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INTRODUCCIÓ 
 
 
Tal com s’exposa a la introducció del document del Pla Nacional de 
Joventut, Joves 2010, fins no fa gaire, s’entenia que la joventut feia 
referència als joves de 15 a 24 anys; tanmateix, a partir de la dècada dels 
noranta, es consideren joves les persones que tenen de 15 a 29 anys 
d’edat. Es miri com es miri, això no és un període de transició, sinó una 
etapa ben definida i amb entitat pròpia i diferenciada. De fet, aquests 15 o 
20 anys de joventut podrien representar fins al 25% de l’esperança de vida 
d’una persona catalana. 
 
Les persones joves són un col�lectiu que té la necessitat de veure garantit el 
seu accés als recursos socials, polítics, econòmics i culturals necessaris per 
exercir la seva condició de ciutadania de ple dret. 
 
La nostra societat, de la mateixa manera que està basada en un model 
patriarcal, ho està també sobre un model adultocràtic que condiciona i 
determina tant l’esfera privada com l’esfera pública i redueix la capacitat 
dels joves per crear o corregir les polítiques públiques destinades a ells 
mateixos. 
 
Les polítiques de joventut es vinculen principalment a la garantia de 
construcció del propi projecte de vida, i des d’aquest punt de vista els 16 
anys representen l’edat civil d’emancipació i l’edat en què hom es pot 
incorporar al món laboral i començar a triar itineraris formatius de forma 
voluntària. 
 
Fins a l’actualitat hi ha hagut concepcions terminològiques diferents en 
relació a les definicions en matèria de joventut segons qui dissenyava, 
implementava o avaluava. I això comportava una indefinició constant sobre 
la pròpia essència de les polítiques de joventut que implicava una clara 
derivació cap a polítiques d’infància (educació en el lleure, parcs de Nadal, 
etc.) o polítiques de consum (Carnet Jove, concerts, etc.). 

 
Entre finals dels anys 90 i principis de l’actual dècada es produeixen canvis 
importants en les polítiques de joventut amb el sorgiment de les polítiques 
afirmatives i l’elaboració del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJC) 
que trenquen amb la perspectiva de les polítiques de transició, entenent la 
joventut no com un tràmit cap a l’edat adulta, sinó com una etapa plena en 
si mateixa, plantejant àmbits d’actuació diferents a les polítiques de 
transició. 
 
D’altra banda, el PNJC sorgeix com a eina per definir, coordinar i impulsar 
les polítiques de joventut a Catalunya que permet adaptar el model de les 
polítiques integrals de joventut a la realitat específica de cada territori. El 
PNJC suposa un fort impuls a la política de joventut a Catalunya, 
consolidant-se com a referent teòric i metodològic que es concreta amb els 
plans locals de joventut. 
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L’actual etapa s’ha caracteritzat per una revisió del Pla Nacional de Joventut 
de Catalunya en què s’ha començat a fer èmfasi en les dues grans 
necessitats que tenen actualment els joves: les dificultats d’emancipació a 
nivell general i la manca d’espais participatius a nivell social. 
 
El Pla Jove de Mataró és l’eina metodològica que ha de permetre 
desenvolupar totes aquelles polítiques i accions adreçades al col�lectiu 
juvenil durant els propers quatre anys que han de facilitar a la joventut el 
seu accés a la plena ciutadania. 
 
Alhora, i en conseqüència, la proposta d’implementació de polítiques 
d’emancipació i participació a Mataró contribueix a estendre una 
determinada concepció transversal i integral de les polítiques de joventut i 
dels principis rectors de les polítiques de joventut del PNJC, regides per la 
integralitat, la transversalitat, l’atenció a la diversitat, la proximitat, la 
participació i la corresponsabilitat i la innovació i l’aprenentatge social. 
 
D’igual manera, les polítiques de joventut a Mataró han d’anar encaminades 
a la realització de programes i activitats destinats a fomentar l’emancipació, 
com a capacitat de construcció del propi projecte de vida individual i dirigit 
cap a l’obtenció de la plena ciutadania, i a la participació de la gent jove, 
com a capacitat de construcció del propi projecte de vida vinculat a 
projectes col�lectius i a la construcció de la societat. 
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1. BASES DEL PLA 
 
 
El Pla Jove de Mataró té com a referent teòric el Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya i participa dels seus principis rectors i metodològics. Per aquest 
motiu, en relació a l’anterior pla local de joventut, el Pla Jove de Mataró 
2009 – 2012 s’estructura en 9 eixos o àmbits d’intervenció que, si bé no es 
corresponent exactament amb els eixos del PNJC, s’hi aproximen bastant. 
En aquest sentit, el Pla Jove de Mataró també respon a les especificitats de 
la realitat juvenil i de l’articulació de les polítiques de joventut a nivell local. 
 
El Pla Jove de Mataró també participa de la conceptualització de les 
polítiques de joventut com a polítiques afirmatives i dels principis en què es 
fonamenten. Per això, cal destacar la continuïtat i la vigència de la missió 
de l’actual Pla Jove i de la gran majoria dels seus principis rectors en relació 
amb el pla anterior. 
 
 
 

1.1. La missió 
 
La missió del Pla Jove de Mataró 2009 – 2012 és garantir l’accés universal i 
normalitzat dels joves de Mataró a la condició de plena ciutadania, 
fomentant la creació i consolidació de tots aquells serveis, programacions i 
recursos que incideixin de forma efectiva o potencial en les condicions de 
vida dels joves i que els facilitin l’assoliment i la satisfacció de les seves 
inquietuds i potencialitats, de manera que tinguin l’oportunitat d’escollir i 
construir, en llibertat i igualtat d’oportunitats, un projecte de vida personal 
en el qual hi hagi espai per a desenvolupar les seves capacitats personals 
d’experimentació i creativitat. 
 
 
 

1.2. Els objectius generals 
 
1. Garantir la igualtat d’oportunitats dels joves en l’accés als recursos 

socials, polítics, econòmics i culturals necessaris per exercir la 
ciutadania. 

 
2. Fomentar la participació dels joves en la construcció de projectes 

col�lectius mitjançant una política activa de dinamització que, a més de 
facilitar la seva presència en la vida pública de la ciutat, generi espais de 
relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels interessos juvenils. 

 
3. Donar resposta a les necessitats específiques dels nois i noies, facilitant 

la seva autonomia per tal que es puguin emancipar en les millors 
condicions. 
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4. Posar a l’abast dels i de les joves els recursos d'eines perquè siguin 
subjecte d'innovació a la ciutat, i contribueixin a  la cohesió social de 
forma activa. 

 
 
 

1.3. Els principis rectors 
 
Els principis rectors del pla són elements orientadors i de contingut que han 
d’impregnar l’execució de totes i cadascuna de les actuacions previstes al 
pla. Tant en el moment de planificar les actuacions com en el moment 
mateix de l’execució, aquests principis han de donar resposta a les possibles 
disjuntives o opcions plantejades, de manera que esdevinguin una mena de 
llibre de ruta que orienti les actuacions. 
 
Els principis rectors condicionen la forma i el contingut de les actuacions 
previstes. Caldrà seguir amb regularitat aquests principis perquè les 
actuacions progressin efectivament en la direcció que estableixen la missió i 
els objectius generals del pla. 
 
La proposta de principis rectors que es formula aquí té a veure amb els 
plantejaments teòrics fonamentals de les polítiques de joventut i amb els 
principis rectors de les polítiques de joventut segons el Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya. 
 
 
Integralitat i transversalitat 
 
Una política de joventut amb voluntat de globalitat ha d’intentar generar les 
condicions i les circumstàncies adequades per tal que els joves 
aconsegueixin construir un projecte vital adequat a les seves inquietuds i 
necessitats per si mateixos i fent ús de les seves capacitats personals. No 
es tracta, per tant, d’aportar solucions de forma universal, de donar 
respostes tancades ni de dirigir els joves en el seu recorregut o itineraris 
biogràfics. Es tracta, més aviat, de posar al seu abast les eines necessàries 
perquè ells mateixos puguin prendre les decisions necessàries i disposin 
dels recursos suficients per tal que puguin emprar-los d’una forma 
adequada i amb possibilitats d’èxit. 
 
Cal, doncs, generar serveis i recursos en tot els àmbits possibles de la vida 
per tal que els joves gestionin, amb el màxim grau possible d’autonomia, 
llibertat i coneixement de causa, els seus interessos i necessitats. 
 
En ocasions, la creació d’aquests serveis i la disposició dels recursos 
necessaris estarà en mans del Servei de Joventut o de la unitat tècnica 
municipal dedicada específicament a l’aplicació de la política de joventut. En 
altres casos, però, el grau d’especialització de la temàtica abordada farà 
imprescindible o recomanable que s’abordin des d’altres departaments o 
unitats tècniques municipals consolidades i amb major possibilitat d’atendre 
amb èxit l’especificitat de la demanda o necessitat. Anant encara més enllà, 
en ocasions, l’atenció a determinades necessitats quedarà fora de les 
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possibilitats o les competències municipals i caldrà recórrer a instàncies 
externes a l’Ajuntament. En aquests dos últims casos, des del Pla Jove de 
Mataró s’aplicarà una política d’acompanyament, entesa com l’acolliment de 
la demanda o necessitat juvenil, l’orientació bàsica i la derivació raonada i 
amb seguiment dels joves o grups de joves afectats cap als serveis, els 
departaments, les administracions o les institucions que estiguin en millor 
situació per a atendre’n la necessitat. 
 
En aquest plantejament són ben presents dues idees que no es poden 
deslligar mai de la política de joventut i, per tant, del Pla Jove de Mataró. En 
primer lloc, la voluntat de globalitat o integralitat del projecte: cal poder 
atendre les necessitats dels joves en qualsevol àmbit possible, ja sigui amb 
recursos propis i de fer forma directa, ja sigui acompanyant o derivant els 
joves a aquelles instàncies que estiguin en millor disposició i ofereixin més 
possibilitats d’atendre-les. La segona idea clara és la de la transversalitat, 
tant en l’àmbit municipal intern (cooperació interdepartamental) com extern 
(cooperació amb altres administracions o institucions públiques o privades). 
Res ni ningú no té l’exclusiva del treball amb i per a joves i, per tant, el 
desenvolupament d’una política global en aquest àmbit requereix 
mecanismes transversals de coordinació i cooperació interdepartamental i 
interinstitucional. 
 
 
Atenció a la diversitat 
 
La diversitat és una característica consubstancial en els joves, i aquesta 
diversitat afecta tant l’estil i els interessos com les condicions de vida. No 
totes les accions valen per a tots els joves. Per tant, cal definir per a totes i 
cadascuna de les actuacions del pla un públic o usuari concret, amb la 
màxima precisió possible per a garantir que els seus continguts s’hi 
adaptaran de forma correcta i tindran opcions reals d’aplicar-se amb èxit. 
 
El tram d’edat que, de forma estricta, es considera com a juvenil és el 
comprès entre els 15 i els 29 anys, tot i que en alguns àmbits i actuacions 
del pla ampliem els marges per baix fins als 12 anys i per dalt fins als 35, 
per tal de donar resposta puntual a necessitats específiques que no s’atenen 
habitualment amb el grau d’especificitat que requereixen les polítiques de 
joventut (fonamentalment, necessitat d’espais de trobada i dinamització per 
als més joves i polítiques d’accés a l’ocupació i a l’habitatge per als més 
adults). La primera variable de segmentació i probablement la fonamental, 
per tant, ha de ser l’edat dels joves, però també la zona de residència, el 
nivell formatiu, els hàbits d’oci, els espais de trobada, la situació laboral o 
els grups associatius o no formals a què pertanyen. 
 
Una altra perspectiva fonamental que cal incorporar és el gènere, per 
promoure les condicions que permetin construir unes relacions equitatives 
entre homes i dones. La perspectiva de gènere implica tenir en compte la 
mirada “femenina” i “masculina” de la realitat, conèixer les especificitats i 
establir estratègies que travessin totes les accions i programes, atenent les 
diferències i respectant les identitats. 
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Una altra perspectiva important a tenir en compte és la intercultural. La 
societat catalana ha estat i és una societat d’acollida. Això comporta que la 
societat en la qual vivim inclogui un conjunt de realitats culturals i socials 
molt diverses, la convivència de les quals no sempre és fàcil. Cal reconèixer 
i potenciar aquesta riquesa cultural així com la relació i la col�laboració 
entre els col�lectius de joves dels diferents grups culturals. 
 
Així mateix, cal tenir en compte la diversitat per raons de discapacitat 
(intel�lectual, motriu, sensorial o qualsevol altra alteració). La població jove 
té un alt risc d’exclusió social en tots els àmbits de la vida: educació, 
treball, habitatge, capacitat econòmica, lleure, cultura, participació, 
mobilitat, autonomia, etc. Malgrat tot, en l’actualitat, els avenços tècnics i 
científics, junt amb la millora de l’esperança de vida, fan possible que 
persones amb diferents discapacitats puguin participar de la vida social si 
se’ls donen els recursos i les oportunitats per fer-ho. 
 
Per a una política de joventut, la diversitat juvenil ha de generar, 
forçosament diversitat en l’oferta de serveis o programacions. Per tant, no 
interessarà tant generar una quantitat limitada d’ofertes que puguin atraure 
una gran quantitat de públic (que necessàriament tendiran a ser 
uniformitzadores), com promoure una quantitat substancial d’ofertes amb 
menor capacitat d’atracció, però amb una major capacitat de satisfer les 
expectatives, les necessitats o les preferències estètiques dels joves. 
Cadascuna d’elles, per separat, tindrà una capacitat escassa d’atraure 
públic, però en conjunt reuniran un nombre remarcable d’usuaris, molt més 
ric en diversitat i, per tant, més atent a la globalitat de la població juvenil. 
 
Les actuacions que s’adrecen específicament als joves, a més d’atendre’ls 
en funció de les seves característiques específiques, han de contribuir a fer-
ne visible i present socialment els elements distintius i identificadors. Cal fer 
aflorar de forma clara i evident la diversitat juvenil i, encara més, associar-
la a la idea de riquesa cultural i social. 
 
 
Igualtat d’oportunitats 
 
Les condicions de vida determinen les possibilitats reals dels joves de 
convertir els seus projectes vitals en realitats. Per aquesta raó, en política 
de joventut és essencial garantir la igualtat d’oportunitats de tots els joves, 
de manera que tots, sense distinció de característiques personals i 
condicions socials, tinguin la possibilitat d’accedir a serveis i recursos 
mínims. Aquesta idea ha de presidir la prestació de qualsevol servei 
desenvolupat des del Pla Jove de Mataró, de manera que a la preocupació 
pel contingut del servei s’hi afegeixi la voluntat i els mitjans necessaris per 
a fer-lo accessible a tots els joves. 
 
 
Proximitat i territori 
 
L’atenció als joves i el desenvolupament de les polítiques públiques que s’hi 
adrecen tenen gairebé sempre un component educatiu o pedagògic i 
busquen, amb major o menor intensitat, la promoció de valors i, en 
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ocasions, la transformació o la modificació de determinats hàbits de 
comportament. Fins i tot, quan l’objectiu central d’una acció determinada és 
oferir un servei per tal que els mateixos usuaris el converteixin en un 
instrument de la seva necessitat particular i el desenvolupin de forma 
individual, estem buscant també, com a objectiu, l’aprenentatge de la 
participació, de la gestió dels propis interessos i, en definitiva, del 
desenvolupament de l’autonomia. Per tant, a més de la prestació de serveis 
(que poden arribar a ser de primera necessitat com ho són  l’ocupació o 
l’habitatge), s’aborden sempre elements qualitatius que incideixen 
potencialment en el desenvolupament personal dels joves i en la seva 
capacitat de construir un projecte particular de vida. 
 
A través de l’adopció d’aquest principi es pretén que el conjunt de 
l’organització municipal que tingui com a objectiu l’atenció o el servei als 
joves, sigui conscient de forma permanent d’aquesta realitat, que, d’altra 
banda, hauria de condicionar-ne completament les intervencions. Cal saber 
que cada vegada que s’organitza un concert musical, que s’obre un servei 
d’informació, que s’organitza un curs o que s’ofereix un ajut econòmic 
també s’intenta, a més d’atendre la necessitat visible, física i concreta, 
desenvolupar una part qualitativa de la intervenció, que intenta contribuir a 
la formació integral dels joves i a dotar-los d’eines personals que els facilitin 
i els facin viable el seu projecte de vida particular. 
 
Per desenvolupar aquest tipus de feina es requereix de forma insubstituïble 
allò que s’anomena genèricament “treball de proximitat” i que implica 
recursos humans especialitzats i una distribució extensa dels nostres 
esforços en tot el territori. El treball de proximitat exigeix el contacte directe 
i personalitzat amb els joves, ja sigui individualitzat o en grups reduïts, de 
manera que es produeixi una interacció efectiva, visible i avaluable. 
 
El treball de proximitat tindrà un caràcter definitori de l’actuació en els 
casos en què es busquen efectes dinamitzadors de la intervenció, quan 
s’ofereixen recursos físics per a la socialització dels joves o quan es treballa 
en espais de referència ja existents com els centres d’ensenyament o els 
espais públics de trobada, i especialment en aquells casos en què l’objecte 
de treball siguin els adolescents. El treball de proximitat tindrà també un 
caràcter definitori de les intervenció quan es desenvolupen serveis 
específics d’informació, assessorament o orientació, i quan es llancen 
campanyes de conscienciació o s’efectuen accions de suport a col�lectius o 
associacions, en aquests casos amb independència de l’edat dels joves 
usuaris. 
 
En altres accions, el treball de proximitat tindrà un caràcter de complement 
necessari en la intervenció –per bé que no central–, buscant sobretot la 
garantia que els usuaris trobaran el contacte i l’atenció directa i 
personalitzada si la necessitessin i així ho manifestin explícitament. Llavors 
seran actuacions basades en l’oferta de les diverses programacions, 
adreçades a un públic més genèric i extens, que no pas en l’atenció 
personalitzada. 
 
Finalment, el treball de proximitat comporta la necessitat de definir un 
sistema de desenvolupament territorialitzat. És evident que la proximitat 
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amb l’usuari implica acostar-se a les circumstàncies i a l’entorn concret com 
a única manera d’entendre amb claredat la situació real en què viu, i de 
tenir possibilitat real d’incidir-hi amb algun grau d’eficàcia. El 
desenvolupament de la política de joventut únicament des d’una unitat de 
treball centralitzada redueix el treball de proximitat a les realitats juvenils 
que resideixen o tenen els seus espais relacionals bàsics en la zona o barri 
de la ciutat on s’ubica físicament aquesta unitat. És, per tant, una exigència 
bàsica pensar en mecanismes de descentralització o de territorialització 
d’aquest model d’intervenció. 
 
Aquest mètode de treball es podrà desenvolupar si es compta amb una 
xarxa d’equipaments o d’espais de referència distribuïts de forma 
equilibrada arreu de Mataró, o bé amb equips de professionals amb la 
missió específica de desplaçar el seu àmbit d’intervenció a cadascuna de les 
zones interessades. 
 
 
Participació i corresponsabilitat 
 
La participació és un mètode de treball i promoure-la constitueix un dels 
objectius generals del Pla Jove de Mataró. Però el seu assoliment passa 
necessàriament per adoptar-la com a sistema de treball quotidià, incorporat 
a totes les actuacions i assumit com a condició de necessari compliment per 
al desenvolupament de tots els programes. Algunes actuacions la 
perseguiran de forma específica i evident però, a més, s’ha d’assumir de 
forma tàcita en totes les actuacions del pla, com un objectiu i principi 
transversal, omnipresent. Aquesta idea, aplicada amb rigor, implica que es 
realitzi un treball de qualitat en el foment de la participació, aplicat i 
promogut gairebé de forma individualitzada (a més, òbviament, d’explotar 
les vies associatives) i establint fites modestes (en la quantitat de joves 
implicats i en l’abast de l’acció realitzada) però repetitives, constants i 
multiplicades arreu del territori. 
 
Totes les accions del Pla Jove de Mataró buscaran la possibilitat de generar 
espais de protagonisme o decisió per als joves. Els joves han de poder ser 
presents en tots els estadis possibles de l’organització o gestió de les 
accions, i l’únic condicionant serà la seva voluntat efectiva de ser-hi 
presents o, en últim terme, la seva capacitat o aptitud per a desenvolupar-
hi el paper desitjat. 
 
Qualsevol servei, programació o actuació concreta del pla que tingui un 
referent clar en la societat civil (una entitat que es dediqui habitualment a 
la temàtica a què es refereix l’acció, un col�lectiu de persones interessades, 
etc.) ha de poder generar un espai de col�laboració al més alt nivell possible 
(consulta, assessorament suport parcial o cogestió). L’Ajuntament ha de 
continuar donant suport a l'acció ciutadana i fomentar encara més la seva 
participació. Com a norma general, no s’han d’iniciar nous programes o 
accions sense tenir en compte la totalitat d’instàncies cíviques del territori 
que pels seus continguts hi tinguin algun tipus de vinculació. 
 
En el cas que els joves, ni individualment ni col�lectivament, manifestin 
interès o voluntat de formar part de la gestió o organització d’un servei, 
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programa o actuació, l’Ajuntament en garantirà l’execució en qualitat de 
servei públic, però continuarà mantenint oberta la possibilitat que els joves 
s’hi incorporin en el moment en què hi manifestin interès i sigui viable per a 
la dinàmica del projecte. 
 
 
Qualitat i innovació 
 
El desenvolupament d’una política que aspira a ser completa en l’atenció, el 
suport i la promoció dels joves de la ciutat porta a reivindicar, per la via 
pràctica, una atenció específica a les seves singularitats i necessitats 
concretes. Les peculiaritats de la condició juvenil no han d’esdevenir (sense 
necessitat d’eliminar-les) un obstacle o un inconvenient per a la presència 
social i cívica dels joves. Els joves han de tenir l’oportunitat de participar 
plenament en la vida pública des de la seva condició de ciutadans de ple 
dret –òbvia i pressuposada d’entrada–, però menystinguda, per la via 
pràctica, tot sovint. 
 
Amb freqüència s’observa que els recursos i els mitjans destinats a atendre 
els joves són reduïts a la mínima expressió, justament per considerar, de 
vegades explícitament i en ocasions de forma subjacent, que la condició 
juvenil mateixa justifica un nivell de precarietat que es pot suplir amb 
imaginació i altes dosis de voluntarisme dels professionals que hi són 
destinats i, fins i tot, dels mateixos usuaris. Aquest plantejament, que no 
resisteix la mínima anàlisi tècnica i que condiciona fortament la possibilitat 
real d’assolir uns mínims raonables en qualsevol actuació pública, ha estat 
avalada tot sovint per la praxi de no poques polítiques concretes de 
joventut. 
 
Cal un trencament radical amb aquesta idea per la via de garantir, per a 
totes les actuacions adreçades a joves, els recursos i la qualitat 
equiparables als de qualsevol altre àmbit de la gestió pública, tant en la 
dotació infraestructural (serveis físics), com en la qualitat (professionalitat) i 
quantitat (nombre de professionals) de recursos humans, com en les 
dotacions pressupostàries. S’ha d’atendre els joves en tant que ciutadans 
de ple dret, tot combatent la sensació que subsisteix de forma persistent 
entre els joves d’estar poc i mal atesos per l’administració. 
 
Aquest principi no implica el creixement exponencial de tots els recursos 
disponibles sinó la ponderació dels projectes, programes o actuacions que 
siguin necessaris o plausibles d’aplicar en unes condicions mínimes de 
qualitat. Una vegada garantits uns recursos mínims en tots els àmbits 
necessaris, s’optarà, per tant, per oferir només aquells serveis o 
programacions que es puguin desenvolupar amb uns mínims de qualitat i de 
prestació raonables i dignes, evitant el llançament i la promoció de 
propostes poc desenvolupades, infradotades i, per tant, de resultat incert i 
potencialment contraproduent. 
 
L’aplicació d’aquest principi requereix, però, afegir un segon adjectiu a les 
propostes o a les actuacions que es desenvolupin sota aquest aixopluc: 
innovadores. A més de la necessitat òbvia que els serveis i les 
programacions destinats a joves compleixin amb uns mínims de qualitat, cal 
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garantir-ne unes característiques que s’associïn de manera fàcil i directa 
amb la mateixa condició juvenil. I una d’aquestes característiques és la 
innovació. 
 
El canvi, la renovació, el dubte, l’experimentació o la creació són idees que, 
tot i que no de forma exclusiva, s’associen de forma natural i directa als 
joves. A més de la mera necessitat, moltes actuacions públiques que 
busquen el treball pedagògic, la conscienciació, el foment de valors o la 
prestació directa de serveis requereixen fórmules imaginatives de 
presentació o d’implantació per tal que arribin a ser efectives. En el cas dels 
joves, és innegable que la innovació i l’experimentació constitueixen tot 
sovint el valor afegit que fa atractives les actuacions que en altres 
circumstàncies podrien ser percebudes com a anodines. 
 
Es poden trobar instruments per desenvolupar aquesta estratègia en 
gairebé tots els àmbits de treball a través de, per exemple, les tecnologies 
de la informació i la comunicació, de manera que es poden fer més 
estimulants determinades propostes usant eines audiovisuals. Gairebé 
sempre, també, es podrà trobar un recurs vàlid en la creativitat, ja sigui 
associada a la creació estrictament artística, en qualsevol de les seves 
disciplines, o bé aplicada de forma genèrica a altres camps d’actuació com 
l’ocupació, l’educació, la mobilitat o la participació. 
 
Es pot buscar la innovació en la forma, en l’estil o en el contingut; però, ha 
de ser condició necessària en les principals actuacions adreçades als joves 
que al requisit mínim de qualitat s’afegeixi el valor afegit de la innovació. 
Tot sovint en el camp de les polítiques de joventut s’ha intentat suplir la 
presència de recursos suficients amb referències banals a la imaginació i, 
per tant, a la innovació. Es pretenia substituir els recursos per presumptes 
innovacions que no els feien necessaris, però aquest discurs constitueix una 
fal�làcia evident. 
 
 
Visibilitat 
 
Les informacions i les notícies que apareixen amb profusa insistència als 
mitjans i espais de comunicació social més quotidians associen amb tota 
freqüència la condició juvenil a elements negatius. Els joves són sinònim de 
conflicte o problemàtica, i només són objecte de discussió quan es debaten 
els efectes d’alguna notícia que s’hi relaciona i que és invariablement 
negativa. Les eines comunicatives municipals han de perseguir, a més de la 
promoció dels serveis i de les programacions que gestiona, la visibilitat i la 
promoció d’iniciatives i projectes juvenils positius, ja siguin realitzats a 
partir de l’explotació de mecanismes propis de la política municipal de 
joventut, ja siguin el resultat de la iniciativa particular o individual, o el 
resultat del treball associatiu. 
 
Cal explicar, en conjunt, el paper que juguen els joves en les dinàmiques 
quotidianes de la ciutat i el rol destacat que tenen en la majoria dels seus 
projectes de futur. En aquest cas, i des d’aquesta perspectiva, queda clar 
que el destinatari de les accions comunicatives a realitzar no són 
estrictament els joves, sinó el conjunt de la ciutadania. 
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La política de joventut ha de tendir a positivitzar la imatge dels joves, a 
revalorar les dinàmiques, els projectes i les iniciatives i a posar de relleu les 
aportacions al conjunt de l’entramat social, cultural i econòmic de la ciutat. 
 



 16

 

2. METODOLOGIA 
 
 
El Pla Jove de Mataró 2009-2012 segueix una metodologia integral, el que 
significa que les polítiques de joventut que s’hi plantegen interrelacionen els 
diferents àmbits de la vida de la joventut. 
 
Això implica treballar en base als criteris següents: 
 
 
2.1. Interdepartamentalitat 
 

o S’ha exposat el diagnòstic i s’han incorporat les aportacions sobre els 
objectius generals, objectius específics i actuacions als responsables 
tècnics de les diferents àrees o regidories de l’ajuntament. 

 
o S’ha intentat que la realització del pla local de joventut fos un procés 

transparent i participatiu respecte al conjunt d’àrees municipals i 
regidories pel que fa a la realització de l’anàlisi de la realitat, la 
diagnosi final, la definició d’objectius generals, objectius específics i 
actuacions, i s’han tingut en compte les seves aportacions. 

 
o Això implica que, a més del Servei de Joventut i Dona, el Pla recull 

les aportacions dels Serveis de Benestar Social, de Salut Pública i 
Consum, de Mobilitat, de Participació Ciutadana, de Nova Ciutadania, 
de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, de l’Institut Municipal 
d’Educació, de l’Institut d’Esports, de l’Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró, i de l’empresa municipal Prohabitatge Mataró. 

 
 
2.2. Interinstitucionalitat 
 

o S’han tingut en compte la metodologia i les recomanacions d’altres 
administracions en el disseny del Pla (Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya, etc.). 

 
 
2.3. Participació jove 
 

o Promoure la participació dels joves constitueix un dels objectius 
generals del Pla Jove de Mataró Per això, ja en la fase de redacció del 
Pla, s’ha procurat recollir la seva opinió perquè reflectís les seves 
necessitats i la diversitat del conjunt de la població jove. D’igual 
forma, més endavant, quan es desplegui el Pla, les accions del Pla 
Jove de Mataró buscaran la possibilitat de generar espais de 
protagonisme o decisió per als joves. 

 
o S’han convocat sis grups de discussió amb joves per tal d’incorporar 

la seva percepció de les necessitats dels joves a la ciutat. 
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o En aquest procés hi han participat delegats i delegades de 3er i 4art 

d’ESO, de batxillerat i de cicles formatius, joves usuaris dels Espais 
Joves, membres d’entitats juvenils, joves participants d’entitats no 
juvenils, i membres de joventuts polítiques de Mataró. 
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3. DIAGNOSI DE LA REALITAT JUVENIL 
 
 
 

3.1. Anàlisi de la realitat juvenil 
 
El coneixement de la realitat juvenil és un element imprescindible per a 
poder adequar les polítiques de joventut a les necessitats reals dels joves. 
 
Seguint la metodologia de treball creada per l’Observatori Català de la 
Joventut per a la realització de plans locals de joventut, en aquest estudi 
s’ha realitzat primer una anàlisi de les dades referents a la població juvenil 
del municipi, una visualització de les polítiques de joventut que s’estan 
duent a terme i, com a punt final i que servirà per marcar els objectius del 
Pla Jove, l’apartat del diagnòstic de la realitat juvenil. 
 
