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Presentació de la Regidora de Joventut
El Pla Local de Joventut de Vilassar de Dalt 2018-2021 completa un període de
planificació intens de la Regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut.
Enguany hem aprovat el primer Pla Local d’Infància i Adolescència 2018-2021 i
presentem també el quart Pla Local de Joventut 2018-2021, un document que ha fet
un salt qualitatiu molt important treballant la diagnosi conjuntament amb la Diputació
de Barcelona i la població jove de Vilassar, i establint una divisió clara de les polítiques
destinades a persones adolescents (12 a 16 anys) i a persones joves (16 a 30 anys) amb
una línia d’acció contínua, capaç de transformar, acompanyar, incidir i donar resposta
a les necessitats i demandes de cada etapa vital.
Finalment, voldria agraïr a totes les persones que han fet possible aquest document,
en primer lloc, als/les adolescents i joves que han participat activament en totes les
fases del Pla, la seva veu és imprescindible per a conèixer la seva realitat i definir les
línies estratègiques. Una menció especial també a la comunitat educativa (escoles,
institut i famílies), a les entitats, al conjunt del personal tècnic de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt i a l’equip de la Diputació de Barcelona. La suma de visions,
experiències i coneixements enriqueix el document i ens farà més efectius i eficients a
l’hora de desenvolupar els projectes que en el PLAJ es detallen.

Paula Lloret Puig
Regidora d’Infància, Adolescència i Joventut

Pla Local de Joventut 2018-2021

Sigles
 CAP: Centre d'Atenció Primària
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1.- Presentació
El primer Pla Nacional de Joventut de Catalunya, aprovat l’any 2000, va suposar la
creació d’un marc de referència per definir, impulsar i coordinar les polítiques de
joventut a Catalunya amb l’objectiu de donar resposta a les transformacions que
s’estaven produint en la realitat juvenil a Catalunya.
L’adopció del PNJCat, com a referent de les polítiques de joventut, va suposar
l’assumpció d’una perspectiva àmplia, que entén les polítiques de joventut com totes
aquelles intervencions (tant de l’Administració com de la societat civil) que configuren
les oportunitats i els recursos a partir dels quals les persones joves construeixen el seu
propi projecte vital.
A més a més, l’aprovació de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut
dóna reconeixement i cobertura normativa al PNJCat: regula el Pla Nacional de
Joventut de Catalunya com a norma de valor jurídic, que pren la forma de pla sectorial
de coordinació en matèria de joventut, vincula l’Administració local i la Generalitat, i
especifica el paper del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya en la seva doble
vessant: com a ens de dret públic sotmès al dret privat i com a plataforma
interassociativa de les entitats juvenils de Catalunya.
Així doncs, l’any 2010 va marcar un punt d’inflexió en la història de les polítiques de
joventut en tant que va suposar la fi de la vigència del que va ser el primer Pla Nacional
de Joventut de Catalunya 2000-2010 i s’iniciava una nova etapa regida pel PNJCat
2020.
L’elaboració del PNJCat 2020 es va desenvolupar a partir de dues grans fases:
l’avaluació conjunta del PNJCat anterior i un intens procés de consulta i recollida de
propostes amb tots els agents implicats (Govern, món local i joves) amb l’objectiu
d’elaborar de manera consensuada les bases del què havia de ser el PNJCat 2020.
Aquest procés va donar lloc a l’actual PNJCat 2020, un document que disposa del
consens social, institucional i polític. El 29 de gener de 2013, el PNJCat 2020 va ser
aprovat mitjançant decret (tal com estableix la Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de
polítiques de joventut), fet que li dóna rang normatiu.
El Pla de Joventut de Vilassar de Dalt 2018-2021 es fonamenta en als set reptes del Pla
Nacional de Joventut de Catalunya 2020 que permetran facilitar la realització del
projecte de vida de les persones joves i apoderar la persona jove com a agent de canvi
social.
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Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut.
Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut.
Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de la joventut.
Repte 4. Promoure la vida saludable en la joventut.
Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en
allò col·lectiu.
Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l’oferta
cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors.
Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada
territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva.
Tenint en compte que els joves del municipi de Vilassar de Dalt suposen un 12,8% la
població total en edats de 16 a 29 anys (dades del Padró continu de IDESCAT 2016),
amb una tradició d’associacionisme i participació remarcable, que són el futur del
municipi i que tenen unes necessitats específiques, és imprescindible que des de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i des de la Regidoria de Joventut es treballin i
desenvolupin polítiques juvenils.
El Pla local de joventut de Vilassar de Dalt 2018-2021 ens donarà una visió global de les
necessitats dels i les joves, ajudant-nos a poder cobrir les seves demandes, garantint
els drets en tots els àmbits de la seva vida, per tal que es pugui assegurar un
desenvolupament satisfactori i en plena autonomia com a ciutadans i ciutadanes de
Vilassar de Dalt.
El Pla local de joventut 2018-2021 mantindrà la identitat pròpia de la Regidoria de
Joventut, amb una estructura forta i capacitat d’actuació per si mateixa. Aquest Pla
neix amb la voluntat de ser un instrument col·lectiu que, tant a nivell tècnic com
polític, defensi una planificació transversal que abordi les diferents necessitats dels
jovent de Vilassar de Dalt. Una acció global, capaç d’estructurar i optimitzar al màxim
els esforços, amb la participació activa dels joves en tot el procés del Pla local de
joventut. Aquest Pla es considera una eina flexible, modificable en tot moment a la
realitat existent.
Per a l’òptim funcionament del Pla local és imprescindible el treball transversal amb
professionals d’altres àrees, que aportarà una reflexió teòrica i pràctica, com també
l’optimització de recursos econòmics, materials i humans, afavorint un debat necessari
i enriquidor que permetrà avaluar de forma objectiva les polítiques desenvolupades i
els resultats qualitatius i quantitatius que s’obtinguin.
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L’elaboració del PLJVdD s’ha dut a terme entre el juliol del 2017 i el primer trimestre
del 2018. El pla s’estructura en dues parts:
1) Diagnosi, es va iniciar el juliol del 2017, realitzada per la Fundació Pere Tarrés

amb el suport de la Diputació de Barcelona. En aquesta fase s’han realitzat
aportacions per part del joves i dels tècnics. Es van realitzar dues sessions amb
joves, dues sessions amb tècnics i una enquesta online.
2) Elaboració i redacció del Pla, en aquesta fase es descriuen les línies
estratègiques, programes i accions que es durant a terme entre el 2018 al 2021
incorporant les dades recollides a la diagnosi i els grups de discussió de joves i
tècnics.
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2.- Antecedents
Durant la dècada dels 90 i principis dels 2000, l’àrea de Joventut de Vilassar de Dalt
estava formada per una professional contractada a mitja jornada que realitzava les
tasques d’informadora juvenil. El Punt d’Informació Juvenil fou l’únic espai de
referència per al jovent del municipi.
L’any 2003, durant el període d’eleccions, un dels punts forts de la legislatura 20032007 pel qual va apostar l’equip de govern van ser les polítiques juvenils. Per tant,
l’any 2005 es va realitzar un estudi de la realitat juvenil amb un conveni amb el Consell
Comarcal del Maresme i vuit ajuntaments que ens va permetre fer una aproximació
tant qualitativa com quantitativa de la realitat juvenil de Vilassar de Dalt, com
l’elaboració d’un diagnòstic que ens va ajudar a marcar les línies d’actuació a nivell
municipal per poder millorar les condicions dels joves i poder posar en funcionament
el primer Pla Local de Joventut 2006-2008.
El Pla local de joventut 2006-2008 va fer possible que la Regidoria de Joventut anés
obtenint una identitat pròpia, enfortint la seva estructura en recursos humans
(ampliació de jornada a la tècnica i informadora juvenil i la contractació d’un
dinamitzador juvenil a mitja jornada), recursos econòmics (augment anual del
pressupost per a activitats juvenils) i infraestructures (obertura de l’Espai Jove) i
capacitat d’actuació per si mateixa. Amb aquest Pla local es va iniciar i consolidar el
treball transversal amb les diferents àrees implicades de l’Ajuntament i intermunicipal
amb diferents municipis del Baix Maresme; accions globals, capaces d’estructurar i
optimitzar al màxim els esforços econòmics, materials i humans.
Amb el següent Pla local de Joventut 2009-2012, totes les accions que es van iniciar a
l’anterior pla es van consolidar dintre el període d’aquest pla local que es podria dividir
en dos moment importants, els dos primers anys 2009-2010 encara es va seguir amb la
inèrcia de consolidar i enfortir l’àrea de joventut, però degut a la crisis econòmica que
s’estava patint els darrers anys d’aquest pla es va reconduir les accions proposades, i
fins i tot, algunes no van arribar a realitzar-se. Però malgrat això, es va intentar en tot
moment reconduir l’àrea de joventut a la situació econòmica del moment.
En tot el procés del Pla local de joventut es va comptar amb la participació activa dels
joves i dels i les tècnics/ques, com també facilitar l’aproximació entre els joves i
l’administració local.
Durant els anys 2013-2017, amb la crisis econòmica a nivell global, es va mantenir a les
persones responsables de l’àrea de joventut. El març del 2013, la persona que
4
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realitzava les tasques de dinamitzador juvenil va deixar la feina per voluntat pròpia,
així que a partir d’aquesta data, l’àrea de joventut sols hi havia una persona que
assumia totes les tasques. El setembre del mateix any el Servei de Joventut es traslladà
a l’edifici de Joan Maragall, compartint espai amb altres serveis de l’ajuntament: Servei
Psicopedagògic, Promoció Econòmica i Centre Obert. Aquest emplaçament va ser
provisional fins que finalitzessin les obres de Centre Cívic Les Escoles de Can Pons.
L’octubre 2014, el Servei de Joventut es traslladà a l’edifici del Centre Cívic Les Escoles,
Can Pons, compartint l’edifici amb els serveis de: Servei Psicopedagògic, Aula d’adults,
Oficina de Català, AMPA de l’escola Francesc Macià, Promoció Econòmica i Centre
Obert. A finals del 2016, es contracta amb un pla ocupacional durant sis mesos un
dinamitzador juvenil a 10 hores setmanals i a l’octubre del 2017 es contracta amb un
pla ocupacional una dinamitzadora a 22,5h durant un any i mig.
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3.-Diagnosi
3.1. Introducció i metodologia
3.1.1. Presentació
El present document dóna resposta a l’encàrrec de la Diputació de Barcelona de donar
suport i assistència tècnica a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a elaborar la diagnosi
del propi Pla Local de joventut.
La diagnosi ha estat concebuda d’acord amb els principis, els valors i les pautes
metodològiques que marquen la Llei 33/2010 de polítiques de joventut de Catalunya,
el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 i els documents d’orientació
publicats per l’Agència Catalana de la Joventut i l’Observatori Català de la Joventut.
Així, els principis de participació i d’integralitat estructuren la diagnosi a través de les
etapes i de la configuració d’un procés participatiu del qual han format part 20
persones entre joves, personal tècnic de l’Ajuntament i membres de l’equip de govern
que han assistit a les sessions de treball, a més a més de les 235 persones que han
respost el qüestionari. Paral·lelament, els principis de qualitat i de transformació
s’expressen a través de l’ús continuat de tècniques contrastades de recollida
d’informació i de l’enfocament de la diagnosi en aquelles àrees d’acció política que les
persones que integren el nucli dinamitzador han determinat com a prioritàries.
L’esperit de diàleg i la vocació de consens amb els agents locals han guiat l’acció del
suport tècnic i garanteixen que la visió de la realitat juvenil al municipi aportada per la
diagnosi és rigorosa i fefaent.
3.1.2. Context
El Pla Local de Joventut 2013-2016 plantejava quatre objectius estratègics:
 Enfortir la Regidoria de Joventut de recursos econòmics, humans i infraestructura.
 Atendre les necessitats dels/les joves des d’una perspectiva global relacionant els
diferents àmbits de la seva vida: habitatge, salut, treball, educació, esport, cultura i
participació.
 Consolidar la participació juvenil afavorint la seva implicació en tots els aspectes de la
seva vida.
 Potenciar el treball interdepartamental i interinstitucional i mancomunat amb els
municipis propers a Vilassar de Dalt.

De cara al Pla Local de Joventut 2018-2021, els responsables de joventut de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt van posar de manifest, a la sessió de constitució del
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nucli dinamitzador de la present diagnosi, la necessitat de continuar prioritzant els
dos darrers objectius estratègics de l’anterior pla a l’hora de desenvolupar la
diagnosi i que esdevingui elements estratègics. En concret, vam posar de manifest la
necessitat de:
 Consolidar un espai de referència per als joves que ajudi a la cohesió municipal i a
promoure una cultura participativa que faciliti la implicació en la vida de Vilassar de
Dalt.
 Promoure un model de cooperació entre les diferents àrees i serveis que
desenvolupen polítiques que incideixen en els joves i faciliti el treball transversal.

3.1.3. Objectius
Com indica la Guia per elaborar la diagnosi del pla local de joventut (ACJ, 2011),
l’objectiu fonamental d’una diagnosi és aconseguir que l’anàlisi efectuat generi un
coneixement del punt de partida que permeti orientar de manera eficaç el disseny del
propi pla local i la concepció de les polítiques que hi estan associades.
En conseqüència, la present diagnosi ha estudiat tant la realitat juvenil com les
polítiques públiques que afecten a la joventut del municipi, focalitzant els tallers
propositius amb agents clau i amb joves en les qüestions prioritzades per part del nucli
dinamitzador.
Tanmateix també s'han tingut en compte els altres àmbits de la vida dels joves com són
l'educació, el treball, els hàbits saludables, la mobilitat o l'habitatge a l'hora de revisar la
documentació, dissenyar les eines del treball de camp, analitzar la informació i fer les
recomanacions per al disseny del nou pla.

3.1.4. Univers d’estudi
La diagnosi del Pla Local de Joventut de Vilassar de Dalt analitza la realitat de la
població de 16 a 29 anys, tal i com estableix el Pla Nacional de la Joventut de
Catalunya (PNJCat).
3.1.5. Fases de treball
3.1.5.1. Fase preliminar
La fase preliminar comença el 3 de juliol de 2017 amb la reunió d’inici de servei.
L’entrevista exploratòria que s’hi duu a terme amb la tècnica de joventut de
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l’Ajuntament permet efectuar una primera recollida d’informació i planificar el procés
de diagnosi.
3.1.5.2. Sessió nucli dinamitzador
El nucli dinamitzador del present treball es va reunir el 28 de setembre de 2017 per
acordar els agents que hi participarien en la diagnosi, analitzar els punts forts i febles
del Pla Local de Joventut 2013 – 2016, establir les prioritats estratègiques de la
diagnosi, agendar les diferents fases i les dates del treball de camp i identificar els
principals documents a tenir present per al desenvolupament de la diagnosi.
En el marc d’aquesta sessió de treball, on hi van participar l'equip tècnic i polític de
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i l'equip tècnic de la Fundació Pere Tarrés, es va
acordar que les dues prioritats estratègiques del procés de treball ja mencionades:
 Consolidar un espai de referència per als joves que ajudi a la cohesió municipal i a
promoure una cultura participativa que faciliti la implicació en la vida de Vilassar de
Dalt.
 Promoure un model de cooperació entre les diferents àrees i serveis que
desenvolupen polítiques que incideixen en els joves i faciliti el treball transversal.

3.1.5.3. Diagnosi quantitativa i revisió de documentació
Aquesta fase de treball iniciada a finals de setembre ha permès recopilar informació
estadística de diferents fonts secundàries sobre Vilassar de Dalt i, més concretament,
sobre la realitat sociodemogràfica de la població de 16 a 29 del municipi. En concret,
s’han analitzat les següents fonts d’informació:
 Padró continu de l’Institut d’Estadística de Catalunya
 Servei d'Indicadors i Estadística del Departament d’Ensenyament
 Observatori de Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
 Programa Hermes de la Diputació de Barcelona
 Observatori del Desenvolupament Local del Maresme
 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya
 Altres dades obtingudes a través de la revisió documental i que són orientadores en
alguns aspectes d'interès per a la diagnosi.

Per a la revisió de la planificació existent s’han analitzat els següents 10 documents:
1. Pla local de Joventut, 2013- 2016
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pla d’Actuació Municipal, 2015 -2019
Projecte Educatiu de Vilassar de Dalt, 2012
Pla de Prevenció de Drogodependències, 2011-2014
Pla Municipal d’Actuació per la Igualtat de gènere, 2011 -2014
Reglament de Participació Ciutadana
Memòria Social del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), 2012
Pla d’Accessibilitat Municipal, 2016
Pla Local de Seguretat Viària, 2016 -2019
Pla Estratègic de Turisme de Vilassar de Dalt, 2015 -2019

Finalment, indicar que també s’han revisat les pàgines webs de l’Ajuntament amb
l’objectiu d’identificar els programes i actuacions adreçades a la població jove i
complementar la informació obtinguda durant les sessions del treball de camp.
3.1.5.4. Treball de camp
La tasca de revisió documental ha anat acompanyada amb tècniques d’investigació
participatives per explorar en profunditat tant aquelles temàtiques que han estat
prioritzades pel nucli dinamitzador com la resta d'àmbits que incideixen en la vida
d’aquest col·lectiu. D’acord amb els principis de participació i d’integralitat, aquest
aprofundiment es duu a terme mitjançant tècniques qualitatives i quantitatives.
En relació a les tècniques qualitatives, s'han realitzat 3 grups de discussió i 2 tallers
propositius entre els mesos d'octubre de 2017 i gener de 2018. En concret, s'ha
realitzat 1 grup de discussió amb joves de 16 a 17 anys, 1 grup de discussió amb joves
de 18 a 29 i 1 grup de discussió amb personal tècnic de serveis públics d'àmbits que
incideixen en les polítiques juvenils com és joventut, salut, ocupació, serveis socials,
habitatge, policia local o personal de la biblioteca. Els 2 taller participatius han estat 1
amb el personal tècnic, d’una banda, i 1 amb persones joves de 16 a 29 anys:
Aquestes espais han estat dissenyats en col·laboració amb la tècnica municipal de
joventut i no s’empreen només per posar idees o propostes en discussió, sinó que
serveixen també per recollir informacions ulteriors sobre l’estat de la joventut i de les
polítiques juvenils.
Pel que fa a les tècniques d’investigació quantitatives, s'ha dissenyat una enquesta
on-line adreçada a totes les persones d'entre 16 a 29 anys que viuen a Vilassar de Dalt
. El treball de camp s'ha realitzat entre el 4 de desembre de 2017 i el 14 de gener de
2018 i han participat un total de 235 persones tant residents a Vilassar de Dalt com en
d’altres municipis de la comarca, però que realitzen els estudis a la vila. A l'annex I es
pot consultar la fitxa tècnica de l'enquesta. Els principals resultats de l’enquesta online es poden consultar al capítol 3 i els complets a l’annex II.
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3.1.5.5. Fase analítica i d’elaboració
La fase d’anàlisi i d’elaboració és una fase transversal que abraça gairebé tota la
diagnosi. L’anàlisi de la informació recollida comença efectivament després de la sessió
del nucli dinamitzador, que permet obtenir una primera comprensió del context local i
planificar les etapes de recollida d’informació. A partir d'aquesta, s’analitzen en
profunditat els documents proporcionats per la persona referent local, es duu a terme
una recerca estadística i s’elabora la diagnosi sociodemogràfica. Aquesta fase enllaça
amb el disseny del treball qualitatiu i quantitatiu i l'anàlisi de la informació recollida als
grups de discussió, als tallers propositius i mitjançant l'enquesta. Tota la informació
recollida al llarg d'aquestes fases és analitzada i agrupada per àrees temàtiques
vinculades als reptes polítics que el grup motor ha prioritzat. Sols en aquest moment
comença efectivament l’elaboració del document que acabarà exposant la diagnosi.
3.1.6. Quadre sintètic de les tècniques emprades per a la recollida d’informació
Taula 1. Tècniques de recollida d'informació emprades i assistents
Tècnica de recollida d'informació

Descripció

Data

Sessió nucli dinamitzador

2 assistents

28/09/2017

Grup de discussió personal tècnic

12 assistents

24/10/2017

Grup de discussió joves menors d'edat

3 assistents

09/11/2017

Grup de discussió joves majors d'edat

2 assistents

09/11/2017

Taller propositiu personal tècnic

9 assistents

19/12/2017

Taller propositu joves menors i majors d'edat

4 assistents

18/01/2017

Enquesta a la joventut

235 participants

04/12/2017 -14/01/2018

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés

3.1.7. Estructura
El document de diagnosi es divideix en set capítols. Primerament, la introducció
emmarca l’elaboració de la diagnosi en el context local i planteja la metodologia
emprada per a la seva elaboració. Acte seguit, un segon capítol on s’analitzen les
principals dades sociodemogràfiques relatives a la població jove de Vilassar de Dalt. El
tercer, el quart, cinquè i sisè capítol configuren la diagnosi pròpiament dita, analitzant
la situació de la joventut a partir dels resultats de l’enquesta realitzada i les sessions
de participació, així com de la revisió documental. Addicionalment, a partir de la
informació produïda s’ha elaborat un mapa dels actors i un mapa de recursos
identificats.
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Finalment, a les conclusions, s’incorpora una síntesi de les qüestions principals
abordades durant les sessions grupals, incloent-hi les propostes d’abordatge que
orienten i faciliten la fase posterior de disseny del Pla Local de Joventut.

3.2. La població jove a Vilassar de Dalt
En aquest capítol s'analitzen dades estadístiques de diferents fonts secundàries amb
l'objectiu de quantificar el nombre de persones que hi ha al municipi de Vilassar de
Dalt i conèixer les característiques sociodemogràfiques i necessitats d'aquestes.
3.2.1. Aproximació a la població de Vilassar de Dalt
Vilassar de Dalt és un municipi ubicat a la comarca del Maresme a 26 km de Barcelona i
compta amb una població de 8.953 habitants (2016).
Al llarg dels darrers disset anys, el conjunt de la població de Vilassar de Dalt ha
crescut de manera constant passant de 7.484 als 8.953 habitants actuals. Només al
2016 el nombre d’habitants s’ha vist lleugerament reduït respecte a l’any anterior
(0,1% de decreixement).
Gràfic 1. Evolució de la població de Vilassar de Dalt (2000-2016)

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2016. Idescat.
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El 50,7% de la ciutadania de Vilassar de Dalt són dones, una percentatge similar a la
distribució de la població segons sexe de la comarca, la demarcació de Barcelona i el
conjunt de Catalunya.
Taula 2. Comparativa de la població de Vilassar de Dalt segons sexe, 2016
Homes

Dones

Total

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Vilassar de Dalt

4.411

49,3

4.542

50,7

8.953

100

Maresme

218.291

49,4

223.214

50,6

441.505

100

2.704.771

48,8

2.837.909

51,2

5.542.680

100

3.697.368

49,2

3.825.228

50,8

7.522.596

100

Demarcació
Barcelona

de

Catalunya

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2016. Idescat.
Lectura horitzontal

En relació a l’edat, com s’observa a la següent taula, el gran gruix de la població es
troba en la franja de 15 a 64 anys (65,9%), seguit pels menors de 0 a 14 anys (16,1%) i
la població de 65 a 84 anys (15,1%). Es tracta d’uns percentatges força similars a la
resta de territoris de referència.

Taula 3. Comparativa de la població de Vilassar de Dalt segons edat, 2016
Demarcació
Barcelona

de

Vilassar de Dalt

Maresme

Catalunya

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

De 0 a 14 anys

1.440

16,1

72.367

16,4

860.320

15,5

1.180.054

15,7

De 15 a 64
anys

5.903

65,9

291.786

66,1

3.657.989

66,0

4.963.265

66,0

De 65 a 84
anys

1.354

15,1

65.480

14,8

863.106

15,6

1.158.651

15,4

De 85 anys i
més

256

2,9

11.872

2,7

161.265

2,9

220.626

2,9

Total

8.953

100

441.505

100

5.542.680

100

7.522.596

100

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2016. Idescat.

Mitjançant la piràmide d’edat de la població de Vilassar de Dalt es pot conèixer i
analitzar detalladament quina és la seva estructura. S’observa, doncs, que aquesta
piràmide té la forma característica pròpia d’un país desenvolupat, on la major part
de la població està concentrada en les edats adultes, concretament entre els 35 i els
49 anys i on els joves (persones d’entre 15 i 29 anys) representen el 13,8% del total
de la població.
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Gràfic 2. Piràmide d’edat de la població de Vilassar de Dalt, 2016

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2016. Idescat.

Pel que fa a la nacionalitat de la població de Vilassar de Dalt, el 94,9% de la ciutadania
té nacionalitat espanyola i només 459 persones són estrangeres. Aquestes persones
es concentren majoritàriament en les edats compreses entre els 30 i els 54 anys.
Gràfic 3. Població de Vilassar de Dalt per nacionalitats, 2016

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de partir del Padró continu, 2016 Idescat.
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Ampliant la visió d’aquestes mateixes dades per analitzar la composició de la població a la
resta de territoris s’observa, primerament, que Vilassar de Dalt té un percentatge de gent
espanyola superior a la comarca, la demarcació i al conjunt de Catalunya (89,3%, 87,3% i
86,4% respectivament).
Així mateix, pel que fa a la nacionalitat de la població estrangera del municipi, el pes de la
persones vingudes de la resta de la UE és inferior (1,4%) en comparació al Maresme (2,3%),
Barcelona (3,0%) i Catalunya (3,7%). Un altre element a destacar fa referència a la població
amb nacionalitat de països d’Àfrica, on a Vilassar de Dalt només representa l’1,3% mentre
que al Maresme és el 4,6%, a la demarcació de Barcelona el 2,9% i el 3,8% a Catalunya.

Taula 4. Nacionalitat de la població de Vilassar de Dalt, Maresme, Barcelona i Catalunya, 2016
Espanyola

Resta UE

Resta
d’Europa

Àfrica

Amèrica
del Nord

Amèrica
del Sud

94,9

1,4

0,6

1,3

0,5

Maresme

89,3

2,3

0,6

4,6

Demarcació
de Barcelona

87,3

3,0

0,8

Catalunya

86,4

3,7

0,9

Vilassar
Dalt

de

Âsia
i
Oceania

Base

1,1

0,2

8.953

0,5

1,6

1,0

441.505

2,9

1,1

2,6

2,4

5.572.734

3,8

0,9

2,4

1,9

7.522.596

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2016. Idescat.
Lectura horitzontal

Per finalitzar l’anàlisi sociodemogràfica de la població de Vilassar de Dalt es presenten quatre
indicadors d’edat fonamentals: índex d’envelliment, índex de sobreenvelliment, índex de
dependència global i índex de reemplaçament. Darrerament, l’envelliment s’ha convertit en un
element clau a tenir en compte tant per les conseqüències demogràfiques que comporta com
les de caràcter econòmic.
Primerament, la taxa d’envelliment mostra com l’envelliment de la població de Vilassar de
Dalt, el Maresme, la demarcació de Barcelona i Catalunya l’any 2016 és intens, amb xifres
semblants que evidencien una presència major de població de 65 anys o més en relació a la
població menor de 15 anys. En concret, a nivell municipal, hi ha 112 persones de 65 anys o més
per cada 100 joves de menys de 15 anys. Una presència lleugerament superior a la situació de
la comarca (106,9%) i lleugerament inferior a la realitat de la demarcació de Barcelona
(119,1%) i del conjunt de Catalunya (116,9%).

L’índex de sobreenvelliment representa el pes de la població major de 75 anys i
d’aquella major de 85 anys dins el percentatge total de la població de 65 o més anys.
Tanmateix, calcular aquest índex per dues franges d’edat diferents permet veure els
fluxos de mortalitat en aquestes edats avançades.
Les persones de més de 75 anys representen pràcticament el 47% de la població
d’edat avançada a Vilassar de Dalt. Una dada una mica inferior al percentatge que
representa aquesta població al Maresme (47,8%), Barcelona província (49,9%) i
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Catalunya (50%). En canvi, les dades als quatre territoris analitzats són pràcticament
idèntiques pel que fa a la població més gran de 85 anys, la qual representa gairebé un
16% del col·lectiu de 65 anys o més. Es detecta, doncs, una mortalitat elevada en
aquests 10 anys de diferència –entre els 75 i els majors de 85 anys– on passen de
representar la meitat de la població d’edat avançada a representar només un terç
d’aquesta.
El tercer element que informa de la situació d’edat de la població és l’índex de
dependència global. Aquest analitza la càrrega de les persones que no són dependents
productivament per raons demogràfiques (edat) sobre les persones que se suposa que
les han de sustentar amb la seva activitat productiva.
Quant a la dependència dels quatre territoris analitzats, existeix una situació de
dependència prou similar entre aquests, que es troben al voltant del 54%.
Finalment, s’analitza la capacitat de la població econòmicament activa de reemplaçarse, mesurant la relació entre la població propera a la jubilació (d’entre 60 i 64 anys) i la
població propera a incorporar-se al mercat laboral (d’entre 15 i 19 anys). A Vilassar de
Dalt el reemplaçament de la població activa no està garantit. Per cada 100 habitants
de 15 a 19 anys hi ha 123 persones d’entre 60 i 64 anys. S’observa la mateixa
tendència a nivell comarcal, provincial i català, ja que en els propers anys també
entraran menys joves al mercat de treball que persones es jubilaran, tot i que
aquests tres territoris no tenen un índex tan elevat.

Taula 5. Comparativa indicadors d’edats a Vilassar de Dalt, el Maresme, Barcelona i Catalunya, 2016
Taxa
d’envelliment
%

Índex
de
sobreenvelliment
75 anys i més
%

Índex
de
sobreenvelliment
85 anys i més
%

Índex
de
dependència global
dependència global
%

Índex
de
recanvi de la
població
%

Vilassar de Dalt

111,8

46,9

15,9

54,1

123,3

Maresme

106,9

47,8

15,3

53,8

117,0

Demarcació de
Barcelona

119,1

49,9

15,7

53,8

117,3

Catalunya

116,9

50,0

16,0

53,9

116,3

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2016. Idescat.

3.2.2. Aproximació a la població jove de Vilassar de Dalt
Vilassar de Dalt té empadronades un total de 1.142 persones que tenen entre 16 i 29 anys, el
que representa el 12,8% del conjunt de la població.
Si es compara la taxa de població jove de Vilassar de Dalt amb el conjunt de la comarca del
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Maresme, la demarcació de Barcelona i Catalunya, s’observa com el pes d’aquesta franja
d’edat al municipi és lleugerament inferior a la de la resta de territoris analitzats.
Taula 6. Comparativa de la població juvenil a Vilassar de Dalt, el Maresme, Barcelona i Catalunya, 2016
Vilassar de Dalt

Maresme

Demarcació
Barcelona

Població total

8.953

441.505

5.542.680

7.522.596

Població jove
(16-29 anys)

1.142

59.684

775.507

1.056.779

Taxa de població
jove
12,8
13,5
14,0
%
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2016. Idescat.

de

Catalunya

14,0

La població de Vilassar de Dalt ha crescut de forma suau i constant en els darrers disset anys.
Tanmateix, l’evolució de la població jove ha seguit una tendència contrària. En concret, la
població de 16 a 29 anys s’ha vist disminuïda en 543 persones al 2016 respecte l’any 2000.

Gràfic 4. Evolució de la població juvenil (16 a 29 anys) i de la població total a Vilassar de Dalt (2000-2016)

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu. Idescat.

Quan s'analitza com ha evolucionat la taxa de població jove al llarg d'aquests anys a la resta de
territoris de referència, s’observa que aquest decreixement ha estat generalitzat. Tanmateix, la
pèrdua de població de 16 a 29 anys ha afectat més a Vilassar de Dalt que als altres territoris.
Com s’observa a la següent taula, l’any 2000 la taxa municipal era lleugerament superior a la
comarcal, provincial i el conjunt de Catalunya, però a partir del 2003-2004 el percentatge de
joves es redueix més que als altres tres territoris analitzats i des d’aquell moment sempre es
troba per sota.
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Taula 7. Evolució de la taxa de la població jove a Vilassar de Dalt, Maresme, Barcelona i Catalunya (2000-2016)
Vilassar de Dalt

Maresme

Demarcació de Barcelona

Catalunya

%

%

%

%

2000

22,5

22,0

21,7

21,4

2001

21,7

21,6

21,3

21,1

2002

21,4

21,2

20,9

20,8

2003

20,4

20,6

20,6

20,5

2004

19,4

20,1

20,0

20,0

2005

18,1

19,5

19,5

19,5

2006

16,8

18,8

18,8

18,9

2007

16,7

18,0

18,1

18,2

2008

15,0

17,3

17,5

17,8

2009

14,5

16,6

17,0

17,2

2010

14,3

16,0

16,3

16,4

2011

13,6

15,3

15,6

15,8

2012

13,1

14,7

15,1

15,2

2013

13,2

14,3

14,6

14,7

2014

13,0

13,9

14,2

14,4

2015

12,7

13,7

14,0

15,1

2016

12,8

13,5

14,0

14,0

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu. Idescat.

Aquest comportament diferencial de Vilassar de Dalt respecte a la comarca del Maresme, la
demarcació de Barcelona i Catalunya també s’observa quan s’analitza la variació interanual de
les persones de 16 a 29 anys. El municipi segueix un patró completament diferent a la
tendència dels altres territoris i no és fins al 2015 que, per primer cop, s’observa una
tendència similar, encara que al 2016 la pèrdua de població jove és més marcada. Cal veure
en els proper anys si el comportament s’assimila al dels altres territoris analitzats o evoluciona
de forma diferent.
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Gràfic 5. Taxa de variació interanual de la població juvenil (16 a 29 anys) de Vilassar de Dalt, Maresme, Barcelona
i Catalunya (2001-2016)

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2016. Idescat.

3.2.2.1. Característiques sociodemogràfiques de la població jove de Vilassar de Dalt
Si s’analitza la població juvenil segons l’edat i el sexe, s’observa que el grup d’edat amb un
major nombre de joves és aquell entre els 20 i els 24 anys (423 persones), la qual cosa
representa el 37% de la població jove. Per contra, els joves d’entre 16 i 19 anys són els menys
nombrosos (372 persones), el 30,4% de la població jove.

Taula 8. Població de 16 a 29 anys per edat i sexe a Vilassar de Dalt (2016)
Homes (%)

Dones (%)

Total (%)

De 16 a 19 anys

30,2

30,5

30,4

De 20 a 24 anys

36,4

38,1

37,0

De 25 a 29 anys

33,7

31,4

32,6

Total

585

557

1.142

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2016. Idescat.

Respecte a les diferències entre sexes, tot i l’equilibri entre homes i dones de 16 a 29 anys de
Vilassar de Dalt, el pes d’ells és lleugerament superior que el d’elles (51,2% i 48,8%
respectivament). Aquesta presència de homes és encara més gran a la franja de 25 a 29 anys
ja que, en aquest cas, representen el 53%. Pel que fa a la franja majoritària, entre els 20 i els 24
anys, el pes dels homes i dones s’equilibra (49,9% i 50,1%, respectivament).
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Gràfic 6. Població de 16 a 29 anys per edat i sexe a Vilassar de Dalt, 2016

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2016. Idescat.

El pes de la població estrangera entre les persones joves és mínim (7,5%). En concret,
és gaire bé la meitat que a la comarca (14,8%) i una tercera part que a la demarcació
de Barcelona (20%) i al conjunt del país (21,1%).
Gràfic 7. Nacionalitat de la població de 16 a 29 anys de Vilassar de Dalt, 2016

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2016. Idescat.

A continuació s’analitza la procedència de la població juvenil de Vilassar de Dalt segons
continents. En aquest cas, es mostren dades de la població de 15 a 29 anys ja que
l’Idescat no facilita aquestes dades pel tram 16-29 anys.
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Aquestes persones tenen, principalment, nacionalitats de la resta de la Unió Europea
(1,9%), de l’Àfrica (1,8%) i d’Amèrica del Sud (1,5%). De fet, és a la franja més gran de
la joventut, de 25 a 29 anys, on hi ha una major presència de persones amb
nacionalitat no espanyola (9,7%).
Taula 9. Procedència de la població juvenil de Vilassar de Dalt, 2016
Espanyola

Resta
UE

Resta
d’Europa

Àfrica

Amèrica
del Nord

Amèrica
del Sud

De 15 a 19
anys

95,5

1,6

0,2

1,4

--

De 20 a 24
anys

92,0

1,9

0,7

1,9

De 25 a 29
anys

90,3

2,4

1,3

Total

92,7

1,9

0,7

Âsia
i
Oceania

Base

1,1

0,2

442

0,7

2,4

0,5

423

2,2

1,9

1,1

0,8

372

1,8

0,8

1,5

0,5

1.237

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2016. Idescat.
Lectura horitzontal

3.2.2.2. Nivell d’estudis i fracàs escolar
Pel que fa a la formació de la població de 16 a 29 anys no és possible estimar la seva
distribució perquè el Cens de població i habitatges de l’Institut Nacional de
d’Estadística del 2011 no facilita dades correctes sobre el nivell d’instrucció de la
població d’aquesta franja d’edat del municipi.
Altrament és important incloure els diferents resultats de l’alumnat que s’avalua de
l’ESO i analitzar la quantitat de joves que aconsegueixen superar i obtenir l’educació
secundària obligatòria. Totes aquestes dades del total d’alumnat dels diferents nivells
territorials analitzats es poden observar en la següent taula.
Taula 10. Avaluació dels alumnes 4t de l’ESO a Vilassar de Dalt, el Maresme, Barcelona i Catalunya curs, 20142015
Alumnes
avaluats

Es graduen al
Es graduen al mes
S'ha
mes
de
de juny
certificat
setembre

Vilassar de Dalt

89

70

13

2

4

Maresme

3.869

2.628

817

192

232

Demarcació de Barcelona

48.908

33.632

9.365

2.738

3.173

Catalunya

66.681

45.714

12.782

3.753

4.432

expedit Hauran
repetir

de

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de
l'Ensenyament. Curs 2015-2016

Centrant-nos en les dades del municipi de Vilassar de Dalt, primerament és necessari
destacar que aquesta diferenciació segons sexe no té gaire rellevància informativa
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perquè els nivells són prou semblant entre homes i dones. Tot i això, tenint en compte
el total de 89 alumnes que s’avaluen, gran part aconsegueix graduar-se al mes de juny
(70) i al setembre (13). D’altra banda, a uns quants se’ls expedirà el certificat (2)
mentre que un altres no aconseguiran promocionar-se i hauran de repetir (4).
Gràfic 8. Avaluació alumnes 4t de l’ESO segons sexe i total a Vilassar de Dalt, curs 2014-2015

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades del Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística.
Estadística de l'Ensenyament. Curs 2015-2016

El fracàs escolar és un concepte definit des de diverses perspectives, ja sigui la
psicopedagogia, la sociologia o la psicologia. Al seu torn, existeixen diverses teories
sobre quins són els factors que determinen l’èxit i el fracàs escolar, i quin és el seu pes
relatiu. Factors que van des del nivell formatiu dels pares, especialment de la mare,
fins als trets i dispositius que té el propi sistema docent, passant per l’entorn cultural
de l’alumnat, entre d’altres.
Com es pot observar en la taula següent, en el curs 2014-2015 1 a Vilassar de Dalt la
taxa general de fracàs escolar a l'ESO va ser del 6,7% dels estudiants de 4t d'ESO. Es
tracta d’una taxa sis punts inferior a la registrada al conjunt de Catalunya (12,3%) i
fins a cinc punts inferior a la de la comarca del Maresme (11%).
D’aquesta manera, a partir de la taxa també es pot extreure la taxa d’estudiants
graduats. Aquesta taxa està per sobre de la mitjana catalana i de qualsevol dels altres
territoris analitzats (93,3%).
Taula 11. Alumnat de 4t d’ESO segons resultat i càlcul del fracàs escolar a Vilassar de Dalt, el Maresme, Barcelona
i Catalunya, curs 2014-2015

1

La taxa de fracàs escolar es calcula sobre l’alumnat matriculat al curs anterior, en
en aquest cas al curs 2013/2014.
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Vilassar de Dalt

Maresme

Demarcació
Barcelona

Catalunya

Alumnat
Avaluats

89

3.869

48.908

66.681

Graduats

83

3.445

42.997

58.496

No graduats que s'han avaluat

6

424

5.911

8.185

Taxes (%)
% d’alumnat que no aprova
6,7
11,0
12,1
12,3
l’ESO*
% d’alumnat que sí supera
93,3
89,0
87,9
87,7
l’ESO
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística
de l'Ensenyament. Curs 2014-2015

En canvi, pel que fa a la taxa de graduació al 2n de Batxillerat, la taxa del curs 2013-14 és del
64,5% al municipi de Vilassar de Dalt, una xifra molt per sota de la dada comarcal (81,2%) i
catalana (83,8%). Aquesta és una tendència que s’ha repetit de forma majoritària en la última
dècada, tot i que hi ha cursos en els quals Vilassar de Dalt ha mostrat una taxa més elevada.
Taula 12. Alumnat de 2n de Batxillerat segons taxa de graduació a Vilassar de Dalt, el Maresme, i Catalunya, curs
2013-2014
Vilassar de Dalt

Maresme

Catalunya

Taxes (%)
% d’alumnat que si es gradua

64,5

81,2

83,8

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme. Curs
2013-2014

3.2.2.3. Atur
Inicialment, i per tenir una visió més general, es detalla a continuació l’evolució de
l’atur registrat dels quatre territoris analitzats des de l’any 2008.
S’observa com en tots els territoris les persones aturades van anar en augment durant
els primers 6-7 anys, arribant al punt màxim l’any 2014 on al municipi de Vilassar de
Dalt van registrar-se 583 persones. Durant els anys posteriors, el nombre de persones
aturades registrades disminueix (392 l’any 2017), però no s’aconsegueix recuperar els
nivells de 2008 on les persones en situació d’atur eren 301.

Taula 13. Evolució de l’atur registrat a Vilassar de Dalt, el Maresme, Barcelona i Catalunya, 2008-2017
Vilassar de Dalt

Maresme

Demarcació de Barcelona

Catalunya

Juny 2008

301

20.073

238.719

311.422

Juny 2009

398

30.093

371.206

488.247
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Juny 2010

442

33.713

418.019

554.261

Juny 2011

491

35.290

434.688

576.394

Juny 2012

559

38.280

465.691

615.576

Juny 2013

581

38.402

465.810

617.288

Juny 2014

583

35.779

429.433

570.214

Juny 2015

511

32.383

383.563

510.947

Juny 2016

442

28.863

337.979

450.060

Juny 2017

392

25.202

294.567

391.388

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l’Observatori de Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies (2008-2017)

Gràficament, s’observa com fins l’any 2013 la taxa d’atur registrada va en augment,
arribant al 18% en el cas del global de Catalunya i la demarcació de Barcelona, mentre
la taxa comarcal rondava el 20% i el 15% al municipi. Durant els anys posteriors al
2013, la taxa d’atur registrat disminueix recuperant uns nivells similars als de l’any
2008, l’any següent de l’esclat de la crisi econòmica. Cal destacar que les dades
municipals són, sense excepció, més baixes que les registrades al conjunt de la
comarca, demarcació i en el global de Catalunya.

