
HABITATGE 

 

Ampliar l’oferta d’habitatge existent. 

- Incentivar les persones propietàries a posar els seus habitatges a disposició del 

parc de lloguer públic, mitjançant avals per a les persones joves, fórmules per a la 

rehabilitació, o bonificacions fiscals.  

Facilitar l’accés a l’habitatge als veïns i veïnes del municipi  

- Promoure programes per a compartir pis entre persones grans i persones joves 

(i/o altres col·lectius), adaptant l’experiència Viure i Conviure.  

- Donar a conèixer el model de les cooperatives de cessió d ’ú s com a alternativa a 

la compra i lloguer.  

- Apropar els recursos públics existents a la població jove. Donar a conèixer els 

suports i ajuts actuals al lloguer d’habitatges, així com la borsa d’habitatge de 

l’Oficina comarcal i la Borsa d’Habitatge Social gestionada des de Serveis Socials. 

 

EDUCACIÓ 

 

Diversificar l’oferta formativa existent, vinculant-la a les necessitats i 

oportunitats del territori més enllà del turisme. 

- Generar una oferta de cicles formatius al municipi, que complementi l’oferta 

comarcal amb estudis vinculats al socorrisme, els esports nàutics o els oficis 

tradicionals -ebenisteria, lampisteria, mecanització...-.   

- Diversificar l’oferta formativa dels programes de transició escola-treball, per 

adaptar-los a noves sortides laborals.  

- Apostar per la formació en oficis, com ara el manteniment d’edificis i espais 

públics, els esports nàutics, i el medi ambient i la natura.  



- Mantenir els programes educatius complementaris que estan tenint bon resultats 

i impactes (PFI, Aula de Persones Adultes, Projecte Ridaura, Projecte Dinàmics i 

Aula d’Acollida).  

- Ampliar l’oferta educativa complementària (online i presencial) amb propostes 

de dinamització esportiva, artística, tecnològica, robòtica, vídeojocs, idiomes o 

informàtica. 

Millorar els espais d’acompanyament a joves i a les seves famílies  

- Millorar els espais de suport a l’estudi i habilitar-ne de nous. Caldria repensar 

l’espai Patata Brava i obrir espais descentralitzats per a l’estudi.  

- Reforçar l’acompanyament personalitzat a joves que estan cursant PFI, que volen 

preparar-se per a les proves d’accés, o que necessiten sol·licitar beques.  

- Generar espais i programes per a la informació i acompanyament de famílies, 

pensant sobretot en la transició escola-institut.  

Promoure el municipi com a Ciutat Educadora, coresponsabilitzant tota la 

comunitat de l’educació de la població, i posant especial èmfasi en la 

importància de transmetre i cultivar habilitats i competències per a la vida 

(treballs manuals, quotidianitat, higiene personal, respecte per l’entorn, 

coneixement i reconeixement de l’altre...).  

 

CULTURA I SENTIMENT DE PERTINENÇA 

 

Promoure el coneixement del municipi i de les persones que hi viuen, a 

través de propostes culturals (teatre, passejades guiades...) que permetin 

l’apropament, la coneixença i la reflexió.  

Fomentar la participació i l’autoorganització dels i les joves, per tal que les 

propostes municipals recullin els seus interessos i necessitats:  

- Crear una comissió mixta per organitzar i repensar conjuntament la Festa Major 

de Platja d’Aro.  

- Consolidar la coorganització de la Festa Jove anual.  



- Recollir, posar en valor i visibilitzar els diferents interessos culturals de la 

població jove, especialment aquells que donen veu o recullen motivacions i 

inquietuds més minoritàries, així com expressions culturals més invisibilitzades.  

- Donar més facilitats als i les joves a l’hora d’organitzar activitats, com ara espais 

de visualització a l’aire lliure o habilitació d’equipaments per a la creació cultural. 

En aquest sentit, algunes entitats reivindiquen que el futur Centre Cívic de Castell 

d’Aro contempli un espai on fer concerts i promoure la creació i difusió de grups 

novells.  

Enfortir la relació entre els tres nuclis (Platja d’Aro, El Castell i S’Agaró)  

- Organitzar activitats per a la interelació entre els nuclis.  

- Apropar activitats culturals municipals al nucli de S’Agaró.  

- Millorar la mobilitat interna entre els 3 nuclis, especialment, entre Platja d’Aro i 

Castell d’Aro. 

 

ESPORT I OCI 

 

Ordenar i regular l’oci nocturn al poble  

- Crear espais d’interlocució amb el sector d’oci nocturn, com ara una Taula d’Oci 

Nocturn, per a detectar conjuntament les problemàtiques i necessitats existents, i 

mirar-hi de donar respostes consensuades.  

- Promoure ordenances fiscals municipals que permetin regular el sector.  

Millorar l’oferta esportiva del poble 

- Millorar i ampliar les instal·lacions i espais públics on practicar esport: gimnàs 

públic, piscina, parc de calistènia (street workout), skatepark.  