L’anàlisi de la realitat juvenil ha estat realitzada utilitzant tècniques 
quantitatives i qualitatives. Si bé la primera permet veure a través de 
l’estudi de les dades quina és la situació dels joves del municipi, la segona 
servirà per detectar com ho viuen els joves en primera persona. 
 
L’anàlisi quantitativa de la realitat juvenil s’ha realitzat per mitjà de 
dades obtingudes a partir de fonts secundàries. Les dades s’han agrupat 
d’acord amb l’índex següent i es troben recollides a l’Annex I. 
 
1. Eix de població 

1.1. Evolució del total de la població de Mataró i de la comarca 
1.2. Estructura de la població del municipi 
1.3. Població jove del municipi 
1.4. Migracions internes dels joves del municipi 
1.5. Migracions externes dels joves del municipi 
1.6. Estat civil dels joves del municipi 

 
2. Eix d’Educació 

2.1 Nivell d’instrucció dels joves del municipi 
2.2 Escolarització dels joves 
2.3 Mobilitat educativa dels joves  
2.4 Educació no formal al municipi 
2.5 Ús de noves tecnologies 

 
3. Eix de Treball 

3.1. Situació laboral dels joves 
3.2. Activitat dels joves del municipi, Comarca i Catalunya 
3.3. Ocupació dels joves del municipi 
3.4. L’Atur juvenil 
3.5. Contractació laboral dels joves 
3.6. Mobilitat laboral juvenil 
3.7. Sinistralitat laboral 

 
4. Eix d’Habitatge 

4.1. Emancipació dels joves del municipi 
4.2. Règim de tinença dels joves del municipi 
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5. Context socioeconòmic 
5.1. Índexs macroeconòmics de la comarca 
5.2. Indicadors de conjuntura del municipi 

 
6. Salut 

6.1. Esperança de vida i mortalitat 
6.2. Interrupcions voluntàries d'embaràs 
6.3. Consums de drogues 

 
 
L’anàlisi quantitativa de la realitat juvenil s’ha fet mitjançant la 
realització de sis grups de discussió amb joves i un de tècnics/agents 
coneixedors de la realitat juvenil del municipi de Mataró. 
 
Aquesta anàlisi qualitativa s’ha basat en la realització de sis grups de 
discussió amb joves: 
 

• un de delegats i delegades de 3er i 4art d’ESO 
• un de delegats i delegades de batxillerat i cicles formatius 
• un de joves usuaris de 14 a 18 anys dels Espais Joves 
• un de membres d’entitats juvenils, un de joves participants d’entitats 

no juvenils juntament amb joves majors de 20 anys 
• un de membres de joventuts polítiques de Mataró 

 
I un grup de discussió amb tècnics i agents juvenils del municipi, tant del 
mateix Ajuntament com del món educatiu i del teixit associatiu. 
 
Els àmbits de debat han estat els següents i el resum de les aportacions es 
troba a l’Annex II. 
 

1. Àmbit EDUCACIÓ 
2. Àmbit OCUPACIÓ 
3. Àmbit HABITATGE 
4. Àmbit SALUT 
5. Àmbit COHESIÓ SOCIAL 
6. Àmbit OCI I CULTURA 
7. Àmbit MOBILITAT 
8. Àmbit INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 

 
Amb la combinació d’ambdues tècniques s’aconsegueix fer una anàlisi més 
acurada i realista de les problemàtiques i necessitats dels joves que servirà, 
més endavant, per ajudar a fixar els objectius a assolir en el futur. 
 
 
 
3.2. Visualització de les polítiques de joventut 
 
En paral�lel a l’anàlisi, s’ha realitzat una visualització de les polítiques de 
joventut que s’estan duent a terme en el municipi. Aquesta visualització 
s’ha fet a tres nivells: el que es fa en matèria de polítiques de joventut des 
del propi Ajuntament de Mataró, des d’altres administracions a nivell 
supramunicipal i el que està fent el teixit associatiu de la ciutat pels joves. 
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La visualització ha de permetre reflectir totes les actuacions que es duen a 
terme per poder analitzar-les i tenir-les en compte en l’apartat final, la 
diagnosi. El contingut de la visualització es troba a l’Annex III. 
 
 
 
3.3. Diagnòstic 
 
El diagnòstic és la radiografia de la realitat dels joves de Mataró, obtinguda 
per mitjà de les anàlisis quantitativa i qualitativa i de la visualització de les 
polítiques de joventut. La informació obtinguda ha de permetre, 
posteriorment, establir els objectius del pla local de joventut i que les 
actuacions que es proposin posteriorment concordin amb les necessitats 
dels joves de Mataró. 
 
 
Demografia 
 
En l’àmbit demogràfic, el pes en percentatges de la població jove de 15 a 29 
anys i per l’any 2008 és superior a Mataró que a la comarca i a Catalunya, 
representant un 20,05% del total. Si es desglossen les franges d’edat dels 
joves de Mataró per l’any 2008, s’observa que la franja d’edat més 
nombrosa és la dels joves adults (43,51%), seguits dels joves (31,78%) i 
dels adolescents (24,71%). 
 
Pel que fa a la distribució territorial els barris de Mataró on viuen més joves 
són el Palau - Escorxador, Rocafonda, Centre, Cerdanyola i Pla de Boet. 
 
Respecte a la població d’origen immigrant, a Mataró s’ha produït un 
increment significatiu en els últims anys. Aquest augment es degut en part 
a la proximitat a l’àrea metropolitana de Barcelona, però també per les 
característiques socioeconòmiqes de Mataró com a capital de comarca i com 
a pol d’atracció de la població immigrant. El total de població de nacionalitat 
estrangera és de 18.632, dels quals 5.774 són joves. El nombre d’homes 
immigrants que viuen a Mataró és clarament superior al nombre de dones, 
fins al punt que gairebé el dobla. 
 
El percentatge de joves estrangers de 15 a 29 anys sobre la totalitat de 
joves representa un 24,04%, gairebé una quarta part de la població jove 
total. La població estrangera jove s’ha gairebé multiplicat per deu en dotze 
anys. La procedència dels joves immigrants és majoritàriament de països 
pobres: més de la meitat provenen d’Àfrica (58,76%), seguits dels 
llatinoamericans (21,20%). L’Ajuntament de Mataró està treballant en la 
línia de la integració dels nouvinguts i la cohesió social des del conjunt dels 
serveis municipals i per mitjà del Pla de Nova Ciutadania.   
 
Si es centra l’atenció en la distribució  dels joves en el territori de la ciutat, 
es constata que es concentren en els barris de Palau - Escorxador, 
Rocafonda, el Centre, Cerdanyola i Pla de Boet. D’altra banda, els barris on 
es concentra més població immigrant són Cerdanyola i Rocafonda. Aquestes 
dades assenyalen que els barris de Rocafonda i Cerdanyola són on s’hi 
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concentren més joves immigrants. Els diferents equipaments juvenils 
existents a la ciutat, l’Espai Jove de Cerdanyola i l’Espai Jove La Llàntia, 
estan duent a terme una important tasca de dinamització i treball amb els 
joves usuaris dels seus espais, usuaris d’origen immigrant en la seva 
majoria. 
 
Segons dades del 2001, la majoria dels joves de Mataró són solters. 
Aquesta tendència a l’hegemonia de solters segueix la dinàmica general dels 
joves en adquirir graus de compromís diferents als de les generacions 
anteriors, així com la concepció que es té de la parella. Davant del 82,8% 
de solters, un 16,15% són joves casats, 0,08% joves vidus/es, 0,7% joves 
separats i 0,23% joves divorciats.   
 
 
Àmbit de l’Educació 
 
El grup més significatiu de joves són els que han estudiat l’ESO, l’EGB o el 
Batxillerat elemental (35,71%), seguit dels que tenen estudis de primer 
grau (19,68%) i dels que han estudiat el Batxillerat superior (14,13%).  
 
Els joves que han estudiat FP, ja siguin cicles de grau mitjà o superior són 
també un col�lectiu important amb el 14,59%. 
 
Els joves que han estudiat una carrera universitària, ja sigui diplomatura o 
llicenciatura són el 6,32%, i els joves que han seguit amb el doctorat són un 
4,81%. 
 
Finalment, el 3,60% dels joves de Mataró no tenen estudis i un 1,17% no 
saben ni llegir ni escriure. S’observa, doncs, que el nivell d’instrucció dels 
joves de Mataró és baix comparat amb la mitja catalana. Aquesta és una 
dada a tenir en compte a l’hora de millorar i reforçar el sistema educatiu 
formal a Mataró amb iniciatives en l’àmbit de l’educació compensatòria i 
també fora de l’educació reglada. 
 
Els joves tenen la percepció que existeix una oferta insuficient de cicles 
formatius de grau mig i de PQPI, i concentrats en poques famílies 
professionals, i que l’actual situació econòmica requereix de joves formats 
en diferents branques d’activitat. També expressen que caldria fomentar 
una millor comunicació entre els centres educatius per tal de fer arribar als 
joves quins cursos o cicles imparteixen i garantir que tots els alumnes tenen 
accés a la informació amb igualtat de condicions. 
 
S’aprecia que augmenta el nombre de joves escolaritzats en els estudis 
d’ESO, batxillerat i cicles formatius. Aquest augment de matriculacions està 
determinat en gran part per l’actual situació de crisi econòmica, que afecta 
amb especial èmfasi entre la població jove, pel que es fa necessari l’esforç i 
el treball entre centres educatius abans mencionat.  
 
Segons les dades del període comprès entre el curs 2001/02 al 2005/06, 
l’educació en centres privats adquireix més importància que en el sector 
públic, ja que s’avaluen més joves i el fracàs escolar és menor. S’observa 
un nombre més elevat de joves immigrants als IES públics que no pas als 



 22

privats, i a més són d’orígens més pobres i amb una cultura diferent (Nord 
d’Àfrica i Amèrica Llatina), mentre que els joves immigrants dels IES privats 
provenen bàsicament de la UE-15. Els recursos de l’escola pública no són 
suficients per afrontar aquesta situació. Caldrà assegurar que els programes 
actuals que es realitzen en els centres públics (Tallers d’habilitat socials, Pla 
de Suport a la promoció escolar, etc) mantinguin el nivell de qualitat i, 
alhora puguin absorbir les noves quotes d’alumnes estrangers, amb els 
reptes que això comporta (diferències lingüístiques, diversitat cultural, etc). 
 
Pel que fa a la distribució de la matrícula dels universitaris residents a 
Mataró el curs 2005/06. En el rànquing de matrícules a estudis universitaris 
hi trobem Dret en primer lloc, seguit de la carrera d’ADE i de Psicologia. 
 
La majoria dels joves de Mataró només es desplacen a altres municipis per 
qüestions educatives a l’hora d’anar a la universitat. Aquest fet indica que 
l’oferta d’educació formal a Mataró està ben coberta, encara que l’oferta de 
cicles formatius i PQPI estigui concentrada en dos sectors productius. La 
mobilitat educativa generada per la necessitat de desplaçar-se fora de 
Mataró per anar a la universitat és valorada pels joves com un fet positiu, 
un aprenentatge més que han de tenir que els permetrà viure altres 
experiències necessàries pel seu procés cap a la vida adulta. 
 
Els joves expressen que manquen espais d’estudi al municipi, així com 
també que la biblioteca i les aules d’estudi haurien de fer un horari més 
ampli, sobretot en la franja nocturna. Les aules habilitades per l’Ajuntament 
com aules d’estudi, ja siguin de forma permanent o temporal, haurien de 
difondre els seus horaris d’obertura i tancament d’una forma estable en el 
temps. Per aquesta difusió de la informació cal utilitzar els serveis ja 
existents, com ara el programa PIDCES, canal de sortida i entrada tant 
d’informació com de demandes joves, i treballar amb els delegats d’instituts 
com a via de comunicació. 
 
Respecte a l’educació no formal, l’Escola Oficial d’Idiomes de Mataró ofereix 
1.011 places. Tenint en compte que a Mataró hi ha un total de 24.021 
joves, aquests expressen la necessitat de plantejar la l’ampliació de l’oferta 
d’aprenentatge d’idiomes a preu públic. Es detecta una valoració positiva 
respecte l’oferta d’educació no formal que preveu l’Ajuntament de Mataró 
(en termes d’extraescolars d’idiomes, música, teatre, etc). 
 
Mataró compta amb equipaments que promouen l’ús de les noves 
tecnologies entre els joves, i en una enquesta realitzada per l’Ajuntament 
de Mataró sobre la societat de la informació mostra que un 94,3% dels 
joves són habituals en utilitzar l’ordinador. L’ús principal que en fan és la 
comunicació i per motius d’oci. Aquesta dada reflecteix l’èxit del programa 
del foment de les noves tecnologies que porta a terme l’Ajuntament de 
Mataró. 
 
 
Àmbit de l’Ocupació 
 
La majoria de joves de 15 a 29 anys (14.765) es trobaven en situació activa 
l’any 2001, enfront de 2.834 joves desocupats. En el període del segon 
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trimestre del 2006 al segon trimestre del 2008 i per grups d’edat, s’observa 
que els joves més afectats en la davallada de la contractació i, per tant, en 
la situació d’aturats, són els de 20 a 29 anys, sobretot en el tipus de 
contracte indeterminats, que han disminuït molt. 
 
L’Observatori del Mercat de Treball realitzat per l’Ajuntament de Mataró la 
contractació en els joves menors de 25 anys disminueix un 26,21% des del 
març del 2008 al març del 2009, passant d’haver-hi 660 joves contractats 
l’any 2008 a haver-n’hi 487 l’any 2009. 
 
L’evolució de l’atur registrat dels joves de 16 a 29 anys a Mataró augmenta 
progressivament des de l’any 2001 fins al 2003, on es troba el nivell d’atur 
més elevat i disminueix l’any 2007. 
 
Segons dades de l’últim estudi de l’Observatori del Mercat de Treball 
realitzat per l’Ajuntament de Mataró, s’observa que l’atur registrat dels 
joves menors de 25 anys pateix un increment del 79,39% des del març del 
2008 al març del 2009. 
 
Davant la situació social i econòmica que està vivint la nostra societat, i que 
afecta més intensament els joves, aquests són conscients de les 
expectatives de futur a l’hora d’estudiar i de trobar una feina que els agradi, 
però manifesten que cal treballar per ampliar l’oferta de cursos de formació 
ocupacional. 
 
Els joves manifesten l’existència de certa competència entre autòctons i 
immigrants a l’hora de buscar feina. Caldrà seguir treballant amb els 
programes que es realitzen als centres d’ensenyament, i que fomenten el 
coneixement de les diferents cultures i l’aprofundiment en els valors de 
solidaritat als altres. 
 
Pel que fa als joves en recerca de feina, existeixen dos perfils de joves que 
es presenten al servei d’ocupació: els que busquen feina per primer cop 
sense cap tipus de titulació, i els joves amb experiència professional que 
volen formar-se més i que no poden accedir al mercat laboral. Aquesta nova 
realitat en els joves que cerquen feina, fa replantejar el canal de 
transmissió de la informació, com ara els que es realitzen a través dels 
centres d’ensenyament a través del PIDCES. Els joves que es dirigeixen a 
l’IMPEM provenen de molts àmbits, no només de l’IES, pel que cal utilitzar 
tots els canals de contacte amb els joves i implicar a tots els agents juvenils 
(espais joves, centres cívics, programes de dinamització, entitats, sindicats, 
etc) per tal de promocionar més l’IMPEM i que actuï de referent per als 
joves. 
 
Un problema afegit a la situació laboral dels joves de Mataró és la 
conjuntura actual de crisi econòmica a nivell internacional. L’atur va 
augmentant progressivament, i aquest atur afecta d’una forma acusada 
els/les joves (menor seguretat en el mercat de treball, augment de la taxa 
de temporalitat contractual, etc.). D’altra banda, i en consonància amb 
aquesta tendència d’increment de l’atur, és possible que la taxa d’activitat 
estigui baixant entre el jovent a causa del desincentiu en front de les 
dificultats per a trobar una nova feina, amb retorn al sistema educatiu o 
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simplement a l’allargament de l’escolaritat (màsters, post-graus i cicles 
formatius de grau mig i superior) abans de la cerca de la primera feina per 
la incertesa de la situació laboral. És, per tant, important tenir en compte 
que això comportarà una possible major demanda educativa i un retard en 
l’emancipació. 
 
La branca d’activitat que compta amb més presència juvenil a Mataró és la 
indústria manufacturera, seguit del sector del comerç i la reparació, la 
construcció i les immobiliàries. El sectors que registren més atur són els 
serveis i la indústria, així com també la construcció. En relació a les 
branques d’activitat, es produeixen més augments d’aturats en els 
col�lectius socials que tenen estudis secundaris, i afecta en major nombre a 
les dones. 
 
En termes d’informació i orientació ocupacional, s’ha detectat cert 
desconeixement en els canals d’informació sobre l’oferta de cicles formatius 
que es fan fora de Mataró. En general, els joves coneixen poc els serveis 
que se’ls ofereix des de l’IMPEM. Actuacions com la Setmana de la 
Informació i Orientació Professional (SIOP) és valorada molt positivament 
com a referent orientatiu, així com també el paper del professorat dels 
centres, ja que ofereixen una orientació més personalitzada diferent a la 
que ofereix l’IMPEM. En conseqüència, s’ha de continuar dedicant esforços 
al treball amb els centres educatius a través de xerrades informatives o del 
programa PIDCES, així com dotar a l’IMPEM de mecanismes que siguin 
atractius pels joves. Des dels diferents equipaments juvenils s’ha de 
garantir que els professionals que hi treballin coneguin els recursos 
existents a la ciutat, per tal de donar una resposta clara i positiva als joves 
que requereixin d’informació. 
 
 
Àmbit de l’Habitatge 
 
A Mataró l’any 2001 hi ha un 46,34% de joves no emancipats davant d’un 
53,66% de joves emancipats. A més, l’evolució dels joves emancipats té 
una tendència positiva. 
 
S’ha detectat  que els joves tenen poca predisposició a l’hora de compartir 
pis amb desconeguts, fet que no passa a les grans ciutats, i posen 
impediments per emancipar-se compartint habitatge. Això provoca que la 
taxa d’emancipació sigui més baixa, ja que molts joves no poden 
emancipar-se individualment. Un 6,47% de joves comparteixen pis l’any 
1996, percentatge que augmenta a un 14,75% de joves el 2001. 
 
Tot i aquest creixement, s’hauria de promoure l’emancipació col�lectiva com 
a eina per a l’emancipació de les llars familiars, a través de programes i 
accions específiques per a compartir allotjament promoguts pel mateix 
Ajuntament. 
 
La ciutat de Mataró compta amb una Borsa d’Habitatge Jove que funciona 
correctament i es coneguda pels joves, ja que saben on dirigir-se si 
busquen informació i assessorament sobre habitatge. 
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Els joves de Mataró tenen la percepció que és molt difícil emancipar-se a 
Mataró i no creuen que s’hi puguin quedar a viure. Prefereixen la compra al 
lloguer d’habitatges. Consideren que s’hauria de potenciar més l’oferta 
d’habitatges de protecció oficial o dotar els serveis existents, com ara la 
Borsa d’Habitatge, d’una major dotació de pisos en oferta. 
 
De l’anàlisi del discurs dels joves, es pot veure com tenen consciència del 
fenomen social de l’okupació i en tenen una percepció positiva en quant a 
les reivindicacions de la vivenda i demanen que no es desallotgin. Altres 
comenten que el seu entorn de joves marxa a viure fora de la ciutat perquè 
no hi veu possibilitats, pel que cal seguir oferint fórmules de vivenda  
atractives i a preus assequibles. 
 
 
Àmbit de la Salut 
 
No es disposa de dades específiques sobre consum de drogues en la 
població jove de Mataró, però sí del conjunt de la població jove de 
Catalunya. S’observa que les drogues més consumides pels joves catalans 
són les legals: l’alcohol i el tabac. La principal droga no legal consumida 
pels joves és el cànnabis, seguida a gran distància per la cocaïna i l’èxtasi. 
 
La principal causa de defunció entre els joves de 15 a 24 anys són els 
accidents de trànsit de vehicles de motor (23,45% en el cas dels joves i 
4,43% en el cas de les joves). de leucèmia (2,22%) i de malalties 
congènites (2,22%). Els accidents de trànsit de vehicles de motor són 
també la primera causa de mortalitat dels joves de 25 a 34 anys (10,68%). 
 
La visualització de les polítiques de joventut a la ciutat, que recull les 
principals actuacions que es duen a terme, conté un total de 13 programes 
en l’àmbit de la salut específicament adreçats als joves. Aquest programes, 
gestionats pel Servei de Salut Pública de l’Ajuntament i també per altres 
administracions abasten els camps de l’alimentació saludable i activitat 
física, la sexualitat i afectivitat i de les Drogodependències. 
 
La gran majoria dels joves considera que tenen molta informació en l’àmbit 
de la salut i que poden accedir a diferents recursos, que moltes vegades no 
saben com utilitzar aquesta informació. 
 
Apareix la percepció que els joves tenen certes conductes de risc amb 
determinats mètodes anticonceptius, ja que no en fan un bon ús, però que 
la majoria de joves saben on dirigir-se per obtenir informació, ja que 
coneixen el PASSIR. 
 
 
Àmbit de la Cohesió social 
 
En temes de convivència, els joves consideren que fan falta més mesures 
integradores que generin vincles de confiança i cohesió social, més 
educadors al carrer, interactuar més amb els veïns del barri, ampliar els 
espais per a joves, establir processos de participació juvenil... per positivar 
la imatge dels joves. 
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Els barris de Rocafonda i Cerdanyola són on es concentra majoritàriament la 
immigració. Els joves delegats de batxillerat creuen que no hi ha 
discriminació racial sinó per diferents hàbits culturals i maneres de fer, tot i 
que no creuen que hi hagi un conflicte latent. Malgrat això, creuen que a 
l’Espai Jove de Cerdanyola no hi van els joves autòctons perquè hi van els 
immigrants i hi ha molta policia. Tot i això, els joves consideren que 
l’Ajuntament ha de continuar potenciant aquests equipaments juvenils com 
a espais de referència i dotar-los de recursos i el personal adient. D’altra 
banda, els joves usuaris dels Espais Joves expliquen que hi ha un bon 
ambient entre els joves als Espais Joves. 
 
Els joves creuen que hi ha una manca de campanyes d’integració social i 
que cal deixar passar el temps perquè s’aprengui a conviure amb les 
diferències. Creuen que hi ha conflicte als carrers amb els veïns a causa de 
les diferents concepcions d’ús de l’espai públic. S’han de promoure els 
programes que fomentin la cohesió social des de l’Ajuntament, que 
complementin els actuals plans de barri, a través de promoure estratègies 
per a l’ús compartit i consensuat de l’espai públic. 
 
Els joves indiquen que s’observa que hi ha centres educatius de secundària 
on es produeixen casos de bullying,. Aquest fet cal treballar-lo als propis 
centres educatius, a través de xerrades i programes específics. 
 
Un altre problema de convivència al municipi, però que s’expandeix a 
realitats que es donen a nivell de Catalunya, és la relació que s’estableix 
entre els joves i els veïns, a causa de l’ús de l’espai públic. 
 
 
Àmbit de la Cultura i l’oci 
 
La ciutat de Mataró compta amb una oferta cultural creixent, impulsada per 
diversos agents públics, privats i associatius. Aquesta oferta s’adreça al 
conjunt de la població i abasta diversos àmbits de la cultura (patrimoni, 
museus, arts plàstiques, cinema, teatre, dansa, música, lectura, festes 
populars...), així com diferents aspectes (la difusió de productes artístics, la 
formació artística, el foment de la creació la innovació). Per bé que no es 
dirigeix específicament als joves, la població juvenil en pot fer ús d’acord 
amb els seus interessos. 
 
Així mateix, les infraestructures esportives públiques permeten l’ús de la 
població en general (i la dels joves com a conseqüència) per a la pràctica 
d’activitats físiques i de l’esport, ja sigui individualment o a través de les 
entitats i associacions esportives. 
 
D’altra banda, la l’apartat de visualització, que recull les principals 
actuacions adreçades als joves, conté un total de 22 programes en l’àmbit 
de la cultura i l’oci específicament adreçats als joves. Aquests programes 
abasten la formació en els llenguatges artístics, la promoció de la creació 
artística, l’oferiment de les instal�lacions esportives i dels programes que 
s’hi gestionen, l´’us lliure o dinamitzat de determinades instal�lacions i 
espais públics. 
 



 27

Com a conseqüència de la diversitat que hi ha dins del col�lectiu de joves, 
s’observa una varietat d’interessos en l’oci juvenil. Els joves diferencien 
sobretot entre un oci comercial i un oci alternatiu. Els que prefereixen l’oci 
comercial compten amb el complex comercial Mataró Parc i la zona de 
discoteques al polígon, però consideren que hi ha una manca molt 
important d’oferta d’oci creatiu, participatiu i assequible. 
 
Els joves expressen que s’hauria de replantejar l’horari dels Espais Joves  
obrint-los en diumenge. Existeixen programes de molt bona acollida tant 
pels joves com pels tècnics que els duen a terme, com per exemple els 
butakers, que caldria reforçar-lo amb altres actuacions de metodologies 
similars. 
 
En general els joves consideren l’oferta cultural és cara, i lamenten que no 
existeixin descomptes. Així mateix, molts joves desconeixen les activitats 
que es fan als equipaments descentralitzats que no estan dins del seu 
territori de referència. En aquest sentit, caldria aprofitar el servei de PIDCES 
per difondre els diferents tallers o activitats que es realitzen. També 
plantegen l’interès que es programin més tallers de cultura urbana (hip hop, 
graffitis, remodelació de l’skate park). 
 
 
Àmbit de la Mobilitat 
 
Respecte a la mobilitat quotidiana, en general la ciutat està ben connectada 
amb el transport urbà i els desplaçaments fora de la ciutat, com la línia de 
RENFE, funcionen bé. 
 
Caldria realitzar esforços per promoure un tipus de mobilitat sostenible, a 
través de la promoció de la bicicleta o de vehicles no contaminants, pel que 
s’ha de vetllar pel manteniment dels recursos existents, com ara els carrils 
bici, ampliar el seu recorregut, etc. 
 
Els joves consideren que existeixen mancances de mobilitat en els 
desplaçaments des del centre de la ciutat a la zona de discoteques del 
polígon a partir d’entrada la franja horària nocturna, així com els busos 
interurbans de la comarca. 
 
 
Àmbit de la Informació i la participació 
 
En general l’opinió dels joves és que estan desinformats respecte dels 
serveis, recursos i activitats que se’ls ofereixen des de l’Ajuntament. 
 
Per millorar la transversalitat en els programes de joventut s’haurien de 
crear mecanismes de coordinació estables, de seguiment de les 
actuacions... A més, aquesta també seria una bona eina per fer una xarxa 
social dels professionals que treballen en diferents àmbits de joventut per 
compartir informacions, descentralitzar-les i per evitar el solapament de les 
activitats. 
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Els joves consideren que caldria millorar el circuit d’intercanvi 
d’informacions entre entitats juvenils i una connexió entre entitats properes. 
Les entitats plantegen que l’Ajuntament hauria d’establir més espais 
participatius més estables, promovent un intercanvi constant, així com 
també facilitar la seva supervivència. 
 
S’haurien d’aprofitar els PIDCES per establir una relació bidireccional amb 
els joves estudiants i donant-los suport per participar activament dins del 
centre educatiu, recollint permanentment les propostes dels joves. Això 
seria factible si els/les dinamitzadors/es fossin estables i no canviessin cada 
curs, així com també s’haurien de fer extensibles a tots els centres 
educatius  (no només als IES). 
 
El teixit associatiu juvenil a Mataró no és gaire ric, però caldria aprofitar la 
nova posada en marxa del nou pla local de joventut per motivar a les 
entitats i començar una nova etapa de relació més intensa. 
 
Respecte el Consell Municipal de Joves, aquests consideren que té una 
estructura massa institucional, que hi participen poques entitats, i 
expressen que el Consell ha de ser un espai per crear xarxa, per millorar la 
gestió de la informació i enfortir els canals comunicatius entre l’Ajuntament 
i els joves, així com també per promoure la participació juvenil. 
 
Promoure la participació no és una tasca fàcil ni dóna fruïts a curt termini. 
Per això cal treballar des de la base mateixa, fomentant dinàmiques 
participatives en els propis centres educatius, en els espais joves, en la 
programació d’activitats o concerts de Festa Major, en la formació de 
delegats i delegades de classe, etc. En definitiva, generant dinàmiques que 
promoguin la participació i siguin d’interès real pels i les joves de Mataró. 
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4. DISSENY DEL PLA 
 
 
4.1. Objectius generals, objectius específics, 
programes d’actuació i actors 
 
 
El Pla Jove de Mataró 2009-2012 s’estructura en funció de 9 eixos: 
 

1. Educació 
2. Ocupació 
3. Habitatge 
4. Salut 
5. Cultura 
6. Esport i oci 
7. Mobilitat 
8. Informació  
9. Associacionisme, participació i interlocució 

 
Per cadascun d’aquests eixos es plantegen un seguit d’objectius (generals i 
específics) que es concreten posteriorment en programes, la responsabilitat 
dels quals recau en el servei municipal competent. La fitxa tècnica 
corresponent a cada programa es pot trobar a l’Annex IV. 
 
 

Eix 1. Educació 
Objectius 
generals 

Objectius 
específics 

Programes d’actuació Actors 

1.1.1.1 
Desplegament del Pla Educatiu 
d’Entorn i del Pla de Suport a la 
Promoció Escolar  

IME, 
Departament 
d’Educació de la 
Generalitat. 

1.1.1.2 
Oferta de tallers intensius de 
llengua catalana  

IME, 
Departament 
d’Educació de la 
Generalitat. 

1.1.1.3 
Programació de casals lingüístics  

IME, 
Departament 
d’Educació de la 
Generalitat. 

1.1.1.4 
Manteniment i consolidació dels 
programes de reforç escolar  

IME, 
Departament 
d’Educació de la 
Generalitat. 