Gràfic 9. Evolució de la taxa d’atur registrat a Vilassar de Dalt, el Maresme, Barcelona i Catalunya, 2008-2017

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades del Programa Hermes (2008-2017)

A continuació s’analitza l’atur registrat tenint en compte els grups d’edat de la població
del municipi per tal d’observar quin pes tenen i si s’observen diferències entre
territoris. Així, les persones aturades registrades de Vilassar de Dalt són
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majoritàriament persones adultes, ja que la població jove (16-29 anys) només
representa un 8,7% del total. Es tracta d’un percentatge inferior al que s’observa a
nivell comarcal, provincials i català.
Gràfic 10. Atur registrat per grups d’edat a Vilassar de Dalt, el Maresme, Barcelona i Catalunya (desembre 2016)

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades del Programa Hermes (2017)

Posant èmfasi només en l’atur del conjunt de la població de Vilassar de Dalt, s’observa
com a desembre de l’any 2016 i expressant les dades amb en termes absoluts, el grup
d’edat amb major nombre de persones aturades registrades és aquell entre els 55 i
els 64 anys d’edat (74 persones), mentre que el menor nombre es troba en la franja
d’edat de 16 a 24 anys (14 persones). També és oportú esmentar que hi ha 23
persones d’entre 25 i 29 anys que estan registrades a l’atur. Cal dir, a més, que el
nombre de persones aturades registrades va augmentant a mesura que l’edat
augmenta. Així doncs, es pot considerar que existeix una relació positiva entre
aquests dos factors: a major edat, més nombres de persones aturades.
Taula 14. Atur registrat segons grups d’edat a Vilassar de Dalt (desembre 2016)
Atur registrat desembre 2016

%

Menys de 20

4

0,9

De 20 a 24

10

2,4

De 25 a 29

23

5,4

De 30 a 34

43

10,2

De 35 a 39

38

9,0

De 40 a 44

48

11,3
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De 45 a 49

63

14,9

De 50 a 54

56

13,2

De 55 a 59

74

17,5

De 60 a 64

64

15,1

Més de 64

0

0,0

Total

423

100,0

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades del Programa Hermes (2017)

L’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme presenta la taxa d’atur registrat
de la població jove (16-24 i 25-34 anys) de Vilassar de Dalt i el Maresme l’any 2015.
Així, mentre l’atur de la població 16-24 anys al municipi és del 7,4%, al conjunt del
Maresme puja fins al 17%. Pel que fa a la població jove d’entre 25 i 34 anys, l’atur de
Vilassar de Dalt és del 10,4% i al Maresme del 13,2%.

Pel que fa a l’atur registrat segons el sexe, s’observa com les dones representen un
nombre major dins del total de persones aturades. Amb la dada registrada el mes de
desembre de l’any 2016, s’observa la mateixa dinàmica en els quatre territoris
analitzats.

Taula 15. Atur registrat segons sexe, a Vilassar de Dalt, el Maresme, Barcelona i Catalunya
(desembre 2016)
Catalunya

Demarcació de
Maresme
Barcelona

Vilassar de Dalt

Homes

45,8

45,3

45,3

45,4

Dones

54,2

54,7

54,7

54,6

Total
persones aturades

453.645

330.725

29.069

423

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades del Programa Hermes (2017)

Centrant la mirada en les dades municipals i analitzant les 423 persones aturades de
Vilassar de Dalt segons la seva edat, s’observa que existeix un equilibri entre els
homes i dones d’entre 16 i 29 anys registrades a l’atur (51,4% d’homes i 48,6% de
dones). Globalment, hi ha més dones que homes en situació d’atur i aquest fet es deu
sobretot al major pes d’elles en els aturats d’entre 55 i 64 anys, on, a més d’un
augment general del nombre d’aturats, les dones se situen al capdavant.
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Taula 16. Atur registrat segons grups d’edat i sexe, a Vilassar de Dalt (desembre 2016)
Homes
%

Dones
%

Total d'aturats

Menys de 20

75,0

25,0

4

De 20 a 24

40,0

60,0

10

De 25 a 29

52,2

47,8

23

De 30 a 34

44,2

55,8

43

De 35 a 39

36,8

63,2

38

De 40 a 44

54,2

45,8

48

De 45 a 49

44,4

55,6

63

De 50 a 54

51,8

48,2

56

De 55 a 59

47,3

52,7

74

De 60 a 64

34,4

65,6

64

Més de 64

*

*

*

Total

45,4

54,6

423

Total 16-29

51,4

48,6

37

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades del Programa Hermes (2017)

Pel que fa a la taxa d’atur registrat dels joves entre 16 i 34 anys, que relaciona el
nombre de persones aturades registrades amb el nombre persones actives registrades,
s’observa que aquest indicador ha seguit una evolució a la baixa des de l’any 2012.
Tot i seguir una tendència molt similar, la taxa de la comarca del Maresme ha viscut un
descens més pronunciat que la taxa catalana, passant del 20% al 14% d’atur en quatre
anys.
Gràfic 11. Evolució de la taxa d’atur anual registral dels joves de 16 a 34 anys, al Maresme, Catalunya (2016)

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l’Observatori del Desenvolupament Local del Maresme (2016)
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Per finalitzar aquest apartat sobre l’ocupació juvenil, indicar que el Servei Local
d’Ocupació de Vilassar de Dalt ha donat d’alta com usuàries d’aquests recurs a 81
persones entre els mesos de gener i novembre de 2017. D’aquestes persones, el 8,6%
tenen menys de 20 anys i el 24,7% entre 20 i 29 anys.
A continuació es detalla el nivell acadèmic i país origen d’aquestes 27 persones d’entre
16 i 29 anys.
Taula 17. Nivell acadèmic de la població de 16 a 29 anys donada d’alta al Servei Local
d’Ocupació de Vilassar de Dalt durant el 2017 (desembre 2017)
%
Formació pendent d’homologació

7,4

Certificat d’estudis primaris

14,8

Graduat escolar/ Batxillerat elemental/ESO

25,9

Batxillerat/ Cicle Grau Mitjà

29,63

Llicenciatura/ Enginyeria/Grau

22,2

Total persones 16-29 anys

27

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades facilitades pel Servei Local d’Ocupació de Vilassar de
Dalt, 2017

Taula 18. Pais origen de la població de 16 a 29 anys donada d’alta al Servei Local d’Ocupació de
Vilassar de Dalt durant el 2017 (desembre 2017)
%
Pais no especificat

85,2

Pais africà

7,4

Pais d’Amèrica Central i Amèrica del Sud

7,4

Total persones 16-29 anys

27

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades facilitades pel Servei Local d’Ocupació de Vilassar de
Dalt, 2017

3.2.2.4. Altres dades de la població jove de Vilassar de Dalt
En aquest apartat es recullen altres dades d’interès sobre hàbits relacionats amb la
salut mental, hàbits saludables i l’habitatge que han estat localitzades durant la revisió
documental.
 Salut mental

A Catalunya hi ha 54 centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) que donen servei
a una població de referència de 1.394.109 persones. Un d’aquests centres, el CSMIJ de
Mataró, va dirigit a un total de 54.230 persones, grup en el qual s’hi troba la població
de Vilassar de Dalt.
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Al llarg de l’any 2015, el conjunt de CSMIJ de Catalunya van atendre un total de
70.521 persones, el que suposa que un 5,1% de la població menor de 18 anys de
referència. En el cas del CSMIJ de Mataró, el percentatge és lleugerament inferior
(4,4%). Pel que fa a la intensitat de l’atenció per als menors de 18 anys, també
s’observa una major intensitat en el global de Catalunya, ja que la mitjana de visites
anuals que va realitzar cada persona atesa durant l’any 2015 va ser de 4,4 al CSMIJ
de Mataró i de 5,8 al total de centres del país.
L’edat mitjana a la qual els menors de 18 anys acudeixen per primera vegada a un
CSMIJ va ser de 10 anys, pràcticament idèntica a la de Mataró. D’altra banda, un
69,2% dels pacients de tots els centres es troben en seguiment. En el cas del CSMIJ de
Mataró el percentatge és lleugerament inferior (64%)
Finalment, al voltant del 80% de totes les persones menors ateses a un centre de salut
mental infantil i juvenil de Catalunya té prescripció farmacèutica, una dada idèntica a
la de Mataró.

Taula 19. Persones ateses als Centres de salut mental infantil i juvenil, al CSMIJ Maresme i al global de Catalunya,
2015
CSMIJ - Mataró

Total CSMIJ Catalunya

Població de referència

54.230

1.394.109

Persones ateses

2.393

70.521

Persones ateses (%)

4,4

5,1

Total de visites

10.467

412.163

Visites per persona atesa

4,4

5,8

Edat mitjana de la primera visita de la població atesa

9,7

10,0

Pacients en seguiment (%)

64,0

69,2

Persones ateses amb prescripció farmacèutica (%)

80,0

79,7

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (2015)

Per tal d’oferir una imatge propera a la realitat, s’han seleccionat els principals
diagnòstics que es tracten als CSMIJ: trastorns per dèficit d’atenció, trastorns mentals
greus i trastorns de l’espectre autista.
A Mataró, el més habitual de tots ells és el trastorn per dèficit d’atenció i
hiperactivitat (TDAH), que suposa un 32% del total de persones ateses (23% en el
total de CSMIJ). El següent diagnòstic més freqüent és el dels trastorns mentals greus,
que es diagnostiquen a un 20% de les persones ateses (12% en el global de centres de
Catalunya). En tercer lloc, un altre diagnòstic que suposa un volum important de les
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persones ateses és el trastorn de l’espectre autista (TEA), que pateixen un 19% dels
menors atesos (un 9,4% del total de CSMIJ).
Taula 20. Persones ateses als Centres de salut mental infantil i juvenil pels trastorns més freqüents, al CSMIJ
Maresme i al global de Catalunya, 2015
CSMIJ – Mataró
%

Total CSMIJ Catalunya
%

Transtorns per dèficit d'atenció

32,0

23,0

Transtorns mentals greus

20,0

12,0

Transtorns de l'aspecte autista

19,2

9,4

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (2015)

 Hàbits relacionats amb la Salut dels alumnes de 4t d’ESO

L’enquesta realitzada a 98 alumnes de 4t d’ESO durant el curs 2016-2017 permet
conèixer una sèrie de dades sobre hàbits relacionats amb la salut. A continuació es fa
una relació d'aquestes dades
Consum de substàncies addictives






El 39% ha fumat algun cop i l’edat d’inici són els 13,9 anys
22 joves (el 22,4%) són fumadors habituals i el 45,8% fuma de forma habitual
Hi ha relació directa entre consum de tabac i si algun membre de la llar fuma
El 68% ha begut alguna vegada i l’edat d’inici són els 13,9 anys
El 31% ha consumit alguna vegada altres substàncies addictives i l’edat d’inici són
els 14,2 anys

Salut, estat d’ànim i relacions amb els altres








El 24% tenen un estat d’ànim negatiu
El 90,7% té una bona i molt bona percepció de la seva salut
El 25% ha patit situacions de Riures o insults a l'escola/institut o de camí cap a
l'escola/institut davant d’un 20% que hi ha participat.
El 18% han patit o ha participat en situacions de rebuig o marginació (mateix
percentatge per a les dos posicions)
El 31,7% ha patit maltractament físic o psicològic. L’espai on més s’han donat els
casos és a l’institut.
El 19,7% de les noies han patit assetjament sexual. El 0% dels nois n’han patit. El
6,2% del total l’han patit al carrer, el 2,1% a l’escola/institut i l’1% a casa.
Les noies pateixen més maltractament psicològic que els nois. 41,3% i 17,1%
respectivament

Lleure


El 96% practica esport
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Les activitats per a divertir-se que fan amb més freqüència són: escoltar música
(per al 65,4%), utilitzar les xarxes socials (per al 57%) i mirar la televisió (per al
42,9)

Alimentació





El 17% no esmorza abans de sortir de casa ni a mig matí
El 92% no realitza cap tipus de dieta
El 30,9% dels nois consideren que no tenen un pes adequat
El 42,3% de les noies consideren que no tenen un pes adequat

Sexualitat







El 20% ha mantingut relacions sexuals amb penetració i l’edat d’inici són els 14,89
anys
El 63% mantenen relacions sexuals amb penetració de tant en tant o diversos
cops per setmana
El 10,6% han fet servir elles o la seva parella la píndola del dia després
El 10,4 han quedat embarassades ho han deixat embarassades la seva parella
El 94,7% han utilitzat el preservatiu com a mètode anticonceptiu, el 15,9% la
píndola anticonceptiva, el 15,9% la marxa enrere i el 5,1% no n’ha utilitzat cap
El 21% es consideren bastant incapaços o totalment incapaços de comprar
preservatius. El 32% de les noies es consideren incapaces o totalment incapaces
de comprar-ne.

Mobilitat i seguretat viària




El transport majoritàriament utilitzat és el cotxe, 90% l’utilitzen sempre o sovint.
El segon l’autobús, el 57% l’utilitzen sempre o sovint.
El 62% no utilitza casc quan circula en bicicleta.
El 23% ha tingut un accident que hagi comptat amb atenció mèdica en l’últim
anys.

Altres dades





El 31% del total té dificultat per seguir el curs.
El 47% que consumeixen cànnabis regularment tenen dificultat per seguir el curs.
El 28% que no estan afectats pel maltractament escolar tenen dificultat per seguir
el curs, davant del 50% dels que en són víctimes i 49% que són agressors.
Percepció de l’entorn de l’1 (molt dolenta) al 10 (molt bona):







Convivència amb els veïns: 7,4
Seguretat: 7,2
Estat del barri: 7
Serveis i equipaments propers: 6,9
Qualitat acústica: 6,8
Circulació de vehicles motoritzats: 6,7
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Qualitat del medi ambient: 6,6
Mobilitat: 5,6
Espai públic adaptat pels joves: 4,3

 Habitatge

La Memòria social del POUM de Vilassar de Dalt (2013) és el document que té per
objectiu valorar i justificar les necessitats socials d’accés a l’habitatge protegit i a
d’altres tipus d’habitatge assequible per part dels diferents col·lectius que requereixen
una atenció específica, com són els joves. Aquesta memòria recull com annex les dades
sobre un estudi realitzat l’any 2008 sobre les necessitats d’habitatge públic. Tot seguit
es destaquen les principals dades a tenir present













El 88% dels entrevistats consideren molt (68,4%) o bastant interessant (19,5%) que
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt faci promocions d’habitatge públic. Els ciutadans i
ciutadanes que responen amb major mesura són els de 30 a 44 anys i els residents a la
Zona 2 i zona 3 (urbanitzacions).
Segons l’opinió de la majoria dels entrevistats (el 81,9%) el tipus d’habitatge públic que
hauria de promoure l’Ajuntament en primer lloc són les de Règim Especial, per llars
amb ingressos inferiors a 23.000€.
El col·lectiu que es considera prioritari per tal que l’Ajuntament reservi part dels
habitatges públics és el dels joves (més de la meitat dels entrevistats diu que s’haurien
de reservar en primer lloc habitatges públics per menors de 35 anys).
L’habitatge de lloguer amb opció a compra és la tipologia d’habitatge que l’Ajuntament
hauria de promoure en primer lloc: sis de cada deu entrevistats respon en aquest
sentit.
Tres de cada quatre entrevistats opina que és molt o bastant positiu que es faci
habitatge públic en règim de lloguer dotacional.
Tres de cada deu entrevistats manifesten interès per adquirir un habitatge públic: un
15,2% de propietat, un 13,8% de lloguer amb opció de compra i més minoritàriament
de lloguer (2,4%) o lloguer assistit (0,9%).
Els joves de 18 a 29 anys són els més interessats en accedir a un habitatge públic
(només el 13,2% d’aquesta franja d’edat té pis de propietat): el 30% voldrien un pis en
propietat, un 36,4% de lloguer amb opció de compra i un 7,1% de lloguer.

3.3. Principals resultats de l’enquesta a la joventut de Vilassar de Dalt
Aquest capítol recull les respostes obtingudes a través del qüestionari autoadministrat
mitjançant l’aplicació Googleform i en el que han participat 235 persones d’entre 16 a
29 anys que viuen a Vilassar de Dalt o què treballen i/o estudien en aquest municipi.
Si tenim en compte que el nombre de persones de 16 a 29 anys residents a la població
ascendeix a 1.142, podem concloure que els resultats que a qui es presenten tenen un
marge d’error de +6,5. A l’Annex I es pot consultar la fitxa tècnica.
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Les dades es mostren en funció del total de la població, així com en funció dels trams
d’edat de 16 a 19 anys i de 20 a 29 anys. Aquestes dues franges d’edat han estat els
elements que s’han tingut en compte a l’hora calcular el pes de cada enquesta i
ponderar-la. Així mateix, a l’hora de comentar les diferents taules s’han tingut en
compte principalment els resultats globals (total de la població) i si hi ha diferències
estadísticament significatives pel que fa als residus corregits segons els dos trams
d’edat. En algun cas, també s’ha comentat algun element que, encara que no és
estadísticament significatiu, s’ha considerat que té un valor tant per a la diagnosi com
per al disseny del nou pla.
Finalment, indicar que a l’hora de seleccionar quines qüestions incorporar en aquest
capítol s’ha tingut en compte diferents elements. A continuació es detallen aquests
segons els diferents blocs que estructuren el capítol.


Punts forts i febles de Vilassar de Dalt: Aquestes respostes esdevenen un bon
de partida per conèixer quins són els aspectes positius i negatius que
consideren que té la vila per a la joventut.



Coneixement i valoració del Servei de Joventut i les seves activitats: Aquest
bloc permet conèixer quin és el grau de coneixement d’aquest servei i de les
activitats que es desenvolupen, així com l’opinió que té la població jove
d’aquestes.



Participació. La millora de la participació juvenil és un dels temes prioritzats per
part del nucli dinamitzador. D’aquesta forma, s’han inclòs totes aquelles
preguntes que fan referència a la participació en entitats i activitats de
voluntariat. També es mostra la percepció pel que fa a la possibilitat de
participar en la presa de decisions d’aquelles qüestions municipals que els
afecten i el grau de coneixement del Consell Municipal de Joventut.



Situació residencial i expectatives d’emancipació: Finalment, aquest bloc permet
conèixer a quina edat els agradaria emancipar-se, si creuen que es podran quedar a
viure a Vilassar de Dalt i quin és per a elles el principal problema que tenen a l’hora de
trobar pis o casa.

Els resultats de les preguntes no incorporades en aquest capítol es poden consultar a a
l’annex II, Resultats complets de l’Enquesta a la Població Jove de Vilassar de Dalt 2017
(EPJV2017).
3.3.1. Valoració dels punts forts i febles de Vilassar de Dalt
Els tres aspectes millor valorats per part de la població jove de Vilassar de Dalt són el
Servei de Joventut (29,5%), les característiques pròpies de la vida al poble com és la
tranquil·litat, la seguretat o el bon ambient entre el veïnatge (26,7%) i el teixit
associatiu de la vila (24,5%).
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Taula 21. Aspectes positius que té Vilassar de Dalt per als joves segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

31,9

21,7

29,5

16,7

28,3

26,7

*

34,5

24,5

Equipaments i espais públics

18,0

3,9

11,1

Preocupació per la joventut i per a què hi
participi

17,0

--

8,0

Ubicació/comunicació/accessibilitat

5,1

7,7

7,5

--

3,9

2,8

4,1

--

1,9

Festa Major

*

--

*

Oferta educativa

*

--

*

189

20

209

Servei de Joventut (espai, activitats,
personal)
Característiques del poble (tranquilitat,
seguretat, proximitat, bon ambient, etc.)
Teixit associatiu

Oferta oci i cultura
Comerços

Respostes

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.Pregunta amb resposta múltiple, suma més de 100%.
* Hi ha menys de 3 casos.

Pel que fa als aspectes negatius, l’element que més destaca és la manca d’activitats
d’oci i lleure per a la joventut (26,8%), seguida de la manca d’espais d’oci (17,7%) i les
dificultats de mobilitat amb el transport públic (17,6%).
Indicar que són les persones de 20 anys o més les que indiquen major varietat
d’aspectes negatius.
Taula 22. Aspectes negatius que té Vilassar de Dalt per als joves segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Poques activitats d'oci i lleure per a la
joventut

20,3

29,6

26,8

Manca d'espais d'oci per a la joventut

16,4

18,2

17,7

*

23,7

17,6

*

15,8

12,7

12,3

11,3

11,6

22,8

3,4

9,3

--

11,3

7,9

Incivisme/comportaments de risc

10,0

3,4

5,4

Equipaments i espais públic (poca oferta,
dèficiencies en les instal·lacions, etc.)

8,2

3,4

4,9

Manca de comerços

Mobilitat/transport públic
Característiques pròpies del poble (poca
gent jove, orografia, etc.)
Poca difusió/comunicació de les activitats
dirigides a la joventut
Poca valoració i/o reconeixement dels
joves
Habitatge

7,1

3,4

4,5

Poca implicació/participació per part de
la joventut

*

3,4

2,9

Altres

--

7,9

5,8

189

20

209

Respostes

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017..Pregunta amb resposta múltiple, suma més de 100%.
* Hi ha menys de 3 casos.
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3.3.2. Coneixement i valoració del Servei de Joventut de Vilassar de Dalt i les seves
activitats
En aquest apartat es mostra el grau de coneixement del Servei de Joventut de la vila i
de les activitats adreçades a les persones joves que es desenvolupen, així com la
valoració que fan d’aquestes.
Un dels primers aspectes a tenir present és el fet que 6 de cada 10 joves no coneixen
el Servei de Joventut de Vilassar de Dalt. A més a més, existeix una relació entre el
coneixement i l’edat de les persones. Les persones més joves són les que menys
coneixen el Servei, mentre que aquelles de 20 anys o més presenten un major
coneixement d’aquest recurs.
Taula 23. Coneixement del Servei de Joventut de Vilassar de Dalt segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Sí

18,6

49,6

38,0

No

81,4

50,4

62,0

Base

210

25

235

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.

A la major part de les persones que no coneixen el servei els agradaria que
l’Ajuntament els informés sobre aquest recurs (77,7%). En concret, són les persones
del tram superior a les que més els agradaria tenir aquesta informació. Mentre que
dins de les persones que indiquen que no es troben principalment la joventut de 16 a
19 anys.

Taula 24. Agradaria que l’Ajuntament els informés sobre el Servei de Joventut segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Sí

60,7

94,8

77,7

No

39,3

5,2

22,3

Base (no coneixen el Servei de Joventut)

171

13

184

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.

Encara que el Servei de Joventut sigui poc conegut entre la població, aquelles que ho
coneixen fan una valoració positiva d’aquests i de les activitats que es realitzen. Tot i
que no hi ha diferències significatives, les persones d’entre 20 a 29 anys no només són
les que més el coneixen sinó que també són les que es mostren més crítiques i fan una
valoració negativa, centrant els seus comentaris en el fet que no els hi van donar la
resposta que esperaven quan han fet ús d’aquest.
Taula 25. Valoració del Servei de Joventut de Vilassar de Dalt segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

90,0

82,6

84,5

Valoració positiva amb matissos

*

--

*

Valoració negativa

--

17,4

14,3

Base (coneixen el Servei de Joventut)

29

10

39

Valoració positiva

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
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* Hi ha menys de 3 casos.

Assenyalar que encara que el Servei de Joventut no és conegut per la població jove
de Vilassar de Dalt, aquestes persones sí que coneixen les activitats que aquest
realitza. Així, només el 12,4% de la població jove indica que no coneix cap de les
activitats adreçades a la joventut que es realitzen al municipi.
En concret, l’activitat més coneguda és l’Espai Jove (62,4%), seguit del Fútbol els
divendres (41%), Castanyada terrorífica (39%), Converses en anglès (39,1%) i Punt
d’Informació Juvenil (38%). Mentre que la menys coneguda és l’Efecte Jove (7,4%).
Taula 26. Activitats adreçades a la joventut que coneixen segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Espai Jove

75,4

54,3

62,4

Fútbol els divendres

40,1

41,6

41,0

Castanyada terrorífica

30,4

44,6

39,2

Converses en anglès

37,0

40,4

39,1

Punt Informació Juvenil

19,9

49,4

38,3

Fitness els divendres

29,9

29,6

29,7

Corresponsals

34,3

20,6

25,8

Estiu Jove

29,8

18,8

23,0

Anem per feina

4,0

30,5

20,5

No en conec cap

11,6

12,9

12,4

Efecte Jove

18,3

*

7,4

Respostes

686

92

778

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017. Pregunta amb resposta múltiple, suma més de 100%.
* Hi ha menys de 3 casos.

Tot i conèixer les activitats adreçades a la joventut del municipi, són poques les
persones que han participat en aquestes. De fet, 4 de cada 10 joves indiquen que no
ha participat en cap, sent la categoria que aplega més respostes.
Centrant-nos en les activitats, aquelles que han comptat amb un major percentatge
de participació són l’Espai Jove (24,5%) i el Fútbol els divendres (19,9%). Mentre que
on hi hagut menys participació es troben les Converses en Anglès (3,0%) i l’Efecte Jove
(2,7%). Aquestes dues activitats només han comptat amb persones d’entre 16 i 19
anys. Una situació esperada en el cas de l’Efecte Jove, ja va adreçat a la població
d’entre 14 i 16 anys.
Taula 27. Activitats adreçades a la joventut que han participat segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

No he participat a cap

50,7

38,6

43,2

Espai Jove

27,3

22,7

24,5

Fútbol els divendres

6,8

27,8

19,9

Anem per feina

*

26,7

16,9

Punt Informació Juvenil

*

22,8

15,4

7,8

16,8

13,4

Corresponsals
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Estiu Jove

11,2

12,8

12,2

Castanyada terrorífica

10,4

9,8

10,0

Fitness els divendres

10,8

7,8

8,9

Converses en anglès

7,8

--

3,0

Efecte Jove

7,2

--

2,7

Respostes

300

50

350

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017. Pregunta amb resposta múltiple, suma més de 100%.
* Hi ha menys de 3 casos.

A continuació es presenta una classificació dels comentaris recollits pel que fa a la
valoració d’aquestes activitats segons si és positiu, positiu però amb elements a
millorar i si és negatiu. Fruit d’aquesta recodificació, podem concloure que 6 de cada
10 joves fan una valoració positiva de les activitats adreçades al seu col·lectiu, encara
que hi ha aspectes que es poden millorar. Les propostes de millores passen per la
possibilitat d’ampliar l’oferta i que connecti amb les diferents franges d’edat que
inclou la joventut i no només amb els menors d’edat, millorar la difusió i incorporar
la participació dels joves. Precisament, les persones que fa una valoració negativa
(34,5%) destaquen que no els agraden o motiven perquè van adreçades a la gent més
jove.
En aquest cas, també hi ha una relació entre valoració i edat. Així, les persones més
joves són les que fan els comentaris més positius, mentre que les persones de 20 anys i
més es mostren més crítiques.

Taula 28. Valoració de les activitats adreçades a la joventut
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Valoració positiva

69,8

50,6

56,7

Valoració positiva amb matissos

16,3

3,6

8,7

Valoració negativa

14,0

45,8

34,6

Base

210

25

235

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 casos.

3.3.3. Participació
Dins d’aquest apartat es mostren els resultats de les preguntes que fan referència a la
participació de la joventut de Vilassar de Dalt en entitats i activitats de voluntariat.
També es mostra la percepció que tenen aquestes persones pel que fa a la
possibilitat de participar en la presa de decisions d’aquelles qüestions municipals que
els afecten i el grau de coneixement del Consell Municipal de Joventut. En definitiva,
elements clau a tenir present a l’hora de desenvolupar un nou model de participació.
3.3.3.1. Participació en entitats i activitats de voluntariat
6 de cada 10 joves de Vilassar de Dalt participen en alguna entitat, ja sigui de forma
habitual o esporàdicament. Es tracta d’una dada superior a la que mostra l’Enquesta a
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la Joventut de Catalunya 2012, la qual indica que el 46,2% de joves col·labora,
participar o és membre d’alguna associació o col·lectiu.
Tanmateix, hi ha una relació entre participar en un entitat i l’edat i són les persones
més gran les que més hi participen. Mentre que en el cas de les persones de 16 a 19
anys la dades s’inverteixen i només 3 de cada 10 hi participen.
Taula 29. Participació en alguna entitat segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Sí (suma habitualment i
esporàdicament)

34,4

75,6

61,0

Sí, habitualment

25,7

59,1

47,2

Sí, esporàdicament

8,7

16,5

13,8

No, en cap

63,8

24,3

38,9

Base

210

25

235

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.

La major part de les persones col·laboren amb entitats que es troben al municipi de
Vilassar de Dalt (72,9%), tot i que hi ha persones que es desplacen a Barcelona i, en
menor mesura, a altres municipis de la comarca.
Taula 30. Municipis on es troben les entitats segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Vilassar de Dalt

73,0

72,9

72,9

Altres municipis del Maresme

25,1

5,1

9,6

*

35,1

27,8

Barcelona
Altres territoris

*

--

*

Base (participen en alguna entitat)

77

17

94

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017. Pregunta amb resposta múltiple, suma més de 100%
* Hi ha menys de 3 respostes

El principal motiu pel qual les persones no participen en cap entitat és el fet que no
els interessa (72,3%), especialment en el cas de les persones d’entre 20 a 29 anys. En
canvi, entre els joves de 16 a 19 anys també té significació estadística el fet de no
disposar de temps per a aquesta participació.
Taula 31. Motiu per no participar en cap entitat segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

No m’interessa formar part de cap entitat

60,5

100

72,3

No tinc temps

18,6

--

12,9

11,6

--

7,7

7,0

--

5,2

*

--

*

128

5

133

M’agradaria estar a una entitat, però no
conec les entitats de Vilassar de Dalt
M’agradaria estar a una entitat, però no
m’interessen les que hi ha a Vilassar de
Dalt
Altres
Base (no participen en cap entitat)
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 respostes
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La meitat de la població jove de Vilassar de Dalt (50,9%) participa en alguna activitat
de voluntariat de forma habitual o esporàdicament. En aquest cas, és pot inferir que
es tracta d’una taxa força superior a les dades que mostra l’Enquesta d’Usos del Temps
del 2011. En concret, en aquesta recerca es posa de manifest que el 14,9% de la
població menor de 25 anys ha participat en activitats de voluntariat durant el darrer
mes i el 12,5% en el cas de les persones d’entre 25 i 44 anys. En el cas de Vilassar de
Dalt, i com passa amb la participació en entitats, són les persones de 20 a 29 anys les
que més realitzen aquesta activitat, mentre que 8 de cada 10 persones d’entre 16 i
19 anys no ho fa. Tanmateix, continua sent una taxa superior a la que presenta
l’Enquesta d’Usos del Temps.
Taula 32. Participació en alguna activitat de voluntariat segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Sí (suma habitualment i
esporàdicament)

18,8

70,2

50,9

Sí, habitualment

8,7

53,5

36,6

Sí, esporàdicament

10,1

16,7

14,2

No, en cap

81,2

29,8

46,1

Base

210

25

235

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.

Aquestes activitats de voluntariat també es realitzen principalment al municipi de
Vilassar de Dalt (71,3%), tot i que hi ha persones que es desplacen a Barcelona i, en
menor mesura, a altres municipis de la comarca. .
Taula 33. Municipis on es realitzen les activitats de voluntariat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

76,0

70,5

71,3

Barcelona

--

38,1

33,1

Altres municipis del Maresme

*

5,5

6,6

Altres territoris

*

-

*

Base (participen en alguna entitat)

40

15

55

Vilassar de Dalt

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017. Pregunta amb resposta múltiple, suma més de 100%
* Hi ha menys de 3 respostes

Finalment, destacar que dos són els principals motius pels quals les persones no
participen en activitats de voluntariat: el fet que no els interessa (38%) i que no
saben que fer per realitzar un voluntariat (30,4%). En aquest cas no hi ha diferències
significatives en funció de l’edat.
Taula 34. Motiu per no participar en activitats de voluntariat segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

No m’interessa fer voluntariat

44,6

25,9

38,0

M’agradaria fer voluntariat, però no
conec que hauria de fer

26,8

37,0

30,4

No tinc temps

14,3

25,9

18,2

M’agradaria fer voluntariat, però no
m’interessen les activitats que es
realitzen a Vilassar de Dalt

10,7

11,1

11,1

*

--

*

Altres
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Base (no participen en cap activitat de
voluntariat)
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 respostes

169

8

177

3.3.3.2. La participació juvenil en la presa de decisions
La major part de la població jove considera que a Vilassar de Dalt la joventut no té la
possibilitat de participar en les decisions que els afecten (54%). Tot i que no hi ha
diferències significatives, es tracta d’una sensació més intensa entre les persones més
joves.
Taula 35. Consideren que a Vilassar de Dalt la joventut té la possibilitat de participar en les decisions que els
afecten segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Sí

41,4

48,7

46,0

No

58,6

51,3

54,0

Base

210

25

235

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 respostes

Quan se’ls pregunta perquè consideren que no tenen aquesta possibilitat, 4 de cada 10
persones indiquen que és perquè l’Ajuntament no fomenta la participació. Aquesta
visió és especialment significativa en el cas de les persones de 20 a 29 anys. En canvi,
entre les persones més joves, l’aspecte que més destaquen és el fet que no se’ls
valora prou per la condició de joves.
Taula 36. Consideren que tenen no possibilitat de participar en les decisions que els afecten segons edat
Des de l’Ajuntament no es fomenta la
participación
No existeixen prous d’espais/mecanismes
de participació
No s’informa als joves de la possibilitat
de participar
No se’ns valora les nostres opinions per
la nostra condició de joves
Altres
Base (consideren que no tenen la
possibilitat de participar)
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 respostes

De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

21,2

49,1

38,0

18,2

20,0

20,0

12,1

18,2

16,0

42,4

--

15,4

*

12,7

9,8

95

11

106

Per contra, l’argument que més destaquen les persones que consideren que sí que
tenen la possibilitat de participar en les decisions que els afecten és que
l’Ajuntament té en compte la seva opinió (46,3%), seguit del fet que existeixin espais
i mecanismes de participació (23,2%). En aquest cas, no hi ha diferències estadístiques
significatives en funció de l’edat.
Taula 37. Motiu pel qual consideren que tenen la possibilitat de participar en les decisions que els afecten segons
edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total
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Ajuntament té en compte l’opinió dels
joves
Existència d’espais/mecanismes de
participació
Existein un teixit associatiu que permet la
participación
Els joves tenen dret a participar
Altres
Base (consideren que tenen la possibilitat
de participar)
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 respostes

48,0

45,5

46,3

20,0

25,0

23,2

12,0

15,9

13,8

16,0

6,8

11,0

*

6,8

5,7

77

10

87

A la gran majoria de la joventut de Vilassar de Dalt li agradaria participar en les
decisions de l’Ajuntament que els afecten (79,7%). Aquestes, però, mostren
divergència en les vies per fer-ho. Al 42,4% li agradaria que fos a través de consultes
puntuals, al 35,1% a través d'un grup de joves organitzat i al 2,2% a títol individual.
Assenyalar que són les persones de la franja de 20 a 29 anys les que es mostren més
favorables a què la participació sigui a través de consultes puntuals.
Cal destacar també que són les persones de 16 a 19 anys les que assenyalen que no
els agradaria participar. Concretament, el 42,3% d'aquestes persones diuen que no
volen participar, davant del 7% en el cas de les persones de 20 a 29 anys. Recordar
que aquesta franja d’edat és, també, la que menys interès mostra en participar en
entitats i activitats de voluntariat.
Taula 38. Agradaria participar en les decisions de l’Ajuntament que us afecten segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Sí (suma de totes les opcions)

57,7

93,1

79,7

Sí, a través de consultes puntuals a la
joventut

22,5

54,8

42,4

Sí, a través d’un grup de joves organitzats

33,8

35,7

35,1

Sí, proposant a títol personal

*

2,6

2,2

No ja que tot i que ens consultin, crec
que no se'ns faria cas

42,3

7,0

20,4

Base

210

25

235

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 respostes

Finalment indicar que hi ha un equilibri entre les persones que coneixen el Consell
Municipal de Joventut de Vilassar de Dalt i les que no (50,1% i 49,9%
respectivament). Tanmateix, i tal i com passava amb el coneixement del Servei de
Joventut, 7 de cada 10 persones entre 16 a 19 anys no el coneixen (72,9%), mentre
que en el cas de les persones de 20 a 29 anys el percentatge s’inverteix i 6 de cada 10
sí que el coneixen.
Taula 39. Coneixement del Consell Municipal de Joventut de Vilassar de Dalt segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Sí

27,1

64,3

50,1

No

72,9

35,7

49,9

Base

210

25

235

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
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* Hi ha menys de 3 respostes

Només 2 de cada 10 persones que coneixen aquest consell han participat en alguna
sessió.
Taula 40. Participació en alguna sessió Consell Municipal de Joventut de Vilassar de Dalt segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Sí

31,6

20,3

22,3

No

68,4

79,7

77,3

57

13

70

Base (coneixen el Consell Municipal de
Joventut)
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 respostes

La major part de persones que no coneixen el Consell Municipal de Joventut
indiquen que els agradaria que l’Ajuntament els informés sobre aquest espai de
participació (57,4%). Tanmateix, un cop més, són les persones de 20 a 29 anys les que
mostren més predisposició per tenir informació, mentre que el cas de les persones
de 16 a 19 anys la majoria es mostren contràries.
Taula 41. Agradaria que l’Ajuntament l’informés sobre el Consell Municipal de Joventut segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Sí

43,1

75,6

57,4

No

56,9

24,4

42,6

153

12

165

Base (no coneixen el Consell Municipal de
Joventut)
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 respostes

3.3.4. Situació residencial i expectatives d’emancipació
8 de cada 10 joves de Vilassar de Dalt viuen a la llar familiar. Lògicament, són les
persones més joves les que es troben en aquesta situació residencial, mentre que les
persones de major d’edat presenten altres situacions, com és compartir pis amb les
amistats o viure sols.
Taula 42. Situació residencial segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

100

71,3

82,1

Comparteixo pis amb els amics/amigues

--

22,6

14,2

Visc sol/a

--

6,1

3,7

210

25

235

Visc a la llar familiar

Base
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.

Quan es pregunta a la joventut a quina edat li agradaria deixar la familiar, el 47,2%
indica que entre els 20 i els 25 anys, mentre que el 37,8% diu que entre els 25 i els 30
anys. Cal tenir en compte que aquestes respostes estan fortament vinculades a l’edat
de les persones i al seu desig de fer-ho efectiu, més que a la possibilitat real. D’aquesta
forma, hi ha una relació entre les persones de 16 a 19 anys i indicar amb menys de 20
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anys o entre els 20 i 25 anys. Mentre que en el cas de les persones de 20 a 29 anys la
resposta tendeix a ser entre els 25 i els 30 anys.
Taula 43. Edat a la que els agradaria deixar la llar familiar segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Menys de 20 anys

31,9

--

14,8

Dels 20 als 25 anys

60,9

36,6

47,2

Dels 25 als 30 anys

7,2

63,4

37,8

--

--

--

210

18

228

Mai
Base (viuen a la llar familiar)
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.

Pel que fa a la valoració que fan sobre la possibilitat de quedar-se a viure a Vilassar
de Dalt, el 45% creu que ho podran fer, respecte al 55% que creuen que no. Encara
que no sigui significatiu a nivell estadístic, aquesta distància s’amplia en el tram d’edat
comprès entre els 16 i els 19 anys, amb un 38,6% i 61,4% respectivament. Pel que fa a
les persones de 20 a 29 anys, un 50% considera que sí i un 50% que no.
Taula 44. Percepció de si es podran quedar a viure a Vilassar de Dalt segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Sí

38,6

50,0

45,0

No

61,4

50,0

55,0

Base (viuen a la llar familiar)

210

18

228

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.

7 de cada 10 joves consideren que el principal problema que tenen a l’hora de trobar
pis o casa a Vilassar de Dalt és el preu de l’habitatge. En canvi, el 22% considera que
el principal problema és la manca d’habitatges buits i disponibles.
Taula 45. Percepció de quin és el principal problema dels joves a l’hora de trobar pis / casa a Vilassar de Dalt
segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

El preu de l’habitatge

72,9

68,1

70,0

Manca d’habitatges buits i disponibles

14,3

25,9

21,5

Manca de recolzament administratiu

4,3

6,0

5,5

Desconfiança dels llogaters per la nostra condició
de joves

8,6

--

3,0

Base

210

25

235

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
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3.4. Revisió de la planificació existent
En aquest capítol es presenten els resultats de la revisió de la documentació accessible sobre la
planificació estratègia a Vilassar de Dalt. Aquesta revisió permet identificar els elements clau
que des del Servei de Joventut i la resta d’àmbits incideixen en l’abordatge de la política de
joventut municipal.
En concret, s’han revisat 10 documents per conèixer quins d’aquests tenen previst actuacions
específiques per a la població d'entre 16 i 29 anys i incorporen algun element de diagnosi
que faci referència a la realitat i necessitats d'aquest col·lectiu. També s'ha marcat quin
d'aquests incorporen la participació dels joves en alguna de les fases, en tant que és un dels
reptes del proper Pla Local de Joventut.
Durant la revisió també s'ha analitzat quins documents incorporen el Servei de Joventut en la
diagnosi i/o en el desenvolupament de les seves accions. A més a més, també s'ha analitzat
quins d'aquests documents fan referència a la transversalitat, la interdepartamentalitat i/o el
treball en xarxa entre les diferents àrees com a principis bàsics, en tant que és un dels reptes
del proper Pla Local de Joventut.