- Impulsar una oferta esportiva municipal per a majors de 12 anys, amb activitats 

com vòlei, bàsquet, passejar i córrer, i tornejos esportius nocturns en època estival. 

 



PARTICIPACIÓ 

 

Millorar la comunicació i el traspàs d’informació amb la població jove, 

aquella que viu al poble, però també aquella que ha marxat fora a estudiar, 

per a que pugui estar i, si volen, s’hi puguin vincular al tornar.  

Acompanyar i promoure la participació i l’organització juvenil  

- Mantenir la línia de treball iniciada entre l’àrea de Joventut de l’Ajuntament i 

l’institut.  

- Donar continuïtat als diferents programes i projectes que permeten 

l’acompanyament als infants, adolescents i joves per a que no es generin buits que 

facilitin la seva desvinculació.  

- Visibilitzar i promoure el lideratge juvenil, reconeixent la tasca dels joves que ja 

estan liderant projectes i apropant aquests referents juvenils positius a altres joves 

(a partir de l’institut, el Servei Comunitari o altres vies).  

- Promoure l’associacionisme juvenil al municipi (formal i no formal).  

Impulsar un nou paradigma de relació i dinàmiques de treball administració-

joves basat en la confiança, el reconeixement i l’apoderament.  

- Contribuir a la visualització positiva de la gent jove i a la connexió dels i les joves 

amb els recursos municipals i el teixit associatiu existent, aprofitant l’experiència 

del Servei Comunitari  

- Oferir suport a nivell de finançament, assessorament, acompanyament, logística i 

comunicació per a que el jovent pugui desenvolupar les seves pròpies activitats i 

processos  

- Comptar amb la participació activa  els i les joves en el disseny, implementació i 

avaluació de les polítiques i actuacions municipals, així com en els projectes d ’ú s 

dels equipaments públics, com és el cas del Centre Cívic de Castell d’Aro i del nou 

equipaments de Serveis a les persones que es preveu construir al terreny del costat 

de la Masia Bas i la Biblioteca.  

 



Promoure espais de trobada i de participació de i per a la gent jove.  

- Promoure espais de trobada per a joves a Castell d’Aro – per exemple en el marc 

del Casino Castellarenc i a S’Agaró.  

- Promoure la cogestió Ajuntament-joves d’un espai al poble. 

 

INCLUSIÓ 

 

Reconèixer i posar en valor les diversitats juvenils des d’una perspectiva 

interseccional  

- Generar actuacions per a trencar amb els estereotips.  

- Promoure actuacions per a treballar l’autoconeixement amb els joves, perquè 

puguin descobrir i/o posar en valor allò que els agrada; que tothom pugui trobar 

l’horitzó, la seva fita, allò que el/la mou i cuidar-ho.  

- Seguir promovent accions per a la prevenció del masclisme i la discriminació per 

motius de gènere i sexe, encaminades a prendre consciència, identificar i prevenir 

comportaments i actituds masclistes, incloent la visibilització i reivindicació dels 

drets de les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.  

- Visibilitzar i atendre les necessitats específiques de persones joves migrades, 

especialment d’aquelles que no disposen de documentació, i generar 

acompanyaments específics per millorar les seves condicions de vida.  

Promoure la formació continuada de professionals i consolidar els espais de 

d’acompanyament professional  

- Seguir capacitant els i les professionals en la prevenció de situacions 

d’assetjament entre iguals, l’atenció a la diversitat, o la incorporació de la mirada 

comunitària 

- Generar espais de sistematització i d’intercanvi d’experiències, per aprendre de 

les diferents experiències ja existents al territori, per exemple el procés del PFI per 

revertir la imatge del recurs, i per tant, de les persones joves que hi assisteixen. 



- Generar eines i mecanismes per a promoure un canvi de mirada professional a 

l’hora de treballar amb les persones joves, passant del paternalisme a la 

responsabilitat, del “treball PER A” al “treball amb” i, al mateix temps, visibilitzant-

les, escoltant-les, i valorant-les.  

 

MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC 

 

Generar espais públics i mobilitat segura per a tota la població  

- Habilitar itineraris segurs de connexió entre nuclis: especialment es posa de 

rellevància la connexió entre Castell d’Aro i Platja d’Aro, a través del Parc dels 

Estanys. Es parla de recuperar aquella ruta per anar a peu o en bicicleta de forma 

sostenible i segura.  

- Explorar connexions segures i ecològiques entre urbanitzacions, per exemple, es 

parla d’un trenet ecològic.  

- Potenciar el camí de ronda a S’Agaró.  

- Revisar algunes zones on es detecta baixa il·luminació i se senten com a 

insegures.  

Treballar per a promoure un transport públic escolar gratuït, tenint en 

compte que són moltes les persones joves que se senten obligades a marxar 

fora a estudiar, amb el greuge d’haver d’assumir la família una despesa extra 

en transport.  

 