1.1.1.5 
Consolidació dels integradors/es 
socials  

IME, PEDES 

1.1 
Facilitar l’accés a 
la formació, 
adaptant l’oferta 
educativa a les 
necessitats 
formatives dels 
joves de Mataró 

1.1.1 
Promoure l’èxit 
escolar a 
secundària tot 
oferint recursos 
educatius 
complementaris 
als joves 

1.1.1.6 
Taller d’habilitat socials  

Servei de 
Benestar Social, 
IES de la ciutat. 
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1.1.1.7 
Comissió d’absentisme escolar 

IME Servei de 
Benestar Social i 
Servei de Nova 
Ciutadania, 
Departament 
d’Educació de la 
Generalitat 

1.1.1.8 
Programa de prevenció de 
l’absentisme en col�lectius 
específics 

Servei de 
Benestar Social, 
IES de la ciutat. 

1.1.1 
Promoure l’èxit 
escolar a 
secundària tot 
oferint recursos 
educatius 
complementaris 
als joves 

1.1.1.9 
Catàleg de projectes 
d’Aprenentatge – Servei  

IME, IES i 
centres 
educatius  

1.1.2.1 
Programes de Qualificació 
Professional Inicial  

IME, IMPEM, 
Departament 
d’Educació i 
Servei 
d’Ocupació de la 
Generalitat. 

1.1.2 
Adequar l’oferta 
educativa 
postobligatòria a 
la nova situació 
socioeconòmica i 
a les demandes 
dels joves de la 
ciutat 

1.1.2.2 
Grups d’acolliment 

IME, 
Departament de 
Treball de la 
Generalitat. 

1.1.3.1 
Escola Municipal de Música de 
Mataró 

IME. 

1.1.3.2 
Cursos de formació en el lleure 
infantil i juvenil 

Servei de 
Joventut i Dona, 
IME 

1.1.3.3 
Cursos de formació esportiva 

IE, Consell 
Esportiu del  
Maresme,  
federacions 
esportives. 

1.1.3 
Ampliar l’oferta 
en formació no 
reglada a la 
ciutat 

1.1.3.4 
Centre de Formació Permanent 
Tres Roques  

IME 

1.1.4.1 
Telecentre 

Servei de 
Joventut i Dona. 

1.1.4.2 
Sales multimèdia  

Servei de 
Joventut i Dona. 

1.1.4.3 
Accés Wi-Fi  

IMAC 

1.1.4.4 
Punts Òmnia i punts on line 

S. Joventut i 
Dona, Servei de 
Participació 
Ciutadana. 

1.1.4.5 
Sales d’estudi permanents  

Servei de 
Joventut i Dona. 

1.1.4.6 
Sales d’estudi als centres cívics 

S. de Joventut i 
Dona, Servei de 
Participació 
Ciutadana. 

1.1 
Facilitar l’accés a 
la formació, 
adaptant l’oferta 
educativa a les 
necessitats 
formatives dels 
joves de Mataró 

1.1.4 
Facilitar espais i 
mitjans de suport 
a l’estudi i la 
formació dels 
joves 

1.1.4.7 
Punt de Suport de la UOC  

IME, UOC 
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1.2.1.1 
Punt d’Informació Juvenil  

Servei de 
Joventut i Dona. 

1.2 
Afavorir l’accés 
dels joves a la 
informació i 
l’assessorament 
sobre educació 

1.2.1 
Informar, 
orientar i 
assessorar els 
joves en matèria 
d’educació  

1.2.1.2 
PIDCES als centres educatius 
concertats  

Servei de 
Joventut i Dona, 
Diputació de 
Barcelona. 

1.3.1.1 
Accions de sensibilització als 
centres educatius de secundària 

Servei de 
Joventut i Dona 

1.3.1 
Educar els joves 
en valors 
d’igualtat de 
gènere 
mitjançant 
mètodes i 
recursos 
pedagògics 
innovadors 

1.3.1.2 
Tallers de prevenció del Centre 
d’Informació i Recursos per a les 
Dones (CIRD) 

Servei de 
Joventut i Dona. 

1.3.2.1 
Tallers d'educació intercultural  

Servei de Nova 
Ciutadania, 
Consell Comarcal 
del Maresme. 

1.3.2.2 
Projecte Altres mirades al món 

S. de 
Cooperació, 
Nova Ciutadania, 
Centre 
Cooperació  i 
Solidaritat La 
Peixateria, 
Oikocrèdit i 
Justícia i Pau. 

1.3.2.3 
Projecte Drets Humans 

Servei de Nova 
Ciutadania, Creu 
Roja. 

1.3.2.4 
Projecte Shabab Al-Gad 

Associació 
Xerinola, Serveis 
de Joventut i 
Dona i de Nova 
Ciutadania. 

1.3.2.5 
Projecte Mou-te! 

Nova Ciutadania, 
IMAC, 
Departament 
d’Educació, 
Moviment 
Educatiu del 
Maresme, Circ 
Cric, Associació 
Cultural Cronopis 
i Companyia 
Trànsit. 

1.3.2.6 
Agendes escolars del medi ambient  

IME, Servei de 
Medi Ambient i 
Sostenibilitat 
DIBA 

1.3 
Fomentar la 
coeducació i la 
cohesió social 
entre l’alumnat 
dels centres 
educatius 

1.3.2 
Educar els joves 
en valors de 
multiculturalitat, 
democràcia, 
participació, 
cultura de pau, 
drets humans, 
cooperació i medi 
ambient 
mitjançant 
mètodes i 
recursos 
pedagògics 
innovadors 

1.3.2.7 
Taller d’intercanvi lingüístic 

Servei de 
Joventut i Dona 
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Eix 2. Ocupació 
Objectius 
generals 

Objectius 
específics Programes d’actuació Actors 

2.1.1.1 
Emprenedoria als centres 
educatius  

IMPEM, 
Tecnocampus 
Mataró-Maresme 

2.1.1.2 
Sessions d’autoocupació i creació 
d’empreses 

IMPEM, Servei 
d’Ocupació de 
Catalunya, 
Tecnocampus 
Mataró-Maresme 

2.1.1.3 
Preincubadora de Talent 

Tecnocampus 
Mataró-
Maresme, 
IMPEM. 

2.1.1 
Promoure 
l’emprenedoria 
entre les 
persones joves 
oferint-los 
diferents 
programes i 
recursos 

2.1.1.4 
Projecte La incubadora  

IMPEM, 
Tecnocampus 
Mataró-Maresme 

2.1 
Afavorir la creació 
de llocs de treball 
juvenil  

2.1.2 
Facilitar la 
creació de treball 
estable jove 

2.1.2.1 
Contractació de joves menors de 
30 anys 

IMPEM, Servei de 
Joventut i Dona 

2.2.1.1 
Servei d’Ocupació Jove  

IMPEM, Servei 
d’Ocupació de 
Catalunya de la 
Generalitat, 
DIBA 

2.2.1.2 
Programa de suport a la transició 
Escola-Treball 

Servei de 
Joventut i Dona, 
IMPEM. 

2.2.1.3 
Programa de suport a la transició 
Escola-Treball 

IMPEM. 

2.2.1.4 
Setmana de la Informació i 
l’Orientació Professional - SIOP 

IME, IMPEM, 
Servei 
d’Ocupació de la 
Generalitat 

2.2 
Facilitar l’accés al 
mercat laboral als 
joves entre 16 i 
30 anys 

2.2.1 
Informar, 
orientar i 
assessorar els i 
les joves en 
matèria d'accés 
al treball i dret 
laboral 

2.2.1.5 
Programa Xplora  

IMPEM. 

2.2.2.1 
Borsa de Treball  

IMPEM, Servei 
d’Ocupació de 
Catalunya i 
Diputació de 
Barcelona. 

2.2 
Facilitar l’accés al 
mercat laboral als 
joves entre 16 i 
30 anys 

2.2.2 
Facilitar la relació 
entre oferta i 
demanda laboral 

2.2.2.2 
Club de Feina 

IMPEM, Servei 
d’Ocupació de la 
Generalitat i 
Diputació de 
Barcelona. 
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2.2.3.1 
Projecte +16  

Servei de 
Joventut i Dona, 
Nova Ciutadania, 
IME, IMPEM, 
Associació 
Xerinola. 

2.2.3.2 
Projecte Aprèn i treballa  

S. de Joventut i 
Dona, de Nova 
Ciutadania, IME, 
IMPEM i Servei de 
Benestar Social, 
(DGAIA), Creu 
Roja, Centre de 
St. Pau, 
Associació Infantil 
i Juvenil Casal 
Xerinola, 
Associació de 
Lleure i Cultura 
Enlleura’t, 
Salesians, 
Associació 
Taghrast-Espai 
Amazic, Gremi 
d’Hostaleria i 
Turisme de 
Mataró i el 
Maresme. 

2.2.3.3 
Xarxa comarcal de Transició de 
l’Escola al Treball 

IMPEM, IME, 
Servei de 
Joventut i Dona, 
Servei de 
Benestar Social, 
Servei de Nova 
Ciutadania, 
Consell Comarcal 
del Maresme. 

2.2.3 
Facilitar els 
processos de 
transició de la 
formació al 
treball 

2.2.3.4 
Tecnoescola 

IMPEM, Servei 
d’Ocupació de 
Catalunya. 

2.2.4.1 
Formació ocupacional i contínua 
per a joves 

IMPEM, Servei 
d’Ocupació de 
Catalunya, DIBA 

2.2 
Facilitar l’accés al 
mercat laboral als 
joves entre 16 i 
30 anys 

2.2.4 
Millorar 
l’ocupabilitat de 
les persones 
joves a través de 
la formació 

2.2.4.2 
Taula de Coordinació de la 
Formació Professional a Mataró 

IME, IMPEM 

2.3.1.1 
Inserció laboral de joves en risc 
d’exclusió social 

IMPEM, IME, 
Servei de 
Joventut i Dona, 
Servei de 
Benestar Social, 
Servei de Nova 
Ciutadania 

2.3 
Lluitar contra la 
discriminació per 
raó de sexe i 
altres 
discriminacions en 
el mercat laboral 

2.3.1 
Sensibilitzar el 
teixit empresarial 
envers la no 
discriminació per 
raó de gènere, 
procedència, 
discapacitat, etc. 2.3.1.2 

Seguiment de l’Acord local 
estratègic per l’ocupació i la 
cohesió social  

IMPEM. 
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Eix 3. Habitatge 
Objectius 
generals 

Objectius 
específics Programes d’actuació Actors 

3.1.1.1 
Recerca d’habitatges buits  

Prohabitatge 
Mataró. 

3.1.1.2 
Borsa Jove d’Habitatge  

Prohabitatge 
Mataró, 
Promocions 
Urbanístiques de 
Mataró, SA 
(PUMSA), 
Secretaria de 
Joventut de la 
Generalitat de 
Catalunya. 

3.1.1.3 
Ajuts per al lloguer 

Prohabitatge 
Mataró. 

3.1.1.4 
Tramitació de la Renda Bàsica 
d’Emancipació 

Prohabitatge 
Mataró. 

3.1.1 
Cercar habitatges 
desocupats i 
facilitar el seu 
lloguer a través 
de la mediació i 
el suport 
econòmic 

3.1.1.5 
Residència d’estudiants 

 

3.1.2 
Fomentar el 
lloguer de pisos 
compartits entre 
joves 

3.1.2.1 
Borsa de lloguer per compartir pis 

Prohabitatge 
Mataró. 

3.1 
Facilitar l’accés a 
l’habitatge al 
col�lectiu jove 

3.1.3 
Construir 
habitatge de 
propietat i de 
lloguer de 
protecció oficial 
per a joves 

3.1.3.1 
Promocions de pisos de protecció 
oficial  

PUMSA, Incasol-
Adigsa de la 
Generalitat de 
Catalunya. 

3.2.1.1 
Dotació del PIJ de recursos en 
matèria d’habitatge 

Servei de 
Joventut i Dona, 
Regidoria 
d’Habitatge. 

3.2 
Evitar 
discriminacions 
en l’accés a 
l’habitatge dels 
joves per raó 
d’edat 

3.2.1 
Informar, 
orientar i 
assessorar 
jurídicament i 
econòmica la 
gent jove en 
matèria 
d’habitatge 
 

3.2.1.2 
Campanya de difusió de la Borsa 
Jove d’Habitatge 

Prohabitatge 
Mataró 
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Eix 4. Salut 
Objectius 
generals 

Objectius 
específics Programes d’actuació Actors 

4.1.1.1 
Bons hàbits alimentaris 

Servei de Salut 
Pública, centres 
educatius, 
Departament de 
Salut de la  
Generalitat. 

4.1 
Promoure hàbits i 
actituds 
saludables entre 
els joves 

4.1.1 
Fomentar les 
actituds i 
experiències que 
condueixin a 
estils de vida 
saludables pels 
joves 

4.1.1.2 
Promoció de l’activitat física entre 
els joves 

S.  Salut Pública, 
centres 
educatius, 
Departament de 
Salut de la 
Generalitat. 

4.2.1.1 
Dotació al PIJ de recursos en 
matèria de salut.  
 

Servei de 
Joventut i Dona, 
Servei de Salut 
Pública 

4.2.1.2 
Programa No et quedis amb cap 
dubte!  

Servei de Salut 
Pública, 
Departament de 
Salut i PASSIR 
de la Generalitat, 
centres 
educatius, 
programa Salut i 
Escola 

4.2.1.3 
Programa Coneix, respecta, estima 

Servei de Salut 
Pública, 
Departament de 
Salut i PASSIR 
de la Generalitat 
Centres 
Educatius 

4.2.1.4 
Programa dRogues! Què?  

Servei de Salut 
Pública. 

4.2 
Disminuir les 
potencials 
pràctiques de risc 
en matèria de 
salut 

4.2.1 
Educar, informar, 
orientar i 
assessorar en 
matèria de salut 

4.2.1.5 
Detecció de problemes relacionats 
amb el consum de drogues  

S. de Salut 
Pública de 
Benestar Social, 
Policia Local, 
IME, Àmbit 
Prevenció, Equip 
d’Assessorament 
Psicopedagògic, 
Cos de Mossos 
d’Esquadra, C. 
d’Atenció a les 
Drogodependènci
es, Programa 
Salut i Escola 
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4.2 
Disminuir les 
potencials 
pràctiques de risc 
en matèria de 
salut 

4.2.1 
Educar, informar, 
orientar i 
assessorar en 
matèria de salut 

4.2.1.6 
Plataforma Nits de Qualitat Mataró 

Serveis de Salut 
Pública, Joventut 
i Dona, IMAC, 
Policia Local, 
Mossos 
d’Esquadra, C. 
Atenció a les 
Drogodependènci
es, Associació 
Àmbit Prevenció–
Maresme, Gremi 
d’Hostaleria i 
Turisme de 
Mataró i el 
Maresme, 
Consorci del Port 
de Mataró, 
Locals d’oci. 

 



 37

 

Eix 5. Cultura 
Objectius 
generals 

Objectius 
específics 

Programes d’actuació Actors 

5.1.1.1 
Aula de Teatre 

IMAC, Servei 
d’Agermanament 
i Cooperació, de 
Joventut i Dona, 
Regidoria de 
Benestar Social, 
escoles de 
teatre. 

5.1.1.2 
Col�laboracions amb els batxillerats 
artístics 

IMAC, IES de la 
ciutat. 

5.1.1.3 
Assessorament pedagògic als 
batxillerats artístics  

IMAC, IES de la 
ciutat. 

5.1 
Afavorir 
l’aprenentatge 
dels codis del 
llenguatge artístic 

5.1.1 
Promoure la 
formació i 
l’experimentació 
artística dels 
joves 

5.1.1.4 
Projecte Zona Intrusa  

IMAC, centres 
educatius de 
secundària. 

5.2.1.1 
Mostra de Teatre Juvenil 

IMAC. 

5.2.1.2 
Mostra d’Art Jove 

IMAC. 

5.2.1.3 
Mostra de Curtmetratges 

IMAC. 

5.2.1.4 
Dia Internacional de la Música 

IMAC, Col�lectiu 
de Músics del 
Maresme 

5.2.1.5 
Dia Internacional del Teatre 

IMAC. 

5.2.1.6 
Dia Internacional de la Dansa 

IMAC. 

5.2.1 
Promoure la 
creació juvenil i 
la seva difusió a 
través de 
mostres i 
programes 
especialitzats 

5.2.1.7 
Joves creadors espais municipals  

IMAC. 

5.2.2.1 
Gestió Can Xalant (arts visuals) 

IMAC, 
Departament de 
Cultura  

5.2.2.2 
Ajuts a la creació escènica  

IMAC. 

5.2.2.3 
Promoció de les arts musicals 

IMAC, Casa de la 
Música Popular. 

5.2 
Afavorir la 
creació artística 
dels joves 

5.2.2 
Posar a l’abast 
dels joves tota 
mena de recursos 
(infraestructures, 
beques, 
assessorament, 
etc.) perquè 
puguin realitzar 
processos de 
creació artística 

5.2.2.4 
Promoció cultural des de l’òptica 
de l’activitat econòmica 

IMAC, IMPEM. 
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5.3.1.1 
Projecte Butaka  

IMAC, Servei de 
Joventut i Dona. 

5.3.1 
Introduir 
propostes 
pensades 
específicament 
per al públic 
juvenil a les 
programacions 
culturals estables 
de la ciutat   

5.3.1.2 
Difusió de les activitats culturals a 
través de l’agenda 

IMAC 

5.3.2.1 
Cessió d’espais municipals per 
activitats culturals 

Servei de 
Joventut i Dona. 

5.3 
Promoure a la 
ciutat una oferta 
de difusió cultural 
que respongui a 
les demandes i 
interessos 
juvenils 

5.3.2 
Donar suport a 
les activitats 
culturals 
promogudes per 
associacions i 
col�lectius 
juvenils 

5.3.2.2 
Cirera Rock 

Servei de 
Joventut i Dona, 
IMAC 
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Eix 6. Esport i oci 
Objectius 
generals 

Objectius 
específics Programes d’actuació Actors 

6.1.1.1 
Millora dels Espais Joves  

Servei de 
Joventut i Dona, 
Xerinola i 
Enlleura’t. 

6.1.1.2 
Espai Jove Cerdanyola 

Associació 
Xerinola, Servei 
de Joventut i 
Dona. 

6.1.1.3 
Espai Jove La Llàntia 

Associació 
Enlleura’t, S. de 
Joventut i Dona. 

6.1.1.4 
Espai Jove Rocafonda 

Servei de 
Joventut i Dona. 

6.1.1.5 
Centres Oberts per a adolescents 

Servei de 
Joventut i Dona 

6.1.1 
Consolidar i 
ampliar la xarxa 
d’Espais Joves a 
la ciutat 

6.1.1.6 
Oferta d’oci nocturn alternatiu 

Servei de 
Joventut i Dona 

6.1.2.1 
Concursos joves Espai Jove La 
Llàntia 

Associació 
Enlleura’t, Servei 
de Joventut i 
Dona. 

6.1 
Garantir 
l’existència a 
Mataró d’una 
oferta estable i 
diversa 
d’activitats d’oci 
per a joves 

6.1.2 
Donar suport a 
les iniciatives 
lúdiques i 
culturals que 
donin resposta a 
les demandes 
d’activitats d’oci 
no cobertes a 
l’actualitat 

6.1.2.2 
Col�laboració amb entitats i 
col�lectius juvenils  

Servei de 
Joventut i Dona. 

6.2.1.1 
Dinamització de la plaça 11 de 
setembre  

Serveis de 
Joventut i Dona, 
B. Social, Nova 
Ciutadania, IE, 
Associació 
Xerinola. 

6.2.1.2 
Dinamització de la pista municipal 
de La Llàntia  

Servei de 
Joventut i Dona, 
IE, Associació 
Enlleura’t. 

6.2 
Promoure l’ús 
actiu del lleure 
entre els joves 
per a la 
socialització, 
l’experimentació i 
el creixement 
personal 

6.2.1 
Promoure l’ús 
dirigit de l’espai 
públic dels 
entorns dels 
Espais Joves 

6.2.1.3 
Dinamització de la pista municipal 
oberta al Parc de Rocafonda  

Servei de 
Joventut i Dona. 

6.3 
Promoure l’esport 
com una pràctica 
socialitzadora i un 
hàbit en temps 
d’oci, deslligat de 
la vessant més 
competitiva 

6.3.1 
Consolidar 
l’oferta d’esport i 
lleure per 
tothom, amb 
propostes 
adreçades als 
joves 

6.3.1.1 
Jocs escolars  

IE,  
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6.3.1.2 
Activitats a la piscina i al Sorrall 

IE, Inuscamps, 
Servei de 
Joventut i Dona. 

6.3.1.3 
Patis oberts  

IME, S. Joventut 
i Dona, N. 
Ciutadania, D. 
Educació, F. E. 
LARU. 

6.3.1.4 
Espais i pistes obertes  

IME, Servei de 
Joventut i Dona, 
IE, , Nova 
Ciutadania. 

6.3.1.5 
Espais i materials esportius a l’aire 
lliure 

IE 

6.3.1.6 
Formació en dinamització esportiva  

Servei de 
Joventut i Dona, 
IE, IME, Nova 
Ciutadania. 

6.3 
Promoure l’esport 
com una pràctica 
socialitzadora i 
un hàbit en 
temps d’oci, 
deslligat de la 
vessant més 
competitiva 

6.3.1 
Consolidar 
l’oferta d’esport i 
lleure per 
tothom, amb 
propostes 
adreçades als 
joves 

6.3.1.7 
Torneigs esportius no formals 

Servei de 
Joventut i Dona 

6.4.  
Possibilitar la 
pernoctació a la 
ciutat de grups i 
entitats juvenils 

6.4.1 
Oferir allotjament 
temporal als 
joves de Mataró 
pels seus 
projectes o als 
que visitin la 
ciutat 

6.4.1.1 
Alberg de Can Soleret 

Servei de 
Joventut i Dona 
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Eix 7. Mobilitat 
Objectius 
generals 

Objectius 
específics Programes d’actuació Actors 

7.1 
Optimitzar el 
sistema de 
transport urbà 
existent per tal 
que respongui a 
les necessitats 
específiques de 
mobilitat juvenil 

7.1.1 
Millorar l’oferta 
de transport 
públic nocturn 
intramunicipal i a 
Barcelona 

7.1.1.1 
Autobusos nocturns a Barcelona 

Servei de 
Mobilitat. 

7.2.1.1 
Carrils i aparcaments bici 

Servei de 
Mobilitat. 

7.2 
Facilitar la 
mobilitat de la 
gent jove, 
especialment dels 
menors de 18 
anys 

7.2.1 
Promoure entre 
els joves l’ús de 
sistemes de 
transport 
personal 
alternatius a l’ús 
individual del 
cotxe 

7.2.1.2 
Difusió tarifes del sistema tarifari 
integrat 

Servei de 
Mobilitat, Servei 
de Joventut i 
Dona. 

7.3.1 
Difondre els 
programes 
europeus de 
mobilitat i 
intercanvi 
internacional 
adreçats a joves 

7.3.1.1 
Campanya diversitat europea 

Servei de 
Joventut i Dona. 

7.3 
Promoure la 
mobilitat dels 
joves 

7.3.2 
Donar suport als 
projectes juvenils 
de mobilitat i 
intercanvi 

7.3.2.1 
Projectes juvenils d’intercanvi 

Servei de 
Joventut i Dona. 
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Eix 8. Informació 
Objectius 
generals 

Objectius 
específics Programes d’actuació Actors 

8.1.1.1 
Oficina Jove  

Servei de 
Joventut i Dona. 

8.1.1 
Ampliar i 
optimitzar el 
conjunt d’àmbits 
informatius 
propis del PIJ 
Sidral implantant 
serveis 
especialitzats 
d’assessorament 
per a 
l’emancipació 
juvenil 

8.1.1.2 
Oficina virtual d’emancipació 

Servei de 
Joventut i Dona. 

8.1.2 
Descentralitzar 
de forma efectiva 
la multiplicitat de 
serveis del Sidral 
al conjunt de la 
ciutat 

8.1.2.1 
PIDCES i Espais Joves 

Servei de 
Joventut i Dona. 

8.1.3.1 
Pla de comunicació jove 

Servei de 
Comunicació, 
Servei de 
Joventut i Dona. 

8.1 
Facilitar l’accés a 
la informació de 
la població jove 

8.1.3 
Desenvolupar i 
implantar eines 
comunicatives 
establertes per a 
difondre 
informació de tot 
tipus i per a 
promoure de 
forma integral el 
conjunt de 
l’actuació del Pla 
Jove 

8.1.3.2 
Llistes de distribució  

Servei de 
Joventut i Dona. 
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Eix 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectius 
generals 

Objectius 
específics Programes d’actuació Actors 

9.1.1.1 
Participació a través de la 
dinamització juvenil 

Servei de 
Joventut i Dona, 
entitats juvenils 
de la ciutat. 

9.1.1.2 
Activitats conjuntes centres 
educatius secundària 

Servei de 
Joventut i Dona. 

9.1.1.3 
Formació de delegats 

Servei de 
Joventut i Dona, 
Diputació de 
Barcelona. 

9.1.1.4 
Promoció d’associacions 
d’estudiants 

Servei de 
Joventut i Dona, 
DIBA 

9.1 
Fomentar la 
participació com a 
procés de cohesió 
social 

9.1.1 
Fomentar la 
participació i 
l’autoorganització 
dels joves en 
tota mena 
d’entitats i 
col�lectius 

9.1.1.5 
Trobades de delegats/des 

Servei de 
Joventut i Dona 

9.2.1.1 
Suport constitució d’entitats  

S. de Joventut i 
Dona, i de 
Participació 
Ciutadana.. 

9.2.1.2 
Subvencions a entitats juvenils 

Servei de 
Joventut i Dona. 

9.2.1.3 
Suport a entitats juvenils 

S. de Joventut i 
Dona, i de 
Participació 
Ciutadana, IMAC 

9.2.1.4 
Cessió d’espais a entitats juvenils  

S. de Joventut i 
Dona, i de 
Participació 
Ciutadana. 

9.2.1.5 
Agència Municipal de Suport a 
l’Associacionisme 

Servei de 
Participació 
Ciutadana. 

9.2.1.6 
Mostra d’Entitats de Mataró 

Servei de 
Participació 
Ciutadana. 

9.2.1 
Donar suport a la 
creació d’entitats 
juvenils o amb 
nombre 
remarcable de 
joves  i afavorir 
la seva 
autonomia de 
gestió 

9.2.1.7 
Portal de les entitats  

S. de Joventut i 
Dona, i P. 
Ciutadana. 

9.2.2.1 
Convenis per a la gestió de 
projectes juvenils 
 

Servei de 
Joventut i Dona. 
 

9.2 
Fomentar la 
creació d’entitats i 
associacions joves 

9.2.2 
Cercar 
l’establiment 
d’acords entre el 
Servei de 
Joventut i les 
entitats juvenils 
per portar a 
terme projectes 
en comú 

9.2.2.2 
Programa Ràdio JovesTV 

Servei de 
Joventut i Dona. 
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9.3.1.1 
Consell Municipal de Joventut  

Servei de 
Joventut i Dona. 

9.3.1 
Agilitzar el 
funcionament del 
Consell Municipal 
de Joventut de 
manera que 
pugui abordar de 
forma directa 
aspectes 
concrets de la 
política de 
joventut i de 
l’acció municipal 
general 

9.3.1.2 
Difusió del Consell Municipal de 
Joventut 

Servei de 
Joventut i Dona 

9.3.2.1 
Processos participatius  

Servei de 
Joventut i Dona. 

9.3 
Reformular els 
espais 
d’interlocució 
entre 
l’Ajuntament i els 
joves 
 

9.3.2 
Fomentar 
processos 
participatius per 
estimular la 
implicació dels i 
les joves en la 
vida a la ciutat 

9.3.2.2 
Consells de participació sectorials i 
territorials  

Servei de 
Joventut i Dona, 
Servei de 
Participació 
Ciutadana. 
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5. DESPLEGAMENT DEL PLA 
 
 
 
5.1. La gestió 
 
 
La gestió per al desplegament del Pla ha de tenir present els elements enunciats en 
l’apartat de metodologia. És a dir la interdepartamentalitat, la interinstitucionalitat i 
la participació jove. 
 
 
Interdepartamentalitat 
 

⇒ Es treballa de forma transversal entre les diferents regidories o àrees de 
l’Ajuntament a partir de projectes comuns, sobretot relacionats amb altres 
projectes i plans que ja es porten a terme i no només per actuacions aïllades. 

 
⇒  Es mantindran les taules de coordinació a les quals assisteix el/la cap del 

Servei de Joventut amb les altres regidories implicades en actuacions adreçades 
als joves. 

 
⇒ S’haurà de crear una comissió tècnica de seguiment del pla per coordinar les 

diferents accions, relacionar-les amb altres projectes i vetllar pel compliment 
dels  seus objectius. 

 
 

Interinstitucionalitat 
 
⇒ Es treballarà, en aquells aspectes necessaris, amb una coordinació institucional 

entre les diferents administracions i, per a fer-ho, s’intentarà realitzar polítiques 
mancomunades, més enllà de les polítiques municipals. 

 
 

Participació Jove 
 
⇒ Es treballarà incorporant la participació dels i les joves i, per a fer-ho, 

s’intentarà corresponsabilitzar-los tant en el disseny com en la implementació 
dels projectes així com en la seva presència als consells de participació 
sectorials i territorials i del Consell Municipal de Joventut de Mataró. 