Una primera conclusió és el fet que Vilassar de Dalt compta amb una amplia
planificació i bona part d’ella incorpora l’atenció a la població jove. En concret, 6 dels
10 documents (60%) incorporen actuacions específiques adreçades a la joventut. Es
tracte dels següents documents:







Pla Local de Joventut
Programa d’Actuació Municipal
Pla Educatiu de Vilassar de Dalt
Pla de Prevenció de Drogodependències
Pla Municipal d’Actuació per la Igualtat de Gènere
Memòria Social del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

A l’annex III es poden consultar el conjunt d’actuacions previstes en aquests documents.
Així mateix, 5 dels 10 documents revisats (50%) fan referència a la situació que viuen les
persones joves en l'àmbit abordat. En aquest cas, es tracta dels següents documents:






Pla Local de Joventut
Pla Educatiu de Vilassar de Dalt
Pla de Prevenció de Drogodependències
Pla Municipal d’Actuació per la Igualtat de Gènere
Memòria Social del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

En canvi, es detecta poca participació de la població jove en l'etapa de diagnosi, disseny i/o
avaluació de la planificació estratègica. En concret, només 3 dels 10 documents (30%) fa
referència a aquesta participació:



Programa d’Actuació Municipal
Pla de Prevenció de Drogodependències
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Memòria Social del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

La resta de documents no inclouen la participació de la població jove, de manera que un dels
punts abordar amb aquestes àrees és la inclusió en la diagnosi d’aquest col·lectiu i que
proposin actuacions específiques, però sense incloure la participació activa de la joventut. Així
mateix, es posa de manifest la necessitat de promoure espais de participació en la resta
d'àmbits de planificació per als i les joves i/o les entitats que els representen. Uns espais de
participació que s'haurien de tenir en compte tant pel que fa al disseny i elaboració dels plans,
com per al seguiment i avaluació de les accions i actuacions desenvolupades.

La presència del Servei de Joventut de Vilassar de Dalt com un agent a tenir en
compte a l'hora de dissenyar i executar la planificació estratègica és un element que
també es limita a 4 dels 10 documents revisats (40%), els quals han incorporat a
aquest servei en la diagnosi, el desenvolupament i/o l'avaluació del pla. Es tracta del:





Pla Local de Joventit
Programa d’Actuació Municipal
Pla de Prevenció de Drogodependències
Pla Municipal d’Actuació per la Igualtat de Gènere

Finalment, indicar que només 5 dels 10 documents analitzats (50%) fan referència al treball
en xarxa, la transversalitat i/o la coordinació entre diferents àrees municipals, ja sigui com a
principis bàsics o en les accions a desenvolupar. Es tracta del:






Pla Local de Joventit
Programa d’Actuació Municipal
Projectes Educatiu de Vilassar de Dalt
Pla de Prevenció de Drogodependències
Pla Municipal d’Actuació per la Igualtat de Gènere

Per concloure aquest capítol és important destacar que existeixen alguns elements de la
planificació que fa una atenció molt o prou intensiva a la població jove i als agents polítics
interns i d’altres que ho fan una manera més limitada. Tanmateix, també cal destacar que 4
dels 10 documents revisats (40%) no incorporen cap dels elements analitzats. Són:





Reglament de Participació Ciutadana
Pla d’Accessibilitat Municipal
Pla Local de Seguretat Viària
Pla Estratègic de Turisme

La següent taula mostra un resum de la revisió realitzada i, com s’ha indicat anteriorment, a
l'annex III es poden consultar les mesures i accions concretes que fan referència a la població
jove i/o al Servei de Joventut.
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Taula 46. Revisió de la planificació estratègica
Actuacions
específiques
per a la
població de 16
- 29 anys

Diagnosi
població
16 - 29 anys

Participació
dels joves

Incorporació
del Servei de
Joventut

Treball en xarxa

Pla Local de Joventut





X





Programa d’Actuació Municipal



X







Projecte Educatiu de Vilassar de Dalt





X

X



Pla de Prevenció de Drogodependències











Pla Municipal d’Actuació per la Igualtat
de Gènere



X

X





Reglament de Participació Ciutadana

X

X

X

X

X

Memòria Social del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal







X

X

Pla d’Accessibilitat Municipal

X

X

X

X

X

Pla Local de Seguretat Viària

X

X

X

X

X

Pla Estratègic de Turisme

X

X

X

X

X

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de la revisió de la planificació



= incorporen aquest element X = no incorporen aquest element

3.5. Anàlisi de les polítiques de joventut
La funció fonamental del present capítol és identificar les polítiques adreçades a la
joventut d'entre 16 i 29 anys de Vilassar de Dalt, analitzar-les i posar en relleu quines
millores o noves actuacions es poden desenvolupar per a recolzar la ciutadania en un
període del cicle vital durant el qual es produeixen un seguit de transicions clau vers la
vida adulta.
Per a la seva elaboració s'ha fet ús de la informació recopilada durant la revisió
documental, les sessions de diagnòstic i propositives amb l'equip tècnic municipal i la
joventut. Aquesta s'ha estructurat en tres blocs:


Mapa de recursos: polítiques i programes de joventut, on se sintetitzen les diferents
actuacions adreçades a la joventut que compta el municipi.



Anàlisi social de les polítiques i programes de joventut, on s'avaluen aquestes
actuacions i es mostren les principals necessites i propostes de millores detectades
durant la diagnosi.
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Recomanacions sobre els elements prioritzats, on s'apunta com avançar per millorar
el Consell Municipal de Joventut com a base per millorar la participació juvenil i el
treball col·laboratiu entre les àrees i serveis que realitzen accions adreçades a la
joventut.

3.5.1. Mapa de recursos: polítiques i programes de joventut
A continuació es presenta el Mapa de Recursos en el que s’identifiquen els diferents
programes, projectes i actuacions adreçats a la joventut de 16 a 29 anys de Vilassar
de Dalt i es fa una breu explicació d'aquests. Aquest treball parteix de la informació
produïda en la revisió documental i del treball de camp participatiu (sessions grupals
amb tècnics i joves) i permet visualitzar el ventall de recursos amb el que compta el
munipi per acompanyar a la joventut en el seu procés vital.
La informació s'ha estructurat seguint els àmbits treballs definits a l'anterior Pla de
Joventut. En concret, es tracta dels següents àmbits i eixos que els integren:


Cohesió social: Aquest àmbit recull totes les accions adreçades a potenciar la cohesió
social dels joves a Vilassar de Dalt. Dins d’aquest àmbit hi ha dos eixos:
o Vivència sociocultural, on s’integren aquelles accions que es desenvolupen a
Vilassar des d’una perspectiva juvenil i amb la finalitat d’oferir un oci alternatiu
per a aquestes persones.
o Cultura participativa, on s’integren aquelles accions i espais d’interlocució
estables amb l’Ajuntament i la joventut amb la finalitat d’afavorir la implicació
d’aquestes persones.



Autonomia: Aquest àmbit recull totes aquelles accions adreçades a potenciar la un
estil de vida autònoma entre els joves. Dins d’aquest àmbit hi ha dos eixos:
o Emancipació, on s’integren aquelles accions que es desenvolupen per donar
suport als joves durant el procés de presa de decisions per a la configuració del
seu itinerari vital.
o Hàbits saludables, on s’integren aquelles Aquelles accions per millorar la
qualitat de vida, entesa com un estat de benestar físic, mental i social.

Assenyalar que s'han identificar un total de 20 programes, projectes i actuacions
adreçats a la joventut, 8 de l’àmbit cohesió social i 12 a l’àmbit autonomia.
Dins de l'àmbit cohesió social, 6 accions formen part de l'eix "vivència sociocultural" i
2 accions formen part de l'eix "cultura participativa". Mentre que dins de l'àmbit
autonomia, 9 conformen l'eix "emancipació" i 3 l'eix "hàbits saludables".
Gràfic 12. Esquema dels eixos que estructuren l'anterior Pla Local de Joventut i l'anàlisi de les polítiques de
joventut
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Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés

3.5.1.1. Cohesió social
Tot seguit s'exposen les 8 actuacions identificades dins l’àmbit “cohesió social”. En
concret, es recullen 6 accions dins l’eix “vivència sociocultural” adreçades a potenciar
un oci alternatiu i cohesionador per a la joventut i 2 accions dins l’eix “cultura
participativa” adreçades a potenciar la implicació juvenil.
Taula 47. Actuacions adreçades a potenciar la cohesió social
1. Vivència sociocultural
Servei de Joventut

Espai jove

Projecte Centre Obert i Joventut

Treball amb les entitats

Joves en risc d’exclusió
Estiu Jove

Recurs encarregat de donar demandes i necessitats de la joventut del
municipi i garantir els drets dels/les joves en tots els àmbits de la seva vida
perquè arribin a un desenvolupament en plena autonomia com a ciutadans i
ciutadanes de Vilassar de Dalt.
Espai relacional on la joventut pot fer ús de les aules independents, zona de
jocs i tennis taula, futbolí, ordinadors amb accés a internet o videojocs, entre
d'altres activitats.
El Centre Obert i l’Espai Jove realitzen diferents activitats per celebrar les
festes tradicionals, com la Castanyada (túnel del terror), Sant Jordi o Nadal, i
oferir una oferta ludico-educativa en el propi municipi.
Suport i recolzament a les diferents entitats que sol·liciten col·laboració, ja
sigui des de l’organització d’alguna activitat en concret, suport econòmic,
cessió d’espais municipals o col·laboració en les seves activitats.
Projecte adreçat a ajudar als/les joves amb risc d’exclusió i/o vulnerabilitat
social que puguin accedir als recursos i accions que es realitzen des de
joventut i per tant, ajudar-los a la seva reinserció social.
Projecte amb diferents activitats socioculturas durant els mesos d’estiu.

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés

Taula 48. Actuacions adreçades a potenciar la cohesió social (continuació)
2. Cultura participativa
Consell Municipal de Joventut

Efecte Jove

Espai de participació ciutadana com a organisme d’assessorament, consulta,
proposta i participació, sobre qualsevol tema relacionat amb el sector dins
l’àmbit territorial del municipi.
Projecte adreçat a implicar als joves d’entre 14 i 16 anys en la realitat social
del municipi mitjançat un treball per la comunitat i crear espais on aquest
puguin expressar el que realment senten i opinen, donant a conèixer la seva
realitat a la resta de la ciutadania

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés
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3.5.1.2. Autonomia
En aquest apartat es defineixen les 12 actuacions identificades dins l’àmbit
“autonomia”. En concret, s’indiquen les 9 accions que conformen l’eix “emancipació”
i que tenen com a finalitat donar suport i recolzar a la joventut en diferents espais
com és l’accés a l’habitatge, l’èxit educatiu o la transició escola-treball, així com les 3
accions que conformen l’eix “hàbits saludables” i que tenen com a finalitat millorar
el benestar físic, mental i social.
Taula 49. Actuacions adreçades a promoure l’autonomia
1. Emancipació

2

Masoveria Jove

Projecte anem per feina – Inserció
Laboral per als joves

Punt d’Informació Juvenil

Aula d’estudi

Projecte d'habitatge per a joves que consisteix en què l'ajuntament faci un
paper de mediació entre el/la jove i el/la propietari/a per tal que els/les joves
puguin habitar un habitatge desocupat de forma permanent durant un temps
determinat a canvi d'un lloguer social o de realitzar el manteniment de
l'immoble.
Projecte on es dóna suport, assessorament i informació a joves d’entre 16 i 30
anys en la recerca de feina. També els orienten sobre els recursos laborals que
hi ha al seu abast a l’hora d’escollir un itinerari educatiu. Ajuden en les
inscripcions del Programa de Garantia Juvenil, es realitzen atencions a familiars
per orientar de les diverses opcions que existeixen després de l’últim curs de
l’ESO. Es fan sessions orientatives als estudiants de 4t ESO de l’ Institut Jaume
Almera sobre les diferents opcions després de l’ESO. Aquest projecte es treballa
transversalment amb les àrees de Serveis Socials i Promoció Econòmica.
Servei es duu a terme des del mateix espai jove i dóna assessoria, informació i
orientació, suport acompanyament en temes d’ensenyament i d'altres. Els i les
joves que accedeixen aquest servei són la gran majoria adolescents que
busquen assessorament i/o informació dels estudis post-obligatoris i d'altres
estudis com cursos de monitors de lleure, manipulació d'aliments, primers
auxilis, entre d'altres.
Des de l’Espai Jove s’ofereix servei per ajudar als alumnes en els seus deures
escolars. Els joves venen derivats o des de Serveis Socials, Centre Obert i/o IES o
bé accedeixen de forma voluntària. El perfil de joves que accedeixen a l’aula
d’estudi són joves amb dificultats acadèmiques ja sigui per mandra, falta de
seguiment o dificultats cognitives.

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés

Taula 50. Actuacions adreçades a promoure l’autonomia (continuació)
1. Emancipació

Centre obert

Servei de Mobilitat Internacional

Curriculum Obert

2

Servei estable a disposició de la població infantil/juvenil del territori en edats
compreses entre els 10 i els 17 anys; funciona durant el temps no escolar i
possibilita l’educació dels nois/es des d’una perspectiva global i complementària
d’altres institucions educatives a través de la intervenció directa amb els
menors i la família o bé mitjançant entitats i institucions d’educació formal i no
formal.
Servei especialitzat d’assessoria en mobilitat internacional per a joves amb
l’objectiu de millorar i ampliar els recursos que els serveis i equipaments
juvenils posen a l’abast dels joves per tal de facilitar que aquests puguin accedir
a noves oportunitats que els permetin millorar la seva experiència vital a
l’estranger.
Projecte educatiu impulsat per l’IES Jaume Almera i la Regidoria d’Atenció Social
i Educació que està dirigit a alumnes de 4t ESO amb dificultats acadèmiques.

Aquest projecte s'ha tornat a reprendre al 2018.
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Servei d’Orientació i Inserció
Laboral

Servei professionalitzat en què es desenvolupen una sèrie d’accions i activitats
que permeten al usuari rebre suport en la presa de decisions que determinen la
seva trajectòria professional i/o formativa, amb l’objectiu d’aconseguir
l’ocupabilitat de la persona, d’acord amb les seves característiques personals,
aptitud i interessos.

Converses en Anglès

Activitat per practicar, parlar, millorar la llengua anglesa mitjançant la conversa.
2. Hàbits saludables

Consulta Jove

Obre’t a l’Esport

Servei de Psicopedagògic
Municipal

Projecte adreçat a atendre i donar resposta a les inquietuds i els problemes dels
adolescents en relació a la seva salut. Un cop per setmana compten amb un
espai de consulta al IES Jaume Almera i Institució Escolar Sant Jordi.
Activitat d’esport gratuïta que es porta a terme tots els divendres: Futbol de
15:30 a 16:30h, al poliesportiu i Fitness de 16:30 a 17:30h, al poliesportiu.
Aquesta activitat es realitza conjuntament amb el Centre Obert i té com a
objectiu promoure l’activitat esportiva entre els/les joves com a font de salut,
benestar físic, lloc de relació amb altres joves i una alternativa de lleure i
diversió enfront d’altres ofertes que poden semblar més atractives però poden
fer perillar la seva salut i integritat física i mental.
Recurs adreçat a la població escolar del municipi (de 0 a 18 anys) i les seves
famílies amb diferents problemàtiques (psicològiques, pedagògiques ,
mèdiques, familiars o socials ). Coordinació amb altres entitats i tècnics de
l´educació, Serveis Socials, Centre Obert , Mèdics del Municipi o d´altres.

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés

3.5.2. Anàlisi social de les polítiques i programes
A continuació s'exposen les principals necessitats i propostes de millora recollides
durant les sessions de diagnòstic i propositives amb l’equip tècnic municipal i la
joventut.
Aquesta informació també s'ha estructurat seguint els dos àmbits temàtics que
defineix el Pla Local de Joventut 2013- 2017- cohesió social i autonomia- i, quan ha
estat possible, també s’han tingut en compte els eixos que els integren. Aquesta
classificació ha permès que aquesta anàlisi esdevingui una avaluació de les actuacions
realitzades en el marc del darrer pla i identificar els punts de millora per al disseny
del nou Pla Local de Joventut.
Per facilitar la lectura, després de cada àmbit s'ha inclòs una taula resum.
3.5.2.1. Cohesió social
Vivència sociocultural


Ampliar i diversificar l’oferta d’oci i lleure

Un dels punts febles que destaquen les persones joves participants a les sessions és
que s’han desplaçar a altres municipis de la comarca o a Barcelona per gaudir d’una
oferta amplia d’oci i lleure que els agrada, com són les discoteques de Mataró o
centres comercials. Aquestes consideren que les activitats que es realitzen al poble
per a la joventut estan més enfocades als adolescents i/o menors de 20 anys.
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Iniciatives com el Revela’t, el UrbanFest o les activitats de Can Jaumetó són
valorades de forma molt positiva i sol·liciten ampliar l’oferta cultural amb cursos de
fotografia, teatre, exposicions, concerts en petit format, improvisacions o micro obert,
així com facilitar l'obertura de més espais (com bars) que també puguin programar
activitats d’aquest tipus. Tanmateix, des de l'Ajuntament es posa de manifest que
costa molt que els joves participin en activitats adreçades a ells, com l'UrbanFest, i és
un públic més familiar el que acaba assistint.


Millorar la difusió de les activitats que es desenvolupen i tenir en compte les
característiques del públic

Els joves destaquen que no sempre els arriba la informació, ja que els cartells no
acaben de ser l’eina adequada i la major part de vegades ho veuen quan ja ha passat.
De fet, indiquen que la principal font d’informació de les activitats que es realitzen al
municipi és el boca-orella 3 i consideren que caldria una aposta més forta per les
eines 2.0 i tenir en compte com aquestes persones es relacionen actualment amb
aquestes eines. Per donar resposta a aquesta necessitat, s'esta impulsant una nova
pàgina web adreçada als joves.
Tanmateix, a banda de la pròpia web de joventut, l’àrea de Comunicació de
l’Ajuntament indica que el Pla de Xarxesmunicipal esta dirigit al públic en general i a
l’hora de comunicar no es té en compte el grup concret al qual va dirigit el missatge i
la manera amb la que es difon. Són conscients que això és una limitació i volen
replantejar-ho per millorar l'accés a la informació i la comunicació amb els joves, així
com amb la resta de públics.


Trencar els estereotips i fomentar l’accés dels joves als equipaments de la vila

Les persones participants a les sessions del treball de camp han posat de relleu que
tant l’Espai Jove com la Biblioteca són espais que estan estigmatitzats. En el cas de
l’Espai Jove, el fet que comparteixi ubicació i activitats amb el Centre Obert fa que una
part de la població jove no vulgui anar-hi. Mentre que la Biblioteca és percebuda com
una extensió de l’escola, no com un espai lúdic i de relació.
Tot i que els responsables dels dos equipaments han fet accions per trencar aquesta
visió, creuen que han de realitzar més activitats que ajudin a què esdevinguin espais
de referència per a aquestes persones. També indiquen que els propis joves han de
participar en el disseny d’aquestes accions per garantir que es fan activitat que els
motiven i que els conviden a accedir-hi.
Cultura participativa

3

Els resultats de l’enquesta posen de relleu que les principals fonts d’informació són els
amics (52,1%), els cartells i fulletons en paper (42,1%), seguit del Facebook (26,7%). El
16,3% indica que no s’assabenta (Veure Annex II Resultats complets de l'enquesta a la
població jove de Vilassar de Dalt, bloc 6: Servei de Joventut de Vilassar de Dalt)
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Promoure la participació i implicació dels joves

El Servei de Joventut de Vilassar de Dalt ha treballat en els darrers anys per millorar la
participació i implicació de la joventut a través d’iniciatives com el Consell Municipal
de Joventut, l’Efecte Jove o els Corresponsals. Però, una part de la joventut de
Vilassar de Dalt no ho percep de la mateixa forma, tal i com posen de manifest els
resultats de l’enquesta a la joventut (veure punt 3.3 i 3.2). De fet, són les persones
més grans i/o implicades en entitats del municipi les que més destaquen que fora bo
que es fes una aposta real per promoure una cultura participativa entre la joventut i
implicar-la en el disseny i organització de les activitats adreçades al col·lectiu.
Una de les propostes recollides per promocionar la participació juvenil és la de
realitzar activitats als instituts, implicant a les entitats de la vila, així com la
celebració d’una Mostra d’entitats.


Promoure espais de participació i coordinació entre les entitats i l’Ajuntament El
municipi de Vilassar de Dalt compta amb moltes entitats on participen persones joves,
però amb poques entitats juvenils. Tanmateix, es destaca que actualment no hi ha cap
Consell o Taula d’entitats que facilités la coordinació i el treball en xarxa entre
aquestes i amb l’Ajuntament.



Transport públic/mobilitat

A totes les sessions de treball s’ha posat de relleu que la mobilitat en transport públic
és un aspecte a millorar a Vilassar de Dalt. En concret, es destaca que la connexió amb
Barcelona durant el dia és bona gràcies a la línia d'autobús directa, però de nit i durant
els caps de setmana la freqüència baixa. En canvi, desplaçar-se cap a Mataró o altres
municipis de la comarca en transport públic és molt complicat. En aquest sentit, les
dificultats de mobilitat per la comarca fa que la gent prefereixi anar a estudiar o a
treballar a Barcelona que a altres territori.
Pel que fa al transport nocturn, es reclama un servei de bus directe Vilassar de DaltMataró i recuperar l'autobús que anava del municipi a les discoteques de la zona.
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Taula 51. Resum de l'anàlisi de les polítiques cohesió social
Vivència sociocultural
Acció

Ampliació i
diversificació de
l’oferta d’oci i lleure

Avaluació
-

Necessitats de desplaçar-se per gaudir
d’una oferta amplia d’oci i lleures

-

Activitats que es realitzen a Vilassar de
Dalt dirigides principalment als
adolescents i/o menors de 20 anys.
Revela’t, UrbanFest i activitats de Can
Jaumetó són valorades positivament.

Millorar la difusió de
les activitats que es
desenvolupen i tenir
en compte les
característiques del
públic

Trencar els estereotips
i fomentar l’accés dels
joves als equipaments
de la vila

-

-

-

Demanda
-

-

-

Apostar per les eines 2.0 per a la difusió.
Tenir en compte la segmentació de
públics en el Pla de Xarxes.

L’Espai Jove i Centre Obert
comparteixen espai i activitats i una
part de la població no vol anar.
La Biblioteca és percebuda com una
extensió de l’escola
Cultura participativa

Realitzar activitats per ajudar a trencar
aquesta imatge i que esdevinguin espais
de referència.
La joventut participi en el disseny
d’aquestes accions.

No sempre arriba la informació.
Pla de Xarxes municipal dirigit al públic
en general, no segmentat.

Acció

Avaluació

Demanda

Promoure la
participació i
implicació dels joves

-

El Servei de Joventut ha treballat en els
darrers anys per millorar aquest
aspecte, però una part de la joventut
no ho percep de la mateixa forma.

-

Promoure espais de
participació i
coordinació entre les
entitats i l’Ajuntament

-

Millorar el transport
públic

Avaluació

-

Aposta real per promoure una cultura
participativa entre la joventut i implicarla en el disseny i organització de les
activitats adreçades a aquestes persones.
Realitzar activitats als IES implicant a les
entitats del municipi.
Celebrar una Mostra d’Entitats.

Moltes entitats, però poques
- Impulsar la creació d’aquest Consell o
pròpiament juvenils.
Taula d’Entitats.
No hi ha cap Consell o Taula d’entitats
que faciliti la coordinació i el treball en
xarxa entre aquestes i amb
l’Ajuntament.
Transport públic/mobilitat

Acció
-

Ampliar les activitats amb cursos de
fotografia, teatre, exposicions, concerts
en petit format, improvisacions, micro
obert,etc.
Facilitar obertura de més espais (com
bars) que també puguin ajudar a ampliar
l’oferta.

Connexió amb Barcelona és bona
durant el dia, però de nit i els caps de
setmana la freqüència baixa.
Desplaçar-se cap a Mataró o altres
municipis de la comarca és molt
complicat.

Demanda

-

Treballar per millorar la freqüència i la
connexió.
Recuperar l'autobús que anava de
Vilassar de Dalt a les discoteques de la
zona.

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés
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3.5.2.2. Autonomia
Emancipació


Millorar l’accés a l’habitatge

L’accés a l’habitatge per part del joves és una preocupació compartida per totes les
persones que han participat a les sessions. El municipi compta amb molt poca oferta
de lloguer i el que hi ha disponible és molt car. Això està fent que la gent estigui
marxant a altres municipis on l’habitatge és més barat i s’estiguin ocupant cases com
Can Jaumetó. En aquest sentit, tècnics municipals participants a les sessions indiquen
que quan s’analitza la piràmide d’edat del municipi la generació de 25 a 35 anys es
perd (veure punt 2.1).
Per aquest motiu, des de l’Ajuntament s’ha impulsat la comissió de Masoveria Jove
amb el suport de la Diputació de Barcelona i s’ha creat una comissió local amb
personal tècnic i entitats de la ciutat amb l’objectiu de mobilitzar part de l’habitatge
buit i destinar-ho al projecte de Masoveria Jove. També s’està valorant crear
promocions d’habitatge amb dret d’ús a un temps limitat a 5 -15 anys, però encara no
s’ha concretat com es realitzaràAssenyalar que durant la realització de la diagnosi Vilassar de Dalt no comptava amb
un Pla d’habitatge, però s'estava treballant per fer-ho possible i al maig de 2018 s'ha
publicat. Des de la Regidoria de Joventut s'haurà de vetllar per ser un agent clau en la
implementació de les mesures que incideixen en la població de 16 a 29 anys.


Ampliar l’oferta educativa no obligatòria

L'oferta formativa del municipi de Vilassar de Dalt pel que fa a l'educació no obligatòria
és molt limitada. Els joves no poden cursar batxillerat artístic al poble, només es pot
cursar un grau mitjà en gestió administrativa a un centre privat i per a cursar altres
estudis o un grau superior s'han de desplaçar, preferentment a Barcelona.


Millora de les instal·lacions per estudiar i fer treballs en grups

Es valora de forma positiva les millores que hi hagut a les instal·lacions de la Biblioteca,
però sovint hi ha massa soroll. En aquest sentit, els joves participants en les sessions
posen de manifest la necessitat de comptar amb un aula d'estudis on poder fer deures
i treballs en grup i que complementi l'oferta de l'Espai Jove.


Continuar treballar la motivació dels joves i evitar el fracàs escolar

El programa Currículum Obert adreçat a reorientar la formació acadèmica de l’alumnat
realitzant una adaptació del currículum escolar que inclou pràctiques laborals en
dependències municipals, l’adaptació dels continguts escolars establerts a 4rt d’ESO i
la realització de crèdits variables impartits per personal tècnic municipal format en el
camp de la pedagogia i educació social que faciliten als alumnes tant la seva inserció
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laboral com la continuïtat del seu procés personal i formatiu és una iniciativa molt ben
valorada pels professionals de Vilassar de Dalt, ja que permet oferir un
acompanyament integral i adaptat a les necessitats de cada persona i del conjunt i, a la
vegada, també permet detectar situacions de risc. Es demana continuar creient en
aquest programa i ampliar els recursos que es destinen.
Assenyalar que el municipi també compta amb un Centre Obert on hi participen 30
menors d'entre 5è de primària i 4rt d'ESO. A la sessió de tècnics municipals s'indica que
en cas d'ampliar el nombre de places s'optaria per integrar els nois i noies d'edats
inferiors a 5è de primària i no als joves majors de 17 anys.


Accions per a la detecció de situacions de vulnerabilitat i risc entre els joves

La crisi ha fet créixer les problemàtiques socials i de salut mental, també entre els
joves. En aquest sentit, el treball amb les famílies que es realitza des de Serveis Socials
permet detectar aquests casos, però caldria posar en marxa iniciatives que permetin
localitzar a nous joves no vinculats a Serveis Socials. Una de les propostes recollides
és la incorporació de la figura de l'educador/a de carrer que tingui presència en els
parc i espais públics on estan aquestes persones.


Suport a la inserció laboral

Pel que fa a les accions per facilitar la inserció laboral, els professionals posen de manifest la
necessitats d'ampliar l'oferta de tallers i formacions per treballar les habilitats socials i les
competències transversal i que es tinguin en compte les motivacions del jovent. També s'ha
destacat la necessitat de contactar amb les empreses per fer prospecció d’ofertes laborals
adreçades a la població jove i detectar les necessitats d'aquestes empreses, així com
sensibilitzar-les per a què contractin a aquest col·lectiu.


Millorar la difusió dels servei d’orientació i de suport per a la inserció laboral de les
persones joves

Els joves participants a les sessions de treball manifesten que, en general, els serveis
adreçats a la joventut són poc coneguts i que les persones que s’acosten és perquè
sovint tenen germans i germanes gran que en el passat han estat usuàries d’aquests.
Així mateix, aquestes mateixes persones participants en les sessions desconeixen
l’existència d’un espai d'orientació al estudis o del servei de suport i assessorament
per la recerca de feina.
Hàbits saludables


Millorar les accions preventives

A totes les sessions realitzades s'ha posat en relleu que existeix un cert descontrol pel
que fa al consum d'alcohol i de haixix/marihuana a partir del 12 i 13 anys, ja que
l'utilitzen com a element d’acceptació i pertinència al grup quan passen a l'institut.
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Aquest consum augmenta especialment durant els caps de setmana i la Festa Major.
Per aquest motiu, s'ha creat una comissió formada per joventut, salut, cultura,
igualtat, IES Jaume Almera, IE Sant Jordi i policia per tal de poder treballar tant l'abús
del consum de tòxic com el sexisme durant la Festa Major.
En aquest sentit, es destaca que des de l'any 2012 no es dur a terme el Pla de
Drogodependències per falta de tècnic/a, tot i que existeixen iniciatives per treballar la
prevenció del consum i el consum responsable, com el Consulta Jove. Tanmateix,
aquestes iniciatives no acaben de funcionar i es posa de manifest la necessitat
reflexionar sobre com fer-les més efectives i que els joves no se sentin assenyalats si
fan ús d'aquest recurs a l'Institut. De fet, des del Consulta Jove s'ha creat un grup de
treball per avaluar efectivitat del programa i repensar noves vies per treballar
l'assessorament i reconduir hàbits. Una de les propostes recollides per part de les
persones joves és que siguin també gent jove i amb habilitats comunicatives les que
féssin aquestes sessions per facilitar la identificació.
El mateix passa amb les xerrades sobre sexualitat. Les persones joves manifesten que
són massa superficials i poc útils. També voldrien que fossin persones joves i amb
habilitats comunicatives les que expliquessin aquests temes.
Per tal de millorar aquests aspectes torna a aparèixer la figura d'educador/a de carrer,
ja que permetria ser "referent" i crear vincles amb les persones joves per treballar
tant la prevenció com la detecció, donant-li protagonisme a aquestes persones. En
concret, es parla d'una experiència d'un municipi del Llobregat, que no saben
concretar, on els equips de joventut estan formats per equips multidisciplinars
(infermera, advocats, pedagogs, etc.) i això permet treballar tot en qualsevol moment i
no des de xerrades amb experts o especialistes que no són referents per a aquestes
persones.


Accions per millorar l' atenció als joves amb problemes de salut mental

Com donar resposta a les problemàtiques relacionades amb la salut mental és una de les
preocupacions dels professionals que intervenen amb joves de Vilassar de Dalt. En concret,
posen de manifest la necessitat de posar en marxa accions d’assessorament i suport
psicològic específic per aquest col·lectiu i de descentralitzar les consultes de salut per a què
els joves s’apropin i no tinguin por de l’estigmatització si van a la consulta a l’IES.



Promoure la pràctica esportiva entre el jovent

El programa Futbol i fitness els divendres impulsat pel Servei de Joventut i el Centre Obert és
una iniciativa molt bé valorada perquè permet realitzar esports i, a la vegada, millorar la
socialització i altres aspectes com el de la higiene personal. A més a més, des del CAP, a partir
del programa Vida activa per a tota la població, es realitzen preinscripcions socials per fer
esport al Poliesportiu amb una bonificació social de l'Ajuntament.
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Aquest programa de Vida activa està impulsat des d’Esports i s’ofereixen activitats com
natació, futbol sala i fitness adreçades a tota la ciutadania i de forma gratuïta amb l’objectiu de
promoure la inclusió social i els hàbits saludables.
Tanmateix, malgrat aquestes iniciatives i la quantitat d'entitats esportives que hi ha al
municipi, l’equip tècnic assistent a les sessions assenyalen que els joves a partir del 16/17 anys
deixen de practicar esport perquè tenen altres motivacions.

Finalment, indicar que també s'ha recollit la proposta d'ampliar l'Skatepark i que algun
dels parcs estiguin habilitats amb material per fer gimnàstica.
Taula 52. Resum de l'anàlisi de les polítiques autonomia
Emancipació
Acció

Avaluació

Millorar l’accés a
l’habitatge.

-

Ampliar l'oferta
educativa no
obligatòria.

-

Poca oferta de lloguer i el que hi ha
disponible és molt car.
Gent està marxant altres municipi o
ocupant.
Creació de la Comissió Masoveria Jove

Demanda
-

Ampliar l'oferta.
Facilitar l’accés a l’habitatge amb més
ajudes.
Regidoria Joventut tingui un paper actiu
en el desenvolupament del Pla Local
d'Habitatge.

-

Ampliar l'oferta.

Valoració positiva de les noves
instal·lacions de la biblioteca, però hi
ha massa soroll.
Manca espai on estudiar i fer treball en
grups.

-

Ampliar l'oferta d'aula d'estudis.

Al municipi no es pot cursar batxillerat
artístic.
Només es pot estudiar un grau mig de
Gestió administrativa a un centre
privat.

Millora de les
instal·lacions per
estudiar i fer treballs
en grups.

-

Continuar treballar la
motivació dels joves i
evitar el fracàs escolar.

-

Valoració positiva del programa
Currículum Obert perquè permet
acompanyament integral i detectar
situacions de risc

-

Continuar creient en aquest programa i
ampliar els recursos que es destinen.

Accions per a la
detecció de situacions
de vulnerabilitat i risc
entre els joves.

-

Increment de les situacions de risc.
Només el treball amb les famílies
permet detectar aquestes situacions.

-

Posar en marxa iniciatives que permetin
detectar a nous joves.
Incorporació de la figura de l'educador/a
de carrer que tingui presència en els parc
i espais públics on està la població jove.

Necessitat d'incrementar l'oferta i
adaptar-la a les necessitats.
Les empreses no demanen perfils
joves.

-

-

Suport a la inserció
laboral.

-

-

-

Ampliar oferta tallers i formacions pe r
treballar les habilitats socials i les
competències transversal .
Tenir en compte les motivacions del
joves a l'hora de planificar accions.
Contacte a empreses: prospecció
d’ofertes adreçades a la població jove i
detectar necessitats de les empreses.
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Millorar la difusió dels
servei d’orientació per
als joves i de suport
per a la inserció laboral
de les persones joves .

-

-

Sensibilització a les empreses.

-

Donar a conèixer aquestes iniciatives
entre els joves i els professionals per què
puguin fer de prescriptors.

Poc coneguts pels joves.

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés

Taula 53. Resum de l'anàlisi de les polítiques autonomia (continuació)
Hàbits saludables
Acció

Avaluació

Demanda
-

-

Millora de les accions
preventives.

-

Accions per millorar l'
atenció als joves amb
problemes de salut
mental.

-

-

-

-

Promoure la pràctica
esportiva entre el
jovent.

Consum abusiu d'alcohol i
haixix/marihuana a partir dels 12 -13
anys.
No hi ha Pla de Drogues i tècnic/a des
del 2012.
Programes sobre consum responsable
no estan funcionant
Xerrades sobre sexualitat superficials i
poc útils.

-

Preocupació per donar resposta a
problemàtiques relacionades amb la
salut mental.
Valoració positiva del programa Fútbol
i Fitness el divendres i del programa
Vida Activa.
En arribar als 16/17 anys deixen de
practicar esport.

-

-

Necessitat de reflexionar sobre els
programes per treballar el consum
responsable i la sexualitat i la seva
efectivitat.
Incorporació de nous perfils en aquest
programes que connectin amb la
joventut.
Incorporar figura d'educador/a de carrer,
ja que permetria ser "referent" i crear
vincles amb les persones joves.
Equips de joventut formats per equips
multidisciplinar (infermera, advocats,
pedagogs, etc.).

Posar en marxa accions d'assessorament
i suport psicològic específic.
Descentralitzar les consultes de salut.

Promoure accions per evitar
l'abandonament.
Ampliar Skatepark.
Parc amb material per fer gimnàstica.

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés

3.5.3. Recomanacions sobre els elements prioritzats
Tot seguit s’exposen les principals necessitats i propostes de millora recollides durant
les sessions de diagnòstic i propositives amb els tècnics municipals i els propis joves
pel que fa als dos elements estratègics prioritzats per l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt com és el Consell Municipal de Joventut i el treball col·laboratiu entre les àrees i
serveis que desenvolupen polítiques que incideixen en la joventut.
3.5.3.1. Consell Municipal de Joventut
Els professionals i joves coincideixen en la necessitat de replantejar el funcionament
del Consell Municipal de Joventut si es vol promoure una major participació i
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implicació de la joventut en aquest espai, doncs actualment no acaba de funcionar i
són molt poques les persones que assisteixen a les sessions que es convoquen, malgrat
formar-hi part.
Algunes de les propostes recollides van en la línia de donar a conèixer aquest espai a
través de les eines 2.0 i de fer xerrades als instituts per explicar la seva utilitat i que
més joves ho coneguin i s'impliquin. A més a més, també s'ha posat de manifest que
fora bo que les persones signessin una "carta de compromís" per tal de conscienciar
sobre la importància d'assistir a les trobades i que no acabi caient les responsabilitat
en una sola persona.
Algunes veus també indiquen que per millorar la participació i implicació de les
persones joves en aquest espai no hauria d'estar liderat i moderat pel Servei de
Joventut, sinó que haurien de ser les pròpies persones joves les responsables de la
seva dinamització i de portar a terme les activitats.
Finalment, es destaca la necessitats que aquest espai tingui un paper més propositiu i
les diferents àrees municipals que desenvolupen accions que incideixen en els joves
incorporin la participació del Consell Municipal de Joventut en el disseny,
desenvolupament i avaluació d'aquestes.
Taula 54. Resum de l'anàlisi del Consell Municipal de Joventut
Treball col·laboratiu
Acció

Demanda

Avaluació
-

Replantejament del
funcionament del
Consell Municipal de
Joventut.

-

Necessitat d'apropar aquest òrgan i
estimular la participació i implicació.

-

-

Donar a conèixer aquest espai a través
de les eines 2.0 i de xerrades als
instituts.
Conscienciar sobre la importància
d'assistir-hi.
Paper més actiu per part de la joventut
i que organitzi les seves pròpies
activitats.
Paper més propositiu en tots els àmbits
que incideixen en els joves.

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés

3.5.3.2. Treball col·laboratiu
Durant les sessions amb els tècnics s’ha posat de manifest que en els darrers anys
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt ha apostat per introduir la transversalitat i el treball
col·laboratiu a l’hora d’atendre les necessitat de les persones, però aquest canvi sigui
una realitat no és fàcil. En concret, es posa en relleu que aquest canvi ha d’anar
acompanyat d’un canvi en la metodologia de treball i sovint es produeixen
resistències, especialment quan els professionals estan sobrecarregats de feina.
Una de les primeres demandes que fan els professionals participants a les sessions és
millorar la comunicació interna i posar en marxa mecanismes de coordinació per
facilitar la comunicació interna i saber quin són els diferents projectes i iniciatives
que es realitzen des de les diferents àrees. De fet, es va proposar que el correu
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electrònic per convocar-los a les sessions de treball es converteixi en un grup de correu
per estar en contacte i fer aquesta funció informativa, així com crear-ne un altre de
whatsapp. Una altra proposta en aquesta línia és que l’Àrea de Servei a les Persones
sigui la responsable de coordinar aquesta transversalitat.
Pel que fa al treball en xarxa vinculat concretament a l’atenció a la joventut, s’ha
proposat la creació d’un grup de treball multidisciplinari que es reuneixi
mensualment per fer el seguiment de les accions del Pla Local de Joventut i avançar
en la incorporació de la perspectiva juvenil a totes les àrees municipals.
En aquesta línia d’avançar en la incorporació de la perspectiva juvenil a les diferents
àrees, també s’han proposat les següents accions:





Fer formacions específiques sobre la perspectiva juvenil als professionals de
l’Ajuntament.
Promoure la participació de les persones del Consell Municipal de Joventut en els
processos de disseny, execució i avaluació de les accions que es realitzen a nivell
municipal i que incideixen en aquesta població.
Incorporar la variable edat en les dades estadístiques que recullin els diferents
àmbits.
Crear un observatori de la joventut que permeti comptar amb més informació sobre
la diversitat dins de la població jove, detectar noves necessitats i interessos i fer
aportacions i reflexions entre els diferents professionals.

Taula 55. Resum de l'anàlisi del treball col·laboratiu
Treball col·laboratiu
Acció

Demanda

Avaluació
-

Fer del treball
col·laboratiu una
metodologia de treball
real.
-

Treball col·laboratiu no sempre és real i
hi ha diferent elements que no el
possibiliten, com és l' inexistència de
mecanismes interns de comunicació i
d'espais de reflexió conjuntes, així com
les resistències al canvi.
No totes les àrees tenen coneixements
sobre com incorporar la perspectiva
juvenil en les seves accions.

-

-

-

Creació de mecanismes interns de
comunicació.
Creació d'espais de reflexió conjunta.
Grup de treball que es reuneixi
mensualment per planificar i avaluar
les polítiques de joventut.
Formacions per incorporar la
perspectiva juvenil.
El Consell Municipal de Joventut
participi en el disseny, execució i
avaluació de les accions municipals que
incideixen en el col·lectiu.
Incorporar la variable edat en les dades
estadístiques que recullin els diferents
serveis.
Formacions per incorporar la
perspectiva juvenil.

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés
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3.6. Mapa d’actors
Els actors presents en un territori són clau en el disseny i desenvolupament dels
programes i les activitats concretes. Així, és necessari incloure en qualsevol procés de
planificació els seus interessos i rols així com avaluar la importància i possible
influència en el resultats de les intervencions.
A continuació es presenta un recull dels diferents actors que desenvolupen accions i
dirigides a la joventut de Vilassar de Dalt i/o els joves hi participen. Aquests han estat
identificats a partir de la revisió documental i del treball de camp. Com es pot observar
a la següent taula s’han identificat fins a 100 actors entre:


Àrees i serveis de l’administració pública que es troben a Vilassar de Dalt i tenen
contacte amb els joves



Espais de participació promoguts per l’Ajuntament, com són el Consell Municipal de
Joventut o la Comissió de Masoveria Jove on hi participen joves i/o es tracten temes i
es prenen decisions que afecten a aquest col·lectiu.



Equipament municipals on es desenvolupen activitats i serveis que tenen a les
persones joves com a beneficiàries.



Centres educatius i formatius que compten amb una oferta destinada a la població
jove. Trobem centres d’educació secundària, escola d’adults i aules de formació
culturals.



Entitats del teixit associatiu amb participació juvenil i/o que realitzen activitats per a
aquestes persones. Aquest és el grup més ampli, amb més de 50 entitats identificades,
posant de manifest la riquesa associativa de la vila.



