’EJ
participants

1
reunió mensual de
promig
8 entitats del CMd’EJ
participants

1 reunió mensual de
promig
Activitat no realitzada
per la Covid-19

entitats
total

2019
11

2020
11

variació
0%

8.3 Consell de Joves
Es tracta d’un òrgan de participació per a joves de 14 a 29 anys creat l’any 2017 que és 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.
Aquest 2020 estava plantejat impulsar el procés participatiu mitjançant la plataforma
Decidim i donar-ho a conèixer als joves amb xerrades i accions als instituts i en grups
d’interès, combinant-ho amb trobades obertes. Paral·lelament s’estava treballant, amb un
grup tancat, un projecte per tal de fomentar la convivència al municipi. Tot i els intents de
difusió a les xarxes socials durant el període de confinament domiciliari no s’ha aconseguit
que els joves accedeixin a la plataforma.

ÍTEM QUANTITATIU
ACTIVITATS

2019
Trobades presencials:
20 noies / 43 nois

Consell de Joves

120 participants de forma telemàtica
11 propostes treballades

2020
Grup de treball:
7 noies / 4 nois
1 proposta treballada

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 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.
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Actuacions
Promoció d’hàbits saludables i disminució de les conductes de risc associades a la
salut.
Realització de tallers específics per a joves i campanyes relacionades amb drogues,
alimentació, sexualitat, salut emocional, entre altres, com pot ser el curs d’agents
joves de salut.
Dinamització de les taules informatives i campanyes preventives coincidint amb els
dies mundials (sida, tabac...) i taules informatives en espais d’oci nocturn com
l’Apalanca’t de Festa Major.
Coordinació amb la infermera del programa Salut i Escola als INS.
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.

Total de
participants/visualitzacions

Activitat
Taller sobre sexualitat femenina El camí del plaer amb
Lara Castro
Taller virtual Positivisme i confinament, estratègies per
millorar el benestar durant el confinament
Taller virtual Parlem de masturbació amb Lara Castro
Celebració de la setmana de la salut mental (virtual)
Com pots saber si pateixes estrès?
Celebració del Dia Mundial de l’Alimentació (virtual)
Plat de Harvard
Post Tips per passar un bon confinament
Post Tips per gestionar la ràbia, la tristesa, la por i
l’alegria
TOTAL

18 noies participants
114 van passar pel directe
68 estables de mitjana
58 van passar pel directe
18 estables de mitjana
54 participants
56 participants
21 visualitzacions
59 visualitzacions
380 (participants + visualitzacions)

ÍTEM QUANTITATIU
SERVEIS

Pla Jove de Salut

2018

2019

2020

Programa de Conciliació i
Reparació Municipal: 4
seguiments (4 nois)

Programa de Conciliació i
Reparació Municipal: 4
seguiments (1 noi)

Programa de Conciliació
i Reparació Municipal:
no es va atendre cap
jove

3
campanyes
de
sensibilització
(tabac,
SIDA i violència masclista)

2
campanyes
de
sensibilització
(tabac,
SIDA)

3 campanyes virtuals de
sensibilització
(alimentació
i
salut
mental)

3 intervencions en espais
d’oci nocturn:
Jornada cal·listènia,
Setmanes Joves i Chill-out
Apalanka’t de Festa Major

1 intervenció en espais
d’oci nocturn:
Chill-out Apalanca’t de
Festa Major

Cap
intervenció
en
espais d’oci nocturn per
tal de respectar les
mesures de seguretat i
higiene de la Covid-19

14 participacions a la
Mesa de Salut Jove:

15 participacions a la
Mesa de Salut Jove:

5 participacions a
Mesa de Salut Jove:

10 participacions a la
Comissió Consell de
Joves, 6 participacions a la

7 participacions a la
Comissió Consell de
Joves, 6 participacions a

4 participacions a la
Comissió Promoció de la
Salut Jove

la
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Comissió Habilitats per a
la vida, 2 plenaris
celebrats i 1 reunió del
directiu realitzada

la Comissió Habilitats per
a la vida, 1 plenari
celebrat i 1 reunió del
Consell Directiu
realitzada

Campanya de promoció
d’Habilitats per a la vida
- Taller de gestió
emocional (2 nois/2 noies)
- Curs d’Agents Joves de
Salut (3 nois/6 noies)
- Curs de manipulació
d’aliments (9 nois/8 noies).
- Teatre social (360
alumnes)
- Jornada Identitats per a
professionals (19
homes/60 dones)

Campanya de promoció
d’Habilitats per a la vida
- Curs d’Agents Joves de
Salut (2 nois/6 noies)
-Teatre social (302
alumnes)
- Canvi de marxa, recurs
educatiu prevenció
accidents de trànsit
(400).