 
⇒ Es farà un pla de comunicació per tal de donar a conèixer els continguts del Pla 

Jove de Mataró, generant mecanismes d’interacció constant entre joves i 
regidoria de Joventut per tal d’anar modificant les actuacions en funció de les 
necessitats i problemàtiques que es vagin detectant. 
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5.2. Calendari d’execució 
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1. EDUCACIÓ 
1.1.1.1 Desplegament del Pla Educatiu d’Entorn i del Pla de Suport 
a la Promoció Escolar  

    

1.1.1.2 Oferta de tallers intensius de llengua catalana      
1.1.1.3 Programació de casals lingüístics      
1.1.1.4 Manteniment i consolidació dels programes de reforç 
escolar  

    

1.1.1.5 Consolidació dels integradors/es socials      
1.1.1.6 Taller d’habilitat socials      
1.1.1.7 Comissió d’absentisme escolar     
1.1.1.8 Programa de prevenció de l’absentisme en col�lectius 
específics 

    

1.1.1 
 

1.1.1.9 Catàleg de projectes d’Aprenentatge – Servei      
1.1.2.1 Programes de Qualificació Professional Inicial      1.1.2 

 1.1.2.2 Grups d’acolliment     
1.1.3.1 Escola Municipal de Música de Mataró     
1.1.3.2 Cursos de formació en el lleure infantil i juvenil     
1.1.3.3 Cursos de formació esportiva     

1.1.3 
 

1.1.3.4 Centre de Formació Permanent Tres Roques      
1.1.4.1 Telecentre     
1.1.4.2 Sales multimèdia      
1.1.4.3 Accés Wi-Fi      
1.1.4.4 Punts Òmnia i punts on line     
1.1.4.5 Sales d’estudi permanents      
1.1.4.6 Sales d’estudi als centres cívics     

1.1 
 

1.1.4 
 

1.1.4.7 Punt de Suport de la UOC      
1.2.1.1 Punt d’Informació Juvenil     1.2 1.2.1 

1.2.1.2 PIDCES als centres educatius concertats     
1.3.1.1 Accions de sensibilització als IES      1.3.1 
1.3.1.2 Tallers de prevenció del Centre d’Informació i Recursos per 
a les Dones (CIRD) 

    

1.3.2.1 Tallers d'educació intercultural      
1.3.2.2 Projecte Altres mirades al món     
1.3.2.3 Projecte Drets Humans     
1.3.2.4 Projecte Shabab Al-Gad     
1.3.2.5 Projecte Mou-te!     
1.3.2.6 Agendes escolars del medi ambient      

1.3 

1.3.2 

1.3.2.7 Taller d’intercanvi lingüístic     
 
 



 47

O
b
je
ct
iu
s 

g
e
n
e
ra
ls
 

O
b
je
ct
iu
s 

e
sp
e
cí
fi
cs
 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 

 
2
0
0
9 

 
2
0
1
0 

 
2
0
1
1 

 
2
0
1
2 

2. OCUPACIÓ 
2.1.1.1 Emprenedoria als centres educatius      
2.1.1.2 Sessions d’autoocupació i creació d’empreses     
2.1.1.3 Preincubadora de Talent     

2.1.1 

2.1.1.4 Projecte La incubadora      

2.1 

2.1.2 2.1.2.1 Contractació de joves menors de 30 anys     
2.2.1.1 Servei d’Ocupació Jove      
2.2.1.2 Programa de suport a la transició Escola-Treball     
2.2.1.3 Programa de suport a la transició Escola-Treball     
2.2.1.4 Setmana de la Informació i l’Orientació Professional - SIOP     

2.2.1 

2.2.1.5 Programa Xplora d’orientació professional      
2.2.2.1 Borsa de Treball del Servei d’Ocupació de Mataró     2.2.2 

2.2.2.2 Espai Club de Feina      
2.2.3.1 Projecte +16      
2.2.3.2 Projecte Aprèn i treballa      
2.2.3.3 Xarxa comarcal de Transició de l’Escola al Treball -XTET     

2.2.3 

2.2.3.4 Tecnoescola     
2.2.4.1 Formació ocupacional i contínua per a joves     

2.2 

2.2.4 

2.2.4.2 Taula de Coordinació de la Formació Professional a Mataró     
2.3.1.1 Inserció laboral de joves en risc d’exclusió social     2.3 2.3.1 

2.3.1.2 Seguiment de l’Acord local estratègic per l’ocupació i la 
cohesió social  
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3. HABITATGE 
3.1.1.1 Recerca d’habitatges buits      
3.1.1.2 Borsa Jove d’Habitatge      
3.1.1.3 Ajuts per al lloguer     
3.1.1.4 Tramitació de la Renda Bàsica d’Emancipació     

3.1.1 

3.1.1.5 Residència d’estudiants     
3.1.2 3.1.2.1 Borsa de lloguer per compartir pis     

3.1 

3.1.3 3.1.3.1 Promocions de pisos de protecció oficial      
3.2.1.1 Dotació del PIJ de recursos en matèria d’habitatge     3.2 3.2.1 

3.2.1.2 Campanya de difusió de la Borsa Jove d’Habitatge     
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4. SALUT 
4.1.1.1 Bons hàbits alimentaris     4.1 4.1.1 
4.1.1.2 Promoció de l’activitat física entre els joves     
4.2.1.1 Dotació al PIJ de recursos en matèria de salut.      
4.2.1.2 Programa No et quedis amb cap dubte!      
4.2.1.3 Programa Coneix, respecta, estima     
4.2.1.4 Programa dRogues! Què?      
4.2.1.5 Detecció de problemes relacionats amb el consum de 
drogues  

    

4.2 4.2.1 

4.2.1.6 Plataforma Nits de Qualitat Mataró     
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5. CULTURA 
5.1.1.1 Aula de Teatre     
5.1.1.2 Col�laboracions amb els batxillerats artístics     
5.1.1.3 Assessorament pedagògic als batxillerats artístics      

5.1 5.1.1 

5.1.1.4 Projecte Zona Intrusa      
5.2.1.1 Mostra de Teatre Juvenil     
5.2.1.2 Mostra d’Art Jove     
5.2.1.3 Mostra de Curtmetratges     
5.2.1.4 Dia Internacional de la Música     
5.2.1.5 Dia Internacional del Teatre     
5.2.1.6 Dia Internacional de la Dansa     

5.2.1 

5.2.1.7 Joves creadors espais municipals      
5.2.2.1 Gestió Can Xalant (arts visuals)     
5.2.2.2 Ajuts a la creació escènica      
5.2.2.3 Promoció de les arts musicals     

5.2 

5.2.2 

5.2.2.4 Promoció cultural des de l’òptica de l’activitat econòmica     
5.3.1.1 Projecte Butaka      5.3.1 

5.3.1.2 Difusió de les activitats culturals a través de l’agenda      
5.3.2.1 Cessió d’espais municipals per activitats culturals      

5.3 

5.3.2 

5.3.2.2 Cirera Rock      
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6. ESPORT I OCI 
6.1.1.1 Millora dels Espais Joves      
6.1.1.2 Espai Jove Cerdanyola     
6.1.1.3 Espai Jove La Llàntia     
6.1.1.4 Espai Jove Rocafonda     
6.1.1.5 Centres Oberts per a adolescents     

6.1.1 

6.1.1.6 Oferta d’oci nocturn alternatiu     
6.1.2.1 Concursos joves Espai Jove La Llàntia     

6.1 

6.1.2 
 6.1.2.2 Col�laboració amb entitats i col�lectius juvenils      

6.2.1.1 Dinamització de la plaça 11 de setembre      
6.2.1.2 Dinamització de la pista municipal de La Llàntia      

6.2 6.2.1 

6.2.1.3 Dinamització de la pista municipal oberta al Parc de 
Rocafonda  

    

6.3.1.1 Jocs escolars      
6.3.1.2 Activitats a la piscina i al Sorrall     
6.3.1.3 Patis oberts      
6.3.1.4 Espais i pistes obertes      
6.3.1.5 Espais i materials esportius a l’aire lliure     
6.3.1.6 Formació en dinamització esportiva      

6.3 6.3.1 

6.3.1.7 Torneigs esportius no formals     
6.4 6.4.1 6.4.1.1. Alberg de Can Soleret     
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7. MOBILITAT 
7.1 7.1.1 7.1.1.1 Autobusos nocturns a Barcelona      

7.2.1.1 Carrils i aparcaments bici     7.2 7.2.1 

7.2.1.2 Difusió tarifes del sistema tarifari integrat     
7.3.1 7.3.1.1 Campanya diversitat europea     7.3 

7.3.2 7.3.2.1 Projectes juvenils d’intercanvi     
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8. INFORMACIÓ 
8.1.1.1 Oficina Jove      8.1.1 

8.1.1.2 Oficina virtual d’emancipació     
8.1.2 8.1.2.1 PIDCES i Espais Joves     

8.1.3.1 Pla de comunicació jove     

8.1 

8.1.3 
8.1.3.2 Llistes de distribució     
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9. ASSOCIACIONISME, PARTICIPACIÓ I INTERLOCUCIÓ 
9.1.1.1 Participació a través de la dinamització juvenil     
9.1.1.2 Activitats conjuntes IES      
9.1.1.3 Formació de delegats     
9.1.1.4 Promoció d’associacions d’estudiants     

9.1 9.1.1 

9.1.1.5 Trobades de delegats/des     
9.2.1.1 Suport constitució d’entitats      
9.2.1.2 Subvencions a entitats juvenils     
9.2.1.3 Suport a entitats juvenils     
9.2.1.4 Cessió d’espais a entitats juvenils      
9.2.1.5 Agència Municipal de Suport a l’Associacionisme     
9.2.1.6 Mostra d’Entitats de Mataró     

9.2.1 

9.2.1.7 Portal de les entitats      
9.2.2.1 Convenis per a la gestió de projectes juvenils     

9.2 

9.2.2 

9.2.3.2 Programa Ràdio JovesTV     
9.3.1.1 Consell Municipal de Joventut     9.3.1 

9.3.1.2 Difusió del Consell Municipal de Joventut     
9.3.2.1 Processos participatius      

9.3 

9.3.2 
9.3.2.2 Consells de participació sectorials i territorials      
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6. RECURSOS 
 
 
6.1. Recursos humans  
 
L’equip del Servei de Joventut està encapçalat per la regidora de Joventut, 
que també és regidora de Dona.  
 
A continuació es detallen els recursos humans propis i directes de què 
disposa el Servei de Joventut: 
 

Lloc de treball – categoria Antiguitat al Servei 
Dedicació 
(h/setmana) 

Cap del Servei de Joventut 
Tècnic mitjà – grup A2 

Incorporació setembre 2009 
22 hores 

Tècnica de programes – grup A2 10 anys 22 hores 

Tècnica de programes – grup A2 4 anys 36,25 hores 
Tècnic especialista – grup C2 14 anys 36,25 hores 
Administratiu – grup C1 15 anys 28 hores 

Aux. administrativa – grup C2 Incorporació maig 2009 28 hores 
 
 
 
6.2. Recursos econòmics 
 
El pressupost del Servei de Joventut per programes de joventut de l’any 
2009 és de 456.105,46 €, import que representa un 0,36% del pressupost 
municipal consolidat.  
 
Aquest pressupost inclou tant les despeses de personal com les dotacions 
pressupostàries d’adquisició de béns i serveis o les destinades a convenis i 
subvencions amb entitats.  
 
Però l’Ajuntament destina a les polítiques de joventut altres recursos 
econòmics per a serveis i programes que formen part del Pla Jove de 
Mataró la gestió dels quals es realitza des d’altres serveis i departaments 
municipals. 
 
Tal com es pot comprovar a les fitxes de les propostes d’actuació del Pla 
Jove (Annex IV), els costos d’algunes d’aquestes propostes es centren 
únicament en les despeses del personal que els gestiona. Però en altres 
s’han de comptabilitzar despeses els costos directes dels programes i 
serveis o les aportacions econòmiques a les empreses o entitats que els 
gestionen o els ajuts econòmics a les pròpies entitats. 
 
Així, al pressupost del Servei de Joventut i Dona, cal sumar-hi, d’una 
banda, els costos de les despeses dels programes gestionats des d’altres 
serveis municipals (en el 2009, per un import de 1.468.000 €, despeses de 
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personal a part). I de l’altra, cal també considerar que els costos d’algunes 
de les propostes del Pla Jove estan incloses en projectes d’abast més ampli, 
per la qual cosa serien imputables només en la part proporcional 
corresponent. És el cas de l’Escola Municipal de Música, l’Aula de Teatre, el 
Centre de Formació tres Roques, els Jocs Escolars, l’Agenda Cultural, la 
Mostra d’Entitats de Mataró, o Can Xalant, el pressupost de les quals suma 
la xifra de 1.688.000 €. 
 
 
6.3. Recursos infraestructurals 
 
 
Equipaments municipals destinats exclusivament a joves 
 
Els equipaments municipals destinats exclusivament a joves són els 
següents (vegi’s fitxa detallada a l’Annex V): 
 

• Casal de Joves 
Plaça d’Espanya, 1 

 
• Nau Gaudí 

C. Cooperativa, 47 
 

• Espai Jove La Llàntia 
C. Teià, 7 

 
• Casal de Joves de Cerdanyola 

Passeig Ramon Berenguer III, 82-84 
Local al C. de València 
C. de València, 8  

 
• Local de l’Espai Jove Rocafonda 

C. de Pablo Ruiz Picasso, 30 
 

• Alberg de Can Soleret 
C. del Torrent de les Piques, 52 

 
 
 
Altres equipaments i serveis municipals  
 
Els joves de la ciutat també utilitzen equipaments i serveis que no estan 
pensats específicament per ells en la seva condició de joves (instal�lacions 
esportives, centres educatius, equipaments culturals, etc.). Tot i així, alguns 
d’aquests serveis municipals que s’adrecen amb caràcter general al conjunt 
dels ciutadans, tenen un interès especial per als joves en la mesura que s’hi 
poden adreçar per obtenir informació que pot ser del seu interès. Són, 
principalment, els següents: 
 

• Institut Municipal d’Educació 
Baixada de les Figueretes, 1, 2n 
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• Institut d’Esports 

Prat de la Riba, 110 bis 
 

• Institut Municipal d’Acció Cultural 
C. de Sant Josep, 9 

 
• Institut Municipal de Promoció Econòmica 

Francisco Herrera, 20 
 

• Prohabitatge Mataró 
Pablo Iglesias, 63, 1ª Despatx 5 

 
• OFIAC Riera 

Riera, 48 
 

• OFIAC Rocafonda 
Poeta Punsola, 47 

 
• OFIAC Cerdanyola 

Pg. Ramon Berenguer, 82-84 
 
 
 
Equipaments i espais municipals cedits a entitats juvenils 
 
A banda dels equipaments relacionats anteriorment, diverses entitats 
juvenils disposen d’espais cedits per a les seves activitats en diversos 
equipaments municipals: 
 
1. Associació Cultural La Mar de Garbí - GE Garbí 
 Casal de Barri Les Esmandies 
 
2. Associació d'Artistes Urbans del Maresme 
 Centre Social La casa de la palmera 
 
3. Associació Infantil i Juvenil Grup d'Esplai La Tribu 
 Centre Cívic Molins 
 
4. Associació Infantil i Juvenil Pampayuga 
 Centre Social del C. de Càceres 
 
5. Associació Juvenil Infantil The Pets 
 Casal de Joves de Cerdanyola 
 
6. Club de Rol Banshee Errante 
 Centre Social de la ronda de Francesc Macià 
 
7. Grup d'Esplai Los Piratas 
 Centre Social de la plaça de Vista Alegre 
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8. Grup d'Esplai Rabadà 
 Locals del pati de St. Josep 
 
9. Vocalia Jove del Pla d'en Boet 
 Centre Social de la Ronda de Francesc Macià 
 
10.Local al C. de València 
 C. de València, 8 
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7. AVALUACIÓ DEL PLA  
 
 
L’avaluació del Pla Jove de Mataró 2009-2013 ha de suposar una eina de 
millora contínua del pla. A tal efecte cal valorar diferents aspectes per 
separat: la consecució dels objectius, el funcionament de les activitats i la 
metodologia del pla i la participació dels joves. 
 
L’avaluació s’ha de realitzar en diferents moments del desplegament del pla, 
per tal que se’n puguin derivar modificacions i millores. Per això es planteja 
una avaluació anual dels objectius, les actuacions i la metodologia. 
 
En el moment de la finalització del pla, caldrà realitzar una darrera 
avaluació, no per a millorar el pla vigent, sinó per a encarar el nou Pla Jove 
de Mataró. Aquesta avaluació, doncs, pot contenir una revisió de la diagnosi 
de la realitat juvenil, que servirà de punt de partida per a l’elaboració del 
nou pla local. 
 
 
7.1. Temporització 
 
 
2010 
2011 

Avaluació anual dels objectius, actuacions i metodologia 

2012 Avaluació final del pla: 
- Avaluació anual 
- Avaluació de la diagnosi 

 
 
 
7.2. Avaluació anual del Pla Jove de Mataró 
 
Aquesta valoració s’ha de dur a terme un any després de l’aprovació del pla, 
i successivament els anys següents.  
 
L’avaluació l’ha de dur a terme el Servei de Joventut i el Consell de 
Joventut. 
 
L’avaluació constarà de tres fases: 

a) Avaluació de la consecució dels objectius 
b) Valoració del funcionament i idoneïtat de les actuacions 
c) Valoració de la metodologia duta a terme durant l’any a avaluar 

 
 
a) Avaluació de la consecució dels objectius 
 
L’avaluació de la consecució dels objectius es realitzarà en base a la 
determinació de diversos indicadors, com a mínim un per a cada objectiu 
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específic, (el llistat del qual es troba recollit a l’Annex VI) juntament amb 
una valoració qualitativa tècnica i per part dels joves. 
 
Aquests indicadors permetran observar tendències i millores o 
empitjoraments de la situació, especialment a partir del segon any, en què 
hi haurà la referència de l’indicador de l’any anterior. 
 
Les qüestions que haurien de sorgir en l’avaluació són: 
 
- S’estan acomplint els objectius del pla? 
- Hi ha algun objectiu que no s’està acomplint?  
- En aquest cas, les actuacions plantejades per a assolir l’objectiu són les 

adients? 
- Hi ha alguna proposta de millora? 
 
 
b) Valoració del funcionament i idoneïtat de les actuacions 
 

En finalitzar cada actuació (o al final de l’any en actuacions de llarga 
durada) es farà un informe de valoració per part dels tècnics de la regidoria 
encarregada de dur a terme l’activitat. En aquest informe s’inclouran els 
indicadors de l’actuació (explicitats en la corresponent fitxa de l’actuació), 
així com la valoració tècnica de l’activitat i l’opinió dels i les joves en cas 
que s’hagi realitzat una enquesta de satisfacció, o bé s’hagin realitzat 
queixes o comentaris sobre l’activitat que hagin arribat a la regidoria a 
través de mecanismes diversos (crítiques en mitjans de comunicació, cartes 
o e-mails rebuts, etc.). 
 
En la valoració de les actuacions caldrà tenir en compte: 
- Els resultats dels indicadors són favorables? 
- La percepció dels tècnics encarregats de l’activitat és positiva? 
- Les activitats són accessibles? Cal tenir en compte: 

o Grau de coneixement de les actuacions 
o Accés físic i horaris dels serveis i equipaments juvenils 
o Criteris d’accessibilitat: segons edat, pertinència associativa, etc. 
o Grau d’acceptació dels serveis i de les actuacions 

- Els recursos assignats als projectes són suficients? 
- S’ha arribat a tota la població destinatària? 
- L’actuació ha servit per assolir l’objectiu del qual es desprèn? 
- Hi ha alguna proposta de millora? 
 
 
c) Valoració de la metodologia duta a terme durant l’any a avaluar 
 
Les preguntes a tenir en compte són: 
- El pla s’està duent a terme tal i com s’havia dissenyat? 
- S’està duent correctament el treball transversal entre regidories? 
- La comunicació amb les altres institucions és fluïda? 
- La comunicació i coordinació amb les entitats és correcta? 
- Els i les joves estan participant en la implementació d’activitats?  
- Hi ha alguna proposta de millora? 
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7.3. Avaluació final del Pla Jove de Mataró 
 
En l’avaluació final del PLJ es realitzaran dues fases: 

a) Avaluació anual, igual que les avaluacions anteriors 
b) Avaluació de la diagnosi 

 
 
b) Avaluació de la diagnosi: 
 
La duran a terme els tècnics del Servei de Joventut abans de començar una 
nova diagnosi per al futur PLJ. 
 
Els aspectes a tenir en compte seran: 
 
- Avaluació de l’anàlisi de la realitat: 
 
⇒ S’han definit bé els problemes i necessitats dels i les joves? 
⇒ La metodologia ha estat adequada? Es podria haver aconseguit el 

mateix resultat amb menys costos? 
⇒ Alguna de les tècniques de recollida de dades no ha estat prou útil, o 

se’n troba a faltar alguna?  
⇒ S’ha detectat que algun problema o necessitat no ha estat detectat?  

 
- Avaluació de la visualització: 
 
⇒ S’han tingut en compte les intervencions en matèria de joventut 

realitzades per: 
� totes les administracions? 
� totes les entitats? 
� joves a títol individual? 
� altres agents (empreses, institucions)? 
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ANNEX I 
 
 
Anàlisi quantitativa de la realitat juvenil 
 
A continuació, s’analitzen les taules i els gràfics de major interès per a 
l’estudi de la realitat juvenil de la ciutat de Mataró. 
 
 
7. Eix de població 
 
 

1.7. Evolució del total de la població de Mataró i de la comarca 
 
La ciutat de Mataró ha experimentat una evolució constant de la seva 
població en els darrers anys. En el transcurs dels darrers 7 anys la població 
mataronina ha augmentat de 106.358 a 119.780 habitants. 
 
 
Taula 1.1.  Evolució de la població del municipi i la comarca 1981 - 2008 

            
 Maresme   Mataró     

Any Habitants  Increment a (1) Habitants  Increment a (1)   
1981 253.527   97.008     
1986 269.502 1,26 100.021 0,62   
1991 293.103 1,75 101.510 0,30   
1996 318.891 1,76 102.018 0,10   
2001 356.545 2,36 106.358 0,85   
2006 409.125 2,94 118.748 2,32   

2008 420.521 1,39 119.780 0,43  
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Padró continu d'habitants, Cens 
1991 i 2001, Estadística de Població 1996. Idescat. 
(1)  Increment anual brut 

 
 
El salt quantitatiu més important es troba de l’any 2001 al 2006, tant per la 
comarca com per la ciutat de Mataró. Aquest fet pot venir donat per 
diferents causes, destacant, potser, la rellevància que pren Mataró com a 
capital de comarca i com a ciutat de referència dins la seva àrea 
d’influència. El creixement percentual anual en aquests cinc anys és del 
2,32%, el més alt dels anys analitzats. 
 
La proximitat a l’àrea metropolitana de Barcelona pot haver afavorit 
aquest augment, un tipus de població que treballaria a la capital catalana 
però que tindria el seu lloc de residència i referent per a serveis com sanitat 
o educació la ciutat de Mataró. 
 
No s’ha d’oblidar tampoc, tal i com es veurà més endavant, que la ciutat de 
Mataró ha tingut un augment significatiu de la població d’origen 
immigrant en els últims anys i que, per tant, aquest serà un factor a tenir 
en compte. 
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1.8. Estructura de la població del municipi 
 
Pel que fa a l’estructura de la població, una bona imatge és la que es pot 
veure en el Gràfic 1.1, on queda reflectida la piràmide de la població per 
grups d’edat. 
 
S’observa una tendència general a l’envelliment de la població com a 
conseqüència principal de la davallada de la taxa de natalitat després de la 
generació del baby-boom (a banda d’altres factors com l’augment de 
l’esperança de vida). Aquesta generació és el resultat d’un context 
d’expansió econòmica, després de la Segona Guerra Mundial, en què l’índex 
de natalitat de les generacions compreses entre 1957 i 1977 va augmentar 
considerablement a l’Estat Espanyol. Als anys vuitanta la natalitat va 
començar a disminuir i encara avui no ha retornat als alts índex de natalitat 
que es van viure en aquelles dues dècades. Malgrat això, l’índex de població 
s’està recuperant a causa dels fills d’aquesta generació, que actualment es 
troba en edat reproductiva ja que s’ha començat a reproduir més 
tardanament, i també al fenomen de la immigració, que culturalment té 
unes taxes de natalitat superior (com a mínim en les primeres generacions). 
 
 
Gràfic 1.1.  Piràmide de població de Mataró 2008      
 
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat 

 
L’estructura de població de Mataró és semblant a la mitjana catalana, on el 
grup més nombrós de la població es troba a la franja d’edat entre els 25 i 
els 40 anys, aspecte aquest que té la seva explicació en el fenomen conegut 
com el baby-boom als anys 70. 
 
Si s’observa la piràmide, es veu com aquesta franja d’edat és la més ampla, 
tant per homes com per dones i, per tant, s’està davant d’una població 
relativament jove. Tot i això, la base estreta de la piràmide mostra una 
previsió d’una davallada de la població i, per tant, d’un possible 
envelliment general. Tant a nivell comarcal com al conjunt de Catalunya, 
la forma de la piràmide d’edats és molt similar i no en destaquen diferències 
considerables. Cal destacar en el cas de Mataró, que aquesta davallada de 
la població jove s’està recuperant en part pel fenomen de la 
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immigració, fet que planteja pel futur noves previsions de caràcter 
qualitatiu i quantitatiu en polítiques de joventut. 
 
 

1.9. Població jove del municipi 
 
L’evolució dels joves de 15 a 29 anys a Mataró ha passat de tenir un 
percentatge respecte el total de la població d’un 25,49% l’any 1996 a un 
20,05% l’any 2008. Els pes dels joves del municipi ha disminuït 
relativament, passant a ser una cinquena part del total de la població, 
encara que el pes en percentatges per l’any 2008 és superior a 
Mataró que a la comarca i Catalunya. Cal destacar que aquesta 
tendència segueix la dinàmica dels moviments de la població de la resta de 
territoris comparats. El volum de la població jove respecte el total de la 
població ha disminuït, donat que es calcula proporcionalment amb la resta 
de la població i les generacions de 30 i 40 anys tenen un pes molt 
significatiu, a banda de l’allargament de la vida, que també pesen les 
generacions més grans. 
 
Taula 1.2.  Evolució dels joves de 15 a 29 anys i de la seva pr oporció respecte del total de població. 

  Municipi, comarca i Catalunya. (dades absolutes i percentatges)      
    1996   2001   2008   

    joves % joves joves % joves joves %joves 

Mataró   26.009 25,49 25.306 23,79 24.021 20,05 

Maresme   78.076 24,48 79.251 22,23 76.612 18,22 

Catalunya   1.454.489 23,88 1.380.599 21,77 1.373.899 18,66 
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996, Cens 2001, Padró continu d'habitants. 
Idescat. 

 
El següent gràfic mostra el pic de la progressió de la població jove l’any 
1996 i la subsegüent davallada. 
 
Gràfic 1.2  Evolució de la població jove del municipi.    1981 -2008   

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Padró continu d'habitants, Cens 1991 i 2001, 
Estadística de Població 1996. Idescat. 

 
 
Donat que la franja d’edat que entra dins del paràmetre de joventut és molt 
ampla, cal diferenciar tres subgrups dins del col�lectiu jove amb diferents 
interessos i necessitats: els adolescents (de 15 a 19 anys), els joves (de 20 
a 24 anys) i els joves adults (entre 25 i 29 anys).  S’observa que la franja 
d’edat més nombrosa l’any 2008 són els joves adults (43,51%), seguit dels 
joves (31,78%) i dels adolescents (24,71%). 
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La proporció dins del grup de joves d’aquests subgrups s’ha mantingut en el 
mateix ordre amb el pas dels anys.  
 
Gràfic 1.3. Evolució de la proporció de joves de 15  a 29 anys per grups d'edat quinquennals.  Municipi  
 
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
Font: Elaboració de la SJ a partir de les dades Estadística de Població 1996, Cens 2001, Padró continu d'habitants. Idescat.   

 
La taula següent mostra la distribució de la població de Mataró per barris, 
sexe i edats. És interessant observar a quines zones del municipi viuen més 
joves: Els barris Palau-Escorxador, Rocafonda, Centre, Cerdanyola i Pla de 
Boet és on es concentra més població jove. 
 

 
Padró municipal d’habitants de Mataró 2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 65

1.10. Migracions internes dels joves del municipi 
 
•  ALTES DE LA POBLACIÓ JOVE DESGLOSSADA PER EDATS. Mataró 

2003-2007 

 

 

 
 
 
Les taules permeten observar el saldo positiu de les migracions del municipi 
desglossades per edats. S’observa que del 2003 al 2007 els joves que més 
arribaven a Mataró eren els que es comprenien dins de la franja d’edat de 
25 a 29 anys. La generació amb més representació que arriba a Mataró era 
la dels 28 anys.  
 
En canvi, la franja d’edat dels joves que menys arribaven a Mataró del 2003 
al 2007 era la de 15 a 19 anys, sobretot la generació més petita: els de 15 
anys. 
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•  BAIXES POBLACIÓ JOVE DESGLOSSADA PER EDATS. Mataró 2003-

2007 
 

 
 

 
 
 

 
 
Les taules anteriors permeten tenir una imatge del saldo negatiu de la 
població jove de Mataró des del 2003 al 2007. Observem que el nivell de 
població jove que se’n va del Municipi és inferior al volum de joves que hi 
arriben.  
 
La franja d’edat de joves que més se’n van del municipi són els joves de 25 
a 29 anys, amb especial èmfasi en la generació dels 29 anys. En canvi, la 
franja d’edat que trobem que se’n van menys joves torna a ser la de 15 a 
19 anys, sobretot la generació dels 15 anys. 
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•  SALDO MIGRATORI POBLACIÓ JOVE DESGLOSSADA PER EDATS. 
 Mataró 2003-2007 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Font: elaboració del Servei d'Estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró a partir de dades del padró continu 
d'habitants. 

 
El saldo migratori de la població jove de Mataró, és a dir, la diferència entre 
la població jove que emigra i la immigrant  que rep, és positiu en totes les 
franges d’edat. La xifra del saldo resultant va augmentant a mesura que 
augmenta també l’edat de la població jove, així la generació dels 24 anys 
són els que tenen més representació.  
 
S’observa una diferència important en termes de gènere sobretot en la 
franja d’edat de 20 a 24 anys. El resultat del nombre d’homes immigrants 
que es troben vivint a Mataró és clarament superior al nombre de dones, 
fins al punt que casi ho dobla. Trobem un total de 1012 homes enfront a 
629 dones. 
 
La taula 1.3 permet observar les migracions internes dels joves de Mataró 
en l’evolució del 2001 al 2008 i hi trobem diferències significatives respecte 
les taules anteriors.   
 