Organitzacions polítiques amb participació juvenil o que tenen una línia d’actuació
encarada als joves.
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Taula 56. Mapa d’actors
Tipus d’actors

Àrees / departaments de
l’administració pública

Espais de participació municipals

Actors

Adreça

1.

Serveis Socials

C/ Camí de Mataró, 10

2.

Promoció econòmica

Camí de Can Pons, 21-27

3.

Ocupació

Camí de Can Pons, 21-27

4.

Servei de Joventut

Camí de Can Pons, 21-27

5.

Territori

Plaça de la Vila, 1

6.

Esports

C/ Camí de Mataró, 10

7.

Comerç i Empresa

Camí de Can Pons, 21-27

8.

Turisme

Camí de Can Pons, 21-27

9.

Comunicació

C/ Camí de Mataró, 10

10. Cultura

C/ Camí de Mataró, 10

11. Educació

C/ Camí de Mataró, 10

12. Espai Públic

C/ Camí de Mataró, 10

13. Hisenda

Plaça de la Vila, 1

14. Medi Ambient

C/ Camí de Mataró, 10

15. Obres Públiques i Serveis Bàsics

C/ Camí de Mataró, 10

16. Comunitat

C/ Camí de Mataró, 10

17. Promoció De la Vila i Patrimoni

Plaça de la Vila, 1

18. Salut Pública

Plaça de la Vila, 1

19. Seguretat i Mobilitat

Plaça de la Vila, 1

20. Consell Municipal de Joventut

C/Camí de Can Pons 21-27

21. Comissió de Masoveria Urbana

--

22. Consell de la Vila

Plaça de la Vila, 1

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés
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Taula 57. Mapa d’actors (continuació)
Tipus d’actors

Equipaments públics

Centres educatius i formatius

Entitats del teixit associatiu

Actors

Adreça

23. Espai Jove

C/Camí de Can Pons 21-27

24. Centre Obert

C/Camí de Can Pons 21-27

25. Biblioteca Can Mayer

Plaça Miquel Martí Pol, 6

26. Can Rafart

Riera de Targa, 29

27. CAP Vilassar de Dalt

Plaça de la Vila, 8

28. Centre Cívic les Escoles (Can Pons)

C/Camí de Can Pons 21-27

29. Pavelló Municipal Can banús

C/ Marquès de Barbarà, 11

30. Museu arxiu

C/ Marquès de Barberà, 9

31. Teatre La Massa

Plaça del Teatre, 3,

32. IES Sant Jordi

C/ Sant Antoni, 32

33. IES Jaume Almera

C/ Rafart, 5

34. Escola d’Adults

Carrer Avi Riera, 5

35. Da Vinci Centre Formatiu del Maresme

Carrer Avi Riera, 5

36. Aula de música

C/ Rafart, 2 2n pis - Passatge del Parc,

37. Aula de dansa

Plaça de la Tela, 4

38. Grup Sardanista de Vilassar de Dalt

C/ del Carme, 28

39. Secció de Muntanya de la Massa CCV

C/ Mestra Viladrosa, 56

40. Coral Moreny

--

41. Defensa Ciutadana de Vilassar de Dalt

C/ Mestre Viladrosa, 11

42. Associació pel Pubillatge

--

43. Llar Residència Ma Antònia Besora - Grup Catalònia

C/ Rafael Casanova, 9

44. Llar Residència Institut Torremar - Grup Catalònia

C/ Àngel Guimerà, 57

45. SOI i STO Adolf Goday - Grup Catalònia

C/ Riera Salvet, 24-26

46. Associació Defensora d'Animals Abandonats-Vilassar deDalt

C/ Salvador Albert i Riera, 7

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés
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Taula 58. Mapa d’actors (continuació)
Tipus d’actors

Actors

Adreça

47. Agrupació de Defensa Forestal-ADF

Plaça de la Vila, 1

48. Associació Multicultural del Maresme

C/ Baixada de la font de la teula, 20 1r 2a

49. Centre Recreatiu L'aliança

C/ Manuel Moreno, 15,

50. Penya Barcelonista Vilassar de Dalt

--

51. Patinatge Artístic de Vilassar de Dalt

Pavelló "Can Banús", C/ Sants Màrtirs, s/n,

52. Solidaris amb Burkina

Entitats del teixit associatiu

53. Plataforma per la Llengua

--

54. Stromboli tabalers

--

55. Comitè d'Agermanament de Vilassar de Dalt

C/ Mestre Lluís Millet, 32

56. Comissió Dindori de Cooperació Internacional

Av. Martí Soler, 33

57. SOS Vilassar

--

58. Penya Blanc-i-Blava

--

59. Vilassahara

--

60. Associació de Ball l'Alternativa

C/ Comtes d'Urgell, 14

61. Grup Fotogràfic

C/ Doctor Trueta 8b

62. Casal Popular

C/ Francesc i Benet Artigas, 22

63. La Massa Centre Cultural Vilassarenc

C/Mestra Viladrosa, 56

64. Casal Popular Parroquial

C/Francesc i Benet Artigas, 22

65. Col·lectiu Filferrada

--

66. Comissió solidària Projecte Mama Jane’s Nairobi

--

67. Barraques

--

68. Club Atlètic Català

--

69. Club de Tenis Taula

Avda. Santa Maria, 45

70. Associació Multicultural del Maresme

C/ Baixada de la font de la teula, 20 1r 2a

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés
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Taula 59. Mapa d’actors (continuació)
Actors

Tipus d’actors

Entitats del teixit associatiu

Adreça

71. Comissió solidària Projecte Mama Jane’s Nairobi

--

72. Barraques

--

73. Books Up

--

74. Club Atlètic Català

--

75. ADEA (protecció d’animals)

C/ Salvador Albert i Riera, 7

76. APRODEGA

--

77. Club de Tenis Taula

Avda. Santa Maria, 45

78. Club Esportiu Farra-O

C/ Sant Genís, 25

79. Càritas Vilassar

Plaça Nova, 1

80. Club d’Esplai

C/Francesc i Benent Artigas, 22,

81. Colla de Geganters i Grallers

C/ Manuel Moreno,128

82. Diables Diabòlics Anònims

--

83. Comissió d’Indori

--

84. Agrupament Escolta Serra de Marina

C/ Mestre Salamero, 6

85. Grup d’Indignats

--

86. Centre Esportiu Vilassar de Dalt

C/ Marquès de Barbarà, 11

87. Club de Bàsquet Vilassar

C/ De Sant Antoni, s/n

88. Club Patinatge Artístic

Pavelló "Can Banús", C/ Sants Màrtirs, s/n

89. Col·lectiu de músics

Mas de Can Rafart s/n. Planta -1

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés
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Taula 60. Mapa d’actors (continuació)
Tipus d’actors

Organitzacions polítiques

Actors

Adreça

90. CUP

--

91. Grup d’Esquerres de Vilassar de Dalt (GEVD)

C/ Doctor Trueta, 8

92. Opció Per Vilassar (OXV)

C/ Sant Josep Oriol, 1-3er.-2a.

93. PdCAT

--

94. ERC

C/ Sant Joan, 7-A 2n. 1a.

95. PSC

Plaça de la Vila, 1 (local c/. M. Moreno, 2)

96. Corporació Electoral Vilassarenca

C/ Del Mercat, núm. 5 baix

97. PPC

Plaça de la Vila, 1 (local c/. M. Moreno, 2)

98. JERC (Joves Esquerra Republicana de Catalunya)

-

99. CDC

C/ Bernat Metge, 13 local

100. ARA Vilassar

--

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés
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3.7. Conclusions i orientacions per al disseny del PLJ
El darrer contingut de l’informe de diagnosi consisteix en abordar propostes i
orientacions manifestades per l’equip tècnic municipal i la joventut durant els tallers
diagnòstics i propositius. La finalitat no és fer una exposició completa de tot el que es
pot fer, sinó del que s’ha abordat durant el treball de diagnosi realitzat i té com a
objectiu ajudar a assentar les bases per al disseny del proper pla.
A partir de les propostes i orientacions que s’exposen a continuació es recomana
realitzar una fase participativa de priorització que permeti avaluar de manera crítica i
d’acord a la planificació possible la viabilitat per generar consensos i compromisos,
així com per obtenir recursos de cara a concretar actuacions i la seva execució per
part de les diferents àrees municipals, però també d’altres actors públics i privats, com
és el teixit associatiu municipal.
En concret, la informació que es presenta a continuació parteix de la síntesi dels tallers
de diagnosi i propositius i dels resultats obtinguts mitjançant la metodologia per al
disseny, operativització i activació de mesures de planificació, que la Fundació Pere
Tarrés ha implementat en el procés de diagnòstic. Aquesta metodologia, coneguda
com a PlayStation, consisteix en que les persones participants identifiquin:
Accions que s’haurien de fer menys
(-)
Accions que s’haurien de deixar de fer
(■)

Accions que s’haurien de fer més
(+)
Accions que no es fan i estaria bé que es
fessin (►)

La metodologia orientada a l’acció permet superar la diagnosi DAFO i activar les
accions. D’aquesta manera, es tracta d’una metodologia que suposa un vincle directe
amb la fase de disseny a realitzar després de la present diagnosi.
De manera coherent amb la resta d’apartats, la informació s'ha estructurat seguint els
dos àmbits temàtics definits a l'anterior Pla de Joventut i que han estat la base de la
diagnosi: cohesió social i autonomia.
Igualment, com a pont amb la nova planificació, s’analitzen també el dos elements
estratègics prioritzats, el Consell Municipal de Joventut com a base per millora la
participació juvenil i el treball col·laboratius entre les diferents àrees municipals.
La informació es presenta en forma de taula comparativa per cada bloc.
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3.7.1. Orientacions per als diferents àmbits temàtics
3.7.1.1. Orientacions per a l’àmbit cohesió social
Taula 61. Orientacions per a l’àmbit cohesió social
Accions que s’haurien de fer menys
(-)

Accions que s’haurien de fer més
(+)






Disposar de zones blava









Accions que s’haurien de deixar de fer
(■)

Accions que no es fan i estaria bé que es fessin (►)








Creure que els joves no llegeixen i que no els
interessa la biblioteca

Tenir presència en espais públics on estan els
joves: biblioteca, parcs, poliesportiu, etc.
Realitzar activitats culturals motivadores pels
joves (teatre expressiu corporal; zona de
representació
teatral;
vesprades
poètiques,etc.)
Comptar amb més espais de participació
juvenil
Treballar amb les entitats que tenen
participació juvenil
Realitzar concursos de “graffiti” com l’”Urban
Fest” (skate, grafitti, rap).
Ampliar la xarxa de transport públic.
Especialment per anar a municipis de la
comarca que no siguin de costa (Ex, Premia de
Dalt, Alella, Cabrils, etc). Donar a conèixer tot
el que es fa al poble
Habilitar zones verdes
Fomentar la lectura jove
Realitzar accions conjuntes amb instituts









Creure en les propostes generades pel jovent,
permetent un marge de prova i error
Ampliar l’oferta d’activitats d’oci
Fer xerrades culturals a espais més atractius
com bars.
Deixar participar als joves en l’organització de
la Festa Major.
Comptar amb un casal de joves que compti
amb sales d’assaig (bucs), bar, etc.
Realitzar xerrades per part de les entitats per
donar-se a conèixer i fomentar la participació.
Fer una fira d’entitats i un consell d’entitats.
Explicar el Servei de Joventut i les activitats
cada cop que es fa una acció.
Comptar amb una “llançadera” Vilassar de Dalt
– Vilassar de Mar que redueixi el temps i
transbords.
Incorporar la perspectiva juvenil, la veu, en les
comissions sectorials.
Obrir la biblioteca als joves (programar
activitats per a aquestes persones i escoltar
què esperen d’aquest equipament)

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés
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3.7.1.2. Orientacions per a l’àmbit autonomia
Taula 62. Orientacions per a l’àmbit autonomia
Accions que s’haurien de fer menys
(-)

Accions que s’haurien de fer més
(+)













Treballar a nivell individual als tallers o
programes












Incidir per a què les polítiques d’habitatge
incorporin la perspectiva juvenil.
Facilitar l’accés a l’habitatge mitjançant
ajudes.
Impulsar el projecte de Masoveria Jove.
Disposar de temps i recursos per poder fer
atenció directa.
Ampliar l’oferta de cicles formatius als IES.
Realitzar xerrades sobre la via quotidiana,
l’estrès,
gestió
d’emocions,
habilitats
emocionals i habilitats socials.
Donar a conèixer tot el que es fa al poble, com
per exemple opcions de batxillerat.
Comptar amb espais per resoldre dubtes
d’Estudis, reconduir/assessorar, estades a
l’estranger.
Prioritzar l’atenció en funció de les necessitats
Realitzar entrevistes amb els joves, així com
seguiment de casos.
Desenvolupar tallers/formació per treballar les
habilitats socials i facilitar l’ocupació
Tenir en compte les motivacions dels joves a
l’hora de programa la formació i els tallers
Fer visibles les ofertes de treball per als joves.
Impulsar programes de salut (sobretot salut
mental).
Realitzar tasques de prevenció en els espais
públics on són els joves (conèixer-los a tots).
Impulsar accions i projectes per joves majors
d’edat.
Fer participar als joves en els projectes que es
portaran a terme (Ex: col·laborar amb ells en
el projecte de fi de curs).
Fer anàlisi de la situació real en funció dels
problemes detectats a les consultes i als IES i
treballar sobre aquestes dades.
Prioritzar l'opinió dels joves en l'atenció
preventiva.
Incidir en els hàbits saludables.

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés

68

Pla Local de Joventut 2018-2021

Taula 63. Orientacions per a l’àmbit Emancipació (continuació)
Accions que s’haurien de deixar de fer
Accions que no es fan i estaria bé que es fessin (►)
(■)












Realitzar accions no planificades
Realitzar entrevistes a joves en espais de
Serveis Socials enlloc de Joventut
Fomentar esports com el bàsquet i el futbol i
més esports menys populars.
Realitzar xerrades a les escoles sobre drogues i
alcohol que no assoleixen els objectius marcat.
Creure que les polítiques de joventut no són
prioritàries
Fer política de les necessitats de la joventut.
Repetir des de les diferents àrees la mateixa
informació cap als joves.
Treballar de forma independent i sense tenir
en compte l'opinió dels joves.












Comunicar tenint en compte als joves
Impulsar projectes amb cultura, biblioteca i
teatre.
Realitzar projectes comunitaris amb salut,
joventut i educació.
Programar formació on es tinguin en compte
nous filons d'ocupació
Contactar a empreses per fer prospecció
d’ofertes laborals adreçades als joves i
detectar necessitats d’aquestes.
Sensibilitzar a les empreses per promoure la
contractació de joves.
Modificar l'àrea d'acció del CAP i apropant-se
als punts on es troben els joves.
Replantejar les xerrades sobre drogues i
alcohol i comptar amb experiències reals de
persones.
Realitzar xerrades sobre feminisme i refugiats.
Realitzar tallers d’autodefensa i ioga.
Fomentar esports menys populars.
Ampliar l’Skatepark

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés
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3.7.2. Orientacions sobre els elements prioritzats
3.7.2.1. Consell Municipal de Joventut
Taula 64. Orientacions per al Consell Municipal de Joventut
Accions que s’haurien de fer menys

Accions que s’haurien de fer més
(+)

(-)

-

Accions que s’haurien de deixar de fer
(■)

Donar visibilitat de l’atractiu del CMJ explicant
la seva utilitat (conèixer gent, “bon rotllo”,
col·laborar a millorar el municipi pel joves,
conèixer com funciona l’Ajuntament, un espai
d’altaveu,etc.)

Accions que no es fan i estaria bé que es fessin (►)











Disposar d’un compte Instagram on s’informi
de forma activa per motivar a participar al
CMJ
Fer una campanya per donar a conèixer com
funciona i utilitat (tríptics a casa, accions als
IES per explicar el CMJ per part dels propis
joves, etc.)
Aprofitar els “influencers” per a la realització
de la campanya.
Tractar aspectes que incideixen en tots els
àmbits dels joves.
Treballar per a què el CMJ tingui un paper
actiu i capacitat d’incidència en les diferents
àrees municipals.
Promoure que les persones que formen part
del CMJ firmin un carta de compromís
d’assistència i participació.
Evitar que la responsabilitat del CMJ recaigui
en una sola persona.
Realitzar un kit de benvinguda al CMJ on
s’expliqui què és i per a què serveix.

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés

3.7.2.2. Treball col·laboratiu

Taula 65. Orientacions per al Treball col·laboratiu
Accions que s’haurien de fer menys
(-)


Tenir una actitud reactiva



Fer un treball individualitzat per part de les

Accions que s’haurien de fer més
(+)


Comptar amb espais per a la comunicació i la
coordinacions amb les diferents àrees de
l'ajuntament per optimitzar recursos.
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diferents àrees





Actuar per la immediatesa i sense tenir en
compte la prioritats definides.





Acceptar totes les propostes.





Repetir accions des dels diferents
departaments.






Accions que s’haurien de deixar de fer
(■)

Accions que no es fan i estaria bé que es fessin (►)
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Tenir actituds relacionades amb “l’adultisme”
Ser egoistes i no compartir el lideratge dels
projectes.
Duplicar activitats.
Treballar individualment.
Obviar als joves i les seves formes de relació a
l’hora de comunicar.

Fer una cartera de serveis municipals
conjunta.
Tenir clara la planificació anual de cada servei i
facilitar-la per veure on i com fomentar les
relacions i accions conjuntes.
Incorporar la variable edat en les estadístiques
que es recullen (alcohol, consum de drogues,
etc).
Analitzar els resultats a l’hora de prendre
decisions i fer valoració crítica de les accions.
Comptar amb un web de l’Ajuntament
operativa i amb informació actualitzada.
Oferir serveis d'altres àrees de l’Ajuntament.
Confiar en altres professionals tècnics per
liderar projectes puntuals.

•

•
•

•
•
•
•
•

Comptar amb una figura promogui la
comunicació interna i la coordinació entre
serveis.
Coordinar la transversalitat des de l’Àrea de
Servei a les Persones
Crear un mailing d’informació conjunta amb
tots els tècnics que han participat en la
diagnosi de joventut.
Promoure un grup de treball multidisciplinari
que es reuneixi mensualment per fer
seguiment d’accions PLJ i incorporar la
perspectiva juvenil a totes les àrees.
Buscar un mecanisme/espai que tingui tota la
informació a nivell tècnic i directiu per millorar
la comunicació interna.
Comptar am un Observatori de la Joventut
Incorporar la participació dels joves en les
diferents comissions sectorials: promoció
econòmica, mobilitat, habitatge i esport
Desenvolupar formació específica als tècnics
sobre perspectiva juvenil
Tenir present la figura de l'agent comunitari i
del CAP.
Presentar les memòries de cada servei a la
resta d’àmbits
Compartir les necessitats detectades per cada
departament a la resta d’àrees.
Deixar de liderar projectes que no són de la
nostra competència però que es troben en el
nostre radi d’acció

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés
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4.- Missió i visió de la Regidoria
Definim com a missió el concepte que ens serveix per definir quina funció tenim, per a
què servim? És fonamental per estructurar, dissenyar i realitzar les polítiques locals
definir la missió del servei: la raó per la qual existeix.
La visió explica la imatge de l’organització i/o servei ideal que es desitja tenir a llarg
termini (aspiracions, expectatives, esperances, desafiaments, somnis). Ens ajuda a
visionar fins a on volem arribar, es redacta en present per poder imaginar ràpidament
fins on volem arribar i veure si som molt o poc realistes; d’aquí surten els objectius del
Pla. Exerceix una funció bàsica de guia per a l’acció i motivació en el personal de
l’organització.

MISSIÓ

Donar resposta a les demandes i necessitats de la joventut del municipi i garantir els
drets dels joves en tots els àmbits de la seva vida perquè arribin a un desenvolupament
en plena autonomia com a ciutadans de Vilassar de Dalt.

VISIÓ
La Regidoria de Joventut millora els recursos humans, econòmics i infraestructurals.
Treballa transversalment amb les regidories de Serveis Socials, Habitatge, Cultura,
Promoció Econòmica, Gènere, Esports i Ensenyament en la realització de programes,
ajuts, subvencions que milloren els processos d’autonomia i inserció social dels joves
del municipi. Compta amb la participació dels joves en el desenvolupament dels
projectes col·lectius, i per altra banda, continua el treball mancomunat amb els
municipis propers a Vilassar de Dalt per optimitzar recursos.
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5.-Valors o criteris del Pla
El Pla Local de Joventut pretén ser una eina de treball per els joves sense cap mena de
discriminació treballant des de:

 Integralitat: cal atendre tots els joves des d’una perspectiva global.
Reconeixement i respecte de la diversitat i pluralitat dels perfils juvenils
(ideològics, socioeconòmics, culturals i geogràfics), entenent que aquesta
diversitat requereix uns plantejaments i respostes diferents, valorant la
igualtat.

 Voluntat de canvi: fomentant l’esperit crític, la igualtat des d’una perspectiva
de gènere, de valors en el consum responsable i ètic, la justícia i la sostenibilitat
per generar noves dinàmiques socials facilitadores de la cohesió social i
convivència amb la societat.

 Proximitat: treballar conjuntament amb els joves per crear una relació més
propera entre l’administració i el jovent per poder desenvolupar conjuntament
una única línia de treball, on la participació en sí, no sigui el valor, sinó la
implicació com a finalitat única.

 Potenciar el civisme: com un model de conviure amb la resta de la població de
Vilassar de Dalt.
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6.- Objectius estratègics del Pla
Aquests quatre objectius estratègics regeixen les pautes de treball del Pla Local de
Joventut de Vilassar de Dalt 2018-2021:

 Consolidar la Regidoria de Joventut amb recursos econòmics, humans i
infraestructura.
 Atendre les necessitats dels joves des d’una perspectiva global relacionant els
diferents àmbits de la seva vida: habitatge, salut, gènere, treball, educació,
esport, cultura i participació.
 Consolidar la participació juvenil afavorint la seva implicació en tots els
aspectes de la seva vida.
 Potenciar el treball interdepartamental, interinstitucional i mancomunat amb
els municipis propers a Vilassar de Dalt.
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7.- A qui s’adreça el Pla?
El Pla de Joventut de Vilassar de Dalt va dirigit a tota la gent jove compresa entre els 15
i 30 anys d'acord al PNJCat 2010-2020. Aquesta franja d’edat és la pròpia de joventut,
però en determinades accions de les polítiques juvenils com per exemple la
dinamització, espais de trobada, acompanyament vital s’inclou la franja d’edat dels 12
als 15 anys per tal d’atendre l’etapa d’adolescència, i per altra banda s’amplia fins als
35 anys en les actuacions destinades a facilitar l’autonomia juvenil en temes
d’ocupació i habitatge.
Per tant el Pla Local de Joventut engloba des dels 12 als 35 anys i les actuacions s’han
dissenyat específicament per cada tram d’edat.
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8.- Marc Normatiu
A continuació, s'assenyalen les disposicions legals i recomanacions més importants a
nivell internacional, europeu, autonòmic i local en matèria d’adolescència i joventut.
A NIVELL INTERNACIONAL


Convenció sobre els Drets de la Infantesa de Nacions Unides de 20 de
novembre de 1989, ratificada per Espanya el 30 de novembre de 1990, i vigent
des del 5 de gener de 1991, on es recullen i desenvolupen els principis
enunciats en la Declaració dels drets del Nen el 1959. Les idees clau
contingudes en aquest document són de gran importància: l’interès superior
del nen i la nena, la no-discriminació, la supervivència, el desenvolupament i la
participació infantil.

A NIVELL EUROPEU


Carta Europea dels Drets del Nen. Resolució A.0172/92 (Diari Oficial de la
Comunitat Europea, 8 de juliol de 1992). El Parlament Europeu reconeix en
aquesta Resolució la importància que la infantesa té com a etapa de la vida
d'una persona, el paper de la família en la satisfacció de les necessitats dels
nens i nenes i el fet que tals necessitats engendren una sèrie de drets per a la
infància i, en conseqüència, obligacions per a la família, l'Estat i la societat.

A NIVELL NACIONAL


Constitució Espanyola (6 de desembre de 1978). La Constitució Espanyola
atorga a tota la ciutadania una sèrie de drets fonamentals i llibertats públiques,
regulant tota una sèrie de garanties. En enumerar, al Capítol III del Títol I, els
principis rectors de la política social i econòmica, fa menció en primer lloc a
l'obligació dels Poders Públics d'assegurar la protecció social, econòmica i
jurídica de la família i dins d'aquesta, amb caràcter singular, la de la infantesa.



Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, Estableix al seu
article 25, a la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, que els municipis
exerciran en tot cas competències en els termes de la legislació de l'Estat i de
les Comunitats Autònomes, en l'avaluació i informació de situacions de
necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió
social, Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps
lliure i de la cultura i equipaments culturals.
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Llei Orgànica 8 /1985 de 3 de juliol, LODE, reguladora del Dret a l'Educació
que garanteix el Dret a l'Educació que permeti el desenvolupament de la
mateixa personalitat.



La Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor,
modificació del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil (BOE núm. 15 de 17
de gener de 1996). Enumera els drets de participació de les persones de 0 a 18
anys, així com els principis rectors de l'acció administrativa, esmentant
explícitament els de manteniment del nen/nena en el medi familiar, la seva
integració familiar i social, la prevenció de situacions que puguin perjudicar el
seu desenvolupament personal i la sensibilització de la població. Vincula a tots
els poders públics, a les institucions especialment relacionades amb els infants,
adolescents i joves, als pares i mares, famílies i a la ciutadania en general.



Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la Responsabilitat Penal
dels Menors i el seu Reglament (Reial Decret 1774/2004), així com les esmenes
al Codi Penal respecte als delictes contra la integritat sexual (Llei 11/1999) i a la
protecció de les víctimes de maltractaments (Llei 14/1999).

A NIVELL AUTONÒMIC
 Estatut de Catalunya, 2016, Títol I De els drets, deures i principis rectors.
 Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les oportunitats en la infància
l'adolescència que vol atendre, protegir i promocionar el benestar personal
social dels nens, nenes i adolescents, i garantir l'exercici dels seus drets
responsabilitats. Situa el nen, nena i a l'adolescent com subjecto de drets
oportunitats i actualitza la normativa per adaptar-la a les noves necessitats
circumstàncies socials.

i
i
i
i
i

 Pacte per la Infància de Catalunya, 19 de juliol 2013, Est Pacte per a la
infantesa és un acord estratègic pel benestar de les nenes, nens i adolescents a
Catalunya. Un acord social, consensuat i firmat pels principals agents
institucionals, socials i econòmics, després d'un procés participatiu obert i crític,
a fi de donar resposta a les necessitats de la infantesa i l'adolescència, posar-la
en el centre de les polítiques públiques i donar-li la veu i visibilitat com a
ciutadania de ple dret aquí i ara.
 Llei de Serveis Socials (Generalitat de Catalunya, 12/2007). La Llei de serveis
socials, també coneguda com a llei 12/2007 d'11 d'octubre és la llei que regula i
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ordena el sistema de serveis socials a fi de garantir l'accés universal per fer
efectiva la justícia social i promoure el benestar del conjunt de la població dins
de l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya.
 LEC (2009) La Llei d'Educació de Catalunya, aposta per un servei d'educació de
Catalunya on els centres públics i concertats participin dels criteris d'equitat,
excel·lència i corresponsabilitat garantint-los la suficiència econòmica per al seu
funcionament, respectant el dret a la lliure elecció de centre dels ciutadans, i el
dret a definir el caràcter propi per part de la titularitat de cada un dels centres
educatius, que la mateixa llei defineix per als centres públics.
 Pla de Qualitat 2016-2017, El Pla de Qualitat 2016-2017 de la Direcció General
d'Atenció a la Infantesa i l'Adolescència (DGAIA) presenta unes línies
estratègiques per a la millora contínua de la qualitat en l'atenció a les persones.
 Pla Integral de Suport a la Família 2012-2016, té per objectiu principal
planificar i desenvolupar una acció de govern integral i transversal de les
mesures que desenvolupen els departaments de la Generalitat de Catalunya en
l'àmbit de suport a la família. Entén la família com a estructura social bàsica i
pretén millorar la qualitat de vida i contribuir a construir una societat més justa
i cohesionada.
 Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, 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.
 Pla d'Actuació de Polítiques de Joventut de la Generalitat de Catalunya:
(Horitzó 2016) Est Pla d'actuació recull els objectius i prioritats de les polítiques
de joventut del govern de la Generalitat fins a 2020, així com un programa
anual d'actuacions dels diferents Departaments, que incorpora el pressupost i
els mitjans previstos per assolir-los.
A NIVELL LOCAL








Pla d'Actuació Municipal 2015-2019
Pla Accessibilitat, 2015
Pla Local de Seguretat Viària, desembre 2015
Pla Local de Polítiques d'Igualtat, 2011-2014
Pla Local Joventut 2013-2016
Pla Municipal de Drogues
Projecte Educatiu de Poble, 2012
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Pla Local de Serveis Socials 2015-2019
Programa d'Habitatge 2018-2021
Pla Local d’Infància i Adolescència
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9.- Metodologia de treball
La metodologia de treball és el conjunt d’eines, tècniques i mètodes per poder
desenvolupar les accions emmarcades dins el Pla Local de Joventut 2018-2021, que
han de donar consistència i estructurar els continguts i els objectius que es plantegen.
Aquests set eixos metodològics són:
1. Planificació estratègica
Per desenvolupar les accions emmarcades en aquest pla local 2018-2021 s’ha partit del
pla local anterior, la realització de la diagnosi, sessions de treball amb els professionals
de les àrees implicades, convocatòries amb joves i entitats del municipi i la realització
de memòries anuals.
2. Educatives i d’orientació
Les metodologies educatives utilitzades per és apropar-nos als i les joves són:
- Relació educador/a- jove com a eina educativa, preventiva que pretén ser un
model, un referent positiu per als i les joves.
- El grup: formar part d’un grup d’iguals, sentir-se partícip d’un grup per
desenvolupar-se i créixer com a individuo.
- Les activitats: espais de relació, experimentació, discussió, identificació i
pertinença a un grup, col·lectiu o poble.
- Hàbits i actituds: desenvolupant hàbits i habilitats socials amb els i les joves.
- Assessorament, informació i orientació: acompanyament, eina de suport als i
les joves amb necessitats especifiques d’orientació.
3. Transversalitat
Per poder implementar tots els projectes descrits posteriorment, fer el seguiment,
realitzar les tasques de programació, creació de noves propostes i l’avaluació del
desenvolupament de cada projecte, es realitzaran reunions periòdiques, per tal de
coordinar les diferents àrees municipals i les entitats, associacions i grups de joves
implicats que estan duent a terme un projecte en comú.
Per al òptim funcionament del Pla Local és imprescindible el treball transversal amb
professionals d’altres àrees de l’ajuntament com: Centre Obert, Serveis Socials,
Esports, Gènere, Inserció Laboral, Biblioteca, Teatre que ens aportarà una reflexió
teòrica i pràctica, com també l’optimització de recursos econòmics, materials i
humans, afavorint un debat necessari i enriquidor que permetrà avaluar de forma
objectiva les polítiques desenvolupades i els resultats qualitatius i quantitatius que
s’obtinguin.
Les reunions de seguiment es durant a terme amb cada àrea.
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4. Mancomunitat
És necessari treballar amb altres institucions per tal de millorar i ampliar la oferta així
com optimitzar i compartir els recursos i activitats juvenils. Per tant, caldrà mantenir
reunions periòdiques per tal de desenvolupar els projectes mancomunats amb altres
municipis.
5. Participació juvenil
Es necessari que els joves siguin els protagonistes en totes les accions desenvolupades,
ja sigui com a destinataris dels projectes o com a participants en l’elaboració de les
activitats, de la seva organització i posterior avaluació. Per potenciar la participació
juvenil es desenvoluparan espais i dinàmiques juvenils d’interlocució amb els i les
joves per informar de tot el que es desenvolupa i potenciar el sentiment de pertinença
al municipi.
6. Treball interinstitucional
A nivell interinstitucional ens seguirem coordinant amb el Consell Comarcal, ja sigui
per mancomunar projectes i cooperar amb altres ajuntaments, afavorir el disseny de
polítiques conjuntes, formacions compartides, taules comarcals per perfils de
professionals, plenaris de joventut, suport i orientació i intercanvi d’experiències entre
els altres professionals.
Des de la Direcció General de Joventut i Oficina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona, també ens seguirem coordinant per poder treballar les polítiques de
joventut mitjançant suport tècnic, econòmic, material i formatiu.

7. Metodologies de comunicació
Les estratègies de comunicació que es duen a terme des de l’àrea de joventut per
apropar-nos als i les joves van variant segons les tendències que van seguint els i les
joves, donant molta importància a l’estètica, el llenguatge propi i exclusiu i
diversificació juvenil. Es difonen totes les accions des de diferents àmbits de
comunicació com: la web de l’ajuntament, facebook, instagram, whatsapp i cartells
que es reparteixen per diferents ubicacions del municipi, tríptics.
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10.- Àmbits i objectius estratègics i concrets

Un cop realitzada la diagnosi, definits els objectius i marcades quines són les prioritats
definides a la missió i visió del Pla local de Joventut 2018-2021, es treballaran dos
grans àmbits d’actuació, detallats en el següent quadre. Li segueixen les fitxes de cada
projecte que han estat realitzades mitjançant reunions amb els tècnics i tècniques de
les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament: Centre Obert, Serveis Socials, Esports,
Inserció Laboral, Habitatge, Cultura, Salut, Gènere, Habitatge, Espai Jove, entitats i
joves del municipi.
Per tant, els àmbits d’actuació que es treballaran en el Pla Local de Joventut 2018-2021
seran els següents:
Àmbit

Eix

Programes
Espai Jove
Projecte Centre Obert i Joventut
Taula d’entitats

Vivència sociocultural

Biblioteca i joventut
Teatre jove

COHESIÓ SOCIAL

Pla de seguiment i intervenció social

Igualtat
Efecte Jove

Cultura participativa

Consell Municipal de Joventut
Comunicació

Currículum Obert
Anem per feina
Punt Informació Juvenil

Emancipació
AUTONOMIA

Servei de Mobilitat Internacional
Masoveria Urbana
Habitatge Cooperatiu
Carril Bici

Hàbits saludables

Promoció de l’Esport
Salut
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ: COHESIÓ SOCIAL
OBJECTIU GENERAL:
Potenciar la cohesió social dels/les joves a Vilassar de Dalt
EIX: Vivència sociocultural
OBJECTIU ESPECÍFIC:

EIX: Cultura participativa
OBJECTIU ESPECÍFIC:

Potenciar l’ús i vivència dels serveis i Crear i consolidar espais d’interlocució
activitats municipals.
estables entre l’Ajuntament i els/les joves
afavorint la seva implicació en els aspectes
que els afectin.
DESCRIPCIÓ:
DESCRIPCIÓ:
Apropar els serveis i activitats que es Concebre la participació com un mitjà per
desenvolupen a Vilassar de Dalt des d’una aconseguir altres finalitats, com ara una
perspectiva juvenil. Poder oferir un major cohesió ciutadana, afavorir el
consum d’oci alternatiu per a joves en el desenvolupament d’habilitats socials en els
mateix municipi.
joves (negociació, autogestió, etc.) o
l’educació de valors de convivència (igualtat,
respecte, inclusió, altruisme, etc.) en els i les
joves.
PROJECTES DE L’ÀMBIT:
PROJECTES DE L’ÀMBIT:







Espai Jove
Projecte Centre Obert i Joventut
Taula d’entitats
Biblioteca i joventut
Teatre jove
Pla de seguiment i intervenció
social

 Efecte Jove
 Consell Municipal de Joventut
 Comunicació

 Igualtat
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ: AUTONOMIA
OBJECTIU GENERAL:
Promoure als i les joves un estil de vida autònoma
EIX: Emancipació

EIX: Hàbits saludables

OBJECTIU ESPECÍFIC:
Facilitar i acompanyar al jovent en el seu
procés de presa de decisions per a la
configuració del seu itinerari vital.
DESCRIPCIÓ:
Es pretén ajudar als i les joves a
emancipar-se, donant-los suport en
l’elecció d’oportunitats per adquirir una
autonomia plena.

OBJECTIU ESPECÍFIC:
Promoure una millora en la qualitat de
vida dels i les joves.

PROJECTES DE L’ÀMBIT:








Currículum Obert
Anem per feina
Punt Informació Juvenil
Servei de Mobilitat internacional
Masoveria urbana
Habitatge cooperatiu
Carril Bici

DESCRIPCIÓ:
Treballar la salut entesa com un estat de
benestar físic, mental i social entre la
població jove a través d’activitats
esportives i promovent accions per a una
vida saludable, disminuint les conductes
de risc associades a la salut.
PROJECTES DE L’ÀMBIT:
 Promoció de l’Esport
 Salut
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11.- Programes i accions i línies estratègiques d’actuació per fitxes

COHESIÓ SOCIAL
Vivència Sociocultural
7 programes
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COHESIÓ SOCIAL
Eix: Vivència sociocultural
Nom del projecte: Espai Jove
Descripció del Projecte:
Pretén ser el nucli vertebrador de les activitats per a adolescents i joves, així com un espai de trobada a
través del qual s'amplia l'oferta de lleure i es diversifiquen les opcions ja existents a Vilassar de Dalt per
als adolescents i joves, donant altres alternatives i promovent l'ús actiu del temps lliure així com el
temps de creixement personal, socialització i experimentació.
Des de l’Espai jove s'ofereix un lloc lúdic per a adolescents i joves alhora que també es programen
diferents activitats trimestralment.
Objectius generals:
Objectius específics:
-Oferir activitats esportives, culturals i ludico-educatives
atractives per a la població adolescent i juvenil.
- Potenciar l’ús i vivència dels serveis i -Potenciar la implicació dels joves en la seva oferta de lleure.
activitats municipals.
-Potenciar els hàbits de consum ludo-educatius dels
adolescents i joves de Vilassar de Dalt.
-Posar a l'abast dels adolescents i joves espais d'aprenentatge i
de lleure per al creixement personal.
-Oferir un punt de trobada per als adolescents i joves del
municipi.
Metodologia:
L'Espai Jove està obert cinc dies a la setmana. Les programacions s'adaptaran, en la mesura possible a
les diferents franges d'edat dels adolescents i joves i a la diversitat d'interessos i característiques
d'aquests. A les diferents accions que es desenvoluparan es promourà, en la mesura possible, la
participació directa dels adolescents i joves en l'organització de les activitats.
Destinataris:
Regidories implicades:
16 a 30 anys
Infància, Adolescència i Joventut
Espais: Espai Jove i altres espais municipals
Calendari: (anys dividits per trimestres)
Activitats:
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Espai de trobada
Programació activitats trimestrals +12
Programació activitats trimestrals +18
Aula d’estudi
L’Espai Jove a l’Institut
Espai tecnològic
Sortides
Oci alternatiu i medi obert
Debats temàtics
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COHESIÓ SOCIAL
Eix: Vivència sociocultural
Nom del projecte: Centre Obert i Espai Jove

-

Descripció del Projecte:
Des de fa anys, el Centre Obert i l’Espai Jove venen realitzant activitats conjuntes per celebrar les
festes tradicionals, tallers de sensibilització, activitats d’estiu per tal de cobrir les necessitats que els
joves van marcant. D'altra banda, es tracta de donar sortida a unes necessitats dels joves oferint
una oferta ludicoeducativa en el mateix municipi, així com optimitzant els recursos econòmics del
Centre Obert i l'àrea d’Infància, Adolescència i Joventut.
Objectius generals:
Objectius específics:
-Potenciar la comunicació i interrelació dels joves
a partir d'activitats.
-Conscienciar i sensibilitzar als adolescents i joves
- Potenciar l’ús i vivència dels serveis i
de la celebració dels Dies Internacionals.
activitats municipals.
-Oferir
activitats
esportives,
culturals
i
ludicoeducatives atractives per a la població
infantil i adolescent.
-Afavorir el desenvolupament integral de la
població infantil i d'adolescents basada en els
valors d'igualtat, solidaritat, tolerància, i integració
de la diversitat.
Metodologia:
La coordinació entre els professionals del projecte (educadors del Centre Obert i l'espai jove) es
durà a terme de manera conjunta mitjançant reunions de seguiment per a la programació
d'activitats, gestions i reunions d'avaluació del desenvolupament de les activitats.
Destinataris:
Regidories implicades:
Població de 12 a 30 anys
Serveis Socials i Infància, Adolescència i Joventut
Espais: Centre Obert, Espai Jove i poliesportiu municipal, entre d'altres.
Calendari: (anys dividits per trimestres)
Activitats:
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Activitats entorn del 8 de març, Dia
Internacional de la Dona
Festivitat de Sant Jordi
Activitats d'estiu
Celebració de la Castanyada Terrorífica
20 de novembre, Dia Internacional dels drets
dels nens i nenes.
25 de novembre, Dia Internacional contra la
violència de gènere.
Sopar de Nadal
Tallers de cuina
Activitats setmanals de futbol i fitness
Tallers Intergeneracionals
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COHESIÓ SOCIAL
Eix: Vivència sociocultural
Nom del projecte: Taula d’Entitats
Descripció del Projecte:
Des de l’ajuntament es pretén fer una apropament amb les entitats per poder compartir, recolzar i
desenvolupar accions conjuntes i unificar esforços per enriquir les activitats que es realitzen en el
municipi. Com també crear espais de coordinació per treballar en una mateixa línia d’acció.
Objectius generals:
Objectius específics:
- Potenciar l’ús i vivència dels serveis i -Apropar les entitats a l’administració pública.
activitats municipals.
-Treballar conjuntament en les accions que es
realitzin al municipi.
Promoure les iniciatives dels/les joves i entitats.
Metodologia:
Des de l’ajuntament es pretén realitzar un treball conjunt amb les entitats per poder abordar
diferents temàtiques que ens anem trobant amb els joves, com també poder desenvolupar
activitats conjuntes, treballar en una mateixa línea i donar suport de l’administració pública a les
entitats. Es realitzaran reunions conjuntes per dur a terme les accions establertes.
Destinataris:
Regidories implicades:
Joves de 15 a 30 anys associats, entitats i entitats
col·lectius amb participació jove
Infància, adolescència i joventut ET A LA
PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈN
Espais:
Municipi i Servei de Joventut
Calendari: (anys dividits per trimestres)
Activitats:
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Cessió d'espais
Espais de coordinació amb les entitats
Activitats conjuntes
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COHESIÓ SOCIAL
Eix: Vivència sociocultural
Nom del projecte: Biblioteca i Joventut
Descripció del Projecte:
Activitats diverses que es realitzen a la Biblioteca per promocionar la lectura entre els
adolescent i joves.
Objectius generals:
Objectius específics:
- Potenciar l’ús i vivència dels serveis i -Promoció de la lectura, donar a conèixer la
activitats municipals.
biblioteca i el fons bibliotecari.
Metodologia:
Destinataris:
Joves i adolescents a partir dels 16 anys

Regidories implicades:
Biblioteca, Cultura.
Infància, adolescència i joventut ET A LA
PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈN

Espais:
Sala polivalent, Biblioteca.
Institut Jaume Almera, diferents places del municipi.

