
MATÈRIA D’HABITATGE 

 Baixa oferta d’habitatges de lloguer 

 Elevats preus de l’habitatge, tant de lloguer com de compra. 

 Manca de polítiques d’accés a l’habitatge  

 Recursos municipals i comarcals desconeguts per part de la població jove.  

 

MATÈRIA D’EDUCACIÓ  

 Nul·la ofertes de cicles formatius al municipi.  

 Focalització de l’oferta formativa existent en sectors professionals vinculats al turisme.  

 Existència d’una oferta educativa complementària  ( PFI, Aula Persones Adultes, Projecte 

Ridaura, Projecte dinàmics)  

 Neguit de famílies, infants, i adolescents del pas de primària a secundaria.  

 Es troben a faltar projectes d’acompanyament o suport a l’estudi.  

 Perfils de joves amb necessitats especifiques joves que no han acabat l’ESO i queden un 

curs sense vinculació al circuit formatiu i joves migrants que no poden accedir als 

programes educatius per manca de documentació.  

 Amplia oferta municipal de lleure i manca d’oferta d’iniciativa ciutadana. 

 Manquen espais i/o programes públics adreçats a l’aprenentatge d’idiomes.  

 Importància de l’educació al llarg de la vida.  

 

MATÈRIA D’OCUPACIÓ  

 Sensació de ser un municipi on es pot trobar feina.  

 Oferta laboral centrada i força limitada a sectors vinculats al turisme.  

 Condicions laborals precàries, sobretot a l’hora d’accedir a la primera feina. 

 Molt bona valoració entre la població jove del programa “ No t’aturis”.  

 Desconeixement generalitzat entre la població jove d’altres recursos municipals.  

 Dificultats administratives i manca de suport expressades per joves que han impulsat 

projectes d’autoocupació.  

 

MATÈRIA DE SALUT  

 Conductes de risc relacionades amb el consum de tabac, alcohol i altres substàncies.  

 Conductes de risc relacionades amb el projecte entre iguals i actituds masclistes. 

 Conductes de risc relacionades amb l’elevat consum de pantalles. 

 Sensació d’ineficiència  



 Es troba a faltar un espai de suport per a joves i les seves famílies, on compartir 

situacions relacionades amb la salut física, mental, social i emocional. . 

 Manca de sensibilització de persones joves que presenten alguna malaltia de salut 

mental o trastorn de la personalitat.  

 

MATÈRIA CULTURA I SENTIMENT DE PERTINENÇA  

 Manca de sentiment de pertinença sobretot en el cas del nucli poblacional de Platja 

d’Aro.  

 Es troben a faltar activitats en comú que facilitin la relació entre persones.  

 L’actual format de la festa major no facilita la relació i implicació de veïns i veïnes del 

poble.  

 Manca de coneixement dels orígens del poble.  

 Existència d’entitats de referència que organitzen activitats culturals al municipi.  

 Manca de visualització d’opcions culturals més minoritàries  

 Manca d’espais adreçats a fomentar la creació artística, musical i cultural.  

 

MATÈRIA D’OCI I ESPORT  

 Oci nocturn tradicionalment centrat en bars musicals i discoteques  

 Impuls municipal del projecte municipal de mediació en espais d’oci nocturn durant 

l’època festival.  

 Oferta esportiva per a majors de 12 anys  promoguda per entitats i clubs privades.  

 Manca de diversificació d’oferta esportiva.  

 Baixa promoció de l’esport femení.  

 Ampli suport per part de la població jove a la pràctica esportiva a l’aire lliure ( cal·listènia, 

skate)  

 Deficiències en algunes instal·lacions esportives a l’aire lliure.  

 Manca d’espais i equipaments públics adequats per a la pràctica esportiva regular i 

organitzada. 

 

 

MATÈRIA DE PARTICIPACIÓ  

 Informació adreçada a joves poc centralitzada.  

 Les persones joves no se senten escoltades, fins i tot, sovint ni consultades.  

 Excés de requisits legals i administratius a l’hora d’organitzar activitats. 



 Experiències prèvies d’organització i interlocució jove no reeixides.  

 Es troben a faltar espais més enllà de la col·laboració amb l’Administració  

 Sensació que l’Administració no deixa espais per a la iniciativa ciutadana.  

 Espai Jove encara una mica estigmatitzat i masculinitzat.  

 Pocs espais de relació i activitats per a la franja de joves més grans.  

 Manca d’associacionisme juvenil.  

 

MATÈRIA D’INCLUSIÓ  

 Percepció negativa de les persones joves 

 Manca de visibilitat de referents juvenils de diferents perfils. 

 Preocupació per part d’algunes persones joves per no poder exercir el dret  a vot al 

territori on estan desenvolupant el seu projecte de vida.  

 

MATÈRIA DE MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC  

 Manca d’un mitjà de transport públic universal que connecti els tres nuclis poblacionals.  

 Dèficits en la xarxa de carrils bici. 

 Vies de comunicació directe entre nuclis poc pacificades. 

 Necessitat de facilitar l’accés al transport escolar. 

 Baixa freqüència horària i elevat preu dels bitllets de bus.  

 Deficient il·luminació d’alguns carrers. 