L’any 2001 el saldo de la població jove era positiu (148) malgrat que el del 
total de la població no seguia el mateix curs (-370). En canvi, l’evolució del 
saldo migratori és negativa perquè al 2008 trobem que marxen més joves 
que no pas n’arriben i el saldo es converteix en negatiu en totes les franges 
d’edat menys la de 25 a 29 anys. El saldo migratori del total de joves és de 
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-77, mentre que el del total de la població descendeix fins a arribar a casi el 
doble de joves que marxen en relació al 2001 amb -681 joves. 
 
Taula 1.3.  Migracions internes dels joves de 15 a 29 anys i de l conjunt de la població. Municipi.   
  2001 i 2008     (dades absolutes)    
    2001     2008      
  arriben marxen saldo arriben marxen saldo    
15-19 145 183 -38 154 196 -42    
20-24 457 417 40 468 505 -37    
25-29 877 731 146 878 876 2    
15-29 1479 1331 148 1500 1577 -77    
total 
població 3.873 4.243 -370 4.294 4.975 -681    
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades de Moviments migratoris. 
Idescat.        

 
La gràfica permet veure el saldo migratori l’any 2007. S’observa en contrast 
amb la taula anterior, que l’any per l’any 2007 el saldo migratori era positiu, 
sobretot en les generacions joves. Dels 15 als 29 anys és on hi ha més 
diferència positiva d’altes de la població en respecte a les baixes.  
 

 
 

1.11. Migracions externes dels joves del municipi 
 
Les migracions externes del municipi es refereix al conjunt de la població 
jove de Mataró que ha emigrat d’altres països, el que s’anomena població 
estrangera. 
 
Segons dades del 2008, Mataró té un total de població de nacionalitat 
estrangera de 18.632, dels quals 5.774 són joves. Dins del grup de joves de 
nacionalitat estrangera 5.316 són joves estrangers que no provenen dels 
altres països de la UE, per tant, només 458 joves venen de països de la UE.  
 
El pes del col�lectiu d’immigrants respecte el total de la població és del 
15,56%, mentre que el percentatge de joves estrangers de 15 a 29 
anys  sobre la totalitat de joves representa un 24,04%. Si es 
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comparen aquestes dades amb el conjunt de la comarca s’observa que la 
capital aglutina un major nombre d’immigrants que altres municipis del 
Maresme, ja que els percentatges respecte a la població total i la població 
joves són menors que en el cas de Mataró.  
 

 
 
La taula 1.5 permet veure l’evolució de les onades d’immigració a Mataró, 
que ha augmentat considerablement.  
 
Respecte la població jove, s’observa que dels 599 joves estrangers que 
immigraven a Mataró l’any 1996 s’ha passat als 5.774 l’any 2008. La 
població estrangera jove s’ha casi multiplicat per deu en dotze anys.  
 

 
 
Del col�lectiu de joves immigrants, més de la meitat provenen d’Àfrica 
(58,76%), seguits dels llatinoamericans (21,20%). Dels països de la UE que 
no formen part dels 15 primers països consolidats com a unió, en provenen 
el 7,93% i d’Àsia i Oceania el 7,01%.  
 
Per tant, es constata que la majoria d’immigració prové de països 
subdesenvolupats i amb mancances econòmiques, per tant, s’entén que els 
joves que han arribat al municipi, ho fan amb unes expectatives de millora 
de la seva qualitat de vida respecte el país d’origen i amb la intenció de 
trobar feina i poder ajudar a la seva família, en el major dels casos. 
 

Taula 1.4. Dades generals sobre la població i els joves estran gers. Municipi, comarca i Catalunya.  
2008 

PNE JNE JNE (-rUE) %PNE/total P %JNE/J %JNE/PNE 
Mataró 18.632 5.774 5.316 15,56 24,04 30,99 
Maresme 49.614 14.289 12.119 11,80 18,65 28,80 
Catalunya 1.103.790 346.128 262.675 14,99 25,19 31,36 
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat. 

PNE Població de nacionalitat estrangera

JNE Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera

JNE (-rUE) Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera excepte els de la resta de la UE 
%PNE/total P Proporció de població de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al conjunt de la població

%JNE/J Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al total dels joves

%JNE/PNE Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al total de població de nacionalitat estrangera 

Taula 1.5. Evolució de la població i dels joves de 15 a 29 any s de nacionalitat estrangera. Municipi.  
1996, 2001 i 2008 

PNE JNE JNE (-rUE) %PNE/total P  %JNE/J %JNE/PNE 
1996 2.068 599 537 2,03 2,30 28,97 
2001 6.371 2.075 1.981 5,99 8,20 32,57 
2008 18.632 5.774 5.316 15,56 24,04 30,99 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996, Cens 2001, Padró continu d'habitants. Idescat. 

PNE Població nacionalitat estrangera

JNE Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera

JNE (-rUE) Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera excepte els de la resta de la UE 
%PNE/total P Proporció de població de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al conjunt de la població

%JNE/J Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al total dels joves

%JNE/PNE Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al total de població de nacionalitat estrangera 
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La taula següent permet desglossar l’origen de la població estrangera en 
termes de gènere per l’any 2008. Un altre cop es plasma la idea que els 
principals agents migratoris són els homes (52,87% homes enfront de les 
47,13% dones immigrades).  
 
El grup de joves procedents del Marroc és el més gran amb 1807 homes i 
1258 dones. El Senegal i la Xina també tenen molta representació entre els 
joves immigrants de Mataró. En el cas de Senegal, la diferència de gènere 
és més gran: de 546 homes que emigren del seu país, només els segueixen 
98 dones. També tenen un nucli de representació important els immigrants 
procedents de Gàmbia i Mali (sobretot homes). En el cas de Bolívia, 
Argentina, Equador i Colòmbia la proporció d’homes i dones immigrants és 
més equitativa. 

 
 
Font: elaboració del Servei d'Estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró a partir de dades del padró continu 
d'habitants. 

Taula 1.6. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera se gons continent d'origen i per grups d'edat.  
Municipi. 2008 (dades absolutes i percentatges)

UE-15 (-) E Resta E Àfrica  Amèr. N i C  Amèrica S  Àsia i Oceania  
15-19 85 14 638 51 238 93

20-24 156 21 1123 59 350 112 
25-29 217 49 1632 100 636 200 
15-29 458 84 3.393 210 1.224 405 
%15-20 7,93 1,45 58,76 3,64 21,20 7,01 100 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat. 
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1.12. Estat civil dels joves del municipi 
 
Segons dades del 2001, la majoria dels joves de Mataró són solters en les 
tres franges d’edat diferenciades, amb una distància considerable respecte 
el col�lectiu de joves casats.  
 
Aquesta tendència a l’hegemonia de solters segueix la dinàmica general dels 
joves en adquirir graus de compromís diferents als de les generacions 
anteriors, així com la concepció que es té de la parella, fet que provoca que 
els joves no volen casar-se o ho fan més tardanament. 
 
Davant del 82,8% de solters, un 16,15% són joves casats, 0,08% joves 
vidus/es, 0,7% joves separats i 0,23% joves divorciats.   
 
Taula 1.7. Joves de 15 a 29 anys segons estat civil per grups d'edat quinquennals. Municipi. 2001.  
                 
  solters/es casats/des vidus/vídues separats/des divorciats/des      
15-19 6508 60 1 4 2      
20-24 8069 642 7 24 7      
25-29 6373 3384 11 160 49      
15-29 20950 4086 19 188 58 25301    
%15-29 82,80 % 16,15 % 0,08 % 0,74 % 0,23 % 100%    
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.        

 
 
 
 
8. Eix d’Educació 
 
 

2.6 Nivell d’instrucció dels joves del municipi 
 
Pel que fa al nivell d’instrucció dels joves de Mataró, i amb dades del 2001, 
s’observa que el grup més significatiu són els que han estudiat l’ESO, la 
EGB o el Batxillerat elemental (35,71%), seguit dels que tenen estudis de 
primer grau (19,68%) i dels que han estudiat el Batxillerat superior 
(14,13%).  
 
Els joves que han estudiat FP, ja siguin cicles de grau mitjà o superior són 
també un col�lectiu important amb el 14,59%. 
 
Els joves que han estudiat una carrera universitària, ja sigui diplomatura o 
llicenciatura són el 6,32%, i els joves que han seguit amb el doctorat són un 
4,81%. 
 
El 3,60% dels joves de Mataró no tenen estudis i un 1,17% no saben ni 
llegir ni escriure, dades preocupants si es té en compte el context 
estructural, on s’hauria d’haver eradicat l’analfabetisme. A més, aquestes 
dues categories sumen el 4,77% casi el mateix nombre de joves que per 
aquell mateix any han assolit el màxim nivell d’instrucció (estudis de 
doctorat). 
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Taula 2.1. Joves de 15 a 29 anys segons nivell d'instrucció i per grups d'edat. Municipi. 2001. 

  (dades absolutes i percentatges)           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15-19 60 268 2088 2.898 325 111 825 0 0 

20-24 100 271 1405 2.881 782 804 1.547 679 280 

25-29 136 371 1486 3.257 787 881 1202 920 937 

15-29 296 910 4979 9.036 1894 1796 3574 1599 1217 

% 1,17 3,60 19,68 35,71 7,49 7,10 14,13 6,32 4,81 
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Cens 2001. 
Idescat.       100,00 

                    

1 No sap llegir o escriure 4 
ESO, EGB o Batx. 
elemental 7 Batxillerat superior   

2 Sense estudis 5 FP grau mitjà 8 Diplomatura   

3 Primer grau   6 FP grau superior 9 
Llicenciatura i 
doctorat   

 
 
El següent gràfic mostra una comparació del nivell d’instrucció dels joves de 
Mataró i de Catalunya.  
 
S’observa que el nivell d’analfabetisme és superior al municipi que a 
Catalunya, així com també els estudis bàsics. Hi ha més joves a Mataró que 
han cursat el Primer Grau i l’ESO, EGB i Batxillerat elemental. D’altra banda, 
el nombre de joves que han estudiat un cicle de grau mig és més elevat a 
Mataró que a Catalunya, però la xifra disminueix en el cas dels cicles de 
grau superior, on el percentatge a Catalunya és superior.  
 
En canvi, en els estudis superiors, Mataró no segueix la mitja catalana i té 
un percentatge inferior en tots els casos: el Batxillerat superior, la 
diplomatura, llicenciatura i doctorat.  
 
Per tant, es pot afirmar que els nivells d’instrucció de Mataró es troben 
per sota de la mitja catalana, ja que els percentatges més elevats de 
joves del municipi es queden amb una etapa de l’educació bàsica. 
 
Gràfic 2.1. Joves de 15 a 29 anys segons nivell d'instrucció. M unicipi i Catalunya. 2001.   
  (percentatges)                
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          

          
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Cens 
2001. Idescat.         
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La següent taula confirma les conclusions anteriors: un 52,62% dels joves 
de Mataró tenen el nivell d’estudis obligatoris o inferiors mentre que un 
28,77% han seguit cursant estudis postobligatoris però no universitaris i un 
18,61% han obtingut el títol universitari.  
 
En el cas de la comarca, la tendència del nivell d’instrucció es troba entre el 
municipi i Catalunya, superant els percentatges més baixos de Mataró, però 
en un nivell inferior al del conjunt de Catalunya. 
 
Un cop més les xifres contrasten amb els percentatges de Catalunya. 
Mentre que en el cas català, el percentatge d’estudis obligatoris és inferior 
(38,61%), el percentatge d’estudis postobligatoris no universitaris és 
superior (35,18%). Destaca la diferència dels percentatges dels estudis 
universitaris a Mataró (18,61%) i a Catalunya (26,20%). 
 
Taula 2.2. Joves de 25 a 29 anys segons nivell d'instrucció. M unicipi, comarca i Catalunya. 2001. 

                  

    
E. obligatoris o 
inferior   

E. postobl. no 
universitaris   E. universitaris     

    j  % j  % j  %   
Mataró   5250 52,62 2870 28,77 1857 18,61 100,00 

Maresme   13.567 43,25 10.240 32,64 7.564 24,11 100,00 

Catalunya   214.484 38,61 195.433 35,18 145.534 26,20 100,00 
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del 
Cens 2001. Idescat.       

 
Si s’introdueix la variable de sexe en referència al nivell d’instrucció 
s’aprecia que les dones han assolit un major grau de formació ja que 
en els estudis obligatoris o inferiors compten amb un 46,87% respecte del 
58% que tenen els homes i, en els estudis de major envergadura com són 
els estudis postobligatoris no universitaris (30,36%) i els universitaris 
(22,77%) tenen una notable major representació.  
 
El cas més significatiu és en el nivell universitari, on la diferència és més 
gran (del 22,77% femení al 14,72% masculí). Aquesta dada mostra la 
realitat social actual. Per una banda, el fet positiu és que s’evidencien 
alguns canvis estructurals que estan tenint lloc i que fan que les dones 
accedeixin en major mesura que fa uns anys, i igualant les taxes 
masculines, a l’educació superior. I, de l’altra, i com una realitat que denota 
la desigualtat real de gènere encara persistent, el fet que les dones s’han de 
preparar més a l’hora d’assolir una carrera laboral del mateix nivell a la que 
puguin aconseguir els homes amb menys formació. És a dir, que per 
aconseguir la mateixa situació laboral que l’home, la dona s’ha de preparar 
més acadèmicament. 
 
Taula 2.3. Joves de 25 a 29 anys segons nivell d'in strucció i per sexe. Municipi. 2001. 

  (dades absolutes i percentatges)         
                  

    
E. obligatoris o 
inferior   

E. postobl. no 
universitaris E. universitaris     

  j  % j  % j  %   
dones   2260 46,87 1464 30,36 1098 22,77 100,00 

homes   2990 58,00 1406 27,27 759 14,72 100,00 

Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.        
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2.7 Escolarització dels joves 

 
Segons l’Informe de la conjuntura socioeconòmica de Mataró del Gener 
2009, hi ha un augment de la matriculació dels alumnes de l’ESO, el 
batxillerat i dels cicles formatius tal i com ens mostren les taules a 
continuació: 
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Mitjançant les taules 2.4 i 2.5 es pot veure el nombre d’alumnes avaluats 
del segon cicle d’ESO a Mataró, distingint el sector públic del privat. 
 
El primer que crida l’atenció és el nombre d’alumnes avaluats en el sector 
públic, força inferior als avaluats al sector privat. Per tant, a Mataró 
l’educació en centres privats adquireix més importància que el sector públic. 
 
A més, cal tenir en compte una altra dada significativa a l’hora d’aprofundir 
en les desigualtats socials a Mataró. I és que si observem el nombre 
d’alumnes que es graduen anualment en els centres públics i privats sempre 
és major el percentatge de joves que superen l’ESO en els centres privats. 
Normalment aquest fet no confirma que l’educació privada sigui de més 
qualitat sinó que s’hi poden trobar vàries explicacions: les famílies que 
porten els fills a la privada són de classe mitja-alta i per tant, el context 
familiar facilita més condicions per a l’estudi, els joves immigrants, amb 
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majors dificultats objectives i conseqüentment un índex de fracàs escolar 
major,  accedeixen en major percentatge a la pública, etc.  
 
Així doncs, es reafirma que el nombre d’alumnes que superen l’ESO és 
major en el sector privat que en el públic, i que el fracàs escolar al sector 
públic és més elevat que no pas en el privat. L’últim curs (2005-2006) que 
contemplen les taules 2.4 i 2.5, trobem un 21,26% de joves que no superen 
el cicle en el sector públic, al costat d’un 8,88% del sector privat. És un 
contrast important i caldria preguntar-se per què passa. 
 
 

Taula 2.4. 
Avaluació dels alumnes de segon cicle d'ESO dels IE S del municipi. 
Sector públic.  

Sector públic Avaluats 
Graduats en 
ESO 

Certificats 
ens. sec. 

Romanen 
cicle  

Curs (1)   T T % T % T %   

2001/02   611 344 56,30 180 29,46 87 14,24 100,00 

2002/03   617 330 53,48 202 32,74 85 13,78 100,00 

2003/04   616 356 57,79 182 29,55 78 12,66 100,00 

2004/05   575 334 58,09 139 24,17 102 17,74 100,00 

2005/06   508 292 57,48 108 21,26 108 21,26 100,00 
Font:  Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir 
de les dades del Departament d'Educació.                   
(1) els cursos sempre fan referència al curs anterior               

 

Taula 2.5. 
Avaluació dels alumnes de segon cicle d'ESO dels IE S del municipi. 
Sector privat.  

Sector privat   Avaluats 
Graduats en 
ESO 

Certificats 
ens. sec. 

Romanen 
cicle  

Curs (1)    T % T % T %   

2001/02   776 571 73,58 122 15,72 83 10,70 100,00 

2002/03   791 590 74,59 116 14,66 85 10,75 100,00 

2003/04   772 582 75,39 123 15,93 67 8,68 100,00 

2004/05   753 610 81,01 87 11,55 56 7,44 100,00 

2005/06   642 547 85,20 57 8,88 38 5,92 100,00 
Font:  Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir 
de les dades del  Departament d'Educació.                   
(1) els cursos sempre fan referència al curs anterior               

 
Donada la importància que adquireix la immigració en l’educació a Mataró 
s’han introduït les taules 2.6 i 2.7, que permeten distingir l’origen dels 
immigrants que van al sector públic i privat. En el curs 2005/06 al sector 
públic hi havia 412 alumnes estrangers d’un total de 2.203. En canvi, en el 
sector privat el nombre d’alumnes immigrants és només de 205 d’un total 
superior, 2.890. A més cal tenir en compte l’origen dels immigrants. A la 
pública, la majoria d’alumnes estrangers provenen del Magrib, Amèrica 
Central i del Sud i de la resta d’Àfrica. La privada, segueix el mateix ordre 
d’orígens però en nivells més baixos i el nombre d’alumnes de la UE és 
major. 
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La taula següent mostra la distribució de la matrícula dels universitaris 
residents a Mataró el curs 2005/06. En el rànquing de matrícules a estudis 
universitaris hi trobem Dret en primer lloc, seguit de la carrera d’ADE i de 
Psicologia. 
 
Distribució de la matricula dels universitaris residents a Mataró 
 

Font: elaboració a partir de dades del Departament d'educació. Servei d'Estudis i Planificació 

 
 
 
 
 

Alumnes estrangers matriculats a l'ESO segons zona d'origen. Sector públic.

Unió Resta Magrib Resta Amèrica Amèrica Àsia i Total Total
Curs (1) 

Europea d'Europa de l'Àfrica del Nord Central i del SudOceania estrangers alumnes

2001/02 3 4 123 11          - 31 3 175 2.195 
2002/03 5 4 127 13          - 30 3 182 2.142 
2003/04 9 9 134 12 1 70 10 245 2.171 
2004/05 11 11 145 24 - 82 32 305 2.205 
2005/06 9 13 176 48 1 137 28 412 2.203 
Font:  Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament d'Educació. 
(1)  els cursos sempre fan referència al curs anterior 

Taula 2.7. Alumnes estrangers matriculats a l'ESO se gons zona d'origen. Sector privat.

Unió Resta Magrib Resta Amèrica Amèrica Àsia i Total Total
Curs (1) 

Europea d'Europa de l'Àfrica del Nord Central i del SudOceania estrangers alumnes

2001/02 9 4 43 6          - 13 4 79 3093 
2002/03 13 6 62 6          - 14 8 109 3045 
2003/04 10 5 91 13          - 31 19 169 3007 
2004/05 7 1 87 13 - 39 19 166 2900 
2005/06 11 8 106 16 - 46 18 205 2890 
Font:  Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament d'Educació. 
(1)  els cursos sempre fan referència al curs anterior 
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2.8 Mobilitat educativa dels joves  

 
La majoria de joves de Mataró que es desplacen per motius educatius a 
d’altres municipis ho fan a Barcelona seguit de Cerdanyola del Vallès, 
segurament motivats per anar a estudiar a la Universitat (UB, UPC, UPF i 
UAB). 
 
Les següents destinacions a l’hora d’anar estudiar és a la resta de l’Estat 
(possiblement a través del programa Sèneca) i a l’estranger (possiblement 
a través del programa Erasmus). 
 
Altres municipis del voltant on els joves de Mataró van a estudiar són 
Badalona, Girona (possiblement també per motius universitaris, UdG), el 
Masnou, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, l’Hospitalet de Llobregat i 
Terrassa. 
 
Per tant, observem que és possible que la majoria de joves de Mataró que 
es desplacin per motius d’estudi ho facin per accedir a la Universitat. 
 
 
 
 

Taula 2.8. 
Deu primers municipis (1) on es desplacen als joves de 15 a 29 anys 
del municipi per  

  motius educatius. 2001.    (dades absolutes)     
                  

Municipi d'origen Municipi destí 
Num. joves que s'hi 
desplaça     

Mataró   Barcelona     1235       
Mataró   Cerdanyola del Vallès   140       
Mataró   Resta de l’Estat   59       
Mataró   A l’estranger   49       
Mataró   Badalona     48       
Mataró   Girona     38       
Mataró   Masnou, el   32       
Mataró   Sant Cugat del Vallès   23       
Mataró   Sabadell     19       
Mataró   Hospitalet de Llobregat, l'   19       
Mataró   Terrassa     19       
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir 
de les dades del Cens 2001. Idescat.                 

 
 
El gràfic 94 permet veure la mobilitat per raons d’educació dels joves de 
Mataró el curs 2001-2002. 
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2.9 Educació no formal al municipi 
 
La taula següent mostra el nombre d’alumnes matriculats a l’Escola Oficial 
d’Idiomes de Mataró el curs 2008/09. L’oferta educativa no formal d’idiomes 
que ofereix compta amb un total de 1.011 alumnes entre els diferents 
cursos. Pel que fa als idiomes que estudien els joves, l’anglès es situa en 
primer lloc, seguit del francès i de l’alemany. 
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2.10 Ús de noves tecnologies 
 

Respecte l’ús de les noves tecnologies i els joves, s’observen resultats 
interessants que podrien fer reflexionar sobre la dependència que estan 
adquirint al voltant dels ordinadors i l’ús abusiu d’Internet.  
 
Dels joves emancipats (de 15 a 34 anys), un 94,4% disposa d’ordinador a 
casa seva. D’aquests que tenen ordinador propi, un 87,6% tenen connexió 
a Internet a casa seva. 
 
Si s’observen els usos que fan d’aquestes tecnologies, s’aprecia que un 
94,3% són habituals en utilitzar l’ordinador i un 88,7% utilitzen Internet 
habitualment. 
 

 
 
A continuació, el gràfic 10 mostra la distribució dels usos d’Internet a 
Mataró per intervals d’edat l’any 2007.  S’observa que hi ha una correlació 
força significativa entre edat i ús d’Internet, ja que els més grans no 
l’utilitzen gairebé mai i els més joves molt. Per tant, es pot formular la 
hipòtesi: com més jove, més ús es fa d’Internet.  
 

 
 
El següent gràfic permet analitzar els usuaris d’Internet per sexe i per edat 
a Mataró l’any 2007.  
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S’observa que els homes en totes les franges d’edat utilitzen més 
Internet que les dones, però la diferència es va fent més gran a mesura 
que l’edat augmenta. En la franja d’edat de majors de 64 anys, un 33% 
dels homes utilitzen Internet, mentre que en el cas de les dones no arriben 
al 10%. 
 

 
 

La taula 4 permet diferenciar els usos que fan els joves d’Internet a Mataró 
l’any 2007. 
 
S’observa que el principal ús és el de la comunicació i oci: correu electrònic 
(96%), oci (87,8%) i xats, converses i fòrums (69,6%). La informació té el 
quart servei més important en quant els usos dels joves, ja que la TV, 
ràdio, diaris i revistes arriben al el 61,7%, la cerca d’informació a les 
administracions té el 53,6% i la cerca de serveis de turisme el 43,9%. 
 
Un 34,1% dels joves utilitzen Internet per a la compra venda de béns i 
serveis, mentre que un 31,4% l’utilitzen per a cursos i estudis a distància. 
Un 17,5% fan servir Internet per a realitzar trucades a llarga distància a 
través d’Internet a un cost més petit i un 15,8% utilitzen Internet com a 
banca electrònica i per a realitzar activitats financeres. 
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A través del gràfic 15 es pot saber els usos que fan els joves de Mataró del 
telèfon mòbil l’any 2007. 
 
El principal ús és rebre i fer trucades (98,6%), seguit del d’enviar missatges 
SMS (63,1%) i del d’enviar missatges MMS (12,4%).  
 
Un 6,1% dels joves utilitzen el mòbil per descarregar logos i tons, mentre 
que un 4,5% fa servir el mòbil per navegar per Internet. Un 3,7% l’utilitza 
per enviar i rebre correus electrònics. 
 

 
 
 

9. Eix de Treball 
 
En aquest eix de treball s’amplia la franja d’edat considerada anteriorment 
del col�lectiu de joves fins als 34 anys amb l’objectiu de poder explicar 
millor les trajectòries dels joves i l’evolució que tenen en la transició de 
l’escola al treball ja que aquesta transició s’ha endarrerit molt en les últimes 
dècades. Per tant, per visualitzar millor aquest procés es considera oportú 
allargar la franja d’edat estudiada (així ho fa, per exemple, el Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya) amb la finalitat de poder definir millor cap a on 
van els itineraris i, si s’escau, realitzar actuacions en aquest àmbit. 
 
Les dades amb què es compta són del 2001 majoritàriament, ja que no se 
n’han pogut aconseguir de la conjuntura actual. Per solucionar aquest biaix 
temporal, s’ha introduït hipòtesis que segueixen la tendència de les dades 
del 2001 o s’han replantejat seguint la dinàmica dels joves del territori 
català, utilitzant l’Enquesta de la Joventut de Catalunya del 2007. També 
s’ha utilitzat l’Informe de la conjuntura socioeconòmica de Mataró de l’any 
2008, publicat l’any 2009, destriant les dades que tractaven sobre joventut.  
 
En termes generals, les dades del mercat de treball de Mataró a mitjans del 
2008 són poc favorables: l’atur registrat a la ciutat augmenta un 25% 
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i el nombre total de persones sense feina se situa en 7.260. La taxa 
d’atur registrat supera el llindar del 10% de la població activa estimada. La 
contractació acumulada entre juliol del 2007 i juny del 2008 arriba a les 
34.249 comunicacions, xifra que representa un descens del 6,2% respecte 
del mateix període del 2007. (Informe de la conjuntura socioeconòmica de 
Mataró, gener 2008, pàg. 145) 
 
 

9.1. Situació laboral dels joves 
 
Segons les dades del 2001, a la taula 3.1 s’hi reflexa la situació laboral dels 
joves de Mataró en dades absolutes. Es diferencia entre població activa, 
com aquelles persones de 16 anys i més, que tenen ocupació o estan 
disponibles per entrar al mercat de treball; i la població no activa, entesa 
com aquelles persones de 16 anys i més que no treballen ni busquen 
ocupació. D’aquesta manera, dins la població activa s’hi troben els ocupats i 
els desocupats. Aquests últims poden ser de dos tipus, els que busquen 
ocupació per primera vegada, i aquells que han estat treballant ja algun 
cop. Pel què fa a la població no activa, s’hi poden trobar estudiants, jubilats 
o pensionistes, incapacitats, feines de la llar, etc.  
 
Així doncs, la taula ens mostra que la majoria de joves de 15 a 29 anys es 
trobaven en situació activa l’any 2001, diferenciant entre una ampla majoria 
de 14.765 joves treballadors enfront de 2.834 joves desocupats.  
 
Dins de la categoria de no actius es situa la major part dels joves en 
situació d’estudiar (6.025) enfront dels 1682 que es dedicava a les feines de 
la llar o altres situacions. 
 
Si es centra l’atenció en les franges d’edat s’observa que els joves de 15 a 
24 anys és més freqüent que estudiïn i els joves de 25 a 34 anys es troben 
en situació de treballar majoritàriament, ja que segueixen trajectòries 
formatives itinerants de l’escola al món laboral (a mesura que guanya 
pes el col�lectiu de joves adults al món laboral, perd pes la mateixa 
franja d’edat en el terreny de la formació). 
 
A Mataró hi ha un total de 17.599 joves actius de 15 a 29 anys, així com un 
total de 7.702 joves inactius de 15 a 29 anys. 
 
Taula 3.1. Població de 15 a 34 anys segons la situa ció laboral per grups d'edat quinquennals.   
  Municipi. 2001. (dades absolutes)        
    ACTIUS     NO ACTIUS   

    desocupats         

  ocupats desoc.1a ocp. desocp. ocp. anterior estudia feines llar 
altr. 

situacions 

15-19 1640 362 311 3.966 80 216 

20-24 5.451 276 803 1.712 221 286 

25-29 7.674 156 926 347 492 382 

30-34 7.137 115 808 94 872 371 

15-29 14.765 794 2.040 6.025 793 884 
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Cens 
2001. Idescat.       
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Els gràfics 3.1 i 3.2 permeten analitzar l’evolució de la població de 15 a 34 
anys segons la situació laboral i per grups d’edat a Mataró de l’any 1996 
fins el 2001. 
 
Tot i que l’evolució no va variar gaire en aquells quatre anys, s’observen 
petits canvis en el període de 2001 respecte el 1996. El percentatge 
d’ocupats en les franges d’edat de 20 a 34 anys augmenta respecte del 
1996 i disminueix la desocupació provinent d’una altra ocupació anterior. El 
principal canvi és que l’ocupació augmenta en el col�lectiu jove en detriment 
dels desocupats, però no es produeixen grans canvis en els joves no actius. 
 
Tenint en compte l’Enquesta de la Joventut de Catalunya de l’any 2007, 
s’observa que la situació laboral dels joves catalans és estable, ja que un 
38,4% dels joves catalans estan ocupats i un 20,9% estan en posició de 
semiocupats, és a dir, treballadors sense contracte, a temps parcial o que 
fan feines d’acompanyament. D’altra banda, només un 3,3% dels joves 
enquestats estan aturats i un 36,4% es troba en situació inactiva.  
 
D’aquesta situació d’àmbit nacional català, es pot formular una hipòtesi cap 
al municipi on predominen els ocupats, malgrat que la taxa d’activitat es 
redueixi, ja que molts joves passen a ser inactius.  
 
Gràfic 3.1. Població de 15 a 34 anys segons Gràfic 3 .2. Població de 15 a 34 anys segons

situació laboral i per grups d'edat. Municipi. situa ció laboral i per grups d'edat. Municipi.