Activitats:

Calendari: (anys dividits per trimestres)
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Laboratoris Infantils / Juvenils
Bibliopati
Concurs Literari de Sant Jordi
Jocs de Carrer
Biblioplaça
Bibliojove
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COHESIÓ SOCIAL
Eix: Vivència sociocultural
Nom del projecte: Teatre Jove
Descripció del Projecte:
Aquest projecte pretén apropar als i les joves a les arts escèniques i potenciar la cultura
entre la gent jove.
Objectius generals:
Objectius específics:
- Potenciar l’ús i vivència dels serveis i  Fomentar les arts escèniques com
activitats municipals.
alternatives de consum de lleure.
 Apropar als Joves a les arts escèniques es
que es duen a terme al Municipi.
Metodologia:
El projecte es durà mitjançant un treball transversal amb les regidories de cultura i
joventut. Un cop hi hagi realitzada la programació del teatre La Massa, s’escolliran un
parell d’obres i abans de la representació es realitzaran sessions formatives amb els joves.
Destinataris:
Joves de 12 a 30 anys

Regidories implicades:
Cultura.
Infància, adolescència i joventut ET A LA
PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈN

Espais:
Espai Jove, Centre Obert, Teatre La Massa i espais comunitaris.
Calendari: (anys dividits per trimestres)
Activitats:
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Sessions formatives
Anem al teatre
Sortides teatrals
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COHESIÓ SOCIAL
Eix: Vivència sociocultural
Nom del projecte: Pla de seguiment i intervenció social
Descripció del Projecte:
Servei d'Atenció al Domicili
Objectius generals:
Objectius específics:
- Potenciar l’ús i vivència dels serveis i - Ajudar en la cura personal.
activitats municipals.
- Control de medicació i alimentació.

- Observar i detectar necessitats personals,
familiars i/o socials.
- Donar pautes de conducta que afavoreixin
relacions familiars.
- Potenciar hàbits de convivència (família,
entorn ).
- Evitar possibles claudicacions.
Metodologia:

S'acudeix al domicili familiar els dies i hores pactades entre els agents de serveis socials i
les famílies implicades. En aquest espai es realitzen diferents activitats tant amb els joves
com amb les famílies, amb l'objectiu de proporcionar un suport a la llar familiar.
Destinataris:
Joves i adolescents a partir dels 16 anys

Regidories implicades:
Serveis Socials ADOLESCÈN

Espais: Domicili particular dels joves i adolescents del municipi.

Activitats:

Calendari: (anys dividits per trimestres)
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Supervisió d’higiene personal i alimentació
Organització material escolar.
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COHESIÓ SOCIAL
Eix: Vivència sociocultural
Nom del projecte: Igualtat
Descripció del Projecte:
Aquest projecte inclou un ampli ventall de polítiques referents a les perspectives de gènere i LGTBI+.
Pretén sensibilitzar i conscienciar la ciutadania en temes referents a la igualtat de gènere i
oportunitats, introduint al seu torn, actuacions de prevenció i de LGTBI+.
Objectius generals:

Objectius específics:
-Promoure el compromís institucional i polític amb la igualtat
de gènere en el municipi.
Promoure una millora en la qualitat -Promoure canvis estructurals entre la ciutadania a través de
de vida dels joves.
la integració transversal de la perspectiva de gènere en les
actuacions municipals.
-Promoure una educació en valors des d'una perspectiva de
gènere en tots els àmbits educatius, formals i no formals.
Metodologia:
Desenvolupar polítiques d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt que treballa per tal
d'aconseguir nous reptes en la igualtat en el municipi a través de: commemoració de dies
Internacionals, comissions de treball que es reuneixen de manera trimestral, i oferint valors en
perspectiva de gènere i igualtat d'oportunitats.
Destinataris:
Regidories implicades:
Tota la població del municipi.
Serveis
Socials,
Igualtat,
Infància,
Adolescència i Joventut, Cultura i Policia
Local.
Espais: Centre Obert, Espais de Joventut i diferents espais del municipi.
Calendari: (anys dividits per trimestres)
Activitats:
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Commemoració del Dia Internacional de la Dona, el 8
de març.
Commemoració del Dia internacional LGTBI+ el dia 28
de juny.
Protocol contra les agressions sexistes i l'abús de
l'alcohol a les festes majors.
Commemoració del Dia Internacional contra la
violència de gènere, el 25 de novembre.
Campanyes informatives i formatives LGTBI+
Campanyes informatives i formatives relacionades en
polítiques de gènere
Taula jove igualtat
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COHESIÓ SOCIAL
Cultura Participativa
3 programes
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COHESIÓ SOCIAL
Eix: Cultura participativa

-

Nom del projecte: Efecte Jove
Descripció del Projecte:
L'Efecte Jove es va crear en setembre del 2015 des de la regidoria d'Infantesa, Adolescència i Joventut.
És un procés participatiu amb adolescents de 1r a 4t d'ESO de l'escola Sant Jordi i INS Jaume Almera i la seva
missió és l'aprenentatge de ciutadania crítica i responsable, de relació entre les persones i de creixement
personal, ja que ajuda a investigar, identificar problemes, debatre, consensuar, treballar en equip, resoldre
conflictes, prendre decisions i pactar.
Objectius generals:
Objectius específics:
-Facilitar que els joves es replantegin la seva visió sobre la
Crear i consolidar espais d’interlocució gestió dels projectes d'interès públic amb impacte social.
estables entre l’Ajuntament i els joves -Impulsar la presa de consciència sobre quines maneres de
afavorint la seva implicació en els participar hi ha en el seu entorn.
aspectes que els afectin.
-Donar eines per poder aprofundir sobre la democràcia real
en la seva quotidianitat.
Promoure una millora en la qualitat de vida dels joves.
Metodologia:
La metodologia desenvolupada en el projecte Efecte Jove, és entendre que s'aprèn participant i per això es
comença treballant des de l'autoconeixement, posant en pràctica tècniques personals, l'escolta activa, la
comunicació no-violenta i arribant al debat i a la presa de decisions col·lectives mitjançant processos
participatius i dinàmics. Les sessions es divideixen en dos grups: 1r i 2n d'ESO i 3r i 4t d'ESO.
Les reunions es realitzen cada quinze dies durant el curs escolar.
Les sessions del projecte es realitzen en les següents fases:
1. Exploració i disseny: fase de coneixement i formació de subgrups de treball.
2. Decisió del projecte a desenvolupar.
3. Preparació i disseny de l'acció triada.
4. Execució
Destinataris:
Regidories implicades:
Grup d'adolescents voluntaris de 1r a 4t ESO de l'Escola Sant Infància, Adolescència i Joventut
Jordi i l'INS Jaume Almera.
Destinataris secundaris: la resta d'adolescents i les seves
famílies i tot el municipi.
Espais: Servei de Joventut i altres espais municipals
Calendari: (anys dividits per trimestres)
Activitats:
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Sessions de captació TRANSFORMEM
Sessions participatives amb els adolescents
Participació en ruta
Sortida conjunta
Avaluació del projecte
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COHESIÓ SOCIAL
Eix: cultura Participativa
Nom del projecte: Consell Municipal de Joventut
Descripció del Projecte:
Crear un espai de participació ciutadana com a organismes d’assessorament, consulta,
proposta i participació, sobre qualsevol tema relacionat amb el sector dins l’àmbit
territorial del municipi.
La conveniència de disposar d’un organisme coordinador mitjançant el qual els i les joves
puguin ser escoltats/des per l’Administració local i per l’opinió pública a propòsit dels seus
problemes específics.
Objectius generals:
Objectius específics:
Crear i consolidar espais d’interlocució - Fomentar la participació dels joves.
estables entre l’ajuntament i els joves
afavorint la seva implicació en els aspectes -Implicar als joves en el procés d’elaboració
i aplicació de programes municipals de
que els afectin.
joventut que pugui dur a terme
l’Ajuntament.
Metodologia:
El Consell es reunirà cada dos/tres mesos i en sessió extraordinària si és necessari. El CMJ
és un canal estable d’interlocució amb els joves, dins el CMJ es crearan comissions de
treball per poder treballar diferents aspectes, com també és un espai de consultes i
assessorament per als i les joves i les entitats que hi són representades.
Destinataris:
Regidories implicades:
Joves associats i a títol personal de 16 a 30 Infància, Adolescència i Joventut ET A LA
anys
PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈN
Espais:
Servei de Joventut i espais municipals
Calendari: (anys dividits per trimestres)
Activitats:
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Reunions trimestrals
Comissions de treball
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COHESIÓ SOCIAL
Eix: Cultura Participativa
Nom del projecte: Comunicació
Descripció del Projecte:
La missió d'aquest projecte és fer arribar als joves i adolescents la informació de diferents
activitats temàtiques, temes del seu interès a través de diferents xarxes socials més utilitzades
per a aquest públic, utilitzant un llenguatge proper. Amb el pas de temps ens hem anat
adaptant les noves formes de comunicació que va apareixent.
Objectius generals:
Objectius específics:
-Fomentar instruments d'informació,
Crear i consolidar espais d’interlocució estables publicitat i difusió de les activitats.
entre l’Ajuntament i els joves afavorint la seva
implicació en els aspectes que els afectin.
-Establir mecanismes de comunicació a
través de les xarxes socials.
Metodologia:
Per poder arribar a totes les franges d'edat que inclou la Regidoria, durant el període del Pla
s'afegiran diferents mètodes de comunicació per poder accedir i comunicar-nos mitjançant les
TIC als adolescents i joves.
Destinataris:
Regidories implicades:
Adolescents a partir dels 12 anys.
Comunicació, Infància, Adolescència i
Joventut
Espais:
Activitats:

Calendari: (anys dividits per trimestres)
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Comunicació amb els adolescents a les Xarxes
socials: Instagram, Facebook
Creació pàgina web Vilassar jove
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AUTONOMIA
Emancipació
7 programes
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AUTONOMIA
Eix: Emancipació
Nom del projecte: Currículum Obert, Aula Oberta
Descripció del Projecte:
El Currículum Obert de l'Institut Jaume Almera està inclòs dins del programa d'atenció a la diversitat
d'aquest centre i es dirigeix a alumnes que en començar el quart de l'ESO no estan en disposició
d'aconseguir el títol per diferents causes.
Objectius generals:

Objectius específics:
-Proporcionar als alumnes noves expectatives i sortides
formatives/laborals.
Facilitar i acompanyar els joves en el -Proporcionar noves oportunitats a partir del coneixement
seu procés de presa de decisions per teòric i pràctic de les diferents disciplines oferint noves
a la configuració del seu itinerari vital. oportunitats que no tenen a nivell personal i familiar.
-Treballar la confiança cap a un mateix i la seva autoestima.
-Potenciar el seu autoaprenentatge i la introducció al món
laboral.
-Realitzar una funció orientadora i d'acompanyament en la
seva vida formativa i personal.
Metodologia:
L'èxit escolar és l'objectiu en el qual es basa el Currículum Obert. Les accions van encaminades que els
alumnes superin amb èxit les assignatures, tenint un paper central la intervenció dels professionals
que intervenen en el programa.
Els professionals de l'ajuntament de Vilassar de Dalt treballen coordinadament amb l'equip docent de
l'Institut, on es planteja donar respostes socials i educatives coherents amb la realitat socioeducativa
de l'alumnat.
Destinataris:
Regidories implicades:
Alumnat de quart de l'ESO.
Educació, Serveis Socials i Infància,
Adolescència i Joventut.
Espais: Institut Jaume Almera
Calendari: (anys dividits per trimestres)
Activitats:
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Primer trimestre. Hàbits saludables
Segon trimestre. Inserció educativa i laboral
Tercer trimestre. Educació emocional
Manipulació d'aliments
Pràctiques en empresa
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AUTONOMIA
Eix: Emancipació
Nom del projecte: Anem per feina
Descripció del Projecte:
El projecte neix amb una finalitat molt clara, afavorir la inserció social i laboral dels joves, promovent recursos
propers i mediadors que se situïn entre les necessitats d'un col·lectiu que no arriba als circuits normalitzadors
laborals o que té grans dificultats per fer-ho.
Objectius generals:
Objectius específics:
- Potenciar l'autonomia i autoconeixement en el procés de recerca
Facilitar i acompanyar els joves en el seu d'ocupació i formació.
procés de presa de decisions per a la - Oferir noves eines i recursos en la recerca d'ocupació i formació.
configuració del seu itinerari vital.
Metodologia:
Els joves arriben al projecte derivats pel mateix SBASP del territori i perquè han estat usuaris/as dels diferents
espais educatius del municipi orientats a adolescents i joves com són: El Centre Obert, el PIJ, Espai Jove i projecte
d'Aula Oberta: "Currículum obert" de l'IES "Jaume Almera".
També es manté el contacte amb l'IES dels joves absentistes que arriben als 16 anys o aquells que no acreditaran
l'ESO. Cal actuar amb immediatesa per evitar noves situacions de possible exclusió social.
A partir del primer contacte, es fa un seguiment amb el mateix adolescent i es fan orientacions i assessories perquè
pugui aconseguir el seu objectiu personal, formatiu i laboral.
Aquest projecte s'ha anat perfilant i es concreta la necessitat que tots els agents educatius del territori treballin en
xarxa. Conjuntament des de l'anàlisi, la detecció, i la conceptualització del projecte per treballar la mateixa
finalitat.
Destinataris:
Regidories implicades:
-Adolescents i Joves entre 16 i 25 anys de Vilassar de Dalt en situació d'inactivitat
Inserció Laboral,
laboral i formativa.
Serveis Socials,
- amb nivell de formació sota sense haver acreditat l'ESO.
Infància, Adolescència i
- amb els estudis obligatoris però mancada de motivació per continuar la seva
Joventut
formació.
- al carrer en situació de risc i exclusió social.
- amb falta de capacitació personal per trobar i mantenir un treball.
- en edat escolar amb risc de fracàs escolar.
- autòctons en l'economia submergida o amb treballs precaris.
- immigrants amb dificultats legals per treballar.
- a la recerca dels primers treballs.
Espais: Inserció Laboral, Serveis Socials, Joventut, Institut
Calendari: ( anys dividits per trimestres)
Activitats:
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Assessorament i orientació acadèmica i laboral
Entrevistes i seguiments individuals.
Difusió d'ofertes laborals, formatives i programa garantia juvenil.

Primeres oportunitats laborals
Acompanyament a l’emprenedoria
Sessions informatives en l'Institut sobre els diferents itineraris
educatius després de l'ESO.
Converses en anglès.
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AUTONOMIA
Eix: Emancipació
Nom del projecte: Servei de Mobilitat Internacional
Descripció del Projecte:
És un servei especialitzat d'assessoria en mobilitat internacional per a adolescents i joves amb
l'objectiu de millorar i ampliar els recursos que els serveis i equipaments juvenils posen a l'abast dels
adolescents i joves a fi de facilitar que aquests puguin accedir a noves oportunitats que els permetin
millorar la seva experiència vital a l'estranger. Des del Consell Comarcal del Maresme s'assumeix la
funció de fer la gestió de la contractació del servei, de forma conjunta, per optimitzar nivell econòmic
com en tot el procediment de la contractació, així com la prestació d'un servei amb uns mateixos
criteris d'intervenció en tot el territori.
Objectius generals:
Objectius específics:
-Donar eines i informació als adolescents i
Facilitar i acompanyar els joves en el seu procés de joves perquè puguin tenir una experiència
presa de decisions per a la configuració del seu laboral/formativa d'intercanvi fora de casa
itinerari vital.
seva.

Metodologia:
El jove que vulgui estudiar o realitzar alguna activitat a l'estranger serà atès en el Punt Informació
Juvenil i si la consulta és més especialitzada es derivarà a les assessories presencials que realitza
l'empresa contractada, als llocs establerts.
Les principals funcions i tasques que ha d'assumir l'entitat contractada per a la prestació del servei
són:
. Assessorament presencial.
. Suport i formació a joves, entitats i professionals.
. Realització de tasques de gestió interna, comunicació i difusió del servei i coordinació dels
ajuntaments on es deixa.
Altres que siguin necessàries per al bon funcionament del Servei.
Destinataris:
16 a 30 anys

Regidories implicades:
24 ajuntaments del Maresme, entitat
NEXXES i el Consell Comarcal del Maresme

Espais: Servei de Joventut
Calendari: (anys dividits per trimestres)
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Activitats:
Assessorament presencial
Difusió les activitats, notícies
Coordinacions amb els ajuntaments,
encarregada i el Consell Comarcal
Intercanvi juvenil

l'empresa
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AUTONOMIA
Eix: Emancipació
Nom del projecte: Punt Informació Juvenil
Descripció del Projecte:
Espai per a informar, assessorar, i orientar als i les joves en tots els àmbits del seu interès per a que
puguin prendre decisions d’un manera meditada i amb coneixement de causa.
Objectius generals:

Objectius específics:

-Facilitar l’accés dels i les joves a la
Facilitar i acompanyar els joves en el seu procés de informació.
presa de decisions per a la configuració del seu -Facilitar l’accés als i les joves a les Noves
itinerari vital.
tecnologies.
-Augmentar el nivell de coneixements en
tots els àmbits a partir de l’orientació i
l’assessorament.
Metodologia:
Atendre les consultes de tots els i les joves que ho sol·liciten i orientar l’autoconsulta. Orientar i
assessorar els i les joves amb tots el temes que els hi interessa. Fer arribar la informació corresponent
a les diferents institucions, professionals i entitats del municipi i comarca. Establir un sistema de xarxa
que permeti la coordinació i execució de projectes entre els agents socials.
Destinataris:
Regidories implicades:
Infància, Adolescència i Joventut.
Espais: Punt Informació Juvenil
Calendari: (anys dividits per trimestres)
Activitats:
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Espai d’assessorament, informació i orientació

Recollida de diferents materials informatius
Espai d’autoconsulta
Base de dades de joves amb talent
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AUTONOMIA
Eix: Emancipació
Nom del projecte: Masoveria Urbana
Descripció del Projecte:

Projecte d'habitatge per a joves consisteix en què l'ajuntament faci un paper de mediació entre el/la jove i el/la
propietari/a per tal que els i les joves puguin habitar un habitatge desocupat de forma permanent durant un
temps determinat a canvi d'un lloguer social o de realitzar el manteniment de l'immoble.
Es va realitzar la presentació d’aquest projecte el 24 d’octubre del 2017 a les 19h a la Biblioteca Can Manyer. La
presentació era sobre la Masoveria Urbana, model alternatiu d’accés a l’habitatge, problemàtica de l’habitatge
desocupat i la necessitat de la seva mobilització i incorporació al mercat de lloguer assequible. També es va
realitzar la Guia de la metodologia de la Masoveria Urbana de la Diputació de Barcelona.
Objectius generals:

Objectius específics:
-Rejovenir el centre del poble.

-Aconseguir 5 habitatges que funcionin
Facilitar i acompanyar els joves en el seu procés de segons aquest projecte.
presa de decisions per a la configuració del seu -Possibilitar que els joves es puguin
itinerari vital.
emancipar a Vilassar.
-Rehabilitar habitatges desocupats de forma
permanent al municipi.
-Aconseguir que el jovent de Vilassar pugui
emancipar-se al mateix poble si ho vol
Metodologia:

- Estudi d’habitatges buits de particulars.
- Publicació requisits per poder participar en el projecte.
- L’Ajuntament farà de medicació entre els/les propietaris/es i llogaters/res.
- Realització del sorteig i adjudicació d’habitatges.
- Seguiment del projecte.
En paral·lel a aquest procés de mobilització del parc buit d’habitatge de particulars es realitzarà una
prova pilot de masoveria amb un dels habitatges municipals del C/ Del Pont i De la Pau
Destinataris:

Regidories implicades:

joves de Vilassar que tinguin un determinat nivell de Infància, Adolescència i Joventut,
renda (topall mínim i màxim a determinar) i que no Habitatge
siguin propietaris
Voluntariat
edats: 18 a 35 anys
Espais: habitatges privats que s’inscriguin al projecte (a determinar) + habitatge municipal
Activitats:

Calendari: (anys dividits per trimestres)
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentació projecte Masoveria Urbana

Aprovació del projecte
Pedagogia al públic i contactar amb propietaris i joves
implantació de la prova pilot
Execució del projecte
Seguiment del projecte
Valoració i planificació segona fase
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AUTONOMIA
Eix: Habitatge
Nom projecte: Habitatge Cooperatiu
Descripció del projecte:
Una cooperativa és un grup de persones que s’han unit voluntàriament per tal de satisfer en comú les seves
necessitats, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica” (Aliança
Cooperativa Internacional, 1995)
Les cooperatives d’habitatge segons la llei de cooperatives catalana (Article 122):
1.Són cooperatives d’habitatges les que tenen l’objecte de procurar a preu de cost habitatges,
serveis o edificacions complementàries a llurs socis, organitzar-ne l’ús pel que fa als elements
comuns, i regular-ne l’administració, la conservació i la millora.
2. Les cooperatives d’habitatge poden adquirir, parcel·lar i urbanitzar terrenys i, en general, dur
a terme totes les activitats necessàries per a complir llurs objectius socials.
3. Les cooperatives d’habitatges també poden tenir per objecte la rehabilitació d’habitatges, de
locals i d’edificacions i instal·lacions complementàries per a destinar-los a llurs socis, i també la
construcció d’habitatges per cedir-los als socis mitjançant el règim d’ús i gaudi, bé per a ús
habitual i permanent, o bé per a descans o vacances, o destinats a residències per a persones
grans o amb discapacitat.
Objectiu general:
Objectius específics:
-Fomentar de la cooperativa d’habitatges com a
Facilitar i acompanyar els joves en el seu procés de resposta a les dificultats d’accés a l’habitatge
presa de decisions per a la configuració del seu itinerari actual.
vital.
-Aconseguir que el jovent de Vilassar pugui
emancipar-se al mateix poble si ho vol
Metodologia:
L'impuls d'aquest model pot incloure la seva difusió a través de canals municipals, jornades informatives, i
la facilitació de suport tècnic i jurídic per al desenvolupament de nous projectes cooperatius.

Destinataris:
Regidories implicades:
joves de Vilassar edats: 18 a 35 anys
Joventut, Habitatge, Voluntariat
Espais:
Solars públics que es destinin a aquest destí (concessió a cooperatives) o solars privats (adquisició per part
de cooperativa)
Calendari: (estarà subjecte a modificacions)
Activitats:
2017
2018
2019
2020
2021
oct
g-j j-d g-j j-d g-j j-d g-j j-d
Difusió del model cooperatiu
Modificació de planejament general per a la qualificació de
sòl dotacional (en curs) per distinar a habitatge
Campanyes informatives sobre els diferents models d’habitatge
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AUTONOMIA
Eix: Emancipació
Nom del projecte: Carril Bici
Descripció del Projecte:
Aquest projecte pretén fomentar la mobilitat tova, modificant la metodologia actual d'intervencions
en l'espai públic tenint present el treball transversal i els processos participatius.
Aspectes importants a destacar són:
-Mobilitat segura: La seguretat física en l'espai públic tant de les persones que caminen, com que van
amb bicicleta.
- Hàbits saludables: La falta d'exercici físic i el sedentarisme incrementen la prevalença de les malalties
cardiovasculars. Tenir en compte les diferents mobilitats reduirà els nivells d'accidentalitat que es
donen en l'espai públic i millorarà la salut de la població.
-Sostenibilitat: El foment de la mobilitat tova contribueix a la reducció de les emissions de gasos
contaminants.
Es pot recordar que la implantació de carrils bici forma part del MIEM (Mapa de Sales i Instal·lacions
Esportives Municipals), document aprovat per l'ajuntament el 2008.
Objectius generals:
Objectius específics:
-Foment de models de mobilitat tova.
Facilitar i acompanyar els joves en el seu procés de -Augment de la proporció de superfície
presa de decisions per a la configuració del seu destinada al vianant en relació amb els
itinerari vital.
vehicles.
-Reduir la contaminació atmosfèrica i
sonora.
-Conscienciar els joves sobre la importància
de la seguretat en l'àmbit viari i del trànsit.
Metodologia:
-Afavorir la mobilitat activa: Espais amb voreres amples que delimitin i limitin la circulació rodada.
-Pacificar el trànsit rodat: promoure seccions de carrers on es redueixi la velocitat dels vehicles motoritzats i
incloure elements de reducció de velocitat com guals, i d'altres.
-Facilitar els accessos a les parades de transport públic.
-Dissenyar una xarxa d'itineraris per als vianants continus, que uneixen els punts principals amb les zones
residencials i que disposin d'elements per fer més "confortable" el camí, fonts, mobiliari, jocs infantils, ombres,
etc.
-Dissenyar una xarxa de carrils per a bicicletes. En carrers amb velocitats inferiors a 30 km /h la calçada pot ser
compartida entre ciclistes i automòbils. En la resta de carrers, els carrils per a ciclistes seran preferentment
segregats, amb una bona senyalització i disseny que garanteixi la seguretat dels vianants.

Destinataris:
Regidories implicades:
Adolescents, joves, i tota la població, amb atenció Mobilitat i Espai Públic
especial a usuaris d'equipaments esportius i docents.
Espais: municipi
Calendari: (anys dividits per trimestres)
Activitats:
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Senyalització de nous trams
Seguiment i millores del projecte
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AUTONOMIA
Hàbits Saludables
2 programes
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AUTONOMIA
Eix: Hàbits saludables
Nom del projecte: Promoció de l'esport
Descripció del Projecte:
Aquest projecte neix de la idea d'oferir activitats esportives atractives per a adolescents i joves com a eina de
treball per al nostre equip d'educadors i poder treballar aspectes tan importants com la prevenció de
possibles conductes de risc, les relacions personals, el mateix cos, l'autoestima, els hàbits saludables. Per
arribar a aquests nois i noies és molt important no posar barreres ni impediments a la pràctica de l'esport, és
a dir oferir activitats accessibles i normalitzadores on tots poden sentir-se membres actius.

Objectius generals:

Objectius específics:
-Utilitzar l'esport com a medi d'inclusió social, com alternativa
saludable durant el temps lliure, com medi d'adquisició
Promoure una millora en la d'hàbits saludables.
qualitat de vida dels joves.
-Potenciar el valor del treball en equip i la cooperació i
potenciar els hàbits d'higiene personal així com millorar la
forma física i acceptar el mateix cos que està en ple
desenvolupament.
Metodologia:
La metodologia per treballar els objectius anteriors és treballar conjuntament i donar suport als clubs
esportius privats, que treballen amb adolescents i joves, ubicats en la població (clubs de bàsquet, futbol,
futbol sala, escalada, trail i gimnàstica artística). Alhora, disposem de programes esportius, promoguts
directament per l'Ajuntament i d'accés gratuït, que s'orienten bàsicament a aquesta inclusió social a través
de l'esport, ja que no tenen cap cost per als usuaris. Les activitats que s'ofereixen són: futbol sala juvenil i
fitnes juvenil.

Destinataris:
Edats entre 12 i 25 anys.

Regidories implicades:
Regidoria d'Esports, Infància, Adolescència i
Joventut, Educació i Serveis Socials

Espais:
Pavelló esportiu municipal, piscina coberta municipal, pista de skate municipal, rocòdrom, camp
municipal d'esports i gimnàs de l'escola pública local.
Calendari: (anys dividits per trimestres)
Activitats:
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Bàsquet
Futbol 11
Gimnàs
Natació
Trail
Escalada
Gimnàstica artística
Curs de natació anual
Futbol sala juvenil
Fitness juvenil
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AUTONOMIA
Eix: Hàbits saludables
Nom del Projecte: Salut
Descripció del Projecte:
Aquest projecte pretén, d'una banda, sensibilitzar els adolescents i joves sobre temes de
salut i les conseqüències que ocasionen determinades conductes poc saludables. També,
amb el projecte salut i escola es detecten precoçment els signes sobre problemes de salut
i els adolescents tenen l'espai per poder consultar qualsevol aspecte que els inquieti.
Un altre projecte d'aquest àmbit és el protocol d'agressions sexuals que pretén
sensibilitzar sobre les actituds sexistes. També, té en compte el consum d'alcohol, ja que
moltes vegades l'excés de consum d'alcohol comporta a les esmentades agressions.
Objectius generals:
Facilitar i acompanyar la
població infantil i adolescent
en el seu procés de presa de
decisions del seu itinerari vital.

Objectius específics:
-Sensibilitzar la població en general sobre les actituds
sexistes, discriminació i consum d'alcohol.
-Articular actuacions davant de situacions d'agressions
sexistes, LGTBI fòbiques i situacions relacionades amb el
consum d'alcohol.
-Apropar els serveis de salut en els centres docents i els
adolescents, mitjançant la consulta oberta als centres
d'educació secundària amb les màximes garanties
d'intimitat.
-Detecció precoç dels problemes de salut a fi
d'intervenir com més aviat millor.

Metodologia:
El projecte salut i escola és un servei del Centre de Salut que destina una hora setmanal
als centres de secundària.
El projecte d'agressions sexuals, la comissió de diferents àrees treballa de manera
transversal per sensibilitzar i conscienciar el que comporta actituds agressives.
Destinataris:
Regidories implicades:
Adolescents i joves
Serveis Socials, Cultura, Policia, Educació, Igualtat,
Salut, Infància, Adolescència i Joventut
Espais: Tot el municipi
Calendari: (anys dividits per trimestres)
Activitats:
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Salut i escola
Comissió d'agressions sexuals i abús
d'alcohol
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12.- Recursos Humans, Infraestructura i Econòmics
Per poder desenvolupar el Pla Local de Joventut seran necessaris recursos humans,
materials i econòmics.

12.1 Recursos Humans
12.1.1 Interns
Per promoure el desenvolupament de les funcions de l’execució, seguiment y
avaluació del PLJVdD, es crearà una comissió municipal liderada per la Regidoria
d’Infància, Adolescència i Joventut i formaran part de la comissió:












Cultura
Educació
Esports
Projectes Comunitaris
Medi Ambient
Comunicació i Participació ciutadana
Sanitat
Urbanisme
Serveis Socials
Promoció econòmica
Infància, adolescència i Joventut

Aquesta comissió es podrà ampliar amb les entitats i institucions que treballin en
l’àmbit de joventut.
Els objectius de la comissió seran:
 Seguiment de les actualitzacions en el PLJ i concreció de la seva execució (detall
de les actuacions, calendari i pressupost de cada una d’elles).
 Impulsar accions conjuntes en el mar del PLJ.
 Avaluar l’impacta de les actuacions.
 Prioritzar línies de treball segons el context social del municipi.
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Responsables polítics i tècnics de les diferents àrees de l'Ajuntament:
Tècnic de Projectes
Comunitaris

Treballadors Socials

Arquitectes municipals

Policia Local

Tècnica i monitors
d'esports

Equip educatiu del Centre
Obert

Educadores Socials

Tècnica de cultura i festes
majors

Bibliotecàries

Tècnic de Medi Ambient

Tècnica d'Educació

Tècnica d'infantesa,
Adolescència i Joventut

Tècnics de Teatre

Dinamitzador/a
d'Infantesa, Adolescència i
Joventut

Brigada Municipal

12.1.2 Externs
Joves de Vilassar de Dalt

Famílies de Vilassar de
Dalt

Associacions del Municipi

Personal d'altres
Administracions

Dinamitzadors externs

Infermeres del Centre de
Salut

Directius i professorat dels
Centres Educatius

Tècnics especialitzats en
mobilitat internacional

12.2 Recursos materials
Des de l’octubre del 2014, el Servei de Joventut està situat a l’edifici del Centre Cívic
Les Escoles, Can Pons, compartint l’equipament amb els serveis de: Servei
Psicopedagògic, Aula d’adults, Oficina de Català, AMPA de l’escola Francesc Macià,
Promoció Econòmica i Centre Obert. Principalment, es treballarà amb els equipaments
municipals i d'altres entitats del municipi.

109

Pla Local de Joventut 2018-2021

12.3 Recursos econòmics
Per al 2018 l'Ajuntament destina aproximadament en activitats per a la població
adolescent i juvenil un total de 157.139€.
El pressupost de totes les accions emmarcades en aquest pla també es transversal,
part dels programes i accions previstes es financen per les partides pressupostàries
ordinàries dels departaments corresponents i responsable de cada projecte (educació,
cultura, espai públic, etc). Aquest import és l’específic de les accions, no es té en
compte les despeses de CAPÍTOL I. Aquest import compromès per al 2018
s’incrementarà en els propers anys segons disponibilitat i projectes.
La Regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut que és on recau la coordinació
d'aquest pla, disposa d’un pressupost específic per a impulsar els projectes que
lideren des de l’àrea i que es desenvolupen en aquest pla. Per a això, el consistori es
compromet a millorar aquest finançament en el pròxim pressupost.
Un dels objectius del present Pla és enfortir la Regidoria d’Infància, Adolescència i
Joventut. Per als anys 2018-2021 es proposa incrementar el capitul 1 i 2, despeses de
personal i en béns i serveis.
El pressupost que presentem a continuació és un pressupost estimatiu al que seria
òptim apropar-se per poder desenvolupar les accions emmarcades en el Pla Local de
Joventut del 2018 al 2021.

Recursos humans
eix
vivència sociocultural
cultura participativa
emancipació
hàbits saludables
Total

2018
40.351,15 €

2019
56.852,16€

2020
57.704,94€

2021
64.029,25€

6.350,00 €
8.970,00 €
4.340,00 €
1.000,00 €
61.011,15€

8.350,00 €
11.470,00 €
4.340,00 €
1.500,00 €
82.512,16€

9.350,00 €
11.970,00 €
4.840,00 €
2.500,00 €
86.304,94€

9.950,00 €
12.510,00 €
5.440,00 €
3.100,00 €
95.029,25€
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13.- Coordinació, Seguiment i Avaluació
L'avaluació ens permet observar quina utilitat, eficiència i cobertura han tingut les
accions del Pla Local de Joventut.
L'avaluació és un moment de reflexió i valoració de la tasca que s'està desenvolupant,
com d'aprenentatge de la tasca realitzada; valorant per damunt de tot en quina
mesura ha canviat la realitat d'intervenció, quins factors han facilitat i/o dificultat l'èxit
de la nostra intervenció i de les conclusions extretes, quins canvis de millora
introduiran en una planificació futura.
L'avaluació de les accions del Pla es realitzarà pels mateixos responsables i executors
de les accions amb la implicació dels i les joves i les entitats. Depenent de cada
projecte/acció, aquesta valoració es realitzarà una vegada a l'any, o bé una vegada
s'hagi acabat l'acció concreta o a final de l'any.
L'avaluació del PLJVdD 2018-2021 avaluarà:

La implementació de les accions,

Els efectes desitjats

La cobertura dels destinataris.

13.1 Avaluació de resultats
Ens serveix per a copsar, valorar si hi hagut millores en al població jove ens els
diferents àmbits d’actuació. Els efectes desitjats han de fer referència segons marqui
cada pla a les actituds, valors, hàbits, oportunitats, relacions trajectòries de vida dels
joves del municipi que volem beneficiar amb les polítiques de joventut. Per tant,
s’avaluarà el següent:
Continguts:
L’avaluació de resultats s’avaluaran dos àmbits:
a. cohesió social: grau de assoliment de la cohesió social dels joves de Vilassar de Dalt:
 Grau de coneixement, d’ús i vivència per part dels joves dels serveis i activitats
municipals.
 Grau de creació i consolidació d’espais d’interlocució estables entre
l’Ajuntament i els joves.
b. Hàbits autonomia: grau de desenvolupament i foment d’un estil de vida autònoma
als joves:
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Oportunitats sociolaborals, d’accés a l’habitatge i d’autoconsulta envers
qualsevol tema d’interès juvenil.
Canvis en els hàbits dels joves per gaudir d’una vida saludable.

Eines:
 Reunions amb professionals per valorar si s’estan aconseguint els efectes
desitjats.
 Entrevistes i reunions amb joves participants de les diferents accions.
 Memòries anuals

13.2 Avaluació de procés o implementació del Pla
L'avaluació de la implementació de recursos ens serveix per observar si s'ha aconseguit
tot el que es pretenia inicialment en relació amb els aspectes tècnics que fan
referència als recursos mobilitzats per dur a terme el Pla Local.
L'avaluació de les eines metodològiques que s'han implementat i quin servei s'han fet.
Continguts:
. Recursos utilitzats:

Recursos humans

Econòmics

Infrastructurals
. Tècniques Metodològiques utilitzades:

Participació

Transversalitat

Intermunicipal
. Desenvolupament de les Actuacions durant els anys 2018 i 2021:

Calendari

Volum de participants

Contingut treballat amb l'actuació
Eines:
. Seguiment de l'estructura interna de l'àrea d'infantesa, adolescència i joventut: Indicadors de
recursos humans, econòmics i infraestructura
. Registre de les activitats realitzades amb les diferents àrees implicades en les accions del Pla
local.
. Registre d'accions intermunicipals.
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. Memòries anuals.

13.3 Avaluació de cobertura
Aquest tipus d'avaluació ens serveix per observar si les accions programades inicialment han
arribat als i les joves que es pretenia, analitzar els motius i identificar amb qui i com s'ha de
treballar en un futur.
Continguts:
. Grau de participació i assistència a les accions.
. Cobertura dels destinataris.
. Perfil dels i les joves participants en cada àmbit.
Eines:
. Registres de cada acció.
. Memòries anuals.
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15.- Annex
 Annex de la diagnosi
 Memòria any 2013
 Memòria any 2014
 Memòria any 2015
 Memòria any 2016
 Memòria any 2017
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Annex diagnosi
Annex I: Fitxa tècnica

Univers d’estudi: Ciutadans i ciutadanes de 16 a 29 anys que resideixen a Vilassar de
Dalt o què treballen i/o estudien en aquest municipi.
Mètode d’enquestació: Qüestionari autoadministrat a través de l’aplicació
Googleform. Des de l’Ajuntament s’ha fet difusió a través dels seus canals i s’han
visitat els dos instituts per promoure la participació.
Procediment de mostreig: Mostreig aleatori simple (MAS). S’ha realitzat una posterior
validació a partir de la variable edat (de 16 a 19 anys i de 20 a 29 anys).
Dimensió de la mostra: S’ha obtingut una mostra total vàlida de n= 235.
Marge d’error: +6,52 per a les dades globals, amb un nivell de confiança del 95,5% i en
situació de màxima interdeterminació (p=q=50), sota supòsit de mostreig aleatori
simple (MAS) en universos finits.
Treball de camp: Del 4 de desembre de 2017 al 14 de gener de 2018.
Tractament de les dades: Depuració, codificació i recodificació de variables.
Anàlisi: Estadística descriptiva univariable i bivariable. Anàlisi inferencial bivariable en
base a estadístics de contrasts adequats a la mètrica de la variable (Chi2, test de
residus, T-Student, ANOVA...).
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Annex II: Resultats complets de l'enquesta a la població jove de Vilassar
de Dalt
Bloc 1: Dades sociodemogràfiques
Taula 66. Nivell d’estudis finalitzat segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Primària

7,1

2,6

4,4

ESO

82,9

--

31,3

Batxillerat

10,0

48,7

34,1

Cicle de Formatiu Grau Superior

--

12,2

7,5

Grau universitari/Màster/Doctorat

--

36,5

22,7

210

25

235

De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Estudiant

92,9

9,6

41,3

Treballant

--

35,1

21,6

7,1

52,6

35,2

--

2,6

1,9

210

25

235

Base
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.

Taula 67. Situació actual segons edat

Totes dues coses (estudiant i treballant)
Estudiant i a l'atur
Base
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.

Taula 68. Sector professional en el que els joves de Vilassar de Dalt treballen o cerquen feina segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Sector primari (ramaderia, agricultura,
mineria)

--

*

*

Sector secundari (indústria)

*

*

7,9

86,7

91,3

89,5

15

23

38

De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Vilassar de Dalt

*

45,9

45,1

Altres municipis del Maresme

*

--

*

Barcelona

*

38,8

37,7

Altres territoris

--

18,8

18,2

Base (treballen)

15

21

36

Sector serveis
Base (treballen i a l’atur)
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 casos.

Taula 69. Municipis on treballen els joves de Vilassar de Dalt segons edat

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017. Pregunta amb resposta múltiple, suma més de 100%
* Hi ha menys de 3 respostes
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Taula 70. Municipis on estudien els joves de Vilassar de Dalt segons edat
De 16 a 19 anys
Vilassar de Dalt

De 20 a 29 anys

Total

95,7

*

46,2

Altres municipis del Maresme

*

4,0

3,1

Barcelona

*

85,3

45,7

Altres territoris

--

9,3

5,0

Base (estudien)

210

16

226

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 respostes

Bloc 2: Participació
Taula 71. Valoració que es fa del Consell Municipal de Joventut de Vilassar de Dalt i la seva dinamització segons
edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Valoració positiva

*

*

84,2

Valoració positiva, amb matissos

*

--

*

Valoració negativa
Base (han participat en alguna sessió)

-11

*

12

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 respostes

Bloc 3: Mobilitat
Taula 72. Mitjà de transport utilitzes normalment per als desplaçaments dins del municipi de Vilassar de Dalt
segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

65,7

84,3

77,4

*

12,2

7,8

En porta el meu pare/mare

18,6

--

7,0

Cotxe

5,7

3,5

4,6

Bici/skate/patinet

7,1

--

2,8

*

--

*

210

25

235

Caminant
Moto

Transport públic
Base
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 casos.

Taula 73. Mitjà de transport utilitzat normalment per als desplaçaments fora del municipi de Vilassar de Dalt
segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Cotxe

20,0

67,8

69,2

Transport públic

22,9

29,6

27,3

En porta el meu pare/mare

45,7

--

17,3

Moto

4,3

2,6

3,5

Caminant

4,3

--

1,5

*

--

*

210

25

235

Bici/skate/patinet
Base
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
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* Hi ha menys de 3 casos.

Taula 74. Mitjà de transport més utilitzat per als desplaçaments fora del municipi de Vilassar de Dalt segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Activitats d’oci

74,2

81,1

78,6

Estudiar

20,2

71,3

53,0

Treballar

4,8

57,5

38,7

Activitats extraescolars

45,1

9,9

22,5

--

13,8

8,9

Visites familiars/amics

17,1

3,0

8,0

Compres

9,0

3,0

5,1

No em desplaço fora de Vilassar

*

--

*

Visites mèdiques

*

--

*

112

276

388

Participació social i/o política

Respostes

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.. Pregunta amb resposta múltiple, suma més de 100%.
* Hi ha menys de 3 casos.