Campanya de promoció
d’habilitats per a la vida
-Taller virtual Positivisme
i
confinament,
estratègies per millorar
el benestar durant el
confinament amb Pau
López
- Taller virtual Parlem de
masturbació amb Lara
Castro
- Celebració de la
setmana de la salut
mental (virtual). Com
pots saber si pateixes
estrès?
- Celebració del Dia
Mundial de l’Alimentació
virtual. Plat de Harvard
- Post Tips per passar
un bon confinament
- Post Tips per gestionar
la ràbia, la tristesa, la
por i l’alegria.

ÍTEM QUANTITATIU

ACTIVITATS

Festa a la Nit
Chillout

2 participacions a la
Comissió Promoció de la
Salut Jove en temps de
Covid-19

2018

2019

100 còctels sense alcohol
repartits durant les tres nits
de campanya preventiva
vers el consum d’alcohol

31 còctels sense alcohol
repartits durant les tres
nits
de
campanya
preventiva
vers
el
consum d’alcohol

200
preservatius
masculins
- 60 filtres de cigarrets
(reducció nicotina i quitrà)
- 170 pràctiques de
col·locació de preservatiu
- 150 usuaris a la zona de
descans
- viatges en taxi realitzats
(dada no facilitada pel
servei)
- 151 joves van fer ús del
photocall
- joves que van participar
als jocs: 105

77
preservatius
masculins
- 10 filtres de cigarrets
(reducció nicotina i quitrà)
- 39 pràctiques de
col·locació de preservatiu
- 85 usuaris a la zona de
descans
- 25 viatges en taxi
realitzats
- joves que van participar
als jocs: 81
- pomes repartides: 36

120 unitats de material
repartits durant les tres nits

75 unitats de material
repartits durant les tres
nits

2020

*

*

*

* No es va organitzar el chill-out Apalanca’t de Festa a la Nit a causa de la pandèmia causada per la Covid-19
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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.
Persones ateses
total

2019
*

2020
9

variació
+ 100%

* assessoria de salut inactiva pel canvi de tasques de la
professional de salut per substitució temporal del tècnic

Assessoria de salut – gegants encantats

10. Referent d’ocupació juvenil
Acompanyament en la transició de les persones joves des del sistema educatiu al
sistema laboral i/o ocupacional
Aquest servei atén de manera integral joves que es troben en situació de recerca de feina o
que abandonen els estudis amb la finalitat de completar els seus itineraris formatius i millorar
l’ocupabilitat.

Actuacions
Atencions directes i tutories de seguiment.
Sessions de grup d'elaboració de currículum i candidatures en línia.
Tutories individuals a alumnes de 4rt ESO, Batxillerat i Cicles Formatius dels
centres educatius de secundària (INS Baix Empordà, lNS Frederic Martí i
Carreras, Col·legi Prats de la Carrera i Col·legi Sant Jordi) prèvia derivació dels
tutors i docents orientadors.
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Formacions mensuals en matèria laboral als locals de dinamització social de
Palafrugell.
Coordinacions amb el Servei Ocupació Municipal de l'Institut de Promoció
Econòmica de Palafrugell, l'Àrea de Benestar Social i Ciutadania, l’Àrea
d’Educació, l’Agent Jove de Salut, els centres educatius de secundària de
Palafrugell, l’Equip d'Intervenció Precoç de la Psicosi (EIPP) de l'Institut
d'Assistència Sanitària, la referent de Justícia Juvenil de la Generalitat, entre
altres.
ÍTEM QUANTITATIU
2019

ACCIONS

2020 *
noies

nois

noies

nois

Joves atesos en atencions individuals

58

48

110

73

Insercions laborals

21

26

31

21

Insercions formatives

8

12

28

22

Participants en tallers grupals

209

102

27

18

total

296

188

196

TOTAL

484

134
330

* No s’han comptabilitzat les sessions informatives realitzades a totes les classes de 4t d’ESO
als centres INS Baix Empordà, Col·legi Prats de la Carrera i INS Frederic Martí i Carreras

Persones ateses
total

2019
484

2020
330

variació
-31,81%

Taller de grup bombolla
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11. Projectes de futur
A principis del 2021 es finalitzarà el muntatge del plató de fotografia i al llarg de l’any
s’instal·larà un sistema de tiquets amb limitació temporal de connexió a Internet per als
usuaris i usuàries de Can Genís i un sistema de targetes per promoure l’ús responsable
del consum elèctric.
A causa de la situació causada per la pandèmia de la Covid-19 s’han aturat moltes de
les activitats i serveis i no s’han pogut cedir els espais i sales de Can Genís justament
l’any que s’havia de posar en marxa al 100%, una vegada acabades les obres de
rehabilitació de l’edifici de Can Genís l’últim trimestre de 2019. En el moment que la
situació sanitària ho permeti, s’iniciarà tota l’activitat de dinamització de Can Genís amb
les activitats i serveis utilitzant tant els espais interiors com els exteriors.
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