2001. (percentatges) 1996. (percentatges)

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del 

Cens 2001. Idescat.
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Tornant al període conjuntural del 2001, la següent taula (3.2) permet 
desglossar les dades de la situació laboral dels joves en termes de gènere.  
 
En la població jove activa trobem que el nombre d’ocupats és notablement 
superior en el cas dels homes, per tant trobem més homes que dones 
inserits en el món laboral. En canvi, pel que fa als i a les desocupades, les 
xifres són similars en ambdós gèneres. Aquesta tendència és habitual al 
conjunt de Catalunya i s’explica per les encara desigualtats de gènere 
existents que comporten una menor incorporació de la dona al mercat de 
treball i, a més, un major atur femení. 
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Tal i com s’ha esmentat abans, el nombre de dones que estudien és 
superior al d’homes, però amb una diferència relativament petita. Les 
diferències de gènere més significatives es donen a la Universitat. En canvi 
la quantitat de dones que es dediquen a fer de mestresses de casa (736) en 
comparació amb el nombre d’homes (57) és una diferència realment 
significativa que evidencia, un cop més, les profundes desigualtats socials 
existents en matèria de gènere. 
 
Taula 3.2. Joves de 15 a 29 anys segons situació laboral per s exe. Municipi. 2001.   
  (dades absolutes)         
              
    ACTIUS     NO ACTIUS   

    Desocupats         

  ocupats desoc.1a ocp. desocp. ocp. anterior estudia feines llar 
altr. 

situacions 

dones 6.601  388 983 3.186 736 426 

homes 8.164  406 1057 2.839 57 458 

total 14.765 794 2040 6.025 793 884 
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Cens 
2001. Idescat.       

 
 
 

9.2. Activitat dels joves del municipi, Comarca i Catalunya 
 
La taxa d’activitat, és a dir, la relació que s’estableix entre la població activa 
en edat legal de treballar i la població total d’aquesta mateixa edat, és 
creixent. S’ha passat d’un 65,06% l’any 1996 a un 72,93% l’any 2001. La 
taxa d’activitat del Maresme i Catalunya també és creixent però no arriba 
l’elevat nivell de Mataró. 
 

Taula 3.3. 
Taxa d'activitat dels joves de 16 a 29 anys. Munici pi, 
comarca i Catalunya. 1996 i 2001. 

    1996 2001       
Mataró   65,06 72,93       
Maresme   61,28 68,82       
Catalunya   61,15 69,70       
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996, Cens 2001. Idescat.       

 
Hipotèticament es pot establir una tendència a la baixa de la taxa d’activitat 
dels joves en els últims anys, malgrat que del 1996 al 2001 la taxa fos 
positiva. La hipòtesi de treball es basa en què a causa de l’atur i que hi ha 
menys joves ocupats, aquests busquen reinserir-se en la seva formació 
professional per tal de tenir més oportunitats en un futur. Aquesta és una 
dinàmica que s’estableix en períodes de crisi com el que estem vivint. 
 

9.3. Ocupació dels joves del municipi 
 
La taxa d’ocupació dels joves, és a dir, la relació entre la població jove 
ocupada i la població jove potencialment activa, experimenta un creixement 
positiu en el període 1996/2001, passant d’un 40,93% l’any 1996 a un 
61,19% el 2001. Aquest increment de joves que entren al mercat laboral és 
bastant significatiu perquè la xifra augmenta notablement amb només cinc 
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anys, més que no pas l’augment que pateix el Maresme, tot i que està en la 
mateixa línia. 
 
En canvi, en el cas de Catalunya la taxa d’ocupació pateix un decreixement 
ja que del 71,52% dels joves que estaven ocupats l’any 1996, la taxa es 
redueix a un 60,44% l’any 2001, fet que l’equipara amb les taxes 
d’ocupació del Maresme i de Mataró. 
 

Taula 3.4. 
Taxa d'ocupació dels joves de 16 a 29 anys. Municip i, 
comarca i Catalunya. 1996 i 2001. 

    1996 2001       
Mataró   40,93 61,19       
Maresme   41,93 58,68       
Catalunya   71,52 60,44       
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996, Cens 2001. Idescat.       

 
No és difícil fer una hipòtesi sobre la taxa d’ocupació actual, ja que el 
període de crisi comporta que molts joves es trobin desocupats actualment. 
Si més no, el percentatge de joves ocupats és probable que sigui inferior 
actualment, a Mataró i a la resta del territori. 
 
En la taula 3.5 es llegeixen les dades referents als joves de 16 a 29 anys 
ocupats segons les branques d’activitat i tenint en compte la variable del 
sexe, l’any 2001. 
 
La branca d’activitats que compta amb més presència juvenil a Mataró és la 
indústria manufacturera, el comerç i la reparació, la construcció i les 
immobiliàries i els lloguers. La següent branca d’activitat majoritària per a 
joves és la sanitat i els serveis socials.  
 
Si desglossem aquesta informació per raó de gènere, s’observa que els 
homes predominen en les indústries manufactureres, la construcció i el 
comerç i la reparació, mentre que les dones ho fan a la branca de les 
indústries manufactureres, el comerç i la reparació i sanitat i serveis socials. 
Malgrat que les dues primeres activitats són comunes i no hi ha una variació 
en matèria de gènere (malgrat que els homes són més nombrosos en totes 
les branques perquè hi ha més ocupació masculina), s’aprecia que en la 
tercera activitat l’home es dedica a la construcció i la dona a la sanitat i els 
serveis socials. Aquest repartiment de tasques segueix el patró social 
establert en què les dones assumeixen el rol de cuidadores, assistencials i 
servils per a la societat. 
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Taula.3.5. 
Joves de 16 a 29 anys ocupats segons branques d'act ivitat per sexe. 
Municipi. 2001. 

  (dades absolutes)         
      homes dones total   
Agricultura i ramaderia   154 47 201   
Pesca     6 1 7   
Indústries extractives     0 1 1   
Indústries manufactureres   2583 1884 4467   
Electricitat, gas i aigua   65 23 88   
Construcció     1713 119 1832   
Comerç i reparació   1270 1631 2901   
Hostaleria     436 316 752   
Transport i comunicació   505 199 704   
Mediació financera   128 167 295   
Immobiliàries, lloguers   607 535 1142   
Adm. pública, defensa i SS   199 192 391   
Educació     131 335 466   
Sanitat i serveis socials   158 611 769   
Altres serveis     174 403 577   
Personal domèstic   24 127 151   
Organismes extraterritorials   0 0 0   
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.     

 
Pel que fa a l’estatus que tenen els treballadors joves de Mataró s’observa 
que l’any 2001, la majoria són assalariats que compten amb un sou fix 
(51,40%), seguits d’aquells que reben un salari eventual pel seu treball 
temporal (40,38%). Per últim, només un 7,62% dels joves compten amb 
una empresa pròpia, situació força normal en els joves ja que encara no 
han tingut temps d’obtenir el suficient bagatge i capital per tal d’emprendre 
un negoci pel seu compte. És de suposar que aquest 7,53% prové de joves 
amb una situació econòmica favorable i que compta amb un capital inicial 
per engegar una empresa amb totes les despeses que comporta. 
 
Segons la relació que tenen els joves de Catalunya amb els mitjans de 
producció (assalariats o autònoms), l'any 2007 hi ha un 88,7% dels joves 
que tenen un treball assalariat i per tant, és àmpliament majoritari. Val a 
dir que a Catalunya es segueix una tendència on els homes s'autoocupen 
més que no pas les dones. Seguint aquesta dinàmica i tenint  en compte la 
situació de la que parteixen els joves de Mataró, es podria generalitzar i 
apostar per l'afirmació que el nombre d'assalariats al municipi és superior al 
de joves autònoms. 
 
 
Taula 3.6. Joves de 16 a 29 anys segons situació professional.  Municipi. 2001.   
  (dades absolutes i percentatges)       

   
Empr. 
compte propi 

Assal. 
fixos 

Assal. 
eventuals 

Altres 
situacions   

  nombre joves 1123 7.579 5.954 88   
  % 7,62 51,40 40,38 0,60 100,00 

  Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.     
 
Fixem-nos ara en els joves ocupats segons la seva professió i per grups 
d’edat per dades absolutes, l'any 2001.  Des d’una òptica general, els joves 



 88

de 16 a 29 anys són artesans i treballadors qualificats en la indústria i la 
construcció (2.934 joves), seguit de treballadors de serveis i venedors de 
comerç (2.821 joves) i operadors d’instal�lacions de màquines i muntatge 
(2.169 joves). Les següents professions que compten amb un nombre 
elevat de joves són empleats administratius (1.767 joves), tècnics i 
professionals de suport (1.737 joves) i treballadors no qualificats (1.537 
joves). Com veiem hi ha joves ben situats professionalment, però també hi 
ha un grup de joves elevat que podria millorar la seva situació laboral. 
 
Si es desglossa aquesta informació per franges d’edat, s’observa que les 
professions més qualificades es troben en les franges d’edat més altes i al 
contrari, les menys qualificades estan ocupades pels joves que no estan tan 
formats o no tenen tanta experiència, malgrat que les xifres sempre són 
més elevades en les franges d’edat més alta (perquè alguns joves 
s’incorporen més tard al mercat de treball) 
 

Taula 3.7. 
Joves de 16 a 29 anys ocupats segons professió per grups d'edat. 
Municipi. 2001. 

  (dades absolutes)       
      16-19 20-24 25-29 16-29 

Personal directiu   28 130 376 534 

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 11 289 799 1099 

Tècnics i professionals de suport 83 539 1115 1737 

Empleats administratius   169 661 937 1767 

Treballadors de serveis i venedors comerç 399 1205 1217 2821 

Treballadors qualificats agr. i pesc. 13 45 67 125 

Artesans i treballadors qualificats ind. i construc. 431 1111 1392 2934 

Operadors instal·lacions, maqun. i muntatge 250 824 1095 2169 

Treballadors no qualificats   232 636 669 1537 

Forces armades   3 11 7 21 

Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.   
 
 
 
9.4. L’Atur juvenil 

 
La taxa d’atur dels joves de Mataró ha disminuït de l’any 1996 al 2001, 
passant d’un 24,13% a un 11,74%, seguint la mateixa tendència a la baixa 
que en el cas comarcal i de Catalunya. 
 

Taula 3.8. 
Taxa d'atur dels joves de 16 a 29 anys. Municipi, c omarca i 
Catalunya. 1996 i 2001. 

    1996 2001       
Mataró   24,13 11,74       
Maresme   19,36 10,14       
Catalunya   17,42 9,26       
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996, Cens 2001. Idescat.       

 
L’evolució de l’atur registrat dels joves de 16 a 29 anys a Mataró augmenta 
progressivament des de l’any 2001 fins al 2003, on trobem el nivell d’atur 
més elevat i disminueix l’any 2007. Aquesta tendència és estranya si es té 
en compte el context de crisi de l’economia, on l’atur juvenil augmenta dia a 
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dia. De fet, en  comprovar l’evolució que ha fet l’atur juvenil des del 2007 al 
2008, i és provable que hagi augmentat. 
 
 
Taula 3.9. Evolució de l'atur registrat dels joves de 16 a 29 anys, en els darrers 4 anys. Municipi.  

  (dades absolutes)         
 2001 2002 2003 2007     
homes 359 501 697 490     
dones 434 477 701 598     
total 793  978 1398 1088     
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Departament de Treball. Idescat.     

 
Les següents taules mostren l’atur registrat a Mataró distribuït per diferents 
categories, en el període 2007-2008, i efectivament, constaten que l’atur 
augmenta, sobretot a partir del desembre del 2007. La franja d’edat més 
afectada és la que està entre 25 i 44 anys (tot i que un gran nombre 
d’inclosos aquí ja no són joves). La franja d’edat dels 16 als 25 anys també 
augmenta, tot i que no tan numèricament, però sí respecte l’any anterior en 
les mateixes dates. El sector més afectat i on es registra més atur en 
aquest període són els serveis i la indústria, així com també la 
construcció. Es produeixen més augments d’aturats en els 
col�lectius socials que tenen estudis secundaris, així com també el 
nombre d’aturades és major que el d’aturats. 
 
La segona taula mostra l’increment que hi ha hagut respecte l’any anterior, 
i també s’observa que on es produeixenen els canvis més significatius és a 
partir del desembre del 2007. 
 

 
 
Segons dades de l’últim estudi de l’Observatori del Mercat de Treball realitzat 
per l’Ajuntament de Mataró, s’observa que l’atur registrat dels joves menors 
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de 25 anys pateix un increment del 79,39% des del març del 2008 al març 
del 2009. L’impacte econòmic que té l’augment de l’atur en l’economia juvenil 
és greu ja que en un any ha augmentat considerablement, passant a tenir 
1.123 joves registrats en la situació d’atur el març del 2009, amb els 626 
joves registrats en atur el març del 2008.  
 
La situació empitjora pel grup de població de 25 a 44 anys, on l’increment 
d’atur registrat en el mateix període de temps és del 84,90%.  
 
 

 
 
També es poden veure els mateixos efectes en el gràfic 97, on l’increment 
dels aturats registrats augmenta considerablement, sobretot en els joves de 
16 a 25 anys. 
 
La gràfica 93 permet fer una comparació de l’evolució de l’atur registrat i s’hi 
pot llegir que en els quatre casos (Mataró, Maresme, província de Barcelona i 
Catalunya) la tendència és creixent, fins i tot en el cas de Mataró i el 
Maresme la tendència encara és més inclinada.  
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9.5. Contractació laboral dels joves 
 
El gràfic 86 permet veure l’evolució de la contractació a Mataró i al Maresme 
i es confirmen les dades esmentades anteriorment de l’atur: la tendència de 
la contractació és manté constant fins al 2007 i a partir del 2008, s’inicia 
una davallada, amb una previsió futura descendent. 
 

 
 
La taula següent aporta més detalls sobre la contractació a Mataró en el 
període del segon trimestre del 2006 al segon trimestre del 2008. Per grups 
d’edat, s’observa que els joves més afectats en la davallada de la 
contractació i, per tant, en la situació d’aturats, són els de 20 a 29 
anys, sobretot en el tipus de contracte indeterminats, que han disminuït 
molt.  
 
El sector que ha passat a contractar menys població és el de la Construcció i  
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la Indústria, així com també el de Serveis, tan al municipi com al Maresme, 
que segueix en tots els casos la tendència de Mataró. 
 

 
 
Segons dades de l’últim estudi de l’Observatori del Mercat de Treball 
realitzat per l’Ajuntament de Mataró la contractació en els joves menors de 
25 anys disminueix un 26,21% des del març del 2008 al març del 2009, 
passant d’haver-hi 660 joves contractats l’any 2008 a haver-n’hi 487 l’any 
2009. 
 
La situació es manté més estable pel grup de població de 25 a 44 anys, on 
la contractació es redueix un 3,23%. 
 
El gràfic 88 permet veure la proporció de contractats desglossat per edats, 
en els trimestres del 2006 al 2008. Observem que el grup d’edat més 
perjudicat per la davallada de contractació és el de 30 a 44 anys, dada que 
no afecta als joves. En el cas dels joves, la contractació disminueix més en 
la franja dels 20 a 24 anys, igual que en el cas de la comarca.  
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L’evolució dels contractes registrats en els joves de 16 a 29 anys en els 
darrers anys la mostra la següent gràfica, en la qual es pot observar que 
experimenta un descens considerable. 
 
Gràfic 3.3. Evolució dels contractes registrats en joves de 16 a 29 anys en els darrers cinc anys   
 
     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Departament de Treball i 
Indústria. Observatori del treball.   

 
Tal i com s’ha posat de relleu amb anterioritat, existeixen diferents tipus de 
contractes. Distingim entre contractes indefinits i contractes temporals. Els 
primers impliquen una major seguretat laboral, mentre que els temporals 
indiquen major precarietat. 
 
El gràfic 3.4 mostra l’evolució dels contractes indefinits registrats en joves 
de 16 a 34 anys i en el 3.5, l’evolució de tipus de contracte temporal, per 
tal de poder-ne comparar els diferents cursos. S’observa que els indefinits 
són majoritaris pel grup d’edat de 25 a 29 anys i minoritaris pels joves de 
16 a 19 anys i es veu com la seva tendència és a la baixa en totes les 
edats, tal i com passa també en l’evolució dels contractes temporals. La 
diferència bàsica entre uns i altres és que la franja d’edat majoritària en els 
contractes temporals és la de 20 a 24 anys i la minoritària la dels joves de 
16 a 19 anys, amb una dinàmica similar (però que es manté) de joves de 
30 a 34 anys. 
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Gràfic 3.4. Evolució dels contractes indefinits   Gràfic 3.5. Evolució dels contractes    

registrats en joves de 16 a 34 anys segons tipus, temporals  registrats en joves 16 a 34 anys  

per grups d'edat. Municipi.   
segons tipus, per grups d'edat. 
Municipi.  

 
         (dades absolutes)   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
              
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del 
Departament  

Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les 
dades del 

de Treball i Indústria. Observatori del Treball.   Departament  de Treball i Indústria. Observatori del Treball. 

 
Una característica que diferencia el mercat laboral espanyol de la resta 
d’economies de la UE és l’elevada taxa de temporalitat dels treballadors 
espanyols, és a dir, el grau de precarietat en l’estabilitat laboral està  
situada com la més alta dels vint-i-set països que formen part de la UE, 
amb el 29,4% de treballadors amb contractes temporals al segon trimestre 
del 2008. Els joves encara pateixen més aquest efecte i són el col�lectiu 
més marcat per la temporalitat dels seus contractes.  

 
 
 
9.6. Mobilitat laboral juvenil 

 
La taula 3.6 permet analitzar els desplaçaments que realitzen els joves de 
Mataró per motius laborals, l'any 2001. Veiem que la primera destinació és, 
amb diferència, Barcelona capital. Argentona es troba en la segona 
destinació on van a treballar els joves, seguit de Cabrera de Mar i Vilassar 
de Mar. Totes elles, poblacions veïnes de Mataró.  En cinquena opció els 
joves van a treballar a Granollers i després a Badalona. 
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Taula 3.6. Deu primers municipis on es desplacen els joves de 16 a 29 anys del municipi  

  per motius laborals. 2001.  (dades absolutes)     
              

Municipi d'origen Municipi destí 
N. joves que s'hi 
desplaça   

Mataró   Barcelona   1037     
Mataró   Argentona   489     
Mataró   Cabrera de Mar   394     
Mataró   Vilassar de Mar 231     
Mataró   Granollers   206     
Mataró   Badalona   156     
Mataró   Dosrius   140     
Mataró   Premià de Mar   136     
Mataró   Sant Andreu de Llavaneres 133     
Mataró   Vilassar de Dalt 112     
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.       

 
 

3.7  Sinistralitat laboral 
 
La taula 82 mostra la distribució dels accidents laborals, així com també 
l’índex de sinistralitat laboral per trams d’edat a Mataró l’any 2007. 
 
Així doncs, s’observa que dels accidents lleus, la franja d’edat que en surt 
més perjudicada és la dels 25 a 34 anys (33,51%), mentre que dels 
accidents greus els joves de 20 a 25 anys són els que en pateixen més 
(29,41%). No s’han produït accidents mortals en la població jove de Mataró 
durant l’any 2007. 
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10. Eix d’Habitatge 
 

10.1. Emancipació dels joves del municipi 
 
En aquest apartat s’analitza la situació dels joves del municipi respecte si 
encara viuen a les llars d’origen o si ja s’han emancipat. Es diferencia entre 
els joves que encara viuen a la llar d'origen i, els emancipats, que viuen en 
parella i els que viuen en altres situacions (ja sigui compartint amb amics, 
pisos d'estudiants...). 
 
En el cas de Mataró, un 46,34% dels joves no s’han emancipat i un 
53,66% sí. 
Taula 4.1. Població de 20 a 34 anys segons si està emancipada (tipus de llar de residència).  

 Municipi. 2001. (dades absolutes i percentatges)       

    
No 
emancipats     Emancipats          

    
Viu a la llar 
d'origen Viu en parella  

Altres 
situacions  total        

    j % j % j % j %     
20-24   6809 77,83 944 10,79 996 11,38 1940 22,17 100,00   
25-29   4409 44,19 3987 39,96 1581 15,85 5568 55,81 100,00   
30-34   1814 19,30 6011 63,97 1572 16,73 7583 80,70 100,00   
20-34   13032 46,34 10942 38,91 4149 14,75 15091 53,66 100,00   

Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.             
 
 
Gairebé la meitat dels joves d’entre 25 i 29 anys que encara no s'han pogut 
emancipar per diferents causes. Els alts preus del mercat immobiliari sumat 
a les condicions de precarietat laboral que pateixen els joves no són les 
condicions adequades perquè el jovent s’emancipi així que vulgui.  
 
Aquest fet, provoca que l’estada a la llar d’origen s’allargui fins a edats 
avançades (amb les conseqüències que això planteja com l’allargament de 
l’escolaritat, la redefinició de relacions en la llar familiar, etc.) i contrasta 
amb l’evolució històrica de l’edat d’emancipació, ja que el fet que un 
44,19% dels joves d’entre 25 i 29 anys encara no s’hagin emancipat descriu 
una situació que no havia existit mai.  
 
El gràfic 4.1 mostra la població de 20 a 34 anys de Mataró segons si està 
emancipada (2) o no (1). 
 
Gràfic 4.1. Població de 20 a 34 anys segons si està  emancipada. Municipi. 2001. (percentatges)  
 
            
           
           
           
           
           
           
           
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.      
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La taula 4.2 mostra l’evolució de la població de 20 a 34 anys emancipada i 
per grups d’edat a Mataró, en els anys 1996 i 2001. 
 
S’observa que l’evolució dels emancipats és positiva i els joves passen d’un 
50,70% l’any 1996 a un 53,66% d’assoliment d’emancipació l’any 2001. 
Aquest fet és positiu, malgrat que en cinc anys tampoc ha augmentat 
considerablement el percentatge de joves que poden emancipar-se.  
 
D’altra banda, pel que fa a les diferents situacions d’emancipació s’observa 
que els joves passen d’un 6,47% d’emancipació en altres situacions 
(compartint pis...) l’any 1996 a un 14,75% el 2001. L’augment és prou 
important com per merèixer-li l’atenció, i ens indica com els joves han 
hagut d’explorar altres vies per tal d’aconseguir el seu objectiu: 
l’emancipació. Així doncs, també s’observa que el percentatge de joves que 
optaven per viure en parella ha disminuït amb els anys. 
 
Pel que fa a les franges d’edat, s’observa que segueixen una correlació 
lògica: els no emancipats disminueixen com més edat tenen els joves, i al 
revés, els emancipats augmenten el seu pes com més edat tenen els joves. 
 

Taula 4.2.  Evolució de la població de 20 a 34 anys  emancipada per grups d'edat. Municipi. 1996 i 2001 . 
  (percentatges)                      

    No emancipats     Emancipats            

    
Viu a la llar 
d'origen Viu en parella  

Altres 
situacions  total          

    1996 2001 1996 2001 1996 2001 1996 2001       

20-24   85,38 77,83 10,68 10,79 3,94 11,38 14,62 22,17 100,00     

25-29   42,31 44,19 50,22 39,96 7,47 15,85 57,69 55,81 100,00     

30-34   17,62 19,30 74,24 63,97 8,14 16,73 82,38 80,70 100,00     

20-34   49,30 46,34 44,23 38,91 6,47 14,75 50,70 53,66 100,00     

Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades  de l'Estadística de Població 1996, Cens 2001. Idescat.       
 
 
10.2. Règim de tinença dels joves del municipi 

 
La taula 4.3 permet veure com està emancipada la població jove de Mataró, 
és a dir, si compta amb una propietat o si bé ha de fer ús de l'opció del 
lloguer. També permet comparar-ho amb l'opció que trien els joves en els 
altres nivells territorials, la comarca i Catalunya, l’any 2001. 
 
Així doncs, s’observa com el 75,95% dels joves trien l’opció de compra 
davant d’un 19,86% que tria el lloguer. Un 4,19 es troba en altres 
situacions, com per exemple haver heretat l’habitatge, cessió d’un pis per 
part de la família o amics, etc. 
 
Les dades mostren que el percentatge de joves que opta per comprar un pis 
o casa de propietat és superior a Mataró respecte el Maresme (73,73%) i de 
Catalunya (amb un percentatge força inferior, 66,12%). Per tant, els joves 
que lloguen un pis al Maresme són més que a Mataró (20,27%), i encara 
són més significatius a Catalunya (27,80%). 
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Si es desglossa la informació per franges d’edat s’observa que en totes elles 
té més força l’opció de compra de propietat que no pas lloguer d’un pis.  
 
Taula 4.3. Població de 20 a 34 anys emancipada sego ns el règim de tinença de l'habitatge per grups d'e dat.

Municipi, comarca i Catalunya. 2001. (dades absolutes i percentatges)

Propietat Lloguer Altres situacions Total

j % j % j % j
20 - 24 1226 63,20 624 32,165 90 4,64 1940 100,00

25 - 29 4158 74,68 1182 21,228 228 4,09 5568 100,00

30 - 34 6077 80,14 1192 15,719 314 4,14 7583 100,00

Mun. 20-34 11461 75,95 2998 19,866 632 4,19 15091 100,00

Maresme 33656 73,73 9255 20,275 2737 6,00 45648 100,00

Catalunya 494196 66,12 207851 27,807 45418 6,08 747465 100,00

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.  
11. Context socioeconòmic 
 

11.1. Índexs macroeconòmics de la comarca 
 
En aquest apartat s’analitzwen les dades macroeconòmiques de la comarca, 
per tal de situar el context estructural del municipi. 
 
La taula 5.1 mostra el creixement del PIB comarcal per sectors l'any 2007, i 
s’hi observa que el sector que ha crescut més són els serveis amb un 3,41% 
d’increment de la taxa del PIB, seguit de la construcció i de la Indústria. 
Aquestes xifres són similars en l'àmbit metropolità on també despunta el 
sector serveis però amb més distància amb la construcció, que hi té un pes 
important. La indústria té poca representació en el PIB comarcal. Així com 
també en l'àmbit català, el sector pioner és el sector serveis seguit de la 
construcció i la Indústria.  
 
 
Taula 5.1. Creixement del PIB comarcal per sectors.   2007   
Taxes reals de variació interanual en %         
    Primari Indústria Construcció Serveis  Total   
Maresme   -4,5 2,51 3,07 3,41 3,04   
Àmbit metropolità -4,57  1,87 3,37 4,34 3,61   
Catalunya   -3,51 2 3,6 4,3 3,54   
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades de Caixa Catalunya. Anuari Econòmic Comarcal 

 
 
La taula 5.2 mostra l’evolució del creixement del PIB total de l’any 2004 al 
2007. Així com segueix una tendència positiva en els tres àmbits 
territorials, en l’àmbit metropolità és creixent i constant, mentre que en el 
Maresme i Catalunya té un decreixement l’any 2007. 
 
Taula 5.2.  Evolució del creixement del PIB  total.     
Taxes reals de variació interanual en %           
    2004 2005 2006 2007    
Maresme   2,33 3,64 3,43 3,04    
Àmbit metropolità 2,4 2,9 3,6 3,6    
Catalunya   2,87 3,13 3,71 3,54    
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades de Caixa Catalunya . Anuari Econòmic Comarcal      
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La taula 36 ensenya la variació en l’afiliació al règim general de la Seguretat 
Social per paràgrafs a Mataró i a la província de Barcelona des del segon 
trimestre del 2007 al segon trimestre del 2008. 
 
S’observa que, en general, la taxa d’afiliació a la Seguretat Social 
disminueix en diversos sectors de Mataró, mentre que no disminueix en 
tants sectors en la província de Barcelona. 
 
Malgrat això, cal tenir en compte que l’evolució de l’afiliació en general al 
règiim de la Seguretat Social és negativa, i el nivell de contractació 
disminueix.  
 

 
 
 
La taula 5.3 mostra l’atur registrat al Maresme l’any 2007 per sector 
productius. S’observa que el sector més perjudicat per l’atur al Maresme és 
el sector primari, amb una taxa d’atur del 18,3%, seguit del sector serveis 
(-6%) i de la Indústria (-1,4%). El sector de la construcció es manté amb 
una taxa d’atur positiva malgrat que també està patint les conseqüències de 
l’atur.  
 
En canvi, a nivell català, el sector més perjudicat és l’industrial (-4,1%), 
seguit del primari (-2,1%) i del sector serveis (0). La construcció també es 
manté amb taxa d’atur positiva. En termes generals la taxa d’atur del 
Maresme és més alta que la de Catalunya. 
 

 
 

Taula 5.3. Atur registrat per comarca i sectors productius. 2007 

Primari Indústria Construcció Serveis Total  
atur taxa atur taxa atur taxa atur taxa atur taxa 

Maresme 241 -18,3 5333 -1,4 1457 4,7 9387 -6 17008 -5,7 
Catalunya  3217 -2,1 59263 -4,1 23339 3,4 159598 0 256406 -1,7 
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de Caixa Catalunya. Anuari Econòmic Comarcal 
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11.2. Indicadors de conjuntura del municipi 

 
La taula 5.4 mostra l’evolució dels habitatges en oferta de nova construcció 
a Mataró de l’any 2000 al 2007. S’observa que la tendència dels habitatges 
de nova construcció és creixent i que no es produeix un decreixement. 
Potser a dia d’avui (abril del 2009) ja s’hagi produït un retrocés en l’oferta 
d’habitatges de nova construcció com a conseqüència de la crisi 
internacional i del sector de la construcció a Espanya. 
 
Taula 5.4. Evolució dels habitatges en oferta de no va construcció al municipi.   

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Hab. nova construcció 971 946 982 538 453 424 696 878 

Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades de la DGAH amb les dades de TECNIGRAMA       

 
La taula 5.5 mostra l’evolució del preu de l’habitatge a Mataró i en aquest 
cas, si que es visualitza un inici de baixada de preus l’any 2007, després 
d’arribar al seu punt àlgid l’any 2006. És de suposar que a partir del 2007 la 
tendència serà a la baixa, ja que el mercat ja no es recupera. 
 
Taula 5.5. Evolució dels preus dels habitatges al m unicipi.        