Bloc 4: Salut
Taula 75. Freqüència en què els amics consumeixen alcohol segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Gens

12,9

--

5,1

Poc

42,9

26,1

32,2

Bastant

31,4

71,3

56,0

Molt

12,9

2,6

6,6

Base

210

25

235

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.

Taula 76. Freqüència en què els amics consumeixen tabac segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Gens

22,9

8,7

14,3

Poc

25,7

35,7

31,8

Bastant

32,9

48,7

42,6

Molt

18,6

7,0

11,3

Base

210

25

235

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.

Taula 77. Freqüència en què els amics consumeixen haixis/marihuana segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Gens

42,9

28,9

34,4

Poc

25,7

52,6

42,3

Bastant

21,4

15,8

17,7

Molt

10

2,6

5,6

Base

210

25

235

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
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Taula 78. Freqüència en què els amics consumeixen altres substàncies segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Gens

84,3

77,4

79,8

Poc

12,9

20,0

17,3

Bastant

*

--

*

Molt

--

2,6

2,1

Base

210

25

235

De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Mai

72,5

48,7

56,9

Rarament

8,7

9,6

9,6

De tant en tant

7,2

6,1

6,6

Sovint

4,3

6,1

5,5

Molt sovint

7,2

29,6

21,3

Base

210

25

235

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 casos.

Taula 79. Freqüència en què fumen tabac segons edat

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.

Taula 80. Freqüència en què fumen porros segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Mai

72,9

56,1

61,8

Rarament

14,3

22,8

19,4

De tant en tant

7,1

9,6

9,0

Sovint

4,3

8,8

7,1

*

2,6

2,6

210

25

235

De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

100

87,8

92,3

Rarament

--

6,1

3,7

De tant en tant

--

--

--

Sovint

--

--

--

Molt sovint

--

6,1

3,9

210

25

235

Molt sovint
Base
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 casos.

Taula 81. Freqüència en què prenen cocaïna segons edat
Mai

Base
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
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Taula 82. Freqüència en què prenen altres drogues segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

95,8

71,3

80,9

Rarament

*

13,0

8,9

De tant en tant

--

9,6

6,2

Sovint

*

6,1

4,1

Molt sovint

--

--

--

210

25

235

Mai

Base
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 casos.

Taula 83. Freqüència en què prenen 5 o més consumicions de begudes alcohòliques en una sola ocasió de consum
segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Mai

55,7

13,0

28,8

Rarament

21,4

26,1

24,4

De tant en tant

8,6

52,2

35,8

Sovint

10,0

2,6

5,6

Molt sovint

4,3

6,1

5,4

Base

210

25

235

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.

Taula 84. Freqüència en què condueixen havent begut/ van en cotxe si el conductor/a ha begut segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Mai

90,1

25,4

49,9

Rarament

7,0

53,5

35,7

De tant en tant

*

15,8

10,2

Sovint

--

2,6

2,1

Molt sovint

*

2,6

2,2

210

25

235

Base
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
* Hi ha menys de 3 casos.

Taula 85. Considera que està informat/da de manera suficient i adequada sobre el consum d’aquest tipus de
substància segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Sí, molt

45,7

29,6

35,5

Sí, bastant

48,6

50,4

50,1

No gaire

5,7

20,0

14,4

No gens

--

--

--

210

25

235

Base
Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017.
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Bloc 6: Servei de Joventut de Vilassar de Dalt
Taula 86. Com s’assabenten de les activitats adreçades a la joventut segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

M'ho diuen els amics

59,6

47,6

52,1

Cartells i fulletons en paper

49,6

37,7

42,2

Facebook

8,4

37,7

26,7

No m'assabento

17,0

15,9

16,3

Whatsapp

14,0

12,0

12,7

Per personal de l'Ajuntament

11,2

7,8

9,1

Instagram

13,6

6,0

8,9

*

9,9

7,1

5,0

6,0

5,6

*

6,9

4,7

Revista local

4,0

--

1,5

Institut

3,8

--

1,4

Twitter

*

--

*

394

49

443

Correu electrònic
Web de l'Ajuntament
Entitats

Respostes

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017..Pregunta amb resposta múltiple, suma més de 100%.
* Hi ha menys de 3 casos.

Taula 87. En el futur, quins canals o mitjans són millor per fer arribar la informació sobre les activitats adreçades
a la joventut segons edat
De 16 a 19 anys

De 20 a 29 anys

Total

Facebook

20,8

77,5

55,7

Instagram

65,9

43,8

52,3

Cartells i fulletons en paper

55,3

42,9

47,7

Whatapp

38,3

43,9

41,7

Correu electrònic

20,5

30,6

26,7

Twitter

18,4

24,4

22,1

Canal de youtube

13,1

6,2

8,9

Web de l'Ajuntament

13,7

--

5,3

Revista local

5,0

--

1,9

Ràdio local

4,3

--

1,7

*

--

*

545

62

607

Altres
Respostes

Font: Fundació Pere Tarrés. EPJV2017..Pregunta amb resposta múltiple, suma més de 100%.
* Hi ha menys de 3 casos.
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Annex III: Revisió completa de la planificació existent
Pla Local de Joventut 2013-2016
L'anterior Pla Local de Joventut 2013 -2017 perseguia quatre objectius estratègics:
-

-

Enfortir la Regidoria de Joventut de recursos econòmics, humans i infraestructura.
Atendre les necessitats dels/les joves des d’una perspectiva global relacionant els
diferents àmbits de la seva vida: habitatge, salut, treball, educació, esport, cultura i
participació.
Consolidar la participació juvenil afavorint la seva implicació en tots els aspectes de la
seva vida.
Potenciar el treball interdepartamental i interinstitucional i mancomunat amb els
municipis propers a Vilassar de Dalt.

A més a més, els Pla proposava treballar dos grans àmbits de treball: la cohesió social i
l’autonomia. Dins d’aquestes dos àmbits, s’encabeixen dos eixos de treballs i diferents
projectes que tot seguit es detallen:
COHESIÓ SOCIAL EIX: VIVÈNCIA SOCIOCULTURAL
OBJECTIU
-

Potenciar l’ús i vivència dels serveis i activitats municipals.

ESPAI JOVE AUTOGESTIONAT
-

Gestió d’un espai per a poder realitzar activitats per als joves de Vilassar de Dalt.
La gestió inclou la gestió econòmica, de l’espai, organització de les activitats, difusió i
el posicionament de l’entitat que es forma en els temes relatius en l’entorn socialcultural i de joventut tant de Vilassar de Dalt com d’àmbit nacional.

-

Objectiu general: Crear un espai lúdic, social, cultural autogestionat pel jovent de
Vilassar de Dalt.
Objectius específics: Realitzar activitats de caire social, cultural, lúdiques per al jovent
de Vilassar. Consolidar el funcionament del casal autogestionat. Crear espais de
trobada.
Metodologia: El casal autogestionat funciona a partir d’assemblees obertes al jovent
de Vilassar. Organització en comissions (funcionament, activitats , difusió, ...).
Planificació de les activitats en un calendari trimestral / mensual
Destinataris: Jovent de Vilassar de Dalt
Regidories: Joventut

-

-

-

PROJECTE CENTRE OBERT I JOVENTUT
-

-

Des de fa anys, el Centre Obert i l’Espai Jove venen realitzant activitats per celebrar les
festes tradicionals, per tal de cobrir les necessitats que els joves ens han anat marcant.
Per una banda, el que es tracta és de donar sortida a unes necessitats dels joves
oferint-los una oferta ludico-educativa en el propi Municipi, com també optimitzar els
recursos humans, econòmics del Centre Obert i l’Àrea de Joventut.
Objectiu general: Potenciar l’ús i vivència dels serveis i activitats municipals.
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-

-

-

Objectius específics: Potenciar les activitats lúdiques i atractives adreçades als joves
del municipi. Fomentar els coneixement i respecte de les normes socials dels/les joves
de Vilassar de Dalt. Potenciar la comunicació i interrelació dels nois i noies a partir
d’activitats.
Metodologia. Coordinació entre els responsables del projecte de manera conjunta
realitzant reunions de seguiment. Reunions de treball periòdiques amb professionals
de l’Ajuntament i altres entitats implicades.
Destinataris: de 15 a 25 anys.
Regidories: Joventut i Serveis Socials.

TREBALL AMB LES ENTITATS
-

-

-

-

De l’ajuntament es pretén fer una apropament amb les entitats per poder
desenvolupar accions conjuntes i unificar esforços per enriquir les activitats que es
realitzen en el municipi.
Objectiu general: Potenciar l’ús i vivència dels serveis i activitats municipals.
Objectius específics: Apropar les entitats a l’administració pública. Treballar
conjuntament en les accions que es realitzin al municipi. Promoure les iniciatives
dels/les joves i entitats.
Metodologia. Es treballarà en la línia de cessió d’espais, ajudes econòmiques,
col·laboració en activitats, entre d’altres. Es realitzaran reunions conjuntes per dur a
terme les accions establertes.
Destinataris: Joves de 15 a 30 anys associats, entitats i col·lectius amb participació
jove.
Regidories: Joventut

JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
-

-

-

Objectius específics: Garantir als joves amb risc d’exclusió i/o vulnerabilitat social
l’accés a un recurs normalitzat que faciliti la seva emancipació. Garantir la igualtat
d’oportunitats de la població jove del municipi.
Metodologia. Durant l’any s’anirà fent reunions periòdiques de coordinació amb els
professionals del centre obert, serveis socials i joventut. On es detecten les conductes
disruptives i poder fer la seva derivació i/o seguiment. Es realitza un seguiment
conjunt als/les joves amb necessitats especifiques des de serveis socials i joventut
sense oblidar la tasca educativa.
Destinataris: Joves de 15 a 30 en situació de risc.
Regidories: Servis Socials i Joventut

COHESIÓ SOCIAL EIX: CULTURA PARTICIPATIVA
CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT
-

-

La conveniència de disposar d’un organisme coordinador mitjançant el qual els/les
joves puguin ser escoltats/des per l’Administració local i per l’opinió pública a propòsit
dels seus problemes específics.
Objectius específics: Fomentar la participació dels joves. Implicar als joves en el procés
d’elaboració i aplicació de programes municipals de joventut que pugui dur a terme
l’Ajuntament.
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-

-

El Consell es reunirà cada mes-dos mesos i en sessió extraordinària si és necessari. El
CMJ és un canal estable d’interlocució amb els joves, dins el CMJ es crearan comissions
de treball per poder treballar diferents aspectes, com també és un espai de consultes i
assessorament per als/les joves i les entitats que hi són representades.
Destinataris: Joves a títol individual de 16 a 30 anys.
Regidories: Joventut

SENSIBILITZA’T
-

Implicar als/les joves en la realitat social del Municipi, mitjançat un treball per la
comunitat.
Objectius específics: Sensibilitzar i donar a conèixer als/les joves d’algunes realitats
socials. Participar en les activitats socials que es fan al Municipi.
Destinataris: Joves de 15 a 30 anys.
Regidories: Joventut, Serveis Socials, Igualtat home – dona

PROJECTE DE CORRESPONSALS DE L’IES
-

-

Objectius específics: Crear uns canals de comunicació bidireccional entre els PIJs i els
IES. Facilitar, des de aquests canals de comunicació existents, la dinamització juvenil a
les nostres poblacions. Apropar i fer conèixer als joves les activitats i recursos que
tenen al seu abast mitjançant la descentralització dels Punts d’Informació Juvenil dels
dos pobles (Cabrils i Vilassar de Dalt).
Metodologia: El corresponsal de cada aula haurà d’anar un cop al mes a cada punt
d’informació juvenil per a reunir-se amb les informador/es juvenils i recollir la
documentació. A les reunions amb l’informador/a juvenil estaran presents tots els
corresponsals, també hi ha reunions de seguiment amb les coordinadores del projecte
i els IES.

AUTONOMIA. EIX: EMANCIPACIÓ
MASOVERIA JOVE
-

-

-

Projecte d'habitatge per a joves que consisteix en què l'ajuntament faci un paper de
mediació a per tal que els/les joves puguin habitar un habitatge durant un temps
determinat a canvi d'un lloguer social o de realitzar el manteniment de l'immoble.
(Impulsat per les JERC).
Objectius específics: Rejovenir el centre del poble. Aconseguir 5 habitatges que
funcionin segons aquest projecte. Possibilitar que els joves es puguin emancipar a
Vilassar. Rehabilitar habitatges desocupats de forma permanent al municipi.
Destinataris: 18 a 35 anys. Mínim de renda i que no siguin propietaris.
Regidories: Joventut, Habitatge, voluntariat.

INSERCIÓ LABORAL PER A JOVES: ANEM X FEINA
-

-

Facilitar i acompanyar als joves en el seu procés de presa de decisions per a la
configuració del seu itinerari vital.
Objectius específics: Crear un recurs per a joves amb dificultat d’inserció laboral i
acadèmica. Augmentar les eines dels joves per trobar treball. Potenciar l’ autonomia i
autoconeixement en el procés de recerca de feina i formació. Oferir noves eines i
recursos en la recerca de feina i formació. Potenciar el treball personal i
autoconeixement en el procés de recerca de feina i formatiu.
Metodologia: contacte amb els diferents serveis de l’Ajuntament destinats als joves i
amb els IES.
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-

Destinataris: Joves d’entre 16 i 25 anys amb dificultats formatives i/o laborals.
Regidories: Promoció econòmica, serveis socials, joventut.

PUNT INFORMACIÓ JUVENIL
-

-

Espai per a informar, assessorar, i orientar als i les joves en tots els àmbits del seu
interès.
Objectius específics: Facilitar l’accés dels/les joves a la informació. Facilitar l’accés
als/les joves a les Noves tecnologies. Augmentar el nivell de coneixements en tots els
àmbits a partir de l’orientació i l’assessorament.
Establir un sistema de xarxa que permeti la coordinació i execució de projectes entre
els agents socials.
Destinataris: Joves de 15 a 30 anys.
Regidories: Joventut.

SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL
-

-

-

Des del Consell Comarcal del Maresme s’assumeix la funció de fer la gestió de la
contractació del servei, de forma agregada (conjunta) i amb uns mateixos criteris
d’intervenció en tot el territori.
Metodologia: El/la jove serà atès al Punt Informació Juvenil i si la consulta és més
especialitzada es derivarà a les assessories presencials que realitza l’empresa
contractada, en els tres llocs establerts: Vilassar de Mar, Malgrat de Mar i Mataró.
Destinataris: de 16 a 30 anys.
Regidories: 17 ajuntaments del Maresme i Consell Comarcal.

AUTONOMIA. EIX: HABITS SALUDABLES
ESPORTS
-

-

Objectius específics: Potenciar els hàbits esportius dels/les joves de Vilassar de Dalt.
Fomentar la diversitat d’hàbits de consum. Potenciar els hàbits saludables mitjançant
l’esport.
Metodologia: Des de les àrees implicades es pretén organitzar accions noves per
apropar els joves a l’esport i oferir-los les ofertes ja existents en el municipi.
Destinataris: joves de 15 a 25 anys.
Regidories: Esports, serveis socials i joventut.

Programa d’Actuació Municipal 2015- 2019
El Programa d’Actuació Municipal 2015 -2019 (PAM) és el document on es detallen les
prioritats d’actuació i accions concretes del govern municipal durant la present
legislatura.
A partir de la revisió d’aquest document s’han identificat les següents accions
adreçades a millorar la situació dels joves de Vilassar de Dalt.
MILLORA DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS I GARANTIR L’HABITATGE
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 Elaboració d’un Pla d’Equipaments que defineixi els espais i determini els usos
 Desenvolupament del Pla Local de l’Habitatge de Vilassar, amb l’assistència tècnica de
la Diputació de Barcelona
 En consonància amb el Pla Local de l’Habitatge, constitució del Patrimoni Públic del Sòl
i l’Habitatge de Vilassar
 Implementació de les ajudes al lloguer, la rehabilitació i l’accessibilitat en totes les
fórmules que dota l’Estat i subsidiàriament la Generalitat

POTENCIAR L’OCUPACIÓ I L’ACCIÓ COMUNITÀRIA



Pacte Local per l’Ocupació a Vilassar
Desplegament del programa d’ocupació PAS a PAS d’inserció laboral

FOMENTAR L’ÈXIT ESCOLAR I EDUCATIU


Nou impuls al Projecte Educatiu de Poble Vilassar Educa.
Fer un pas més enllà en el treball en xarxa dins l’àmbit educatiu des d’una visió àmplia:
les entitats d’educació en el lleure (AE Serra de Marina i Club d’Esplai), les activitats
extraescolars, les entitats educatives centrades en l’àmbit de les famílies, i les entitats
esportives. Tirar endavant una campanya anual que conjugui els esforços de tots els
actors educatius.




Elaboració d’una guia de tots els serveis educatius
Desenvolupament de campanyes de promoció de la salut i de combat a les
dependències
Prioritzar, amb l’àmbit de l’educació, les campanyes adreçades a combatre els
trastorns alimentaris –anorèxia i bulímia-; en col·laboració amb l’Associació contra el
Càncer, desenvolupament de campanyes d’hàbits saludables. Desplegament del Pla
contra les Drogodependències

EMPODERAR LA INFÀNCIA, L’ADOLESCÈNCIA I LA JOVENTUT













Desenvolupament del Pla de les Famílies
Evolució dels serveis tècnics de joventut, d’acord amb l’objectiu d’integrar en una sola
unitat tècnica els projectes vinculats al tram d’edat comprès entre infància,
adolescència i joventut.
Potenciament de totes les iniciatives educatives i associatives que treballen per una
criança de qualitat i en valors
Promoció d’un Consell de Joventut autònom
Millora i ampliació de l’accés de la població infantil i juvenil a una oferta de cultura i oci
de qualitat
Reforç la tasca de conscienciació sobre autonomia i llibertats personals: sexualitat
afectiva, diversitat sexual, prevenció activa del sexisme, i prevenció de les
drogodependències.
Increment dels esforços en els serveis d’atenció i acompanyament dels joves
Elaboració i publicació d’una guia de serveis per a joves
Creació d’espais per als joves on puguin desenvolupar els seus projectes personals o
col·lectius
Concreció del primer projecte pilot de masoveria urbana
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POTENCIAR LA CULTURA I EL PATRIMONI COM A ELEMENTS CLAU DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL
 Reforma del model de Festa Major per tal d’aconseguir una major implicació social
 Generació de les condicions perquè les dues colles emblemàtiques de la Festa Major,
els diables i la colla gegantera, puguin realitzar la seva tasca en condicions

Projecte Educatiu de Vilassar de Dalt
El darrer Projecte Educatiu de Vilassar de Dalt (PEVD) és del 2012. Aquest és
l’intrument de planificació i coordinació de les polítiques educatives del municipi, però,
alhora és un procés de concentració i participació dels diferents agents educatius del
municipi sota uns objectius i criteris compartits. En concret, el PEVD és una eina que
té els objectius d’ordenar i impulsar polítiques destinades a millorar l’educació de
Vilassar de Dalt i afavorir les relacions entre agents educatius.
En aquest document es recullen el conjunt de recursos educatius que s’ofereixen al
municipi sense especificar el grup de població als que s’adrecen.
El document també recull la visió dels dels una sèrie d’elements forts i febles pel que fa
a l’oferta educativa
Visió dels joves
Es considera una fortalesa que els joves es relacionin molt entre sí, ja que això permet
que no es generi cap biaix entre grups de joves. També es valora positivament l’oferta
d’activitats per a joves fora de l’aula. S’assenyala, però, que no totes les persones,
serveis i entitats són prou conscients que són agents educadors. S’observa una manca
de sensibilitat en el foment de valors democràtics i de ciutadania per part del Consell
Municipal Escolar. Es valora positivament l’oferta escolar del municipi dels 0 als 18
anys, però caldria donar més visibilitat a la formació professional tot i donar-se fora del
municipi. Preocupa la manca de relacions entre els centres educatius i les entitats que
esdevenen agents educatius, com les entitats de lleure. Alhora, també es valora
negativament la falta de relació i coordinació entre les pròpies entitats del municipi
que tenen una oferta d’activitats similars o de naturalesa similar. Es valora
positivament l’oferta d’equipaments i el seu alt ús, però s’apunta que seria positiu
comptar amb un equipament comunitari tipus hotel d’entitats.
Es valora un replantejament de la “Nit Jove” per la controvèrsia que generen els
comportaments de risc. Es proposa que des de l’institut es treballi per la participació
dels joves en activitats locals i que no ho hagin de fer fora del municipi. Es proposa
promoure la participació intergeneracional en activitats conjuntes i un projecte de
parelles intergeneracionals en la realització d’algunes activitats. Es proposa també,
crear un skate parkk com espai de trobada per als joves. Generar canals i eines de
coordinació entre les entitats. Habilitar espais de converses entre joves i entre famílies
A continuació es defineixen les línies de treball d’aquest pla que incideixen en els joves
i/o el Servei de Joventut.
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6.1. Conscienciar a tothom del seu paper educador
6.2. Promoure els valors cívics i de convivència
6.2.1. Promoure activitats per enfortir el civismes al municipi
6.2.2. Potenciar la convivència dels diferents col·lectius
6.2.3. Reforçar la convivència en les activitats i els espais públics
6.2.4. Treballar els valors de la solidaritat i la cooperació
6.3. Incrementar la participació de les persones en la dinàmica del municipi
6.3.1. Treballar per millorar la participació ciutadana
6.3.2. Potenciar les activitats intergeneracionals
6.3.4. Millorar l’aprofitament socials dels equipamentes
6.3.5. Fomentar i promoure la figura del voluntariat
6.4. Afavorir la coordinació entre els agents educatius
6.4.1. Incrementar la relació entre l’alumnat de diferents escoles
6.4.2. Generar canals i eines de coordinació entre les diferents entitats
6.5. Treballar per la qualitat de l’ensenyament i del lleure
6.5.1. Mantenir l’oferta d’activitat extraescolar i de lleure
6.5.2. Mantenir l’oferetaa educativa i garantir les condicions per uns bons
resultats acadèmics
6.5.3. Vetllar per l’equilibri emocional dels infants i les seves famílies

Pla de Prevenció de Drogodependències 2011- 2014
El Pla de Prevenció de Drogodependències 2011- 2014 és el darrer document estràtegic en
aquest àmbit que s’ha desenvolupat al municipi de Vilassar de Dalt. Tant per a l’elaboració del
Pla com per a la seva implementació i seguiment s’ha fet un treball col·laboratiu i transversal
entre les diferents àrees municipals. En concret, es va constituïr les següents comissions:


Comissió Política: Formada per les regidories de Sanitat, Serveis Socials, Participació
ciutadana, Educació, Joventut, Seguretat Ciutadana, Comunicació, Esports i Promoció
de la Vila.



Grup motor de la Comissió Tècnica: Formada per la tècnica de Salut del municipi i la
tècnica de la Subsecció de Suport comunitari i prevenció de les drogodependències del
centre SPOTT de la Diputació de Barcelona.
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Comissió tècnica: Formada per següents tècnics del municipi


















Educador Social de carrer i Coordinador de Serveis Socials.
Directora del Centre Obert.
Tècnica de joventut
Tècnica d’Igualtat.
Cap de la Policia Local i Policia Comunitari.
Representat de Mossos d’Esquadra.
Psicopedagoga municipal
Representat del Cap salut/Programa: Salut i Escola.
Representat del CAS- Premià de Mar
Tècnica d’Esports
Tècnica de Comunicació.
Mediadora intercultural
Representant de l’IES Jaume Almera
Representant de l’IES Sant Jordi
Representant del CEIP Francesc Macià
Representant de La Inmaculada
Representant de Llars d’Infants

A continuació es llisten les mesures establertes en el "Pla d'accions" del document que
s'adrecen als joves de Vilassar de Dalt i/o impliquen al Servei de Joventut.

















Reunions del Grup Motor per l’elaboració del Pla.
Fer 3 reunions anuals de la comissió tècnica per elaborar i planificar el Pla.
Iniciar els grups de treball per àmbits (educació, lleure, comunitari i salut) per fer la
programació i el seguiment de les accions aprovades per la comissió tècnica.
Establir els calendaris de treball.
Realitzar un pressupost anual per garantir les actuacions de l’any següent.
Contractació d’un/a tècnic/a que lideri les accions del Pla 2011-2014.
Programa Salut i Escola per l’IES Sant Jordi i l’IES Jaume Almera.
Tallers o xerrades per alumnes de primària de prevenció de la salut. La Immaculada,
IES Sant Jordi i CEIP Francesc Macià.
Tallers o Xerrades per a nois de 1r i 4t d’E.S.O de les diverses institucions escolars.
Centre Obert i Espai Jove.
Xerrades per a pares i mares del municipi i les AMPAS.
Detecció, acollida, seguiment, acompanyament i derivació dels casos de menors
consumidors.
Iniciar el Protocol d’actuació en cas de detecció de consum al municipi.
Reunió informativa del Pla a les entitats del municipi per demanar la seva col·laboració
amb accions concretes.
Formació a monitors de lleure i monitors esportius de prevenció de consums de
drogodependències.
Formació en drogodependències per a professionals implicats en el Pla.
Sessions grupals psicoeducatives al CAP sobre prevenció de consum i teràpia.

Pla Municipal d’Actuació per a la Igualtat de Gènere 2011-2014
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Tot i que està previst l'elaboració d'un nou pla, el darrer Pla Municipal d’Actuació per a
la Igualtat de Gènere de Vilassar de Dalt és del 2011-2014. Aquest tenia com a objectiu
configurar la incorporació de la perspectiva de gènere com un dels eixos vertebradors
de la vida local a Vilassar de Dalt i com un dels trets identitaris del treball municipal.
D'aquesta forma, el pla preveia la realització de diferents accions que incideixen en el
Servei de Joventut, així com en els joves del municipi tal i com es mostra a continuació:
Línia 1. Impulsar les Polítiques d’Igualtat de Gènere a Vilassar de Dalt








Objectiu 1: Promoure el compromís institucional i polític de l’Ajuntament amb la
igualtat de gènere al municipi.
Resultats: S’haurà adoptat un manual de llenguatge i comunicació no sexista. S’haurà
desenvolupat i posat en marxa un pla de formació política sobre igualtat i perspectiva
de gènere.
Objectiu 2: Promoure canvis estructurals entre la ciutadania a través de la integració
transversal de la perspectiva de gènere en les actuacions municipals.
Resultats: S’haurà creat i consolidat una Comissió transversal municipal. S'hauran
incorporat mecanismes de treball transversal a nivell municipal. S'haurà desenvolupat
un pla de formació sobre igualtat i perspectiva de gènere per al personal tècnic
municipal, específic per àrees de treball. S'hauran posat en marxa mecanismes de
recollida i difusió interna de dades desagregades de les actuacions municipals.
S’hauran difós els resultats del Pla d’Igualtat de Gènere entre tots els agents
econòmics i socials del municipi i la ciutadania en general.
Actuacions de futur: Creació de la Regidoria d’Igualtat Dona-Home. Elaboració,
aprovació i aplicació d’un protocol de detecció i abordatge de l’assetjament sexual o
per raó de sexe. Elaboració i difusió d’un Manual de llenguatge no sexista. Disseny i
implementació d’un pla de formació política sobre igualtat de gènere. Assignació,
identificació i difusió interna de la persona/àrea responsable de vetllar i garantir un
llenguatge municipal inclusiu a nivell escrit, visual i oral. Publicació i difusió (interna i
externa) del Pla d’Igualtat de Gènere de Vilassar de Dalt. Formació en igualtat de
gènere per a personal tècnic municipal de totes les àrees i departaments. Programació
de reunions periòdiques de la Comissió Transversal Municipal. Creació d’una Base de
Dades sobre prestació serveis municipals, compartida entre departaments.. Formació
política per a dones per tal de motivar la seva participació en la vida política.

Línia 2. Lluitar contra la violència de gènere



Objectiu 1: Promoure la sensibilització i prevenció de la violència de gènere al
municipi.
Resultats: S’ haurà signat un acord interinstitucional per a la prevenció, detecció,
atenció i seguiment de situacions de violència de gènere. S’hauran establert
mecanismes per augmentar la detecció de casos de violència de gènere. S’haurà
sensibilitzat la comunitat educativa i els serveis d’atenció a les persones (serveis
socials, salut bàsica, agents esportius, etc.) del municipi, sobre la prevenció de la
violència de gènere. S’haurà assolit la màxima difusió i procurat la màxima participació
en les diferents accions de prevenció i lluita contra la violència de gènere.
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Objectiu 2: Donar resposta i atendre a les víctimes de la violència de gènere sota el
marc competencial vigent.
Resultats: S’haurà creat un Circuit i un Protocol d’atenció a les víctimes de violència de
gènere. S’haurà ampliat l’atenció de les dones del municipi que hagin patit violència de
gènere (i els seus infants). S’haurà garantit la formació i implicació de totes les
persones professionals que formin part del Circuit.
Actuacions que ja es desenvolupen: Elaboració del Protocol Municipal de Violència de
Gènere. Ajuda i suport econòmic per a la recuperació biopsicosocial de dones que han
sofert violència masclista. Tallers de prevenció de violència masclista. Xerrada de
mares i pares del Centre Obert.
Actuacions de futur: Jornades formatives periòdiques destinades a diferents
col·lectius: gent gran, infància, joventut, etc. Programa educatiu sobre violència de
gènere als centres educatius. Concurs de cartells amb eslògan per la commemoració
del 25 de novembre. Disseny i aprovació d’un acord interistitucional per a la prevenció,
detecció, atenció i seguiment de la violència de gènere. Servei municipal d’atenció als
casos de violència de gènere. Aprovació i aplicació del protocol municipal de prevenció
i d’atenció a les víctimes de violència de gènere. Disseny i prestació d'un servei
d'assessorament jurídic per a dones al municipi. Cursos de formació per als agents
implicats al circuit de violència de gènere.

Línia 3. Fomentar la participació sociopolítica de les dones de Vilassar de Dalt










Objectiu 1: Promoure l’associativisme de les dones al municipi, tot propiciant la seva
representativitat i visibilitat, social i política.
Resultats: S’haurà promogut que els agents socials i polítics del municipi incorporin
dones en els seus càrrecs de responsabilitat i de representació. S’haurà format en
perspectiva de gènere a les persones amb càrrecs de responsabilitat institucional i
associativa.
Objectiu 2: Facilitar la incorporació de la veu de les dones a les polítiques municipals.
Resultats: En els consells municipals de participació s’haurà promogut la presència
paritària de dones i homes. S’haurà creat un consell municipal per a la igualtat de
gènere que vetlli per la perspectiva de gènere als òrgans de poder. S’haurà creat una
associació, plataforma o grup estable de dones al municipi.
Actuacions que ja es desenvolupen: Contacte i presentacions amb les entitats del
municipi de la figura del Tècnic d’Igualtat home-dona. Creació d’una base de dades
adreçada a dones i homes amb interès en treballar per a la igualtat d’oportunitats
dona-home. Recital de poesia Can Rafart per acostar la poesia amb clau de dones (8 de
març). Xerrades a mares i pares del Centre Obert: “Som iguals o diferents?” (8 de
març). Cinema gratuït en clau de dones (8 de març).
Actuacions de futur: Inclusió d’una clàusula en les ordres municipals de subvenció a les
entitats locals, que afavoreixi aquelles que fomentin la incorporació de dones en els
càrrecs representatius i de direcció. Cursos de formació de perspectiva de gènere a
representants del teixit associatiu. Impuls de la constitució d’una associació,
plataforma o grup estable de dones al municipi. Aplicació del requisit de paritat a la
composició dels consells municipals de participació (educació, festes, joventut, etc..).

Línia 5. Fomentar la coeducació, la formació i la presència cultural de les dones
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Objectiu 1: Promoure i vetllar per una educació en valors des d’una perspectiva de
gènere en tots els àmbits educatius (formals i informals) i nivells d'ensenyament.
Resultats: S'haurà format a les persones membres de la comunitat educativa, formal i
informal, del municipi. La comunitat educativa, formal i informal, del municipi haurà
participat en actuacions de promoció de la coeducació. S'haurà orientat l'alumnat
d'ESO i Batxillerat amb clau de gènere sobre la tria d'especialitats.
Objectiu 2: Treballar per fer visible i reconèixer l’aportació de les dones com a
membres actives de la societat.
Resultats: S’haurà donat visibilitat i reconeixement a dones de Vilassar de Dalt, amb
rellevància per al municipi. S’hauran donat a conèixer les aportacions de les dones en
els àmbits social, cultural, polític, històric, econòmic, lúdic, esportiu, etc. a nivell
mundial. Les i els joves del municipi hauran participat a en accions positives de
visibilització de les dones a la història i la cultura del municipi.
Actuacions que ja es desenvolupen: Projecte de Coeducació als centres educatius:
cicle de 25 tallers amb AMPAs, professorat i alumnat
Actuacions de futur: Programa anual de tallers de coeducació per a la comunitat
educativa. Projecte d’orientació educativa i laboral no sexista, a les escoles del
municipi. Jornada anual sobre la igualtat de gènere per a la comunitat educativa
(d’àmbit reglat i no reglat. Programa anual de tallers de pares – homes – sobre
habilitats parentals, nous models de família, coeducació i igualtat de gènere. Activitats
formatives per a persones adultes dissenyades des de la perspectiva de gènere, per a
persones adultes, i mares i pares. Projecte d’elaboració de treballs de l’alumnat sobre
dones del municipi. ¡

Línia 6. Incloure la perspectiva de gènere en el disseny de Vilassar de Dalt







Objectiu 1: Potenciar la igualtat de gènere en la planificació del territori.
Resultats: S’haurà garantit la participació de veïnes i veïns, de forma paritària, en el
disseny i planificació territorial.
Objectiu 2: Promoure en els espais públics la igualtat d’usos per part de dones i
homes.
Resultats: La planificació del municipi haurà incorporat, de forma permanent i integral,
la perspectiva de gènere en l’ús dels seus espais i equipaments. S’haurà establert un
sistema de detecció, seguiment i avaluació de la cobertura de necessitats
diferenciades de dones i homes, a través del disseny urbà.. S’haurà facilitat la mobilitat
a peu, bicicleta o en transport públic dins el municipi. S’haurà incorporat l’anàlisi
pressupostari des de la perspectiva de gènere.
Actuacions de futur: Servei d'assessorament extern continu en la incorporació de la
perspectiva de gènere en la redacció dels projectes d’obra. Comissió veïnal paritària
d’urbanisme de participació en la definició de projectes d’obra municipal. Augment de
la inversió municipal en el espais esportius i d’activitat física més participades per les
dones del municipi. Disseny d’un sistema de recollida de dades, per sexe i edat, sobre
els usos dels espais i equipaments públics. Disseny d’un pla de mobilitat sostenible - a
peu, en bicicleta, amb cotxets, etc

Línia 7. Promoure la salut de les dones de Vilassar de Dalt
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Objectiu 1: Promoure la perspectiva de gènere en la planificació dels serveis d’atenció i
promoció de la salut.
Resultats: Es disposaran de dades desagregades sobre salut. S’haurà sensibilitzat i
format al personal sanitari i a agents de salut del municipi, sobre factors de protecció i
estils de vida saludables, des de la perspectiva de gènere. S’hauran incorporat criteris
de perspectiva de gènere en la programació d’activitats físiques i esportives al
municipi.
Objectiu 2: Fomentar hàbits saludables entre les dones del municipi al llarg del seu
cicle vital, per millorar el seu benestar integral.
Resultats: S'hauran donat a conèixer a la població de Vilassar de Dalt els determinants
de la salut al llarg del cicle vital de les dones. S'hauran promogut hàbits saludables
entre la població jove, adulta i gran de Vilassar de Dalt. S'haurà assolit un descens
progressiu de la incidència de malalties i conductes de risc evitables en les dones del
municipi. S’haurà implicat en la promoció de la salut entre les dones a associacions de
dones afectades per determinades malalties i que viuen a Vilassar de Dalt.
Actuacions que ja es desenvolupen: Commemoració del Dia Internacional d’Acció per
a la Salut de les Dones: 28 de maig. Grup Participatiu al CAP Salut “Parlem de Salut?”.
Grup terapèutic adreçat a dones usuàries de SSAP. Taller de sexualitat a l’espai jove.
Tallers per adolescents “m’agrada tal com soc”i “hàbits saludables vinculats a
l’afectivitat i la sexualitat”. Taller al Casal de la Gent Gran de Can Rafart: “Com viure
millor?”. Xerrada sobre la dieta mediterrània (Vilassar de Dalt contra el càncer).
Programa de ràdio Salut i Dones. Caminada popular. Tallers al museu sobre la Salut de
les dones. Taller sexualitat currículum obert.
Actuacions de futur: Jornada sobre perspectiva de gènere en l’àmbit esportiu, per a
professionals i personal tècnic. Formació sobre factors de protecció i estils de vida
saludable per a agents de salut. Estudi comparatiu entre dones i homes sobre
l’evolució de les malalties i conductes de risc 20112015, en col·laboració amb el CAP.
Programació anual d'activitats lúdiques de promoció hàbits saludables adreçat a gent
jove, adulta i gran. Cicle de conferències sobre salut i cicle vital de les dones. Disseny i
senyalització d’un circuit d’itineraris per caminar. Formació i difusió d’informació per a
les persones cuidadores. Impuls a la creació d’un Grup d'Ajuda Mútua de persones
cuidadores. Curs permanent de natació per embarassades a la Piscina Municipal. Mapa
d’associacions del Maresme i Vilassar de Dalt sobre malalties que afecten principal o
exclusivament a les dones.

Reglament de Participació Ciutadana
Vilassar de Dalt no compta amb un Pla de Participació Ciutadana, però si amb un
Reglament de Participació Ciutadana del 2012 que regula els espais i canals de
participació impulsats i liderays per l'Ajuntament.
Alguns dels elements a tenir present en aquest reglament són:




Dret a la participació: Totes les persones residents a Vilassar de Dalt tenen el dret a
intervenir en els afers públics locals directament, o bé mitjançant associacions
ciutadanes, utilitzant els òrgans i canals de participació establerts en les lleis i en
aquesta normativa.
La iniciativa ciutadana: La iniciativa ciutadana és aquella forma de participació
mitjançant la qual els ciutadans i ciutadanes proposen a l'Ajuntament que dugui a
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terme una determinada actuació o activitat de competència municipal, d’interès públic
i sense generació de beneficis, i aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball
personal per aconseguir-ho.
Qualsevol persona o col·lectiu de persones, mitjançant entitats o associacions, podrà
plantejar una iniciativa ciutadana. També pot plantejar una iniciativa ciutadana el
Consell de la Vila i els Consells Sectorial.




Dret a una política municipal de foment de les entitats i les associacions:
L’Ajuntament informarà puntualment les entitats per escrit, deixant constància de la
informació i de la recepció de la mateixa, pel procediment que estimi més oportú (per
escrit o presencial), d’aquelles qüestions més importants que puguin afectar Vilassar, i
d’aquelles altres que específicament puguin interessar particularment a les entitats i
associacions. A partir d’aquesta relació, l’Ajuntament tindrà en compte el parer del
teixit associatiu en la configuració de la política municipal i en la presa de decisions
Els Consells Sectorials Municipals constitueixen òrgans consultius i de participació de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, que tracten sobre eixos temàtics específics i en què hi
conflueixen els i les representants de l’Ajuntament i els representants de la societat
civil vilassarenca. El Consells Sectorials Municipals són a tots els efectes grups de
treball específics i permanents del Consell de la Vila

Memòria social del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de
Dalt
La darrera Memòria social del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Vilassar de Dalt a la qual s’ha tingut accés és de l’any 2013. Aquest document té per
objectiu valorar i justificar les necessitats socials d’accés a l’habitatge protegit i a
d’altres tipus d’habitatge assequible per part dels diferents col·lectius que requereixen
una atenció específica com són els joves.
A la memòria es destaca que el nou POUM ha intentat fomentar una oferta més
amplia i variada d’habitatge, especialment pel que fa al règim de tinença. En concret,
l’augment de la oferta d’habitatge en règim de lloguer a Vilassar de Dalt, ha de
permetre, entre altres coses, retenir els joves de Vilassar de Dalt que ara s’emancipen
i sovint han de cercar el seu primer habitatge fora del seu municipi d’origen. Si
existeix una oferta de lloguer assequible, molts d’aquests joves optaran per viure a
Vilassar de Dalt.
Un segon element a destacar és la creació una agència local de l’habitatge que
promocioni l’habitatge de lloguer al temps que recuperi el parc d’habitatges ja
existents però ara desocupats, tot establint ajuts directes a la rehabilitació a canvi
d’una cessió temporal del seu ús.
A continuació es destaquen les conclusions i solucions generals del POUM
1. Propiciar la construcció d’habitatges més variats, econòmicament més assequibles,
de major qualitat urbana i més integrats a l’entorn cultural i natural de Vilassar de
Dalt.
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2. Incrementar l’oferta d’habitatge en règim de lloguer, especialment adreçat als
col·lectius ara desatesos per l’oferta en règim de compra (joves treballadors,
matrimonis joves, grups no familiars, etc.).

Indicar que actualment s’està desenvolupant el Pla d’Actuació d’Habitatge de Vilassar
de Dalt amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. En el marc d’aquest pla,
s’estan desenvolupat les següents accions





S’ha constituït el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge, un orgàn que té com a
objectiu fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat.
S’està fent una detecció d’habitatge buits per tal mobilitzar el parc d’habitatges
desocupats per a formar la bossa de lloguer social, la bossa de lloguer assequible i
iniciar alguna experiència de masoveria urbana.
S’està fent un estudi de viabilitat d’actuacions de cooperatives en cessió d’ús,
rehabilitació i/o masoveria urbana
Resta pendent iniciar les següents accions: Informació estadística per a la presa de
decisions en l’àmbit d’habitatge i la redacció del Programa d’Actuació Municipal
d’Habitatge.