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Preu mitjà HNC(*) 1439,78 1697,79 1797 2301 2.930 3.646 4.396 4.199 

Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades de la DGAH amb les dades de TECNIGRAMA        
(*) Preus mitjans/m2 construït (€/m2)             

 
El gràfic 5.1. ensenya l’evolució dels habitatges en oferta de nova 
construcció comparant-ho amb el seu preu a Mataró.  
 
Així com el preu mitjà de l’habitatge de nova construcció ha anat creixent 
constantment des del 2000 fins el 2006, on té el primer retrocés, el mercat 
de la construcció ha tingut més alt i baixos, ja que l’any 2003 va tenir una 
davallada que no es remunta fins el 2005. 
 
Gràfic 5.1. Evolució dels habitatges en oferta de n ova construcció i del seu preu al municipi.    
 
             
            
            
            
            
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades de la DGAH amb les dades de 

TECNIGRAMA            
 
La majoria d’habitatges existents a Mataró són principals (81,01%), seguits 
dels habitatges vacants (16,21%) i de les segones residències (2,23%). 
 
 
L’any 1991 hi va haver un augment dels habitatges principals i secundaris, 
en detriment dels vacants, que van disminuir fins el 10,82%. 
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Taula 5.6.  Tipus d'habitatge que hi ha al municipi. 1981, 1991  i 2001.       

  Principals Secundaris Vacants 
Altres 
situacions Total   

  n % n % n % n %     
1981 27.018 81,20 634 1,91 5.622 16,90 0 0,00 33.274 100,00 

1991 30.740 86,00 1066 2,98 3.868 10,82 71 0,20 35.745 100,00 

2001 37.850 81,01 1040 2,23 7.571 16,21 259 0,55 46.720 100,00 
Font: Elaboració de la Secretaria de Joventut a partir de les dades del Cens 
1981, 1991 i 2001.            

 
 
 
12. Salut 
 
6.1. Esperança de vida i mortalitat 
 
En la taula següent s’hi pot veure l’esperança de vida de la població de 
Mataró en el període 2003 – 2007.  Als 25 anys d’edat, és a dir, els joves de  
 
Mataró tenen una esperança de vida de 79,57 anys i les joves de 84,61 
anys. Si es calcula la mitjana sense tenir en compte el gènere l’esperança 
de vida als 25 anys és de 82,07 anys. 

 
En la taula següent s’hi reflexa el nombre de defuncions desglossades per 
edats a Mataró. S’observa que en la franja d’edat de 15 a 19 anys van morir 
un total de 13 joves (10 homes i 3 dones). En la franja d’edat dels 20 als 24 
anys van morir un total de 14 joves (10 homes i 4 dones) i en la franja 
d’edat de 25 a 29 van morir un total de 25 joves (20 homes i 5 dones). 
Lògicament, a mesura que augmenta l’edat també augmenten el nombre de 
defuncions. Es pot observar com el nombre de defuncions masculines és 
força més elevat que el de les femenines. 
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La taula 6 mostra les primeres causes de defunció per grups d’edat en el 
període comprès de l’any 2000 al 2005 a Mataró i per tant, és possible 
saber quines són les primeres causes de mortalitat dels joves del municipi.  
 
Del grup de joves de 15 a 24 anys, la principal causa són els accidents de 
trànsit de vehicles de motor (23,45%), seguit de causes externes (10,66%) 
i de malalties respiratòries (8,53%), en el cas dels homes. En les joves de 
15 a 24 anys, la principal causa de mortalitat són també els accidents de 
trànsit, però en menor mesura (4,43%), seguit de leucèmia (2,22%) i de 
malalties congènites (2,22%). 
 
Del grup de joves de 25 a 34 anys, la principal causa de mortalitat són 
també els accidents de trànsit (10,68%), les caigudes accidentals (9,16%) i 
causes externes (7,63%). En el cas de les dones, la primera causa de 
defunció són les causes externes (4,98%), malalties del cor (3,32%) i 
suïcidis i autolesions (3,32%). 
 

 
 
 
6.2. Interrupcions voluntàries d'embaràs 
 
En l’àmbit de la joventut relacionada amb el camp de la salut és molt 
important tenir en compte el nombre d’interrupcions voluntàries d’embaràs, 
ja que les adolescents estan en una situació de risc i s’ha de vigilar que 
estiguin ben informades. 
 
Actualment s’està donant la situació de què les joves tenen més informació 
que mai respecte l’ús dels mètodes anticonceptius i les malalties de 
transmissió sexual però a la vegada, es corren més riscos que mai, i el 
nombre d’interrupcions voluntàries d’embaràs entre les adolescents ha 
augmentat. 
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Tal i com es veu a la taula, tot i que l’augment no sigui constant i hi hagi 
alts i baixos en l’evolució dels IVES en les dones menors de 29 anys, 
s’observa que si es fa una proporció, entre aquest grup de dones es donen 
molts més casos d’IVES que no pas en el total de dones entre el 2003 i el 
2007. 
 
 

 
6.3. Consums de drogues  
 
No es troben dades específiques sobre consums de drogues en la població 
jove de Mataró, però sí del conjunt de la població jove de Catalunya. Per 
tant, s’utilitza aquest patró d’informació per a crear un imaginari possible en 
el cas de Mataró. 
 
S’observa que les drogues més consumides pels joves catalans són les 
legals: l’alcohol i el tabac. La principal droga no legal consumida pels joves 
és el cànnabis, seguida a gran distància per la cocaïna i l’èxtasi.  
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ANNEX II 
 
 
Anàlisi qualitativa de la realitat juvenil 
 
 
Resum d’aportacions dels grups de discussió 
 
Àmbit EDUCACIÓ 
 
El grup de discussió d’agents juvenils comenta que hi ha una mancança de 
cicles formatius de grau mig i programes de qualificació professional inicial 
(PQPI), i que l’oferta es concentra en dos sectors productius. Recolzen la 
idea d’ampliar l’oferta formativa com també que la informació circuli més 
entre els IES, per tal que alumnes d’un IES puguin anar amb facilitat a 
cursar un PQPI o un CFGM a un altre IES. Expliquen que l’Escola Taller era 
una bona iniciativa que es va deixar de portar a terme i reclamen que 
s’impulsi novament. 
 
Els joves que formen part d’una entitat creuen que no són suficients les 
sales d’estudi, ja que n’hi ha molta demanda per part dels estudiants. Es 
formula la demanda d’obrir un torn nocturn. 
 
Els joves delegats de batxillerat veuen la mancança d’una universitat al 
municipi com un fet positiu que els permetrà anar a una capital i viure 
altres experiències.  
 
Els joves usuaris dels Espais Joves creuen que només reben informació 
sobre els cicles formatius que es realitzen a Mataró (on l’oferta és reduïda) i 
que els manca informació de tota l’oferta de cicles formatius. 
 
Els joves del cicle formatiu d’Integració Social coneixen el Servei 
d’Informació i Orientació Professional (SIOP) i el valoren positivament, 
creuen que és el professorat que ha de fer el paper d’orientador als seus 
alumnes des dels centres educatius. Comenten que hi ha poques 
expectatives de futur a l’hora d’estudiar.  
 
Àmbit OCUPACIÓ 
 
Des del grup d’agents juvenils s’explica que en la conjuntura actual hi ha 
dos perfils de joves que busquen feina: un que busca feina per primer cop, 
sense titulació i amb la idea que serà fàcil; i un altre perfil de joves amb 
experiència professional que volen formar-se més per qualificar-se i obtenir 
una feina pels seus mèrits formatius, ja que hi ha molta competència al 
mercat de treball. 
 
Els joves que vénen d’entitats, majoritàriament no coneixen els serveis que 
ofereix l’IMPEM (Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró), i els 
que sí, en critiquen la sessió informàtica d’introducció i consideren que el 
servei és lent. 
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Els delegats d’ESO opinen que els nivells d’exigència a l’hora de trobar feina 
són molt alts (es demanen molts requisits i acabes no treballant del que 
vols). Creuen  que se’ls orienta en funció de les opcions del seu IES, i que 
no es té una visió més enllà, i que aquesta orientació hauria de fer-se des 
de fora dels IES per aconseguir un grau major d’objectivitat i la no 
discriminació d’alumnes. 
 
Els delegats de batxillerat tenen pocs coneixements dels recursos que 
ofereix l’Ajuntament, i creuen que és degut a la poca difusió dels serveis 
d’ocupació.  
 
Els joves dels Espais Joves creuen que s’hauria d’informar des dels IES 
sobre les possibilitats després d’acabar l’ESO. No coneixen els recursos de 
recerca de feina de l’Ajuntament. 
 
Els joves del cicle formatiu de grau mig tenen poques expectatives  a l’hora 
de trobar feina, i encara menys del que ells voldrien  treballar i ben 
remunerada. Creuen que caldria millorar el servei d’orientació i 
assessorament laboral. 
 
Altres joves creuen que l’IMPEM ajuda a l’hora de trobar feina, però amb la 
situació de crisi actual és difícil.  
 
Sorgeix el tema de la competència amb altres joves immigrants per trobar 
feina, i que se senten discriminats perquè les ajudes socials i les feines 
remunerades les obtenen primer els immigrants que els joves autòctons.  
 
 
Àmbit HABITATGE 
 
Els agents juvenils creuen que la Borsa d’Habitatge Jove funciona 
correctament i també fa el paper d’assessorament. Es comenta que els 
joves no estan predisposats a compartir pis i sorgeixen dificultats  a l’hora 
d’emancipar-se perquè un jove individualment ho té més complicat en 
termes econòmics.  
 
Els joves saben on dirigir-se a l’hora de buscar habitatge, tot i que no 
creuen que puguin quedar-se a viure a Mataró pels preus elevats de la 
compra de l’habitatge. Coneixen els ajuts al lloguer però desconeixen on 
dirigir-se per obtenir informació. 
 
També coneixen l’existència d’algunes promocions públiques però 
consideren que s’haurien de potenciar més (més pisos de protecció oficial, 
amb un lloguer més assequible). Comenten que donen el seu suport als 
okupes que es mobilitzen per reivindicar el dret a la vivenda digna. 
 
Alguns joves tenen la percepció que molts joves de Mataró marxen a viure 
fora del municipi, ja que no poden fer front a les ofertes d’habitatge ni 
accedeixen als habitatges de protecció oficial, i si volen quedar-se es veuen 
obligats a compartir. 
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Àmbit SALUT 
 
Respecte a la informació que maneguen els joves en temes de salut, els 
agents juvenils creuen que tenen molta informació però no saben com 
utilitzar-la. Creuen que hi ha inconsciència generalitzada amb la pastilla de 
l’endemà, que els joves l’utilitzen sense saber-ne els efectes reals. Respecte 
a les drogues hi ha la percepció que el consum està concentrat en haixix. 
 
Els joves delegats afirmen que estan en contacte directe amb el tabac, 
alcohol i haixix. Pensen que les campanyes informatives que es fan des dels 
IES per millorar els coneixements i a formar persones més responsables són 
alarmistes i que no són útils. 
 
En canvi, troben interessants les actuacions puntuals en els llocs d’oci 
destinades a reduir riscs i/o danys,  com També diuen que tenen un 
bombardeig d’informació sobre conductes sexuals però que quan es troben 
davant d’un problema real no saben a qui dirigir-se. 
 
Els joves delegats de batxillerat creuen estar ben informats sobre conductes 
de risc a través de les xerrades informatives dels IES. Coneixen el Punt 
d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. 
 
Els joves usuaris d’Espais Joves creuen que hi ha una problemàtica social 
amb les addiccions, en termes de tabac, alcohol i haixix. Comenten que hi 
tenen fàcil accés. Hi ha confusió respecte qui informa sobre hàbits 
alimentaris saludables, tot i que han rebut xerrades als IES informatives 
sobre conductes de risc.  
 
Els joves del CF d’Integració Social creuen que no hi ha un consum abusiu 
de drogues, sobretot d’haixix i cocaïna, però que caldria informar de 
manera diferent als joves per tal de fer-los reflexionar, perquè creuen que 
els joves ja han normalitzat aquestes conductes de prendre substàncies que 
alteren el seu estat d’ànim i no en coneixen les conseqüències reals. Diuen 
que hi ha molts recursos per estar informats, però poca responsabilitat per 
part dels joves a l’hora de posar seny. Fan la demanda d’obtenir mètodes 
anticonceptius gratuïts.  
 
 
 
Àmbit COHESIÓ SOCIAL 
 
Hi ha una percepció general que els barris de Rocafonda i Cerdanyola són 
on hi ha més immigració i es produeixen alguns conflictes entre diferents 
col�lectius de joves sobretot per l’ús de l’espai públic. Es comenta que no hi 
ha gaire relació entre la població jove autòctona i els nouvinguts. 
 
Els joves d’entitats comenten que hi ha molta separació entre el centre i els 
barris i que potser s’haurien de potenciar més els barris. Es produeixen 
conflictes violents entre joves durant l’oci nocturn, però com a conseqüència 
d’haver consumit alcohol i/o drogues, no per conflictes entre joves o per la 
immigració.  
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Els joves delegats d’ESO comenten que no hi ha problemes entre grups de 
joves, però potser amb immigrants sí, i que l’Ajuntament hauria de treballar 
més en la integració social per mitjà de plans comunitaris d’integració social 
(amb els veïns, els joves, etc.  dels barris en concret). No creuen que hi 
hagi problemes amb els veïns. Des de les aules dels IES tenen la percepció 
que es produeixen casos clars de bullying. Fan una proposta de redistribuir 
aliments des dels centres d’ensenyament entre els diferents alumnes i 
tenint en compte els diferents nivells de riquesa.  
 
Els joves delegats de batxillerat creuen que no hi ha discriminació racial 
sinó per diferents hàbits culturals i maneres de fer, tot i que no creuen que 
hi hagi un conflicte latent. Malgrat això, creuen que a l’Espai Jove de 
Cerdanyola no hi van els joves autòctons perquè hi van els immigrants i hi 
ha molta policia. Creuen que hi ha una manca de campanyes d’integració 
social i que cal deixar passar el temps perquè s’aprengui a conviure amb les 
diferències. 
 
Els joves usuaris dels Espais Joves expliquen que hi ha bon ambient entre 
els joves als Espais Joves. Creuen que hi ha conflicte als carrers amb els 
veïns a causa de les diferents concepcions d’ús de l’espai públic.  
 
Un grup de joves comenta que costa tractar les diferències perquè 
l’immigrant no fa un esforç per integrar-se a la societat, problema que rau 
en l’educació de la societat.  
 
 
Àmbit OCI I CULTURA 
 
Segons el grup de discussió dels agents juvenils, falten espais o 
equipaments per a joves. També creuen que hi ha poca oferta d’oci pels 
joves de més de 20 anys. Com que l’oferta d’oci privat és cara, molts joves 
es queden al carrer i la població en té una mala imatge: cal positivar 
aquesta visió dels joves i adaptar-la a la realitat. Parlen del Carnet 16 com a 
actuació positiva que caldria considerar portar a terme un altre cop, així 
com també valoren molt positivament l’experiència dels butakers. Es 
comenta que caldria millorar la coordinació interna perquè no es solapin les 
activitats. 
 
Al grup de discussió d’entitats es comenta que el consum comercial està 
cobert amb els centres comercials i la zona del polígon.  
 
El grup de discussió de delegats aporta que no utilitzen gaire els 
equipaments públics i es queden a casa, i que els falta una oferta d’oci. 
També creuen que hi ha una manca d’espais disponibles per joves on 
desenvolupar activitats d’oci cultural (teatre, pintura, fotografia, música...). 
Comenten que el desconeixement de les activitats que es realitzen als 
Espais Joves pot ser degut a la llunyania d’aquests espais amb la zona de 
residència dels joves. Demanen més oferta de concerts i promoció dels 
grups locals i més tallers de cultura urbana (hip hop, graffitis, skate 
park...), així com més tallers de cohesió social entre els joves al barri de 
Rocafonda. 
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D’altra banda, el grup de discussió de delegats de batxillerat es queixa que 
els diumenges no hi ha res a fer i tanquen els equipaments juvenils, i també 
que al centre no n’hi ha cap. En el seu temps d’oci passen moltes hores a 
Internet.  
 
Els joves usuaris dels Espais Joves també fan la demanda d’obrir els 
equipaments joves les tardes dels caps de setmana. Es queixen del preu de 
l’oci privat, que és car. Comenten que no poden participar directament en la 
configuració de les activitats però sí que hi poden dir la seva. 
 
En l’últim grup de discussió els joves comenten que falten concerts al 
municipi a sales públiques ja que els locals privats com el Clap tenen un 
límit d’aforament i s’omplen de seguida. 
 
 
Àmbit MOBILITAT 
 
Respecte a la mobilitat, els joves comenten que hi ha mala comunicació 
amb les zones d’oci nocturn lluny del centre, és a dir, s’hauria de millorar la 
comunicació urbana en horari nocturn, així com també s’hauria 
d’incrementar la franja horària del nit bus Mataró - Barcelona de 4 a 6 de la 
matinada. Els joves que es desplacen en bici creuen que hi ha una manca 
de carrils bici, i que s’haurien de fomentar més. Fan la demanda d’una tarifa 
jove pel transport públic. 
 
 
Àmbit INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 
 
Els agents juvenils creuen que s’haurien de potenciar més les entitats de 
barri o de veïns, amb la incorporació d’un educador social que s’involucri en 
les activitats. Comenten que l’Ajuntament ofereix processos participatius als 
joves només en determinades ocasions i aquest és un dels motius de 
l’escepticisme en la participació per part dels joves. Creuen que el teixit 
associatiu jove no és gaire ric.  
 
Respecte al Consell Municipal de Joves, les entitats expliquen que algunes hi 
participen i d’altres no coneixen de la seva existència, tot i que comenten 
que seria un bon lloc per crear xarxa. Malgrat això, com que hi participen 
poques entitats i només és participació consultiva no el troben útil, i fins i 
tot els pot generar dinàmiques desmotivadores. També es queixen que la 
participació a les Santes sempre es dóna en les mateixes entitats i que si no 
són institucionals, ho tenen difícil per entrar al programa de la Festa Major.  
 
Els joves delegats d’ESO no participen a les entitats juvenils del municipi ni 
coneixen que existeixi el Consell Municipal de Joves, però creuen que seria 
una possible solució per acabar amb la mala comunicació i fomentar la 
participació dels joves. 
 
Els delegats de batxillerat expliquen que no hi ha cap coordinadora 
d’entitats ni cap connexió entre entitats properes entre elles. Tampoc 
coneixen el Consell Municipal de Joves ni si poden participar en algunes 
decisions. En canvi, coneixen moviments de participació no institucional 
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com és el cas dels okupes de Mataró. Pensen que l’Ajuntament els hauria de 
donar més veu i proximitat, així com també més espais per participar.  
 
Els joves del CF d’Integració Social creuen que l’Ajuntament no fomenta la 
participació dels joves, ja que no dóna prou suport a projectes dels i pels 
joves que els motivin i els portin a implicar-s’hi, o no tenen recolzament 
econòmic. Creuen que per motivar la participació s’haurien de fer activitats 
més dinàmiques i gratuïtes als centres cívics i, sobretot, millorar-ne la 
difusió, malgrat que d’entrada hi hagi poca implicació dels joves de Mataró.  
 
Els agents juvenils creuen que la informació està massa centralitzada i que 
fa falta un bon pla de transmissió de la informació. Valoren positivament els 
PIDCES (Punts d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació 
Secundària) malgrat que creuen que s’hauria de fer extensible a tots els 
centres, no només als IES públics, així com també millorar el servei 
(estabilitat dels dinamitzadors, relació bidireccional amb els joves, etc.). 
 
Els joves delegats d’ESO comenten que no coneixen els Espais Joves de 
Mataró, ni el Punt d’Informació Juvenil ni les entitats juvenils del municipi, 
així com tampoc les activitats que es fan per joves en els equipaments 
municipals. Per tant, es pot dir que hi ha un desconeixement general dels 
serveis adreçats a joves. Creuen que el PIDCES és una bona eina 
informativa, però que caldria millorar-la. No utilitzen la web de l’Ajuntament 
per informar-se. Proposen que s’utilitzi el facebook com una bona manera 
per transmetre’ls la informació. 
 
Els joves delegats de batxillerat creuen que el funcionament del PIDCES 
depèn sobretot del centre educatiu, però tots creuen que és útil i que 
serveix per mantenir-los informats. Admeten que els joves tenen part de 
culpa a l’hora de no informar-se, ja que a vegades no s’interessen. 
 
Els usuaris dels Espais Joves utilitzen aquest espai per informar-se de les 
activitats de l’Ajuntament, així com també el boca-orella. Alguns d’ells 
coneixen el PIDCES, però d’altres no. Expliquen que no utilitzen la web de 
l’Ajuntament per informar-se perquè no està adaptada als joves. 
 
Els agents juvenils creuen que hi ha un problema de comunicació entre 
l’Ajuntament i els joves, no hi ha un canal de comunicació obert i fluït.  
 
Respecte a la relació entre les entitats i l’Ajuntament, les entitats comenten 
que l’Ajuntament posa traves a les iniciatives de les entitats i que només hi 
ha una relació burocràtica. Les entitats es queixen que no reben suport de 
l’Ajuntament per tal de difondre les seves activitats.  
 
Els joves delegats d’ESO expliquen que no saben com canalitzar les seves 
demandes a l’Ajuntament. En canvi, els delegats de batxillerat diuen que si 
necessiten recursos de l’Ajuntament saben on dirigir-se per aconseguir-los. 
Malgrat això, creuen que hi ha una manca de relacions entre joves i 
Ajuntament, potser a causa de la llunyania en els punts de vista.  
 
Els joves del cicle formatiu també creuen que hi ha poca comunicació entre 
els joves i l’Ajuntament, i que s’haurien de formar grups de democràcia 
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participativa (creuen que es tanquen els locals on es reivindiquen interessos 
dels joves).  
 
D’altra banda, creuen que s’hauria de fomentar l’educació en comunicació, 
acompanyant el jove a exercir el seu criteri i a digerir l’allau d’informació 
que reben, amb projectes on ells siguin els protagonistes i hi tinguin un 
paper actiu. 
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ANNEX III 
 
 
Visualització de les polítiques de joventut  
 
 
En aquest Annex es recullen les principals actuacions en matèria de 
joventut que es desenvolupen a Mataró, dutes a terme per diferents 
administracions, institucions i entitats.  
 
Les actuacions s’agrupen d’acord amb els diversos àmbits d’actuació: 
educació, ocupació, habitatge, salut, cultura, esport i oci, mobilitat, 
informació, associacionisme, participació i interlocució. 
 
També s’aborden en l’Annex els mecanismes de comunicació que 
s’estableixen amb els joves, les relacions que té el Servei de Joventut amb 
les altres àrees de l’Ajuntament (interdepartamentalitat) i amb altres 
institucions (interinstitucionalitat) i com s’incorpora la participació dels 
joves en les polítiques de joventut del municipi. 
 
 
 
Organització municipal 
 
L’organigrama general de l’Ajuntament de Mataró permet visualitzar 
l’estructura de l’organització municipal que té l’alcalde al seu vèrtex 
jeràrquic, i s’organitza per mitjà les àrees (Àrea de Serveis Personals, Àrea 
de Serveis Centrals i Planificació, Àrea de Via Pública, Àrea de Presidència, 
Àrea de Serveis Territorials i Àrea d’Innovació i Promoció de la Ciutat). 
 
Cadascuna de les Àrees compta amb diferents serveis (en el cas de l’Àrea 
de Serveis Personals, el Servei de Joventut i Dona, el Servei de Benestar 
Social i el Servei de Salut Pública i Consum). Així mateix, algunes de les 
polítiques sectorials municipals es gestionen des d’Organismes Autònoms o 
empreses municipals, com és el cas de l’Institut d’Esports (IE), l’Institut 
Municipal d’Educació (IME), l'Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) (que 
depenen funcionalment de l’Àrea de Serveis Personals), l’Institut Municipal 
de Promoció Econòmica (IMPEM) o Prohabitatge. 
 
L’organigrama específic del Servei de Joventut i Dona, dibuixa els diferents 
nivells de responsabilitat en aquest sector (polític, directiu, tècnic i 
operatiu). En el nivell polític es situa la presidenta d’àrea, el vicepresident 
d’àrea i la vicepresidenta delegada de Joventut i Dona. Al nivell directiu, el 
cap d’àrea i la cap del Servei de Joventut i Dona. A nivell tècnic dues 
tècniques de programes de joventut i dues tècniques de dona, i al nivell 
operatiu l’administratiu, el tècnic especialista de gestió de serveis personals 
i els conserges. 
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ORGANIGRAMA GENERAL DE L’AJUNTAMENT 
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ORGANIGRAMA DEL SERVEI DE JOVENTUT I DONA 
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Actuacions dirigides a joves 
 
 
 
1. Àmbit EDUCACIÓ 
 
1. Pla de suport a la promoció escolar 
Descripció: pla per promoure l’èxit escolar a secundària tot oferint recursos 
educatius complementaris als joves de Mataró, per reforçar els hàbits 
d’estudi i reduir el fracàs escolar. 
Qui ho fa? IME amb el suport del PEDES 
 
2. Tallers intensius de llengua catalana  
Descripció: oferta de cursos intensius per aprendre la llengua catalana 
adreçats a joves nouvinguts que parlen altres llengües romàniques. 
Qui ho fa? IME amb el suport del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya 
 
3. Casals lingüístics 
Descripció: oferta de casals d’estiu lingüístics per a joves immigrants de 
llengües no romàniques que vulguin iniciar-se en la llengua catalana o 
millorar-ne el seu nivell. 
Qui ho fa? IME amb el suport del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
4. Biblioteca oberta, reforç escolar i estudi assistit als IES 
Descripció: servei de biblioteca oberta als IES del municipi en horari no 
lectiu que inclou assessorament en temes d’estudi i reforç escolar. 
Qui ho fa? IME amb el suport del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
5. Taller d’habilitats socials 
Descripció: espai adreçat a joves detectats pels centres educatius que 
presenten problemàtiques associades al seu comportament dins del centre. 
L’objectiu és complementar el suport en l’acció de l’escola i de la família en 
l’educació dels adolescents. 
Qui ho fa? Servei de Benestar Social, amb la col�laboració de tots els IES de 
la ciutat. 
 
6. Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 
Descripció: oferta de PQPI per a joves que volen seguir estudiant i que no 
han obtingut el graduat en ESO, amb l’objectiu que puguin desenvolupar 
unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la seva 
inserció laboral o la continuïtat formativa. 
Qui ho fa? IME i IMPEM amb la col�laboració del Departament d’Educació i el 
Servei d’Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya. 
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7. Cursos d’acolliment 16 -18 
Descripció: cursos d’acolliment i aprenentatge per a joves nouvinguts de 16 
a 18 anys a l’escola d’adults Can Noè, amb redefinició del disseny curricular 
a fi de facilitar-los els canals d’accés a la nova societat (llengua, costums 
culturals, espais urbans, etc.) i els possibles itineraris d’inserció laboral. 
Qui ho fa? IME amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
8. Cursos de formació en el lleure infantil i juvenil 
Descripció: oferta de cursos de formació per a joves que facin o vulguin fer 
de monitors o directors d’activitats de lleure infantil i juvenil. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona. 
 
9. Formació esportiva 
Descripció: cursos de formació esportiva de diferents nivells, com ara curs 
d’iniciació a tècnic d’esport, cursos oficials de monitoratge, d’àrbitres, etc. 
Qui ho fa? IE, Consell Esportiu del Maresme i federacions esportives. 
 
10. Telecentre 
Descripció: espai orientat al desenvolupament de processos integrals 
d’alfabetització digital i d’accés a les noves tecnologies, dotat d’equipament 
informàtic i ajuda personalitzada, amb accés gratuït a Internet, on els 
usuaris realitzen accions per a la seva capacitació tecnològica, 
desenvolupant així les habilitats, destreses i coneixements útils per a 
incorporar-se a la Societat de la Informació i superar la fractura digital. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona. 
 
11. Sales multimèdia dels Espais Joves 
Descripció: sales multimèdia que faciliten l’ús de les noves tecnologies a 
tots els joves de Mataró, amb seu als tres Espais Joves. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona. 
 
12. Accés Wi-Fi a Internet 
Descripció: accés a Internet Wi-Fi a la Biblioteca Pompeu Fabra i al Casal de 
Joves. 
Qui ho fa? IMAC i Servei de Joventut i Dona. 
 
13. Punts Òmnia i punts on line als centres cívics 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona i Servei de Participació Ciutadana 
 
14. Sales d’estudi permanents 
Descripció: espais dirigits a l’estudi dels joves per tal de promoure aquest 
hàbit en un espai tranquil i que condueixi a la concentració, a la vegada que 
també es promou l’estudi col�lectiu. Els espais es troben permanentment 
oberts al Casal de Joves i als tres Espais Joves. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona 
 
15. Sales d’estudi temporals 
Descripció: oferta de sales d’estudi als centres cívics en èpoques 
d’exàmens, quan augmenta considerablement la demanda d’aquest tipus 
d’espais. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona i Servei de Participació Ciutadana. 
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16. Beques, ajuts i préstecs per a estudiants universitaris 
Descripció: convocatòries de beques, ajuts i préstecs als joves estudiants 
per tal que puguin accedir a la formació universitària tant de grau com de 
postgrau. 
Qui ho fa? Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
17. Programa d’igualtat i de prevenció de la violència de gènere 
Descripció: accions de sensibilització als IES sobre relacions igualitàries 
entre nois i noies i de prevenció de la violència de gènere. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona. 
 
18. Projecte Joves Guia 
Descripció: projecte d’Aprenentatge-Servei que pretén establir referents 
pels joves nouvinguts que siguin els mateixos companys de classe. Ofereix 
als joves la possibilitat de construir un espai de relació i desenvolupament, 
promovent alhora la convivència als centres. 
Qui ho fa? Servei de Nova Ciutadania. 
 
19. Programa de la diversitat 
Descripció: projecte creat i impulsat pel Consell Comarcal del Maresme 
adreçat a joves d’ESO per treballar i fomentar la comunicació, valors 
integradors, conductes de no discriminació per ètnia o sexe, etc. amb 
l’objectiu d’afavorir la convivència a les aules. 
Qui ho fa? Servei de Nova Ciutadania i Consell Comarcal del Maresme. 
 