Per altra banda, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt també està activant la Comissió de
Masoveria Urbana per tal de fomentar l’oferta de lloguer i que, entre altres elements,
els joves es puguin quedar al municipi. No s’ha trobat informació accessible sobre
aquesta Comissió i les àrees i persones que la integren, però fora bo que la regidoria
de joventut i les persones joves tinguessin un paper clau.
Pla d’Accessibilitat Municipal 2016
El Pla d’Accessibilitat Municipal 2016 és l'instrument municipal que permet identificar
les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població (via pública,
edificis, transports i comunicació) amb la finalitat de millorar la qualitat de vida per a
tota la població ja que preveu passos, itineraris i espais més amables, amb més
seguretat, més amigables i, en definitiva, més humanitzats per a tothom.
En el document no s'indica cap mesura o acció adreçada específicament als joves i/o al
Servei de Joventut, tot i que a les mesures complementàries es parla d'establir
mecanismes d'informació i participació de diferents col·lectius i de realitzar formació a
les escoles.
Una de les actuacions que inclou el Pla d'Accessibilitat Municipal 2016 és el Projecte
camí escolar, una iniciativa que vol promoure i facilitar que els infants vagin a l'escola a
peu i de forma autòma. Actualment se centra només a le escoles de primària però
durant el treball de camp s'ha comentat que es preveu ampliar el projecte al l'IES.
Pla local de Seguretat Viària 2016 - 2019
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El Pla local de Seguretat Viària 2016 - 2019 és l'intrument que ha de servir per definir
l’espai públic i el sistema viari i per a reduir l’actual nivell de risc. En concret, al
document s'indica que l’objectiu fonamental és reduir el nombre de sinistres amb
víctimes i el nombre de víctimes respecte la situació actual, doncs Vilassar de Dalt
mostra una sinistralitat viària amb víctimes per sobre de la mitjana de municipis de la
seva grandària.
En concret, s'indica que els vehicles de dues rodes, bicicletes, ciclomotors i
motocicletes, hi són presents a l’entorn del 60% dels accidents i generen un 62% de les
víctimes totals registrades, mentre que les bicicletes apareixen en el 8,8% dels
accidents. Un factor que ajuda a explicar aquesta accidentalitat és la motorització, és a
dir la relació entre la població i el parc de vehicles. A Vilassar de Dalt, hi ha 516
turismes, 122 motocicletes i 112 camions i furgonetes per cada 1.000 habitants, xifres
notablement superior a la mitjana de la comarca i del pais (443 i 440 turismes per cada
1.000 habitants, respectivament; 107 i 96 motocicletes i 92 i 101 camions i furgonetes)
Al document també es parla que al municipi hi ha una forta activitat en educació per a
la mobilitat i hi ha assignats dos agents com a responsables de la formació adient en
funció a la seva edat, i conegui les repercussions dels accidents de trànsit, així com les
normes com a vianants.
Tanmateix, a cap de les accions es fa referències a la població jove o el Servei de
Joventut. Només hi ha una mesura que podria incidir amb els joves de l'IES, però no
s'específica, com és establir acords amb altres administracions per disposar de
recursos que ajudin a desenvolupar la tasca que ja es porta a terme des de Policia
Local en educació per a una mobilitat segura i sostenible.

Pla Estratègic de Turisme de Vilassar de Dalt 2015 -2019
Finalment, indicar durant el 2018 s'impulsarà el primer Pla de mobilitat de Vilassar de
Dalt. Tanmateix, al Pla Estratègic de Turisme de Vilassar de Dalt 2015-2019 hi ha
anàlisi sobre les infraestructures que permeten tenir una aproximació com són:







Vilassar de Dalt té accés directe des de l’autopista C-32 i la carretera N-II des de Premià
de Mar. Les connexions de transport públic connecten amb el centre urbà de les
ciutats de Barcelona i Mataró i el municipi de Cabrils mitjançant servei de bus de
l’empresa Cases, tot i que el cap de setmana i festius es redueix notablement el servei
de transport públic al municipi.
Vilassar de Dalt no disposa actualment de cap carril bici ni sistema de transport públic
interurbà.
Actualment, existeix una capacitat d’aparcament de 451 vehicles al municipi.
El casc urbà del municipi presenta símptomes de degradació
El municipi disposa de serveis de transport públic molt deficitari

Tanmateix, a cap de les accions es fa referències a la població jove o el Servei de
Joventut.
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Annex memòries activitats 2013-2017

MEMÒRIA ACTIVITATS JOVENTUT 2013
Àmbit: COHESIÓ SOCIAL
Projecte: ESPAI JOVE

Eix: VIVÈNCIA SOCIO-CULTURAL

FEBRER-MARÇ:
Àmbit: cohesió social
Projecte Espai Jove
Activitat:

Espai de llana

Eix vivència socio-cultural
Data: Mes de febrer i març DIMECRES
Espai: Espai jove.
Hora: 17.30h a 19.30h
Perfil: usuaris/es espai jove
Edats: de 12 a 29 anys.
Àrees implicades: Joventut.
Pressupost:

Nº Participants: 10
Nº Col·laboradors: 1
Responsable activitat:Xavi Rodríguez.
Difusió: facebook, cartells, e-mails.
Observacions:
Aquest club a partir del taller de ganxet, realitzat durant el primer trimestre del curs 2012-13. Ja que va tenir
una bona acollida, varem prolongar el taller i convertir-ho en curs ampliant les metodologies, llana, ganxet,
macramé.
Àmbit: cohesió social
Projecte Espai Jove
Activitat:

Curs foto creativa
Nº Participants: 10
Nº Col·laboradors: 1
Responsable activitat:Xavi Rodríguez.
Difusió: facebook, cartells, e-mails.
Àmbit: cohesió social
Projecte Espai Jove
Activitat:

Curs Bollywood
Nº Participants:
Nº Col·laboradors: 1
Responsable activitat:Xavi Rodríguez.
Difusió: facebook, cartells, e-mails.

Eix vivència socio-cultural
Data: Mes de febrer i març DIMARTS
Espai: Espai jove.
Hora: 17.30h a 19.30h
Perfil: usuaris/es espai jove
Edats: de 12 a 30 anys.
Àrees implicades: Joventut.
Pressupost:
Eix vivència socio-cultural
Data: dilluns febrer i març
Espai: Espai jove.
Hora: 17.30h a 19.30h
Perfil: usuaris/es espai jove
Edats: de 12 a 30 anys.
Àrees implicades: Joventut.
Pressupost:
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Àmbit: cohesió social
Projecte Espai Jove
Activitat:

Campionat ping-pong
Nº Participants: 10
Nº Col·laboradors: 1
Responsable activitat:Xavi Rodríguez.
Difusió: facebook, cartells, e-mails.
Àmbit: cohesió social
Projecte Espai Jove
Activitat:

Campionat wii
Nº Participants:
Nº Col·laboradors: 1
Responsable activitat:Xavi Rodríguez.
Difusió: facebook, cartells, e-mails.
Àmbit: cohesió social
Projecte Espai Jove
Activitat:

Taller carnestoltes
Nº Participants:
Nº Col·laboradors: 1
Responsable activitat:Xavi Rodríguez.
Difusió: facebook, cartells, e-mails.

Àmbit: cohesió social
Projecte Espai Jove
Activitat:

Taller de gorres
Nº Participants:
Nº Col·laboradors: 1
Responsable activitat:Xavi Rodríguez.
Difusió: facebook, cartells, e-mails.
Àmbit: cohesió social
Projecte Espai Jove
Activitat:

Taller de ball
Nº Participants: 10

Eix vivència socio-cultural
Data: 1 de febrer
Espai: Espai jove.
Hora: 17.30h a 19.30h
Perfil: usuaris/es espai jove
Edats: de 12 a 30 anys.
Àrees implicades: Joventut.
Pressupost:
Eix vivència socio-cultural
Data: 15 de febrer
Espai: Espai jove.
Hora: 17.30h a 19.30h
Perfil: usuaris/es espai jove
Edats: de 12 a 30 anys.
Àrees implicades: Joventut.
Pressupost:
Eix vivència socio-cultural
Data: 7 de febrer
Espai: Espai jove.
Hora: 17.30h a 19.30h
Perfil: usuaris/es espai jove
Edats: de 12 a 30 anys.
Àrees implicades: Joventut.
Pressupost:

Eix vivència socio-cultural
Data: 21 de febrer
Espai: Espai jove.
Hora: 17.30h a 19.30h
Perfil: usuaris/es espai jove
Edats: de 12 a 30 anys.
Àrees implicades: Joventut.
Pressupost:
Eix vivència socio-cultural
Data: 7 i 8 de març
Espai: Espai jove.
Hora: 17.30h a 19.30h
Perfil: usuaris/es espai jove
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Nº Col·laboradors: 1
Responsable activitat:Xavi Rodríguez.
Difusió: facebook, cartells, e-mails.
Àmbit: cohesió social
Projecte Espai Jove
Activitat:

Campionat futbolí
Nº Participants:
Nº Col·laboradors: 1
Responsable activitat:Xavi Rodríguez.
Difusió: facebook, cartells, e-mails.
Observacions:

Edats: de 12 a 30 anys.
Àrees implicades: Joventut.
Pressupost:
Eix vivència socio-cultural
Data: 15 de març
Espai: Espai jove.
Hora: 17.30h a 19.30h
Perfil: usuaris/es espai jove
Edats: de 12 a 30 anys.
Àrees implicades: Joventut.
Pressupost:

Àmbit: cohesió social
Projecte Espai Jove
Activitat:

Eix vivència socio-cultural

Àmbit: cohesió social
Projecte Espai Jove
Activitat:

Eix vivència socio-cultural

Data: 8 de Març
Espai: Espai jove.
Taller dona treballadora
Hora: 17.30h a 19.30h
Make up?cuida’t per totes les edat, mares, avies...
Nº Participants: 10
Perfil: usuaris/es espai jove
Nº Col·laboradors: 1
Edats: de 12 a 30 anys.
Responsable activitat:Xavi Rodríguez.
Àrees implicades: Joventut.
Difusió: facebook, cartells, e-mails.
Pressupost:

Taller hip-hop
Nº Participants: 10
Nº Col·laboradors: 1
Responsable activitat:Xavi Rodríguez.
Difusió: facebook, cartells, e-mails.

Data: 21-22 març
Espai: Espai jove.
Hora: 17.30h a 19.30h
Perfil: usuaris/es espai jove
Edats: de 12 a 30 anys.
Àrees implicades: Joventut.
Pressupost:
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Àmbit: COHESIÓ SOCIAL
Projecte: OBRE’T A L’ESPAI

Activitat: Sant Jordi

Eix: VIVÈNCIA SOCIO-CULTURAL

Data: 23.04.13
Espai: Plaça de la Vila
Hora: 17 a 20h

Nº Participants:
Perfil: joves
Nº Col·laboradors: joves de l’espai jove
Edats: totes les edats
Responsable activitat:
Àrees implicades:
Sílvia Domenech, Míriam López
Centre Obert i Joventut.
Maite Subirats
Difusió: Facebook i via e-mail, cartells,
Pressupost: 86€
pàgina web ajuntament,
Observacions:
Per poder celebrar la festa de Sant Jordi tenim una parada ala plaça de la vila, on també hi ha entitats
del poble. L’espai Jove i el centre obert sols estem per la tarda, al ser una activitat oberta, participa
gent de totes les edats.
Activitats: punts de llibre, creació de roses, intercanvi de llibres i trenetes.
Activitat: Castanyada Terrorífica,
escola abandonada Francesc Macià

Data: 28.10.11
Espai: Centre Obert
Hora: 17:30 a 21h
Perfil: joves del municipi
Edats: 11 a 17 anys

Nº Participants: 146 joves
Nº Col·laboradors: 25 col·laboradors
entre joves, tècnics de l’ajuntament i
Responsable activitat:
Àrees implicades:
Miriam Lopez
Centre obert
Tere
Joventut.
Xavi Rodríguez.
Maite Subirats
Difusió: Facebook i via e-mail, cartells,
Pressupost: 150 €
pàgina web ajuntament,
Observacions:
Aquest any ens ajudat molt els joves entre 16 a 18 anys a fer els decorats i espantar als nois i noies en
el túnel de terror. També han col·laborat amics de la Míriam
Han participat molts joves que no coneixíem.
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Activitat:
Sopar jove de nadal

Data:21.12,12
Espai: Espai Jove
Hora: de 17:30 a 19.30h.

Nº Participants:
46

Perfil:
Nois i noies de 12 a 18 anys usuaris habituals de
l’espai jove.

Nº Col·laboradors:
Responsable activitat:
educadors del Centre Obert i Espai JOve

Edats: de 12 a 16 anys
Àrees implicades:
Centre Obert
Espai Jove
Pressupost: 40€

Difusió: facebook , cartells, pàgina web de
l'ajuntament
Observacions: sopar per celebrar el nadal amb els i les joves que assisteixen a l'Espai Jove i el Centre
Obert.

Àmbit: COHESIÓ SOCIAL
Projecte: TREBALL AMB LES ENTITATS

Eix: VIVÈNCIA SOCIO-CULTURAL

entitat
Grup teatre Bonzo

Treball/col·laboració/cessió
Cessió espai jove per fer reunions,
dilluns, dijous nit
Diabòlics anònims
Cessió espai jove per fer activitats de
diablons,
Assemblea nacional de Catalunya
Cessió espai jove per trobada,
Assemblea nacional de Catalunya
Cessió espai jove per fer reunions,
Diabòlics anònims
Cessió espai per deixar el material per
la calçotada diabòlica
ARRAN
Cessió espai per reunió
ARRAN
Cessió espai per realitzar una taula
rodona sobre la dona, crisi i
feminització de la pobresa
JERC
Cessió Espai per acte informatiu amb
membres de la comunitat educativa
local
Escola Forca
Curs de directors/es de lleure
Diabòlics anònims
Preparació correfoc
Assemblea jove
Cessió espai per a fer l’assemblea
Grup promotor del casal de joves autogestionat Cessió espai per a fer l’assemblea
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Àmbit: COHESIÓ SOCIAL
Projecte: CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT

Eix: CULTURA PARTICIPATIVA

Dia
31.01.13, 20h Espai Jove
14.03.13, 20h, Espai Jove
18.04.13, 20h, Espai Jove
23.05.13, 20h, Espai Jove
6.06.13, 20h, Espai Jove
13.07.13, 12h, Espai Jove
Àmbit: COHESIÓ SOCIAL
Projecte: SENSIBILITZA’T
Activitat:
Campanya Recapta taps de plàstic
Nº Participants: centres educatius,
poliesportiu, espai jove
Nº Col·laboradors:
Responsable activitat:
tècnica de joventut
Difusió: cartells, via e-mail i facebook.

Eix: CULTURA PARTICIPATIVA

Data: gener-febrer
Espai: espai jove
Perfil: usuaris de l’Espai Jove i del Centre Obert.
Edats: totes les edats
Àrees implicades: joventut.
Pressupost:

Activitat:
Data: 12 al 26 d’abril 2012
Campanya Recapta d’aliments per serveis socials 2013
Espai: diferents espais
Nº Participants: centres educatius,
Perfil: usuaris de l’Espai Jove.
poliesportiu, espai jove
Nº Col·laboradors:
Edats: totes les edats
Responsable activitat:
Àrees implicades: Regidoria serveis socials i joventut.
Cap de serveis socials, voluntaris per
Vilassar i tècnica de joventut
Difusió: cartells, via e-mail i facebook.
Pressupost:
Observacions:
Des de joventut s’ha coordinat l’IES Jaume Almera i espai jove, a través dels corresponsals.
S’ha recollit molt poc menjar degut a que durant aquest curs ja s’han fet tres recaptes d’aliments.
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Àmbit: COHESIÓ SOCIAL
Projecte: CORRESPONSALS DE L’IES
Activitat:
Curs 2012-2013
Trobades mensuals
Trobada formativa
Avantatges.
Nº Participants: 15

Eix: VIVÈNCIA SOCIO-CULTURAL

Data: trobades els dijous gener- juny
2011-2012
Espai: Espai Jove de Cabrils i Vilassar
de Dalt
Hora: 17:30h
Perfil: estudiants del Jaume Almera i IES de Cabrils, un o
varis corresponsals de cada classe
Edats: 12 a 17 anys
Àrees implicades: Espai Jove de Cabrils
PIJ Vilassar de Dalt

Nº Col·laboradors:
Responsable activitat:
Alicia Fernandez
Maite Subirats
Difusió:
Pressupost:
Observacions:
Trobades mensuals amb els corresponsals de l’IES Jaume Almera. Cada mes ens trobem de forma
intercalada a l’Espai Jove de Cabrils i Vilassar de Dalt. Com a avantatge ens hem anat a Port Aventura a
final de curs.
Curs 2011-2012
1.12.12
dia
17,01,13
14,02,13
14,03,13
4.04.13
9.05.13
6.06.13
27.06.13
Activitat:
Sortida Port Aventura
Nº participants: 18
Nº Col·laboradors:

1º trobada
activitat
2º trobada
3º trobada
4º trobada
5º trobada
6º trobada
7º trobada
avantatge

EJ Vilassar de Dalt
Lloc
Altell de Cabrils
EJ Vilassar de Dalt
Altell de Cabrils
EJ Vilassar de Dalt
Altell de Cabrils
EJ Vilassar de Dalt
Port Aventura

13
participants
15
12
14
16
12
15
18

Data: 27.06.13
Espai: Port Aventura
Perfil: joves corresponsals i col·laboradors/es de diferents
activitats de l’ajuntament
Edats: 12 a 30 anys

Responsable activitat:
Àrees implicades:
Maite Subirats
Joventut Cabrils, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt
Difusió:
Pressupost: 626,50€
Observacions:
Aquest any a Port Aventura sols hem anat de Vilassar de Dalt els i les joves corresponsals i els i les
joves que van col·laborar en diverses activitats de l’ajuntament, com el dia de la vellesa, centre obert i
espai jove.
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Àmbit: AUTONOMIA
Eix: EMANCIPACIÓ
Projecte: INSERCIÓ LABORAL PER A JOVES, SOIL-VILASSAR DE DALT

Activitat:
projecte Anem x feina
Nº atencions: 27 (gener-juny9

Data:octubre-desembre
Espai: centre obert/Espai Jove
Hora:
Perfil: Joves en recerca de feina.
Edats: 16 a 25 anys.
Àrees implicades: Promoció Econòmica, serveis socials i
Joventut.

Responsable activitat:
Silvia Domenech
Maite Subirats
Difusió:
Pressupost:
Observacions: seguiment de joves amb llarga durada de desocupació, sense estudiar ni treballar.

Àmbit: AUTONOMIA
Projecte: PUNT INFORMACIÓ JUVENIL

Eix: EMANCIPACIÓ

Activitat:
Data: de dilluns a divendres
Atenció, informació, assessorament i orientació als joves usuaris
Espai: Espai Jove
Difusió activitats
Hora: 17 a 20h
TIC incloses a l’Espai Jove
Nº atencions: una mitjana de 8-12 al Perfil: joves de Vilassar de Dalt, de diferents nacionalitats, la
mes
majoria estudiants i amb diverses inquietuds i necessitats.
Nº Col·laboradors:
Edats: 12 a 30 anys
Xavi Rodriguez
Responsable activitat:
Àrees implicades:
Maite Subirats
Espai Jove (Joventut)
Difusió: Facebook, pàgina web,
Pressupost:
Observacions:
Les atencions més comunes són d’orientació laboral i/o acadèmica, que posteriorment es deriven a la
insertora laboral. També es reben consultes de cultura i oci, vacances i estades. El mitjà de les
demanades és molt variat, s’han rebut demandes via e-mail, telèfon i presencials.
El PIJ està situat dins de l’Espai Jove i les consultes les atenen tant el dinamitzador juvenil com la
tècnica i informadora juvenil.
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Activitat:
20 concurs de fotografia

Data: veredicte 24 de maig 2013 Exposició
a Vilassar: 13 al 27 de setembre
Espai inauguració: Argentona

Nº participants:

Perfil: joves dels diferents municipis que participen en
aquest projecte
Edats: 12 a 30 anys

Nº Col·laboradors:
Responsable activitat:
Maite Subirats
Difusió: Facebook, pàgina web, folletons

Àrees implicades:
Joventut Vilassar de Mar, Cabrils, Argentona, Cabrera de
Mar, Òrrius, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt
Pressupost: 103.57€

Observacions:
Aquest any Vilassar de Dalt ha participat en 4 fotografies. En altres municipis hi hagut una davallada
important, malgrat tot hi hagut 104 fotografies representades.

Activitat:
Servei de mobilitat internacional del Maresme

Nº atencions:
Nº Col·laboradors:
Responsable activitat:
Maite Subirats
Difusió: Facebook, pàgina web,
Àmbit: AUTONOMIA
Projecte: SALUT JOVE
Activitat:
Dia Internacional de la SIDA
Nº atencions: de 15 a 20 joves
Nº Col·laboradors:
Xavi Rodriguez, Maite Subirats
Responsable activitat:

Data: de dilluns a divendres inici
juny 2013
Espai: Espai Jove
Hora: 17 a 20h
Perfil: joves de Vilassar de Dalt que vulguin anar a
l’estranger a estudiar, treballar o fer un intercanvi
Edats: 16 a 30 anys
Àrees implicades:
Espai Jove (Joventut)
Pressupost:
241,89€
Eix: HÀBITS SALUDABLES

Data: 1 de desembre 2012
Espai: Espai Jove
Hora: 17 a 20h
Perfil: joves de Vilassar de Dalt usuaris de l’Espai Jove i del Centre
Obert.
Edats: 12 a 30 anys
Àrees implicades:
Salut, Espai Jove (Joventut)
Pressupost:

Difusió: Facebook, pàgina web,
cartells
Observacions:es van repartir fulletons i explicació del dia Internacional de la SIDA.
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Àmbit: AUTONOMIA
Projecte: ESPORTS
Activitat: Fitness dx

Nº Participants: mitjana de 12

Nº Col·laboradors:
Monitora: Luis Rodriguez
Responsable activitat:
Silvia Domenech
Míriam Lopez
Maite Subirats

Eix: HÀBITS SALUDABLES

Data: cada dimecres curs escolar
Espai: centre obert
Hora: 17:30 a 16:30h
Perfil: joves de Cabrils i Vilassar de Dalt, de diferents
nacionalitats, la majoria estudiants, majoritàriament nois,
hi participen unes 4/5 noies.
Edats: 12 a 20 anys
Àrees implicades:
Centre Obert (Servei Socials)
Esports (Esports)
Espai Jove (Joventut)

Difusió: Facebook, pàgina web, e-mails,
Pressupost:
cartells
50€ mensuals entre Centre Obert i Espai Jove
Observacions:
les educadores del centre obert i del l'Espai Jove van detectar que hi havia un gran nombre de joves
amb sobrepès i poca activitat esportiva. Per tal de millorar la seva condició físico-esportiva es va
plantejar fer un dia més d'activitats esportives aprofitant les instal·lacions del centre obert. Des d'un
inici la resposta dels joves ha estat molt satisfactòria i assisteixen regularment un nombre
considerable de joves.
Activitat: Futbol

Nº Participants: mitjana de 21

Nº Col·laboradors:
Monitor de futbol: /Luis Rodriguez
Responsable activitat:
Míriam Lopez
Maite Subirats

Data: cada divendres gener-juny
Espai: Poliesportiu
Hora: 15 a 16:30h
Perfil: joves de Cabrils i Vilassar de Dalt, de diferents
nacionalitats, la majoria estudiants, majoritàriament nois,
hi participen unes 4/5 noies.
Edats: 12 a 20 anys
Àrees implicades:
Centre Obert (Servei Socials)
Esports (Esports)
Espai Jove (Joventut)
Pressupost:
50€ mensuals entre Centre Obert i Espai Jove

Difusió: Facebook, pàgina web, e-mails,
cartells
Observacions:
Degut al gran número de participació la pista es queda petita i saturada. No es pot solucionar perquè
un quart de pista està ocupada.

147

Pla Local de Joventut 2018-2021

Activitat: Fitness

Nº Participants: mitjana de 12
Nº Col·laboradors:
Monitor de futbol: Encarna
Responsable activitat:
Míriam Lopez
Maite Subirats

Data: cada divendres gener-juny
octubre-desembre
Espai: Poliesportiu
Hora: 15:30 a 16:30h
Perfil: majoritàriament noies de l’IES Jaume Almera i un
parell de nois.
Edats: 12 a 20 anys
Àrees implicades:
Esports
Centre Obert (Servei Socials)
Esports (Esports)
Espai Jove (Joventut)
Pressupost:
50€ mensuals entre Centre Obert i Espai Jove

Difusió: Facebook, pàgina web, e-mails,
cartells
Observacions:
Al gener es va començar l’activitat, però degut a la poca participació es va anul·lar uns mesos. Uns
mesos després, un grup de joves vana agafar el compromís d’assistir-hi regularment i es va tornar a
iniciar l’activitat. De cara al nou curs setembre- desembre l’activitat està funcionant perfectament.
També remarcar que s’ha canviat de monitora degut a la no disponibilitat d’horaris de l’anterior. El
canvi no ha provocat cap impediment per continuar amb l’activitat.
NIVELL INTERINSTITUCIONAL
ENTITAT
Consell Comarcal del
Maresme

Dia/hora/lloc
12.01.12/22.02.12/
21.03.12/8.05.12
6.02.12
Novembre 2012

Oficina del Pla Jove de la
Diputació de Barcelona

Direcció General de
Joventut
Generalitat de Catalunya

27,11,12
Sant Cugat del Vallès
Subvenció econòmica
12.01.12/22.02.12/
21.03.12/8.05.12
13.04.12
C/ Calàbria Barcelona

OBSERVACIONS
Suport tècnic sobre l’avaluació del Pla
Local de Joventut
Monogràfic sobre els PLJ conjuntament
amb Direcció General de Joventut
Curs d'escolta activa amb joves en recerca
de feina.
XXX Jornades de Polítiques Locals de
Joventut
Suport tècnic sobre temes de participació.
Sessió formativa de com elaborar els
projectes per a la subvenció de la
Generalitat

Subvenció econòmica
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Seguiment Àrea de Joventut Vilassar de Dalt,
desembre 2014
Projectes:
a. Mobilitat internacional:
Vols marxar a l’estranger i no saps per començar la recerca?
Ajudem a trobar el projecte de mobilitat que més s’adapta a tu: feina
qualificada o temporal, fer pràctiques laborals, voluntariat i estades,
intercanvis, estudis, turisme alternatiu, entre d’altres. Ajudem a preparar
l’estada amb l’ informació útil per trobar allotjament, tramitar visats, etc..
També es realitzen xerrades, tallers i assessories personalitzades.
Aquest projecte es dur a terme conjuntament amb 19 ajuntaments del
Maresme, el Consell Comarcal i l’empresa Nexes.
mobilitatjove@ccmaresme.cat
facebook.com/mobilitat.internacional.maresme
i.
ii.
iii.

seguiment i coordinacions amb el Consell Comarcal, empresa
nexes i 19 ajuntaments del Maresme.
Grups de treball amb la resta ajuntaments i Consell Comarcal del
Maresme.
Número d’atencions i derivacions 2014: 6

b. Projecte corresponsals:
Aquest projecte es realitza conjuntament amb el Servei de Joventut i IES de
Cabrils. Els corresponsals fan d’enllaç entre els Serveis de Joventut i els
companys de classe fent difusió de la informació d’activitats dels dos municipis,
informació de qualsevol temàtica d’interès juvenil de projectes, campanyes,
serveis d’entitats i institucions governamentals.
i.
ii.
iii.
iv.

Inici el mes d’octubre amb un total de 10 corresponsals de 1º a
4º ESO.
Reunions mensuals alternant el PIJ de Cabrils i Vilassar de Dalt.
10 de desembre 2014: sessió formativa amb Escoltes Catalans
sobre el tema de la cooperació a les aules.
13 de desembre: avantatge al Teatre La Massa, Batecs, nit de
màgia.

c. Projectes conjunts amb el centre obert:
Activitat d’esport gratuïta cada divendres:
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i.
ii.
iii.

iv.
v.

Futbol cada divendres de 15:30 a 16:30 al Poliesportiu
Fitness cada divendres del 16:30 a 17:30 al Poliesportiu
Total d’usuaris:
1. Futbol: 20-30 joves
2. Fitness: 12-20 joves
Activitats conjuntes al casal d’estiu, durant el mes de juliol.
celebració Festes Populars: Castanyada (túnel del terror),Sant
Jordi (parada a plaça), Nadal.

d. Concurs de Fotografia del Maresme
Concurs anual de temàtica lliure per a tots els aficionats, no professionals de la
comarca del Maresme entre 12 a 30 anys.
Realitzat conjuntament amb els serveis de Joventut de Premià de Dalt, Cabrils,
Vilassar de Mar, Argentona i Cabrera de Mar.
i.

Exposició itinerant: a Vilassar de Dalt es va fer el mes de
setembre.

e. Projecte anem per feina, transició escola treball:
Ajudem, assessorem, informem i fem l’acompanyament en la recerca de feina
dels joves entre 16 a 30 anys.
També orientem i informem sobre els recursos laborals que hi ha a l’abast del
jove i orientem a escollir un itinerari educatiu.
Ajudem a les inscripcions del Programa de Garantia Juvenil, projecte
subvencionat per l’Unió Europea i gestionat per la Generalitat de Catalunya per
ajudar a reduir l’atur juvenil.
Es realitzen atencions a familiars per orientar de les diverses opcions que
existeixen després de l’últim curs de l’ESO.
Sessions orientativa als estudiants de 4º ESO de l’IES sobre les diferents opcions
després de l’ESO.
Aquest projecte es treballa transversalment amb les àrees de Serveis Socials i
Promoció Econòmica.

actuacions
Atenció a nous joves en aquest any 2014

Número d’atencions
17
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Total de joves atesos de gener 2013 a setembre 2014

45

Atenció a pares i mares per orientar-los en les diferents opcions després de
l’ESO

4

Sessió orientativa als 4º ESO sobre les diferents opcions després de l’ESO,
realitzada a l’IES Jaume Almera, 13 de març 2014

3 classes d’ESO amb
un total de 75
alumnes

Seminari informatiu sobre els canvis en el sistema educatiu a Direcció
General de Joventut, 25 de març 2014
Consultes sobre emprenedoria jove

1

Coordinacions amb Promoció econòmica i serveis socials
Orientació i informació a joves per les places municipals

4

Orientació i informació a les pre-inscripcions prova d’accés a Grau mig

4

Inscripcions al programa de Garantia Juvenil

1

f. Taller de so:
Col·laboració en amb l’associació C.M.D Attack Cat. Amb la recerca de
joves per poder dur a terme el curs desenvolupat al Casal Popular del 24
al 29 de novembre de 10 a 14h.
Total de joves participant: 11.
g. Converses en anglès:
Des del mes de novembre hem iniciat aquesta activitat, on el que es
pretén es crear un espai on practicar, parlar, millorar la llengua anglesa.
Cada dijous de 16:30 a 18h, data d’inici 20 de novembre.
Total de participants: 13 entre 14 a 25 anys

f. Consell Municipal de Joventut:
Espai de diàleg entre els joves i l’ajuntament per dissenyar, plantejar,
qüestionar, entre d’altres propostes conjuntes realitzables al municipi.
Aquest any ens hem reunit tres vegades:
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-

20 de febrer
1 de juliol
10 de desembre

g. Punt Informació Juvenil:
Informació, Orientació i assessorament de qualsevol tema d’interès per
als joves. Servei d’ordinadors per consultes i realització de treballs.
h. Educadora al Curriculum Obert de l’IES Jaume Almera:
-

Crèdit orientació laboral i formativa després de l’ESO
Realitzat conjuntament amb l’Alicia Fernández.
Cada divendres de 9:15 a 11:15h al segon trimestre
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Seguiment Àrea de Joventut Vilassar de Dalt,
desembre 2015
1. Recursos de l’àrea:
Recursos humans:
 Tècnica i informadora juvenil: contractada a jornada complerta.
Recursos econòmics:
 Per activitats, pressupost 2015: 14.800€
Partides
Vivència socio-cultural
Hàbits saludables
Participació
Desenvolupament Pla Local de Joventut
Casal de Joves i Espai Jove
Punt Informació Juvenil
Total:


Pressupost inicial
5.000€
1.200€
600€
6.000€
1.000€
1.000€
14.800€

Subvencions:
Secretaria General de Joventut Generalitat de Catalunya
(projecte anem per feina)
Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona
(projecte PIJ)

6.900€
7.550€
total

14.950€

Infraestructura:
 Centre Cívic les Escoles (Can Pons)

2. Projectes:
h. Mobilitat internacional:
Vols marxar a l’estranger i no saps per començar la recerca?
Ajudem a trobar el projecte de mobilitat que més s’adapta a tu: feina
qualificada o temporal, fer pràctiques laborals, voluntariat i estades,
intercanvis, estudis, turisme alternatiu, entre d’altres. Ajudem a preparar
l’estada amb l’ informació útil per trobar allotjament, tramitar visats, etc..
També es realitzen xerrades, tallers i assessories personalitzades.
Aquest projecte es dur a terme conjuntament amb 19 ajuntaments del
Maresme, el Consell Comarcal i l’empresa Nexes.
mobilitatjove@ccmaresme.cat
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facebook.com/mobilitat.internacional.maresme
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

seguiment i coordinacions amb el Consell Comarcal, empresa
nexes i 19 ajuntaments del Maresme.
Grups de treball amb la resta ajuntaments i Consell Comarcal del
Maresme.
Número d’atencions i derivacions 2015: 7
Reunions de seguiment i avaluació 2014: dimecres 11 de febrer
2015
Exposició Create and Share del 11 al 22 de maig del 2015,
passadís de Can Pons.
Signatura del nou conveni 2016-2017 (novembre 2015), empresa
nexes, 23 ajuntaments, coordinació Consell Comarcal del
Maresme.

i. Projecte corresponsals:
Aquest projecte es realitza conjuntament amb el Servei de Joventut i IES de
Cabrils. Els corresponsals fan d’enllaç entre els Serveis de Joventut i els
companys de classe fent difusió de la informació d’activitats dels dos municipis,
informació de qualsevol temàtica d’interès juvenil de projectes, campanyes,
serveis d’entitats i institucions governamentals.
i.
ii.

Inici el mes d’octubre amb un total de 10 corresponsals de 1º a
4º ESO.
Reunions mensuals alternant el PIJ de Cabrils i Vilassar de Dalt.

Curs 2014-2015:








28 de gener a Cabrils
25 de febrer a Vilassar de Dalt
18 de març a Cabrils
15 d’abril a Vilassar de Dalt
27 de maig a Cabrils
10 de juny a Vilassar de Dalt
Avantatge: Port Aventura 2 de juliol 2015

Curs 2015-2016:
 26 d’octubre a Cabrils
 30 de novembre a Vilassar de Dalt

j. Projectes conjunts amb el centre obert:
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a) Activitat d’esport gratuïta cada divendres: de gener a juny, octubre a
desembre.
i.
ii.
iii.

Futbol cada divendres de 15:30 a 16:30 al Poliesportiu
Fitness cada divendres del 16:30 a 17:30 al Poliesportiu
Total d’usuaris:
1. Futbol: 20-30 joves
2. Fitness: 12-20 joves

b) Celebració de Sant Jordi, 23 d’abril a Plaça.
a. Tallers de punts de llibre
b. Venda de llibres de segona mà
c. Roses de llaminadures
c) Activitats d’estiu:
 26.06.15, Platja i Kaiac Premià de Mar
 30.06.15, Laser quest i salting, Mataró
 7.07.15, skating, Barcelona
 10.07.15,Tibidabo, Barcelona
 14.07.15, Illa Fantasia, Vilassar de Dalt
d) Castanyada terrorífica, 30 octubre de 17 a 20h:
 Photocall
 Venta de castanyes
 Taller de maquillatge terrorífic
 Túnel de terror:
i. 309 participants
ii. 11 joves col·laboradors
iii. Contracte empresa amb 3 actors
 Caramels terrorífics a les botigues
 Conta contes de terror
i. Aula de teatre
e) Celebració Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les
Dones.



25 de novembre, 17 a 18:30h
Taller sensibilització envers a la violència. Identificar diferents tipus
de violència i fer propostes per una millor convivència entre tots i
totes. Recull en un mur de propòsits per una bona convivència.
Aquest mur quedarà penjat a la primera planta de Can pons, on els
usuaris podran afegir les seves propostes.

k. Jornada Participativa:
Reunions de coordinació i seguiment amb:
 l’empresa Marges itineraris de Transformació i Emprenentatge
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 Anigami
 IES Jaume Almera
 IE Sant Jordi
 Entitats
Fase de Diagnòstic:
 Taller a l’I.E Sant Jordi (13 de març)
 Trobada amb entitats (19 de març)
 Trobada informal per a tots els joves (20 de març)
Taller Informatiu:
 Taller i posada en comú (26 de març)
Presentació:
 Conclusions (11 d’abril)
Epic Run (11 d’abril), curs d’obstacles, amb una participació de 40 persones dividides
en 6 grups, edats entre els 12 als 50 anys.

l. Projecte anem per feina, transició escola treball:
Ajudem, assessorem, informem i fem l’acompanyament en la recerca de feina dels
joves entre 16 a 30 anys.
També orientem i informem sobre els recursos laborals que hi ha a l’abast del jove i
orientem a escollir un itinerari educatiu.
Ajudem a les inscripcions del Programa de Garantia Juvenil, projecte subvencionat per
l’Unió Europea i gestionat per la Generalitat de Catalunya per ajudar a reduir l’atur
juvenil.
Es realitzen atencions a familiars per orientar de les diverses opcions que existeixen
després de l’últim curs de l’ESO.
Sessions orientativa als estudiants de 4º ESO de l’IES sobre les diferents opcions
després de l’ESO.
Aquest projecte es treballa transversalment amb les àrees de Serveis Socials i
Promoció Econòmica.
actuacions

Atencions/seguiments

Atenció a nous joves en aquest any 2015

20

Total de joves atesos de gener 2013 a juny 2015

67

Atenció a pares i mares per orientar-los en les diferents opcions
després de l’ESO

2

Sessió orientativa als 4º ESO sobre les diferents opcions després de
l’ESO, realitzada a l’IES Jaume Almera, 19 de març 2015

3 classes d’ESO amb un total
de 75 alumnes

Assistència a la Jornada Orientació acadèmica, Generalitat de
Catalunya, 10 de març 2015, CAR de Sant Cugat del Vallès
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Coordinacions amb la tècnica de Promoció econòmica i els
educadors de serveis socials

Durant el curs

Orientació i informació a CFGM

4

Orientació i informació a Batxillerat

3

Orientació a pares i mares sobre les diferents opcions educatives

2

Orientació i informació a les pre-inscripcions prova d’accés a Grau
mig, CFGM i Batxillerat

4

Orientació i informació a Universitat

2

Adhesió al Programa de Joves per l’Ocupació
Inscripcions al programa de Garantia Juvenil

8

Converses en anglès

17

m. Converses en anglès:
 El mes de novembre 2014 es van iniciar les converses en anglés, on el que es
pretén es crear un espai on practicar, parlar, millorar la llengua anglesa.
Cada dijous de 16:30 a 18h, data d’inici 20 de novembre.
Total de participants: 13 entre 14 a 25 anys
 Intensiu d’estiu, mes de juliol: cada dimecres i divendres de 9:15 a 11:15h.
 Inici al curs 2015-2016: total participants: 4
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n. Procés participatiu: Consells Infància i joventut:
i. Consell Municipal de Joventut:
Espai de diàleg entre els joves i l’ajuntament per dissenyar, plantejar,
qüestionar, entre d’altres propostes conjuntes realitzables al municipi.
Aquest any ens hem reunit tres vegades:
- 21 de gener
- 5 de març (aplaçada)

ii.

Consell Infància:

2. Format per infants de 5è i 6è de les escoles: Francesc Macià, Sant Jordi i
Immaculada, un total de 16 nois i noies.




1 reunió: 9 de novembre 2015, de 17:30 a 19 al Servei de Joventut
2 reunió: 14 de desembre 2015, de 17:30 a 19 al Servei de Joventut
Dinamitzat per la cooperativa de serveis l’Esberla (Mariona Zamora i Mireia)
i.

Consell +12:

3. Format per joves de 3è i 4rt de les escoles: IES Jaume Almera i Sant Jordi, un
total de 10 nois i noies.
 1 reunió: 15 de desembre 2015, de 17:30 a 19 al Servei de Joventut
 Dinamitzat per la cooperativa de serveis l’Esberla (Mariona Zamora i
Mireia)
h.Punt Informació Juvenil:
Informació, Orientació i assessorament de qualsevol tema d’interès per als joves.
Servei d’ordinadors per consultes i realització de treballs.
i.Educadora al Curriculum Obert de l’IES Jaume Almera:
 Durant el segon trimestre (gener-abril), educadora del Crèdit orientació laboral
i formativa després de l’ESO a l’IES Jaume Almera.
 Realitzat conjuntament amb l’Alicia Fernández.
 Cada divendres de 9:15 a 11:15h





j.22 concurs de fotografia:
Organitzat per: Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Premià de Dalt, Vilassar de
Mar i Vilassar de Mar.
Concurs en Paper i Instagram
Veredicte 23 d’octubre 2015 a les 19h al centre de Joventut de Cabrera de Mar.
Participació:
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o CATEGORIA A: 25 fotografies
o CATEGORIA B: 30 fotografies
o INSTAGRAM: 54 fotografies
 Exposició Fotografies:
o Del 1 al 12 de febrer de 2016
k.Treball amb les escoles:
 6 de novembre 2015, Taller de dol i pèrdua al Chillout de pares de la
Immaculada de 15:30 a 17h.
 13 de novembre 2015, Taller empantallats al curs del curriculum obert de l’IES
Jaume Almera.
 20 de novembre 2015, Taller de relaxació al Chillout de pares de la Immaculada.
(pendent de confirmar)
l. Comunicació amb el joves:
a. mail
b. facebook
c. whatsapp
d. mòbil
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Seguiment Àrea d’Infància, Adolescència i Joventut
Vilassar de Dalt, Desembre 2016
3. Recursos de l’àrea:
Recursos humans:
 Tècnica de projectes: contractada a jornada complerta.
Recursos econòmics:
 Per activitats, pressupost 2016: 13.200€
Partides
Activitats infància i joventut: sociocultural
Activitats infància i joventut: habits saludables
Activitats infància i joventut: participació
Desenvolupament Pla Municipal Joventut
Servei Infància i Joventut

Pressupost inicial
4.000€
1.200€
3.000€
4.000€
1.000€

Total:



13.200€

Subvencions:
Secretaria General de Joventut Generalitat de Catalunya
(projecte anem per feina)
Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona
(projecte PIJ)

6.840€
7.550€
total

14.390€

Infraestructura:
 Centre Cívic les Escoles (Can Pons)
Xarxes Socials:



Facebook
whatsapp
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2.Projectes:
a. Mobilitat internacional:
Vols marxar a l’estranger i no saps per començar la recerca?
Ajudem a trobar el projecte de mobilitat que més s’adapta a tu: feina
qualificada o temporal, fer pràctiques laborals, voluntariat i estades,
intercanvis, estudis, turisme alternatiu, entre d’altres. Ajudem a preparar
l’estada amb l’ informació útil per trobar allotjament, tramitar visats, etc..
També es realitzen xerrades, tallers i assessories personalitzades.
Aquest projecte es dur a terme conjuntament amb 19 ajuntaments del
Maresme, el Consell Comarcal i l’empresa Nexes.
mobilitatjove@ccmaresme.cat
facebook.com/mobilitat.internacional.maresme
i.

ii.
iii.

seguiment i coordinacions amb el Consell Comarcal, empresa
nexes i 23 ajuntaments del Maresme.
1. 30 de setembre del 2016
2. 11 d’octubre del 2016
Grups de treball amb la resta ajuntaments i Consell Comarcal del
Maresme.
Número d’atencions i derivacions 2016: 4



iv.

Voluntariat: 1
Estudiar a l’estranger: 3

Signatura del nou conveni 2016-2017 (novembre 2015), empresa
nexes, 23 ajuntaments, coordinació Consell Comarcal del
Maresme.

b. Projecte corresponsals:
Aquest projecte es realitza conjuntament amb el Servei de Joventut i IES de
Cabrils. Els corresponsals fan d’enllaç entre els Serveis de Joventut i els
companys de classe fent difusió de la informació d’activitats dels dos municipis,
informació de qualsevol temàtica d’interès juvenil de projectes, campanyes,
serveis d’entitats i institucions governamentals.
i.
ii.

Inici el mes d’octubre amb un total de 10 corresponsals de 1º a
4º ESO.
Reunions mensuals alternant el PIJ de Cabrils i Vilassar de Dalt.

Curs 2015-2016:
 25 de gener a Cabrils
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22 de febrer a Vilassar de Dalt
30 de març a Cabrils
25 d’abril a Vilassar de Dalt
15 de juny a Cabrils
Avantatge: Port Aventura 30 de juny 2016

Curs 2016-2017:
 24 d’octubre a Vilassar de Dalt
 28 de novembre a Cabrils
 19 de desembre a Vilassar de Dalt

c. Projectes conjunts amb el centre obert:
f) Activitat d’esport gratuïta cada divendres: de gener a juny, octubre a
desembre.
i.
ii.
iii.

Futbol cada divendres de 15:30 a 16:30 al Poliesportiu
Fitness cada divendres del 16:30 a 17:30 al Poliesportiu
Total d’usuaris:
1. Futbol: 20-30 joves
2. Fitness: 10-15 joves

g) Celebració de Sant Jordi, 23 d’abril a Plaça.
a. Tallers de llibretes
b. intercanvi de llibres de segona mà
c. Roses de llaminadures
d. Pintura de cares
h) Casal d’estiu:
9 joves de 12 a 17 anys
 27.06.16: Acollida i gimcana
 28.06.16: Sortida a la Natura
 29.06.16: Kaiac Premià de Mar
 30.06.16: taller de cuina
 01.07.16: Jocs a l’aire lliure i piscina
 04.07.16: Sortida Bosc Vertical
 05.07.16: Platja Premià de Mar
 06.07.16: Estratego
 07.07.16: Tibidabo, Barcelona
 08.07.16: Piscina
 11.07.16: Platja i Kaiac Premià de Mar
 12.07.16: jornades esportives i piscina
 13.07.16: Laser quest i salting, Mataró
 14.06.16: Illa Fantasia, Vilassar de Dalt
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15.06.16: Piscina i comiat

i) Castanyada terrorífica: 28 d’octubre del 2016
a. Túnel del terror, amb la col·laboració dels joves.
b. Total persones que han participat: 140
c. Com agraïment entrades a l’espectacle BRODAS el dia 19 de
novembre al Teatre La Massa.
j) Celebració del dia internacional de violència de gènere, 25 de novembre.
 Realització d’una pancarta amb escrits que es penjarà a Can
Pons.
k) Sopar jove de Nadal, NO Cap d’Any, dijous 22 de desembre de 19 a 22h.
Participació de 35 joves.

d. Projecte anem per feina, transició escola treball:
Ajudem, assessorem, informem i fem l’acompanyament en la recerca de feina dels
joves entre 16 a 30 anys.
També orientem i informem sobre els recursos laborals que hi ha a l’abast del jove i
orientem a escollir un itinerari educatiu.
Ajudem a les inscripcions del Programa de Garantia Juvenil, projecte subvencionat per
l’Unió Europea i gestionat per la Generalitat de Catalunya per ajudar a reduir l’atur
juvenil.
Es realitzen atencions a familiars per orientar de les diverses opcions que existeixen
després de l’últim curs de l’ESO.
Sessions orientativa als estudiants de 4º ESO de l’IES sobre les diferents opcions
després de l’ESO.
Aquest projecte es treballa transversalment amb les àrees de Serveis Socials i
Promoció Econòmica.

actuacions

Atencions/seguiments

Atenció a nous joves en aquest any 2016

17

Total de joves atesos de gener 2013 a juny 2016

75
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Número d’atencions

54

Atenció a pares i mares per orientar-los en les diferents opcions després
de l’ESO

3

Sessió orientativa als 4º ESO sobre les diferents opcions després de
l’ESO, realitzada a l’IES Jaume Almera, 8 de març 2016

3 classes 4rt d’ESO amb un
total de 75 alumnes

Assistència a la Jornada Orientació acadèmica, Generalitat de
Catalunya, 1 de març 2016, COSMOCAIXA Barcelona
Assistència a la Jornada d’Orientació canvis en el Sistema Educatiu a la
Direcció General de Joventut, 28 d’abril 2016
Coordinacions amb la tècnica de Promoció econòmica i els educadors de
serveis socials

Durant el curs

Orientació a Programes de Formació Inicial

2

Orientació i informació a CFGM

3

Orientació i informació a Batxillerat

2

Orientació a pares i mares sobre les diferents opcions educatives
Orientació i informació a les pre-inscripcions prova d’accés a Grau mig,
CFGM i Batxillerat

2

Orientació proves d’accés o curs pont a CFGS

2

Orientació i informació a Universitat

1

Adhesió al Programa de Joves per l’Ocupació
Informació i Inscripcions al programa de Garantia Juvenil

8

Converses en anglès

6

Grup impulsor Projecte Pas a Pas: Serveis socials, Promoció econòmica i
Joventut.
3 Sessions d’orientació laboral del projecte Pas a Pas

7

Sessions de treball per la recerca de feina

4

Número total d’atencions

174

e. Converses en anglès:
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 El mes de novembre 2014 es van iniciar les converses en anglès, on el que es
pretén es crear un espai on practicar, parlar, millorar la llengua anglesa.
Cada dijous de 16:30 a 18h, data d’inici 29 de setembre 2016
 Inici al curs 2016-2017: total participants: 6 joves de 12 a 17 anys

f. Procés participatiu: Consells Infància i joventut:
i. Consell Infància 2015-2016 (gener-juny)










Totes les reunions són de 17:30 a 19 al Servei de Joventut
3 reunió: 11 de gener 2016,
4 reunió: 15 de febrer 2016,
5 reunió: 14 de març 2016,
6 reunió 11 d’abril 2016, visita dels membres del CNIAC,Joan Losada i dos joves,
l’alcalde Xavi Godàs i la Regidora Paula Lloret.
7 reunió: 9 de maig 2016, visita de l’arquitecte municipal, Jose Fernàndez
Dinamitzat per la cooperativa de serveis l’Esberla (Mariona Zamora i Mireia)
Proposta a realitzar: Una tirolina fitxa a Can Rafart
Tasques realitzades: coordinació amb l’entitat, coordinació i contacte amb els
Col·legis, suport a la dinamització i seguiment del projecte.
i.

Consell Infància 2016-2017 (setembre- desembre)



Totes les reunions són de 17:30 a 19 al Servei de Joventut
 1 reunió: 10 d’octubre 2016
 2 reunió: 14 de novembre 2016, visita de la Regidora Paula Lloret i
l’alcalde Xavi Godàs.
 21 de novembre 2016, 17:30h: inauguració tirolina a Can Rafart
 3 reunió: 12 de desembre 2016
 Tasques realitzades: coordinació amb l’entitat, coordinació i contacte
amb els Col·legis, suport a la dinamització i seguiment del projecte.



Dinamitzat per la cooperativa de serveis l’Esberla (Mariona Zamora i Ariadna)
i.






Consell +12 2015-2016 (gener- juny)

2 reunió: 11 de gener 2016, de 17:30 a 19 al Servei de Joventut
3 reunió: 12 de febrer 2016, de 17:30 a 19 al Servei de Joventut
4 reunió: 15 de març 2016, de 17:30 a 19 al Servei de Joventut
5 reunió: 12 d’abril 2016, de 17:30 a 19 al Servei de Joventut
6 reunió: 10 de maig 2016, de 17:30 a 19 al Servei de Joventut, visita del
Regidora de Joventut Paula Lloret.
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 7 reunió: 23 de juny de 2016, de 10 a 11h al Servei de Joventut.
 Tasques realitzades: coordinació amb l’entitat, coordinació i contacte
amb els Col·legis, suport a la dinamització i seguiment del projecte.
 Dinamitzat per la cooperativa de serveis l’Esberla (Mariona Zamora i
Mireia)
 Tasques realitzades: coordinació amb l’entitat, coordinació i contacte
amb els Col·legis, suport a la dinamització i seguiment del projecte.
 Proposta a realitzar: cinema a la fresca a la festa major d’agost.

 Consell Efecte Jove 2016-2017 (setembre- desembre)
 Xerrada a l’INS:
o Divendres 4 de novembre: de 8.15h a 12h
o Divendres 11 de novembre, de 8.15h a 12h
 Xerrada al Sant Jordi:
o Divendres 4 de novembre: de 12.30h a 13.30h: 4t ESO Sant Jordi
o Dimecres 9 de novembre, de 16h a 17h: 3r d'ESO Sant Jordi
o Divendres 11 de novembre, de 12.30h a 13.30h: 1r i 2n ESO Sant
Jordi
 Les reunions són 1r i 2n ESO de 16 a 18h i 3r i 4rt ESO de 17:30 a 19:30
al Servei de Joventut:
o 0 reunió: 28 de novembre 2016, reunió amb 40 joves per acabar
de fer els grups. Visita de l’Alcalde Xavi Godàs
o 1 reunió: 5 de desembre 2016
o 2 reunió: 19 de desembre 2016


Tasques realitzades: coordinació amb l’entitat, coordinació i contacte amb
els Col·legis, suport a la dinamització i seguiment del projecte.
 Dinamitzat per la cooperativa de serveis l’Esberla (Victor i Amat)

g. Punt Informació Juvenil:
Informació, Orientació i assessorament de qualsevol tema d’interès per als joves.
Servei d’ordinadors per consultes i realització de treballs.
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h. Educadora al Curriculum Obert de l’IES Jaume Almera:
 Durant el segon trimestre (gener-abril), educadora del Crèdit orientació laboral
i formativa després de l’ESO a l’IES Jaume Almera.
 Realitzat conjuntament amb l’Alicia Fernández.
 Cada divendres de 9:15 a 11:15h
i. Treball transversal amb altres àrees:
 Camins escolars, data d’inici 23 de setembre
o Part d’informació i sensibilització del projecte.
o Informació i captació del Comerç amic
 VILASSAR EDUCA, Programa TREVA, meditació a les escoles.
o Curs per als professors: IEs Jaume Almera, Llar d’Infants Can
Roure, IE Sant Jordi, Francesc Macià i La Immaculada i l’entitat
Petits i Grans.
o Curs del setembre 2016 al gener 2017
o Coordinació amb les diferents escoles, llistat i inscripcions,
homologació títol amb el Centre de Recursos Pedagògics.
j. Treball amb Famílies:
 31 de gener 2016, Gimcana Familiar: mou-te pels refugiats.
Col·laboració en l’organització amb Vilassar Educa i muntatge d’una prova amb
el Centre Obert.
 Vilassar Educa:
o Reunions i coordinació
o Comissions: TREVA
 Menuts, festival de la petita infància,
o 22 de maig del 2016
 Taller de Minairons, taller de titelles,
o 30 de desembre de 17 a 19h a l’Estrella
 Desembre 2016, Contacte amb UNICEF per a ser membre aliat a UNICEF i
esdevenir Ciutat Amiga de la Infància.

k. Hàbits saludables:
Enquesta d’hàbits salut entre els alumnes de 4t ESO de la Diputació de Barcelona.
 4 d’octubre reunió amb Cesar Frias al departament de Salut Pública de la
Diputació de Barcelona.
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 Dies es que s’han realitzat les enquestes:




28 d’octubre: 4t ESO D IES Jaume Almera
15 de novembre: 4t ESO IE Sant Jordi
18 de novembre: 4t ESO A,B i C IES Jaume Almera
S’han realitzat un total de 98 enquestes.

l. Espai Jove:
21 de setembre 2016 comença dinamitzador: Agustí Alvarado
10 hores setmanals: de 17:30 a 19:30 dimecres, dijous i divendres.
Activitats:
Projecte Espai Jove
Activitat: Edició Musical amb ordinador
Data: 11 de novembre de 2016
Espai: Aula Polivalent Espai Jove
Hora: 17:45
Nº Participants: 4
Perfil:
Nº Col·laboradors:
Edats: entre 13 i 15 anys
Responsable activitat:Agustí Alvarado
Àrees implicades: Joventut
Difusió: Cartells Edifici, Facebook
Pressupost:
Observacions: Va venir 1 participant a l’hora establerta. Els altres 3 participants van arribar mes tard,
al voltant de les 18:45. Els hi vaig fer una mica de resum del que ja havia fet encara que lògicament
no els vaig tornar a explicar tot el que ja havia fet.

Projecte Espai Jove
Activitat: Taller Repara la teva Bicicleta

Data: 16-11-2016
Espai: Botiga GRT Bikes
Hora: 17:30
Perfil: Joves nois i noies
Edats: Entre 14 i 16

Nº Participants: 9
Nº Col·laboradors: 1 (Christian de GRT
Bikes)
Responsable activitat: Agustí
Àrees implicades: Joventut
Difusió: Facebook, Cartellera Centre
Pressupost: 48.40€
Observacions: El taller va començar a la hora que estava prevista. Va fer una explicació general de les
diferents parts de la bicicleta (quadre, manillar, pedals, cadena, frens, etc...) . Desprès va explicar
com efectuar les reparacions més bàsiques i comunes que ens podem trobar: (reparar punxades,
que fer si se’ns surt la cadena, ficar bé el seient, si el manillar ens fa joc, etc...).
L’únic aspecte a millorar es que el taller va ser una mica curt, uns 45 minuts i va estar una mica
improvisat. Tot i això els assistents van mostrar molt interès per les explicacions i en general la
impressió va ser bona.
Projecte Espai Jove
Snack's saludables: Introducció a una dieta sana

Data: 2-12-2016
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Espai: Aula polivalent Centre Obert
Hora: 17:45
Nº Participants: 12
Perfil: Joves nois i noies
Nº Col·laboradors:
Edats: Entre 11 i 18
Responsable activitat: Agustí Alvarado
Àrees implicades: Joventut
Difusió: Facebook, Cartellera Centre
Pressupost: 20 €
Observacions: El taller va transcórrer amb total normalitat i amb una bona actitud i participació per
part dels joves.
Primer de tot vam fer un brownie. En la preparació i barreja dels aliments per a preparar la base van
participar activament els participants. Un cop feta la base i donat que aquesta es tenia que fornejar
durant uns 30 minuts mínim, vaig aprofitar per a l'elaboració d'un batut de fruites naturals sa i
nutritiu. El batut va ser elaborat per mi amb l'ajut d'algun participant.
Un com fet el batut ens el vam prendre entre tots i la reacció va ser molt positiva. El brownie un cop
ja estava cuit el van repartir i cadascú es va emportar un troç a casa.
Projecte Espai Jove
Activitat: Dinamització Aula Polivelent

Data: dimecres, dijous i divendres
Espai: Aula Polivalent Centre Obert
Hora: 17:30 a 19:30
Perfil: Joves i noies

Nº Participants: variat, depèn el dia i l’hora.
Normalment comencen a venir a partir de les
18:30
Nº Col·laboradors: 0
Edats: Entre 12 i 18
Responsable activitat: Agustí
Àrees implicades: Joventut
Difusió: Facebook
Pressupost: 0 €
Observacions: Normalment quan comencen a venir els nois es a partir de les 18:30 que es l’hora que
acaben de fer els deures amb els monitors del centre Obert. Ocasionalment hi ha algun noi fent
alguna consulta a internet o fent algun treball a l’ordinador. (De vegades quan entro mes aviat de
les 17:30 a l’aula si que hi ha nois però es perquè estan berenant abans de fer els deures i aprofito
per xerrar i jugar una mica a ping pong o alguna altre cosa)
A partir de les 18:30 que es quan a acaben els deures es quan comencen a venir a l’aula, les activitats
que solem fer son ping pong, futbolí jocs de taula, jugar a la play station y connectar-nos a Internet.
Aquestes activitats son lliures encara que de quan en quan organitzem tornejos improvisats entre
nosaltres.
L’assistència es molt variable, hi ha dies que poden haver 4 o 5 com dies que poden haver mes de 10
nois simultàniament.

Projecte Espai Jove
Activitat: Aula polivalent dies de Nadal

Data: 27, 28 i 29 del 12 de 2016
Espai: Aula Polivalent Centre Obert
Hora: 17:30 a 19:30
Perfil: Joves nois majoritàriament nois

Nº Participants: variat, depèn el dia i
l’hora. Uns 10 mes o menys com a màxim.
Nº Col·laboradors: 0
Edats: Entre 12 i 18
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Responsable activitat: Agustí
Àrees implicades: Joventut
Difusió: Facebook
Pressupost: 0 €
Observacions: Durant els dies de Nadal l’aula polivalent centre obert va estar oberta els dies 27, 28 i
29 de desembre per la tarda. L’assistència va estar ser fluida de joves que venien i s’anaven, podem
dir que simultàniament havia estones que hi devien haver uns 10 al mateix moment.
Les activitats que vam fer van ser jugar a ping pong (uns dels dies vam organitzar un mini torneig),
jugar al futbolí i a la play station.
El primer dia vaig tenir que trucar a la Míriam perquè em vingués a portar les claus del mobles de la
Play Station la que havia uns quants nois que havien vingut a jugar i no les tenia. Es va passar pel
centre obert una estona que va poder i me les va donar.
m. Institut, biblioteca i joventut, Sant Jordi 2017
Reunions amb l’INS (Eva), Biblioteca (Anna) i Joventut per organitzar diverses activitats
entorna Sant Jordi 2017:





o Tarima a Plaça de la Vila, fer una marató de lectura. PARAULES AL VENT
o Setmana de les lletres:
 Xerrada de l’Arcadi Oliveres (24.04.17)
 Durant la setmana es realitzaran activitats
Dinamitzar la lectura d’un llibre durant el mes de febrer
Setmana la biblioteca al pati, durant la setmana de les lletres
Visita a la biblioteca amb els que estan realitzant el treball de recerca.
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Seguiment Àrea d’Infància, Adolescència i Joventut
Vilassar de Dalt, desembre 2017
4. Recursos de l’àrea:
Recursos humans:
 Tècnica de projectes: contractada a jornada complerta.
 Dinamitzadora juvenil: Contractada durant un any i mig, 22,50 hores. Data
d’inici, 25 d’octubre del 2017.
 Monitora de lleure en practiques d’octubre a desembre 2017.
Recursos econòmics:
 Per activitats, pressupost 2017: 15.350€
Partides
Activitats infància i joventut: sociocultural
Activitats infància i joventut: habits saludables
Activitats infància i joventut: participació
Desenvolupament Pla Municipal Joventut
Servei Infància i Joventut
Conveni associació petits i grans
festival petita infància
Total:



Pressupost inicial
3.000€
1.000€
6.750€
2.000€
1.000€
1.000€
600 €
15.350€

Subvencions:
Secretaria General de Joventut Generalitat de Catalunya
(contracte programa)
Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona
(projecte efecte jove)

5.750,00€
3.944,77€
total 9.694,77€

Infraestructura:
 Centre Cívic les Escoles (Can Pons)

Xarxes socials:
 Instagram Joventut VdD
 Facebook Joventut Vilassar de Dalt
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5. Projectes:
n. Mobilitat internacional:
Vols marxar a l’estranger i no saps per començar la recerca?
Ajudem a trobar el projecte de mobilitat que més s’adapta a tu: feina
qualificada o temporal, fer pràctiques laborals, voluntariat i estades,
intercanvis, estudis, turisme alternatiu, entre d’altres. Ajudem a preparar
l’estada amb l’ informació útil per trobar allotjament, tramitar visats, etc..
També es realitzen xerrades, tallers i assessories personalitzades.
Aquest projecte es dur a terme conjuntament amb 19 ajuntaments del
Maresme, el Consell Comarcal i l’empresa Nexes.
mobilitatjove@ccmaresme.cat
facebook.com/mobilitat.internacional.maresme
i.
ii.
iii.

seguiment i coordinacions amb el Consell Comarcal, empresa
nexes i 23 ajuntaments del Maresme.
Grups de treball amb la resta ajuntaments i Consell Comarcal del
Maresme.
Número d’atencions i derivacions 2017: 2


iv.

Voluntariat: 3

Signatura del nou conveni 2018-2021 (desembre 2017),
empresa nexes, 23 ajuntaments, coordinació Consell Comarcal
del Maresme.

Intercanvi juvenil Joyeuse Vilassar de Dalt:
 24.01.17, reunió amb el comitè d’agermanament Vilassar de Dalt
 Demanar ajuda al Consell Comarcal i l’empresa NEXES.

o. Projectes conjunts amb el centre obert:
l) Activitat d’esport gratuïta cada divendres: de gener a juny, octubre a
desembre.
i.
ii.
iii.

Futbol cada divendres de 15:30 a 16:30 al Poliesportiu
Fitness cada divendres del 16:30 a 17:30 al Poliesportiu
Total d’usuaris:
1. Futbol: 20-30 joves
2. Fitness: 10-15 joves
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m) Celebració 8 de març, dia de la dona treballadora.
 Realització d’un vídeo intergeneracional amb joves i avis del Casal de dia
de Can Rafart
n) Celebració de Sant Jordi, 23 d’abril a Plaça.
a. Tallers de llibretes
b. intercanvi de llibres de segona mà
c. Roses de llaminadures
d. Pintura de cares
d) Casal d’estiu:
11 joves de 12 a 18 anys
 26.06.17: Acollida i gimcana
 27.06.17: Platja Premià de Mar
 28.06.17: Masterxef
 29.06.17: Waterworld
 30.06.17: Jocs a l’aire lliure i piscina
 03.07.17: Platja Premià de Mar
 04.07.17: Bosc Vertical
 05.07.17: jornades esportives i piscina
 06.07.17: Camp nou experience
 07.07.17: Piscina
 10.07.17: Laser quest i salting, Mataró
 11.07.17: Platja i Kaiac Premià de Mar
 12.07.17: I Jornada Open Race
 13.06.17: Tibidabo, Barcelona
 14.06.17: Piscina i comiat
e) Castanyada terrorífica: 27 d’octubre del 2017
 Túnel del terror, amb la col·laboració dels joves.
 Total persones que han participat: 194
 Com agraïment entrades a l’espectacle Mag Lari el dia 19 de
novembre al Teatre La Massa.
f) Celebració del dia internacional dels drets dels Infants, 20 de novembre:
 els infants i el medi ambient, garlanda de plàstic penjada a fora a la
reixa de fora l’edifici per conscienciar els respecte al medi ambient.
g)Celebració del dia internacional de violència de gènere, 25 de novembre.
 El sexisme a la propaganda, exposició de fotos de propaganda i
reflexió amb el jovent del Centre Obert
g) Sopar jove de Nadal, NO Cap d’Any, dimecres 20 de desembre de 19 a 22h.
Participació de 32 joves.

p. Projecte anem per feina, transició escola treball:
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Ajudem, assessorem, informem i fem l’acompanyament en la recerca de feina dels
joves entre 16 a 30 anys.
També orientem i informem sobre els recursos laborals que hi ha a l’abast del jove i
orientem a escollir un itinerari educatiu.
Ajudem a les inscripcions del Programa de Garantia Juvenil, projecte subvencionat per
l’Unió Europea i gestionat per la Generalitat de Catalunya per ajudar a reduir l’atur
juvenil.
Es realitzen atencions a familiars per orientar de les diverses opcions que existeixen
després de l’últim curs de l’ESO.
Sessions orientativa als estudiants de 4º ESO de l’IES sobre les diferents opcions
després de l’ESO.
Aquest projecte es treballa transversalment amb les àrees de Serveis Socials i
Promoció Econòmica.

actuacions

Atencions/seguiments

Atenció a nous joves en aquest any 2017

12

Total número d’atencions

24

Orientació en recerca de feina
Atenció a pares i mares per orientar-los en les diferents opcions després de l’ESO

2

Assistència a la Jornada Orientació acadèmica, Generalitat de Catalunya, 14 de
març 2017, COSMOCAIXA Barcelona
Coordinacions amb la tècnica de Promoció econòmica i els educadors de serveis
socials

Durant el curs

Orientació a Programes de Formació Inicial

2

Orientació i informació a CFGM

2

Orientació i informació a Batxillerat
Orientació a pares i mares sobre les diferents opcions educatives
Orientació i informació a les pre-inscripcions prova d’accés a Grau mig, CFGM i
Batxillerat

1

Orientació proves d’accés o curs pont a CFGS
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Orientació en Voluntariat

4

Adhesió al Programa de Joves per l’Ocupació
Informació i Inscripcions al programa de Garantia Juvenil

5

Converses en anglès

6

Grup impulsor Projecte Pas a Pas: Serveis socials, Promoció econòmica i Joventut.
Sessions d’orientació laboral del projecte Pas a Pas

9

Atencions en el projecte 1r Pas

8

Sessions de treball per la recerca de feina

4

q. Converses en anglès:
 El mes de novembre 2014 es van iniciar les converses en anglès, on el que es
pretén es crear un espai on practicar, parlar, millorar la llengua anglesa.
Cada dijous de 16:30 a 18h, data d’inici 29 de setembre 2016
 curs 2017-2018: total participants: 6 joves de 13 a 19 anys

r. Procés participatiu: Consells Infància i joventut:
1. Consell d’Infància:
Consell Infància 2016-2017 (setembre 16-juny 17)
 Totes les reunions són els dilluns de 17:30 a 19 al Servei de Joventut
 1 reunió: 10 d’octubre 2016
 2 reunió: 14 de novembre 2016, visita de la Regidora Paula Lloret i l’alcalde Xavi
Godàs.
 21 de novembre 2016, 17:30h: inauguració tirolina a Can Rafart
 3 reunió: 12 de desembre 2016
 4 reunió: 16 de gener 2017, visita de la Tècnica d’Esports Aurea Loire per ajudar
a dissenyar la proposta dels infants: Vilatrail Alan
o Escriure la moció per presentar-la al ple de gener.
 26 de gener presentació al Ple de la proposta.
 5 reunió: 13 de febrer 2017, visita de la Regidora Paula Lloret i l’alcalde Xavi
Godàs.
 28 de febrer 2017, reunió de seguiment amb el CNIAC, Institut de les Dones,
Barcelona
 1 de març 2017: reunió amb l’Aurea (tècnica d’Esports) tema recorregut
bicicletada
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2 de març 2017, coordinació amb les dinamitzadores pel tema de la bicicletada.
6 reunió: 13 de març 2017,
20 de març, coordinació amb les dinamitzadores pel tema de la Bici Vila Alan
7 reunió 3 d’abril 2017, explicació de canvi de data i les coses que s’han anat
lligant.
8 reunió 15 de maig 2017, anem a la radio a explicar el que s’ha treballat durant
tot el curs i la Bici Vila Alan
9 reunió 12 de juny 2017,
Dinamitzat per la cooperativa de serveis l’Esberla (Mariona Zamora i Ariadna)
Proposta a realitzar:
o Bici Vila Alan
o 13 de maig 2017 de 10 a 13h
o 319 participants, 70 voluntaris i 2.199,66€ recaptats per la Fundació
Hospital de la Vall d’Hebrón.
Reunió de pares:

o 1 reunió: 16.01.17, han assistit 6 pares.
o 2 reunió: 13.03.17, han assistit 4 pares
o 3 reunió: 12.06.17, han assistit 6 pares
Consell Infància 2017-2018 (setembre 17-juny 18)
 Totes les reunions són els dilluns de 17:30 a 19 al Servei de Joventut
 1r reunió: 23 d’octubre 2017, visita de la Regidora Paula Lloret i l’alcalde Xavi
Godàs.
 2n reunió: 20 de novembre
 3ra reunió: 11 de desembre
4. Efecte Jove
i.

Efecte Jove 2016-2017 (setembre 16- juny 17)

5. Xerrada a l’INS:
a. Divendres 4 de novembre: de 8.15h a 12h
b. Divendres 11 de novembre, de 8.15h a 12h
6. Xerrada al Sant Jordi:
a. Divendres 4 de novembre: de 12.30h a 13.30h: 4t ESO Sant Jordi
b. Dimecres 9 de novembre, de 16h a 17h: 3r d'ESO Sant Jordi
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c. Divendres 11 de novembre, de 12.30h a 13.30h: 1r i 2n ESO Sant Jordi
7. Totes les reunions són 1r i 2n ESO de 16 a 18h i 3r i 4rt ESO de 17:30 a 19:30 al
Servei de Joventut:
a. 0 reunió: 28 de novembre 2016, reunió amb 40 joves per acabar de fer
els grups. Visita de l’Alcalde Xavi Godàs
b. 1 reunió: 5 de desembre 2016
c. 2 reunió: 19 de desembre 2016
d. 3 reunió: 9 de gener 2017
e. 4 reunió: 23 de gener 2017
f. 5 reunió: 6 de febrer 2017
g. 6 reunió 20 de febrer 2017
h. 7 reunió 6 de març 2017
i. 8 reunió 20 de març 2017
j. 9 reunió 3 d’abril 2017
k. 10 reunió 24 d’abril 2017
l. 11 reunió 22 de maig 2017
8. Dinamitzat per la cooperativa de serveis l’Esberla (Victor, Patri i Amat)
9. Proposta a realitzar:
a. S’han realitzat dos vídeos en contra el Bullying i les etiquetes socials a
Vilassar de Dalt i més enllà.
b. Projecció dels vídeos:
i. 2 de juny del 2017, Casal Popular, 19h

Pintada d’un graffiti envers a les etiquetes socials a Vilassar de Dalt i més enllà al
Carrer Salamero, costat mar de l’edifici les escoles. 15 de juny 2017
ii.

Efecte Jove 2017-2018 (setembre17- abril 18)

 Setembre 2017: coordinacions amb l’entitat L’Esberla.
 Passa classe l’INS:
o Dilluns 27 de novembre de 8.15h a 12:45h
o Dimarts 28 de novembre de 8.15h a 11:15h
 Xerrada al Sant Jordi:
o Divendres 1 de desembre: de 11.30h a 13.30h
 Totes les reunions són 1r i 2n ESO de 16 a 18h i 3r i 4rt ESO de 16 a 18 i de
18:30 a 20:30h al Servei de Joventut:
o 1 reunió: 18 de desembre 2017

6. Consell de Joventut:
a. 1r trobada: 19 d’octubre a les 20h
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i. Participació: 3 joves
b. 2n trobada: 16 de novembre a les 20h
i. Participació: 1 jove

c. Punt Informació Juvenil:
Informació, Orientació i assessorament de qualsevol tema d’interès per als joves.
Servei d’ordinadors per consultes i realització de treballs.
d. Educadora al Curriculum Obert de l’IES Jaume Almera:
 Durant el segon trimestre (gener-abril), educadora del Crèdit orientació laboral
i formativa després de l’ESO a l’IES Jaume Almera.
 Realitzat conjuntament amb el Francesc Rangel.
 Cada divendres de 9:15 a 11:15h de gener a març
e. Treball amb Famílies:
 Vilassar Educa:
o Reunions:
o Comissions: TREVA
 Menuts, festival de la petita infància,
o 21 de maig del 2017, A la gespa del Parc de Can Rafart
o 11 a 13:30 h Tot jugant aprenem!, a càrrec de la Llar d’infants Can Roura
o 11 h Ioga amb nadons, a càrrec de Petits i Grans Vilassar.
o 11:30 h Inscripcions per a la Foto Nadons
o 12 h XVIIª Foto Nadons nascuts al 2016
o 12:30 h Quina colla! amb Enric Rovira. titelles per a infants d’1 a 6 anys.
 Petits i grans:
o Demanar les activitats al catàleg de la Diputació de Barcelona
o Suport econòmic en la Xerrada “Paternitats i Masculinitats, capgirant el
model patriarcal”, entitat Ulleres per Esquerrans.
f. Hàbits saludables:
Presentació Enquesta d’hàbits salut entre els alumnes de 4t ESO de la Diputació de
Barcelona el 17 de maig de 10 a 12h a la Biblioteca Can Manyer.

g. UNICEF:
i.

21/12/2016, Carta de l’alcalde per ser municipi aliat d’ UNICEF.
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ii.

26/01/2017, reunió amb UNICEF per saber quins requisits es
necessiten per poder ser Ciutat Amiga de la Infància.

iii.

26/01/2016, aprovació del Ple Municipal de ser Municipi Aliat de
la infància.

iv.

Febrer, elaboració d’una diagnosi d’infants de tot el municipi per
entregar a UNICEF.

v.

13/03/2017, signatura per ser municipi aliat d’UNICEF, Can Pons
19h, Presidenta d’UNICEF, Anna Folch i l’Alcalde Xavi Godàs.

vi.

7/09/2017, trobada infants i TIC a Barcelona. A la trobada,
dinamitzada per una associació especialitzada en participació
infantil d’Astúries, “Los Glayus”, hi van participar 43 infants de
cinc municipis: Sant Cugat del Vallès, Igualada, Tiana, Rubí i
Vilassar de Dalt.

vii.

20/12/2017, Petició d’adhesió del municipi al programa ciutats
amigues de la infància UNICEF.

h. Espai Jove:



dinamitzador: Agustí Alvarado, contracte Pla Ocupacional
Del 21 de setembre 2016 al 21 d’abril del 2017:

10 hores setmanals: de 17:30 a 19:30 dimecres, dijous i divendres.
Activitats:
Projecte Espai Jove
Activitat: Taller Creppes
Data: 31 de Març de 2017
Espai: Sala Polivalent
Hora: 18:00
Nº Participants: 14 (12 menors i 2 majors Perfil: Joves
d’edat)
Nº Col·laboradors:
Edats: Entre 11 i 18 anys
Responsable activitat: Agustí Alvarado
Àrees implicades: Joventut
Capdaigua
Difusió: Facebook i cartelleria
Pressupost: 30 €
Observacions: Ens vam dividir en grups de 4 per elaborar la massa dels crepes.
En general el taller va transcórrer bé.
L’única cosa a comentar es que a l’hora de passar la massa dels crepes per la paella al centre obert
hi ha 2 fogons però només es pot fer servir 1 ja que si s’encenen el 2 es sobrecalenta l’aparell i es
para.
Això va fer d’embut i ens vam tenir que anar tornant els diferent participant. Conseqüència d’això
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els taller es va allargar ja que apart de poder fer servir només un fogó , la potencia d’aquest era
molt baixa i els creppes trigaven una estona a fer-se.

Projecte Espai Jove
Activitat: Taller de pizzes

Data: 3 de Març de 2017
Espai: Sala Polivalent
Hora: 18:00
Perfil: Joves

Nº Participants: 14 (12 menors i 2 majors
d’edat)
Nº Col·laboradors:
Edats: Entre 11 i 18 anys
Responsable activitat: Agustí Alvarado
Àrees implicades: Joventut
Difusió: Facebook i cartelleria
Pressupost: Uns 30 €
Observacions: Al principi van haver 2 noies que no podien fer l’activitat ja que s’havien apuntat
tard a l’activitat i es superava la ràtio de 12 menors per monitor. Els hi vaig dir que podien esperar
una estona i que si algú no venia podrien fer-la. AL final va fer afixi i van faltar 2.
El nombre de participants va ser de 14, els 12 menors i 2 mes que no comptaven per a la ràtio, ja
que tenien mes de 18 anys.
L’activitat va consistir en realitzar una pizza al gust de cadascú. Primer de tot es va realitzar
l’elaboració de la massa, per això ens vam dividir en grups de 4. Un cop realitzada la massa cadascú
va afegir els ingredients individualment al seu tros de massa.
A l’hora d’afegir la pizza al forn al forn va haver-hi algunes complicacions ja que alguns participants
no van enfarinar la massa i desprès al treure-la es trencava. Va haver un parell que els vaig tenir
que ajudar a tornar a fer la massa i a fer la pizza de nou perquè els quedés be.
Projecte Espai Jove
Activitat: Campionat de Ping Pong

Data: 17 de Març de 2017
Espai: Sala Polivalent
Hora: 18:00
Perfil: Joves
Edats: Entre 15 anys
Àrees implicades: Joventut

Nº Participants: 4
Nº Col·laboradors:
Responsable activitat: Agustí Alvarado
Capdaigua
Difusió: Facebook i cartelleria
Pressupost: Uns 5 €
Observacions: En total vam ser 4 participants.
Com érem poca gent, vaig organitzar una lliga així jugàvem tots contra tot i fèiem mes partits.
El premi va consistir en una bossa de llaminadures.
 25.10.2017 comença la dinamitzadora Gala Raulí Martinez contractada amb un
pla ocupacional amb 22,5 hores fins el 25 d’abril 2019
i. Paraules al vent, Sant Jordi 2017
 Divendres 21.04.17 de11:30 a 12:30 a la Plaça de la Vila
Paraules al Vent: lectura de poemes commemorant el centenari del naixement del
poeta Josep Palau i Fabre.
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Organitzat per L’Institut Jaume Almera, Biblioteca Can Manyer i Joventut
 Jurat al Concurs literari de Sant Jordi 2017, organitzat per la Biblioteca.
j. 1r PAS:
Espai d’acompanyament i orientació en el seu procés individual de reinserció
sociolaboral.






Acompanyament individualitzat
Assignació de referents per als usuaris
Sessions individuals
Recerca d’informació laboral i educativa
Coordinació amb els Serveis Socials i Promoció econòmica del municipi.
Data inici: 6 de febrer del 2017.
Educadors: Francesc Rangel i Maite Subirats.
Juny 2017: 11 seguiments
k. Recerca I coordinació de voluntaris:





Cavalcada de reis, restauració de l’estrella.
Carnestoltes
Festa major de maig
Berenar de la Vellesa

l. Formacions:
 3,4,5 abril, Si la crisi et dóna llimones, fes llimonada (Can Pons). (10,5h)
 19 i 26 d'abril i 3 i 10 de maig, "Violències masclistes i Joves ( CCMaresme)
impartit per l'Associació Candela, (16 h).
m. Pla Local de Joventut 2018-2021:
 Diagnosi ambla Fundació Pere Tarrés, suport tècnic de la Diputació de
Barcelona
 28.06.17, reunió presentació esquema de treball amb la Pere Tarrés, la
Diputació de Barcelona.
 Juliol 2017, enviament de documents per poder realitzar la diagnosi.
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 Setembre 2017, revisió escrit inicial de la diagnosi realitzada per la Fundació
Pere Tarrés.
 28.09.17, reunió del nucli dinamitzador, marcar les prioritats i calendari de
treball, Regidora Paula Lloret, dinamitzadors de Pere Tarrés Marina i Albert i
Tècnica de Joventut Maite Subirats.
 23.10.17, 10 a 12:30 a Can Pons, reunió de treball amb tècnics
SERVEI
Centre Obert
Serveis Socials
Biblioteca
Esports
Educació
Cap de serveis personals
Salut
Comunicació

TÈCNIC
Paco Rangel/ Miriam Lopez
Silvia Domènech
Anna Bedoya
Aurea Loire
Adriana Saborit
Sergi Romera
Mireia Buquet/Alba Sanvicente
Sara Laia Galvany

assistència
SI
SI
si
si
si
Si
si
si

 9.11.17, reunió de treball amb joves
o 17:30 a 19h, joves de 16 a 20 anys, total 3 joves
o 19 a 20:30, joves de 18 a 30 anys, total 2 joves
 La segona reunió es va fer el 18 de gener del 2018 de 18:30 a 20h, amb quatre
joves.

 18.12.17, 10 a 12:30 a Can Pons, reunió de treball amb tècnics
SERVEI
Centre Obert
Serveis Socials
Biblioteca
Promoció Econòmica
Habitatge , via publica
Salut

TÈCNIC
Paco Rangel/ Miriam Lopez
Silvia Domènech
Anna Bedoya
Esther Lancho
Jose Fernàndez
Mireia Buquet/Alba Sanvicente

assistència
si
si
si
si
si

a. Nivel Interinstitucional
ENTITAT
Consell Comarcal

Dia/hora/lloc
14.06.17, 9:30 a 11:30

OBSERVACIONS
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del Maresme

Consell Nacional
d’Infància,
Adolescència de
Catalunya

Oficina del Pla Jove
de la Diputació de
Barcelona

Recercaixa

CCMaresme Presentació d'accions
de prevenció en les violències
masclistes amb joves
9.11.17, 9:30 a 12
CCMaresme
Coordinació Servei de Mobilitats
Internacional
28.02.17,
12 a 14h
Institut Català de les Dones
(Barcelona)
31/01/2017
Finançament joventut
Recurs tècnic
26/10/2017
9:15 a 14:30
Espai Bonnemaison
Jornada Les violències sexuals als
espais públics d’oci: d’objectes a
subjectes.
9.10.17
De 12.00 a 14.00 h
Palau Macaya. Passeig de Sant
Joan, 108, Barcelona

Seguiment del funcionament del CNIAC,
repàs de les actuacions del 2016 i del 2017

S’ha demanat la subvenció de la diputació
de 8.550€ concedit: 3.944,77€
Suport tècnic per fer la diagnosi del Pla
local de joventut.
Jornada realitzada en el marc de la
campanya institucional del 25 de
novembre, dia internacional per
l’eliminació de la violència envers les
dones.

Acte de presentació dels resultats del projecte
"Els consells d'infants. Noves formes de
participació política i cívica dels nens i les
nenes de Catalunya" finançat per Recercaixa
programa impulsat per l’obra social “La Caixa”
amb la col.laboració de l’ACUP.
Organitza: Grup de Recerca en Educació Moral
(GREM) i Grup de Pedagogia Social (GPS) de la
Facultat d'Educació de la Universitat de
Barcelona.

24.01.17, 10 a 12:30
Café del Mar (Mataró)
Ple d’abril 2017
Direcció General de
Joventut,
Generalitat de
Catalunya

20.04.17
10:30 a 12:30
Direcció General de Joventut
(Calabria)
26/06/2017
Finançament joventut

la taula comarcal de joventut del
Maresme, Direcció General de Joventut
Demanar prorroga pel Pla Local de
Joventut
Sessió informativa sobre Joventut al
Contracte Programa

Sol·licitud contracte Programa Treball,
s’ha demanat i concedit 5.750€
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