20. Projecte Altres mirades al món 
Descripció: activitat que sorgeix amb la finalitat d’afavorir espais de reflexió 
entre iguals dins i fora dels centres escolars de secundària envers el tercer 
món i les desigualtats socials; espais que apropin els i les joves dels 
diferents centres de secundària a altres realitats, amb l’objectiu de 
sensibilitzar-los cap al foment de valors integradors i l’esperit crític. 
Qui ho fa? Servei de Cooperació, Servei de Nova Ciutadania i agents socials 
de Mataró com el Centre Cooperació i Solidaritat La Peixateria, Oikocrèdit i 
Justícia i Pau. 
 
21. Projecte dels Drets Humans 
Descripció: projecte destinat a joves de 3r d’ESO. Consisteix en una 
adaptació del tradicional joc de l’oca que serveix per donar a conèixer i fer 
reflexionar els joves sobre els drets humans. 
Qui ho fa? Servei de Nova Ciutadania mitjançant conveni amb Creu Roja, 
que lidera el projecte. 
 
22. Projecte 1, 2, 3... Acció! / Fem un curt 
Descripció: aquest projecte va ser dissenyat amb l’objectiu de fomentar les 
relacions interculturals dins dels centres de secundària, ampliant els espais 
de relació entre els alumnes de l’aula d’acolliment i la resta de 
companys/es. El treball es realitza a través de dinàmiques de vídeo 
participatiu i d’educació en comunicació. 
Qui ho fa? Servei de Nova Ciutadania amb suport de la Diputació de 
Barcelona i gestió per l’associació Teleduca. 
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23. Projecte Shabab Al-Gad: 
Descripció: espai de trobada de noies catalanes nascudes al Marroc, de 12 a 
22 anys, amb l’objectiu de treballar la seva socialització. 
Qui ho fa? Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola en conveni amb el 
Servei de Joventut i Dona i el Servei de Nova Ciutadania. 
 
24. Projecte Mou-te! 
Descripció: projecte pilot per treballar el desenvolupament personal i 
integral dels nens i nenes, joves i adults, a través de diferents disciplines 
artístiques, amb l’objectiu principal de fomentar l’educació intercultural 
basada en l’equitat, la solidaritat i el respecte en un marc de diàleg i de 
convivència, així com l’ús vehicular de la llengua catalana. 
Qui ho fa? IME, IMAC i Servei de Nova Ciutadania amb el suport del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i amb la 
col�laboració de vàries associacions: Moviment Educatiu del Maresme, Circ 
Cric, Associació Cultural Cronopis i Companyia Trànsit. 
 
25. Informació i dinamització juvenil als IES (PIDCES) 
Descripció: servei d’informació i dinamització descentralitzat als instituts 
públics del municipi mitjançant el Programa d’Informació i Dinamització als 
Centres d’Educació Secundària (PIDCES), amb l’objectiu d’acostar més la 
informació als joves i promoure la seva participació als centres. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona amb la col�laboració de la Diputació de 
Barcelona. 
 
26. Formació per tècnics de joventut 
Descripció: servei d’assessorament tècnic als responsables de l’àrea de 
joventut dels ajuntaments; organització de cursos i jornades de formació a 
tècnics i regidors al llarg de l’any. 
Qui ho fa? Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del 
Maresme. 
 
 
2. Àmbit OCUPACIÓ 
 
27. Promoció de joves emprenedors joventut emprenedora 
Descripció: sessions de sensibilització, informació i motivació als i les 
estudiants de batxillerat i cicles formatius sobre l’autoocupació i creació 
d’empreses, per tal de promoure el perfil de joventut emprenedora  
Qui ho fa? TecnoCampus Mataró –Maresme amb la col�laboració IMPEM 
 
28. Cub. Preincubadora de Talent 
Descripció: Preincubadora de projectes empresarials ubicada a les escoles 
universitàries 
Prestació de serveis d’assessorament, suport, preincubació i promoció dels 
projectes d’emprenedoria liderats per persones joves 
Qui ho fa? TecnoCampus Mataró –Maresme amb la col�laboració IMPEM 
 
29. Incubadora d’empreses de base tecnològica 
Descripció: incubació d’empreses joves amb uns continguts de base 
tecnològica per fomentar aquest format d’empreses. 
Qui ho fa? IMPEM. 
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30. Servei d’Ocupació  Ocupació jove: el portal de la feina 
Descripció: servei adreçat a joves per donar suport en l’àmbit de l’orientació 
professional i laboral   així com oferir recursos en la recerca de feina. 
Qui ho fa? IMPEM amb el patrocini del Servei d’Ocupació de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona. 
 
31. Programa de suport a la transició Escola-Treball 
Descripció: Conjunt d’activitats adreçades als i les joves, al personal docent 
dels centres de secundària que tenen com a objectiu facilitar recursos 
d’orientació professional per donar suport al procés de transició escola 
treball.   
Qui ho fa? IMPEM. 
 
32. Setmana de la Informació i l’Orientació Professional (SIOP) 
Descripció: setmana dedicada a informar als i les joves dels possibles 
camins professionals que poden recórrer segons els seus objectius i 
motivacions. 
Qui ho fa? IME i IMPEM amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya.   
 
33. Programa Xplora! 
Descripció: programa de suport a l’orientació professional de joves adreçada 
als IES de la ciutat. En aquest programa es treballa l’orientació professional 
mitjançant el tastes d’oficis. 
Qui ho fa? IMPEM. amb el patrocini del Servei d’Ocupació de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona 
 
34. Programa SOM JOVE 
Descripció: dispositiu d’inserció laboral per a joves en risc d’excluisó social 
dels barris de Cerdanyola i Rocafonda- El Palau .  
Qui ho fa? IMPEM. amb el patrocini del Servei d’Ocupació de Catalunya.  
 
35. Borsa de Treball de l’IMPEM 
Descripció: a través de la Borsa de Treball del Servei d’Ocupació de 
l’IMPEM, la persona que busca activament feina pot accedir a les ofertes que 
es gestionen des de l’IMPEM. No és un servei exclusiu per a joves, però 
molts i moltes joves en fan ús. 
Qui ho fa? IMPEM amb el patrocini del Servei d’Ocupació de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona. 
 
36. Club de la Feina 
Descripció: el Club de la Feina és un espai físic on hi ha els recursos 
necessaris i eines per a una bona orientació professional, preparació per 
l’accés al món laboral, una recerca activa de feina i una recerca d’informació 
sobre l’oferta formativa. També ofereix altres serveis com l’assessorament 
individualitzat per part de personal tècnic així com l’aplicatiu Porta 22 
Mataró. 
El Club de Feina d’Ocupaciojove és d’ús exclusiu per persones menors de 25 
anys. 
Qui ho fa? IMPEM amb el patrocini  del Servei d’Ocupació de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona. 
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37. Projecte +16 
Descripció: projecte d’orientació formativa i d’inserció sociolaboral adreçat a 
joves que tenen dificultats per accedir a recursos formatius i laborals per 
ser una franja d’edat especialment desprotegida. 
Qui ho fa? Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola amb la col�laboració 
del Servei de Joventut i Dona, el Servei de Nova Ciutadania, IME i IMPEM. 
 
38. Projecte Aprèn i treballa 
Descripció: projecte de ciutat per treballar la transició escola – treball en 
l’àmbit de la inserció sociolaboral. Promou una experiència real i concreta 
d’aprenentatge laboral que integra les metodologies prelaborals amb les de 
qualificació tècnica. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona, Servei de Nova Ciutadania, IME, 
IMPEM i Servei de Benestar Social amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya (DGAIA). També hi participen associacions del municipi com la 
Creu Roja, el Centre de St.Pau, l’Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola, 
l’Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t, els Salesians, l’Associació 
Taghrast-Espai Amazic i el Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i El 
Maresme. 
 
39. Tecnoescola 
Descripció: programa de formació treball en l’àmbit de les noves 
tecnologies. L’objectiu de la TecnoEscola és la inserció laboral d’aquest joves 
en ocupacions com Dinamitzador/a informàtic, Instal·lador/a de xarxes de 
telecomunicacions, Tècnic/a microinformàtic, així com la realització de serveis 
de sensibilització, dinamització, formació i suport en l’àmbit de les noves 
tecnologies a la ciutadania i al món associatiu de la ciutat. 
Qui ho fa? IMPEM amb el patrocini  del Servei d’Ocupació del Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
40. Formació ocupacional i contínua 
Descripció: programa de formació ocupacional per tal de millorar les 
competències tècniques, transversal i de base i afavorir el seu nivell 
d’ocupabilitat. 
Qui ho fa? Aquesta actuació esta organitzada per l’IMPEM i patrocinades pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de Barcelona. 
 
 
3. Àmbit HABITATGE 
 
41. Borsa d’Habitatge Jove 
Descripció: servei de borsa d’habitatge exclusiu per a joves perquè els sigui 
més fàcil el procés d’emancipació: la recerca de pis, els tràmits legals, les 
ajudes, etc. 
Qui ho fa? Prohabitatge Mataró amb la col�laboració de Promocions 
Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) i la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. 
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42. Ajuts a joves per al lloguer 
Descripció: dotació d’ajuts al col�lectiu de joves entre 18 i 35 anys per tal 
que puguin afrontar ell lloguer de l’habitatge. Aquest ajut és incompatible 
amb la Renda Bàsica d’Emancipació (RBE). 
Qui ho fa? Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, 
Prohabitatge Mataró i Servei de Joventut i Dona. 
 
43. Renda bàsica d’emancipació (RBE) 
Descripció: ajuts a joves de 22 30 anys per al lloguer d’un habitatge per tal 
que puguin emancipar-se (renda mensual, préstec per la fiança i subvenció 
per despeses de tramitació) 
Qui ho fa? Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, 
Prohabitatge Mataró i Servei de Joventut i Dona. 
 
44. Promocions de pisos de lloguer per a joves 
Descripció: l’objectiu és posar facilitats per a l’emancipació dels joves, tot 
promovent els pisos de lloguer assequibles per a joves. 
Qui ho fa? PUMSA juntament amb Incasol – Adigsa de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
45. Oficina d’habitatge del Consell Comarcal 
Descripció: l’Oficina comarcal d’habitatge tramita els recursos i ajuts públics 
d’habitatge, disposa d’una borsa comarcal d’habitatge de lloguer i informa i 
assessora tècnicament per a la rehabilitació d’habitatges. 
Qui ho fa? Consell Comarcal del Maresme. 
 
 
4. Àmbit SALUT 
 
Línia d’actuació: Alimentació saludable i activitat física 
 
46. Jornades de Salut i Alimentació 
Descripció: Tenen com a objectiu despertar el interès de la població vers 
l’alimentació saludable i l’activitat física. Cada any es programen diverses 
accions en l’àmbit escolar vinculades al Dia Mundial de l’Alimentació (16 
d’octubre), suggerides des del servei de Salut Pública o des del propi centre 
educatiu. 
Qui ho fa? Servei de salut Pública i Secció de Dona del Servei de Joventut i 
Dona 
 
47. Programa Canvis 
Descripció: Té com a objectiu promoure els comportaments saludables en 
relació a l’alimentació i la valoració positiva del cos i de la personalitat 
durant els canvis de l’adolescència. Es tracta de material educatiu que el 
professor aplica a l’aula. Adreçat als alumnes de 2on d’ESO.  
Qui ho fa? Servei de Salut Pública. Col�labora Agència de Salut Pública de 
Barcelona. 
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48. A peu, fem salut!  32 itineraris urbans per Mataró 
Descripció: Tenen com a objectiu promocionar l’activitat física mitjançant 
recorreguts per les diferents zones de Mataró. Material gestionat en els 
diferents centres educatius pel departament d’Educació Física 
Qui ho fa? Servei de salut Pública 
 
 
Línia d’actuació: Sexualitat i afectivitat 
 
49. Programa CONEIX, RESPECTA, ESTIMA 
Descripció: Programa de sexualitat i afectivitat per a alumnes d’ESO. Té 
com a objectiu millorar els coneixements sobre salut sexual i reproductiva 
dels joves de Mataró, fomentar actituds positives vers la sexualitat, reduir 
els riscos associats a una manca de informació o a una informació 
incorrecta. És una proposta educativa que el professor ha d’aplicar a l’aula, 
amb el suport i l’assessorament tècnic del servei de salut Pública. 
S’acompanya d’una maleta de recursos complementaris, en servei de 
préstec del Centre de Recursos Pedagògics del Maresme 
Qui ho fa? Servei de salut Pública. Professors dels centres d’ESO 
 
50. Programa  !No et quedis amb cap dubte. 
Descripció: Programa que té com a objectiu coordinar i millorar els circuits 
sanitaris que s’ofereixen als joves de Mataró pel que fa a la demanda de 
contracepció d’emergència. Consta d’un targeter amb dues targetes: 

• Targeta verda: amb el número de telèfon i l’adreça de la Consulta 
Jove del Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR 
– Institut Català de la Salut) 

• Targeta vermella: dóna informació dels serveis sanitaris als quals es 
pot acudir per a l’atenció i per al tractament, si s’escau, d’una 
possible situació d’emergència. 

Adreçada als joves de 14 a 18 anys. La distribució es fa a través dels 
professors referents dels centres educatius, de la consulta d’infermeria del 
programa Salut i Escola, i de la Consulta Jove del PASSIR 
Qui ho fa? Servei de Salut Pública. Col�laboren PASSIR i Centres educatius 
 
51. Programa Parlem clar 
Descripció: L’objectiu és prevenir les conductes de risc sexual dels joves a 
partir del treball amb iguals. Busca la prevenció de la infecció pel VIH / 
SIDA. Adreçat als alumnes de 2on cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius, 
i els seus professors. Inclou formació dels professors i del alumnes 
referents. 
Qui ho fa? Servei de Salut Pública 
 
52. Programa Bon Rotllo 
Descripció: Té com a objectiu la prevenció de la violència de gènere. 
Adreçat als alumnes de 2on cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius. Les 
sessions van a càrrec de professionals d’infermeria, utilitzant dinàmiques 
participatives: rol-playing, preguntes dirigides, treball en grup 
Qui ho fa?  Servei de Salut Pública i Secció de Dona del Servei de Joventut i 
Dona 
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Línia d’actuació: Pla Municipal de Drogodependències 
 
53. Programa dRogues! Què? 
Descripció: Programa de prevenció de drogodependències entre els 
estudiants de secundària a partir de metodologia d’educació d’iguals. 
Qui ho fa? Servei de salut Pública 
 
54. Plataforma Nits de Qualitat Mataró 
Descripció: Plataforma que vol promoure un oci nocturn de qualitat a 
Mataró amb actuacions adreçades a la millora dels espais d’oci, la formació 
dels professionals i usuaris de l’oci nocturn, la millora de la mobilitat, etc 
Qui ho fa? Servei de Salut Pública. Participen Servei de Joventut, Institut 
Municipal de Cultura, Policia Local, Cos de Mossos d’Esquadra, Àmbit 
Prevenció, Centre d’Atenció a les Drogodependències, Gremi d’Hostaleria i 
Turisme de Mataró i el Maresme, Consorci Port de Mataró, Programa de 
Voluntariat Àmbit Jove, Locals d’oci 
 
55. Programa Condó Star d’accessibilitat a preservatius 
Descripció: Facilitar preservatius masculins /femenins a la població en 
general i a col�lectius a través de diferents serveis educatius, sanitaris, 
esportius, d’oci, i a través de màquines expenedores. 
Qui ho fa? Subdirecció General de drogodependències del Departament de 
Salut. Servei de Salut Pública. Col�laboren: Àmbit Prevenció, Centre 
d’Atenció a les Drogodependències, Programa d’Atenció a la Salut Sexual i 
Reproductiva (PASSIR), Servei de Joventut, Institut d’Esports, Consorci del 
Port, RENFE 
 
 
Programes d’altres administracions 
 
56. Consulta Jove 
Descripció:  Espai exclusiu per als joves, confidencial i gratuït, on es dona 
tot tipus d’informació i orientació sexual i reproductiva.  
Qui ho fa? Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR), 
del Institut Català de la Salut 
 
57. Programa Salut i Escola 
Descripció: Té com a objectiu oferir una consulta oberta d’infermeria als 
joves de 2on cicle d’ESO, confidencial i gratuïta, per tal de donar informació 
i fer detecció precoç en temes de sexualitat i afectivitat, alimentació, 
drogodependències i salut mental; oferint al jove la possibilitat de derivació 
al servei especialitzat pertinent, si s’escau.  
Qui ho fa?  Departaments de Salut i d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. Servei Català de la Salut. Col�labora el Servei de Salut Pública 
 
58. Guia de recursos juvenils en salut 
Descripció:  Servei virtual d’informació sobre recursos juvenils relacionats 
amb la salut (temàtiques com l’alimentació, el consum de drogues, 
l’afectivitat i la sexualitat, etc.) de fàcil accés i d’utilitat pels joves. 
Qui ho fa? Oficina de serveis a la Joventut del Consell Comarcal del 
Maresme 
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5. Àmbit CULTURA 
 
59. Aula de Teatre 
Descripció: escola municipal de teatre que ofereix cursos anuals, tallers i 
monogràfics de teatre i dansa adreçats fonamentalment a joves. 
Qui ho fa? IMAC  
60. Col�laboració amb batxillerats artístics 
Descripció: col�laboracions amb els batxillerats artístics del municipi per 
portar a terme tallers, serveis educatius a les exposicions, el projecte 
Sóc/Cos, trobades i workshops amb diferents artistes... 
Qui ho fa? IMAC  
 
61. Trobada jove literària 
Descripció: trobada per a joves amants de la literatura per tal de promoure 
l’hàbit de la lectura amb esperit crític i l’interès per l’escriptura. 
Qui ho fa? IMAC 
 
62. Mostra de Teatre Juvenil 
Descripció: mostra de teatre per a promoure el teatre per a joves, tant des 
del punt de vista dels actors com dels espectadors. 
Qui ho fa? IMAC 
 
63. Mostra d’Art Jove 
Descripció: promoció de les habilitats artístiques dels joves del municipi a 
través d’una mostra d’art jove. 
Qui ho fa? IMAC 
 
64. Centre de Creació i Pensament Contemporani Can Xalant 
Descripció: promoció de les arts visuals a partir del lloguer d’estudis i espais 
de treball, lloguer d’equips i recursos multimèdia, ajut a la producció i 
recerca, centre de documentació, activitats, seminaris, cicles audiovisuals, 
xerrades, conferències, taules rodones, cursos o workshops, beques, 
intercanvis i residències. 
Qui ho fa? IMAC  
 
65. Ajuts a la creació escènica 
Descripció: ajuts per a joves per dotar-los de recursos que facilitin la 
creació escènica. 
Qui ho fa? IMAC 
 
66. Promoció de les arts musicals  
Descripció: oferta de bucs d’assaig musical, banc de grups, banc de proves, 
assessorament, escenari obert, formació, beques per a la producció de 
maquetes, taulell d’anuncis, tallers, extraescolars de música a diversos IES, 
festivals de cicles de músiques diverses, suport tècnic a activitats d’entitats 
a la ciutat, programació continuada de concerts, impuls de formacions 
musicals i vocals diverses... 
Qui ho fa? IMAC en conveni amb la Casa de la Música Popular  
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67. Projecte Butaka 
Descripció: projecte de formació i dinamització de nous públics. Acostament 
del públic juvenil al teatre mitjançant una programació específica per a 
joves de 12 a 25 anys. 
Qui ho fa? IMAC  
 
68. Cirera Rock 
Descripció: concurs anual de música rock jove del barri de Cirera per tal de 
promoure nous artistes joves i actuar com a plataforma catapultadora dels 
joves al mercat de la música. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona i Associació de Veïns de Cirera. 
 
 
6. Àmbit ESPORT I OCI 
 
69. Espai Jove Cerdanyola 
Descripció: espai de trobada dels joves que l’Ajuntament posa a la seva 
disposició per tal que puguin realitzar diverses activitats i que tinguin la 
informació al seu abast. Els serveis que ofereixen els tres Espais Joves de 
Mataró són: sala d’estudi, sala multimèdia, punt de trobada: ludoteca, punt 
d’informació juvenil i cursos i tallers que van variant trimestralment. 
Qui ho fa? Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola en conveni amb el 
Servei de Joventut i Dona. 
 
70. Espai Jove La Llàntia 
Descripció: espai de trobada dels joves que l’Ajuntament posa a la seva 
disposició per tal que puguin realitzar diverses activitats i que tinguin la 
informació al seu abast. Els serveis que ofereixen els tres Espais Joves de 
Mataró són: sala d’estudi, sala multimèdia, punt de trobada: ludoteca, punt 
d’informació juvenil i cursos i tallers que van variant trimestralment. 
Qui ho fa? Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t en conveni amb el Servei 
de Joventut i Dona. 
 
71. Espai Jove Rocafonda 
Descripció: espai de trobada dels joves que l’Ajuntament posa a la seva 
disposició per tal que puguin realitzar diverses activitats i que tinguin la 
informació al seu abast. Els serveis que ofereixen els tres Espais Joves de 
Mataró són: sala d’estudi, sala multimèdia, punt de trobada: ludoteca, punt 
d’informació juvenil i cursos i tallers que van variant trimestralment. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona. 
 
72. Concursos joves 
Descripció: concursos joves diversos que organitza l’associació Enlleura’t 
alguns caps de setmana a l’Espai Jove La Llàntia. 
Qui ho fa? Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t en conveni amb el Servei 
de Joventut i Dona. 
 
73. Cursets i ofertes per a joves a la piscina municipal 
Descripció: oferiment de cursets de natació i ofertes juvenils a la piscina 
municipal. 
Qui ho fa? IE 
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74. Cursets i ofertes per a joves al Sorrall 
Descripció: oferiment de cursets diversos i ofertes juvenils al complex 
municipal esportiu El Sorrall. 
Qui ho fa? INUSCAMPS 
 
75. Projecte Patis oberts 
Descripció: projecte a través del qual s’obren els patis de dues escoles fora 
d’horari lectiu perquè els joves els puguin utilitzar per fer esport amb la 
dinamització de monitors esportius i el suport d’educadors. 
Qui ho fa? IME, IE, Servei de Joventut, Servei de Nova Ciutadania, Fundació 
Esportiva LARU i Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
76. Projecte Espais i pistes obertes 
Descripció: projecte a través del qual s’obren diversos espais municipals 
perquè els joves els puguin utilitzar lliurement per practicar esport. 
Qui ho fa? IME, IE, Servei de Joventut, Servei de Nova Ciutadania 
 
77. Espais i materials esportius a l’aire lliure 
Descripció: disposició d’espais i materials esportius a l’aire lliure (platja, 
places, etc.) molt utilitzats per joves: itinerari senyalitzat, ús de base 
nàutica, skate parc i rocòdrom. 
Qui ho fa? IE 
 
 
7. Àmbit MOBILITAT 
 
78. Ampliació horari nocturn Mataró Bus 
Descripció: ampliació de l’horari nocturn dels autobusos urbans les nits de 
divendres, dissabte i diumenge. 
Qui ho fa? Servei de Mobilitat. 
 
79. Carril bici i aparcaments per bicicletes 
Descripció: el carril bici i els aparcaments per bicicletes no van adreçats 
exclusivament als joves, tot i que en són uns usuaris freqüents. 
Qui ho fa? Servei de Mobilitat. 
 
80. Servei Compartim cotxe! 
Descripció: el servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan 
interessades a compartir el vehicle privat a l’hora de fer un viatge. En el cas 
dels joves, la iniciativa és bona sobretot a l’hora de desplaçar-se en horari 
nocturn per tal de disminuir els riscos d’una conducció sota els efectes de 
substàncies que alteren l’estat físic. 
Qui ho fa? Servei de Mobilitat. 
 
81. Intercanvis de joves 
Descripció: programes concrets d’intercanvi d’experiències de joves de 
Mataró amb altres joves de diferents països per tal de conèixer noves 
llengües, cultures, territoris, etc. i enriquir la seva visió del món. S’han fet 
programes d’intercanvi amb Corsico (Itàlia) i Isla Cristina (Huelva), entre 
d’altres. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona. 
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8. Àmbit INFORMACIÓ 
 
82. Punt d’Informació Juvenil (PIJ) – SIDRAL 
Descripció: servei d’informació i orientació sobre dubtes que puguin tenir els 
joves respecte salut, treball, habitatge, educació, viatges, etc. També 
s’ofereix un servei de descentralització de la informació que s’ofereix al PIJ 
als IES (PIDCES) i als tres Espais Joves. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona. 
 
83. Descentralització de la informació 
Descripció: descentralització de la informació juvenil als IES (a través del 
PIDCES) i als Espais Joves. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona. 
 
84. Buscadorjove – El portal jove del Maresme 
Descripció: portal a Internet on s’hi poden trobar informació i recursos de la 
comarca del Maresme per a joves, com ara l’agenda cultural i d’espectacles, 
una borsa de treball, notícies i taulers d’anunci, etc. 
Qui ho fa? Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del 
Maresme. 
 
 
9. Àmbit ASSOCIACIONISME, PARTICIPACIÓ I INTERLOCUCIÓ 
 
85. Formació de delegats/es i representants d’alumnes als consells 
escolars dels IES 
Descripció: formació pels alumnes que vulguin ser delegats/es de classe o 
representants al Consell Escolar de l’IES, per tal que accedeixin al càrrec 
amb més habilitats i una major formació. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona a través del programa PIDCES de la 
Diputació de Barcelona. 
 
86. Informació, formació i assessorament a entitats juvenils 
Descripció: informació i assessorament a les entitats juvenils que ho 
demanin per tal que siguin competents a l’hora de realitzar les activitats 
que es proposin, així com també assessorament a l’hora de constituir-se 
com a entitat o associació si els membres ho desitgen. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona i Agència Municipal de Suport a 
l’Associacionisme del Servei de Participació Ciutadana. 
 
87. Cessió d’espais 
Descripció: cessió d’espais municipals per a realitzar activitats organitzades 
per entitats o associacions juvenils, per tal de promoure la participació jove. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona. 
 
88. Convenis i subvencions per a entitats 
Descripció: dotació de subvencions i realització de convenis amb entitats i 
associacions juvenils per tal que aquestes puguin desenvolupar les seves 
activitats. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona. 
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89. Programa de ràdio Joves TV 
Descripció: desenvolupament d’un programa setmanal a Mataró Ràdio 
realitzat per joves i destinat a una audiència jove. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona. 
 
90. Consell Municipal de Joventut 
Descripció: òrgan democràtic consultiu creat per l’Ajuntament de Mataró 
amb la voluntat d’integrar el col�lectiu jove a la participació ciutadana i que 
els propis joves puguin participar en les decisions que els afecten. 
Qui ho fa? Servei de Joventut i Dona. 
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TAULA DE LES ACTUACIONS SEGONS LA TRANSVERSALITAT 
 

 ACTUACIONS JOVENTUT INTERDEPARTAMENTAL INTERINSTITUCIONAL 
TEIXIT 

ASSOCIATIU 
1. Pla de Suport a la Promoció Escolar      
2. Tallers intensius de llengua catalana      
3. Casals lingüístics       
4. Biblioteca oberta, reforç escolar i estudi 
assistit als IES  

    

5. Taller d’habilitats socials     
6. Programes de Qualificació Professional Inicial 
(PQPI) 

    

7. Cursos d’acolliment 16 -18     
8. Cursos de formació en el lleure infantil i 
juvenil 

    

9. Formació esportiva     
10. Telecentre     
11. Sales multimèdia dels Espais Joves     
12. Accés Wi-Fi a Internet     
13. Punts Òmnia i punts on line als centres cívics     
14. Sales d’estudi permanents     
15. Sales d’estudi temporals     
16. Beques, ajuts i préstecs per a estudiants 
universitaris 

    

17. Programa d’igualtat i de prevenció de la 
violència de gènere 

    

18. Projecte Joves Guia     
19. Programa de la diversitat     
20. Projecte Altres mirades al món     
21. Projecte dels Drets Humans     
22. Projecte 1, 2, 3... Acció! / Fem un curt     
23. Projecte Shabab Al-Gad     
24. Projecte Mou-te!     
25. Informació i Dinamització juvenil als IES 
(PIDCES) 

    

EDUCACIÓ 

26. Formació per tècnics de joventut     
27. Promoció de joves emprenedors     
28. Concurs aprendre a emprendre     
29. Incubadora d’empreses de base tecnològica     

OCUPACIÓ 

30. Servei d’Ocupació Jove “Ocup@ció jove: el     
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 ACTUACIONS JOVENTUT INTERDEPARTAMENTAL INTERINSTITUCIONAL 
TEIXIT 

ASSOCIATIU 
portal de la feina” 
31. Visites guiades al servei d’ocupació     
32. Setmana de la Informació i l’Orientació 
Professional (SIOP) 

    

33. Programa Xplora!     
34. Xerrades orientatives de transició escola – 
treball 

    

35. Elaboració d’un dossier d’orientació     
36. Consultes on line per a tutors de secundària     
37. Borsa de Treball de l’IMPEM     
38. Club de la Feina     
39. Projecte +16     
40. Aprèn i treballa     
41. Tecnoescola     
42. Formació ocupacional contínua      
43. Borsa d’Habitatge Jove     
44. Ajuts a joves per al lloguer     
45. Renda bàsica d’emancipació (RBE)     
46. Promocions de pisos de lloguer per a joves     

HABITATGE 

47. Oficina d’habitatge del Consell Comarcal     
48. Alimentació saludable i activitat física     
49. Programa No et quedis amb cap dubte!     
50. Programa Coneix, respecta, estima     
51. Programa dRogues! Què?     
52. Tarda Jove     
53. Consulta Oberta - Programa Salut i escola     
54. Guia de recursos juvenils en Salut     

SALUT 

55. Plataforma Nits de Qualitat Mataró     
56. Aula de Teatre     
57. Col�laboració amb Batxillerats artístics     
58. Trobada jove literària     
59. Mostra de teatre juvenil     
60. Mostra d’Art Jove     
61. Centre de Creació i Pensament 
Contemporani Can Xalant 

    

62. Ajuts a la creació escènica     

CULTURA 

63. Promoció de les arts musicals – Casa de la 
Música Popular 
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 ACTUACIONS JOVENTUT INTERDEPARTAMENTAL INTERINSTITUCIONAL 
TEIXIT 

ASSOCIATIU 
64. Projecte Butaka     
65. Cirera Rock     
66. Espai Jove Cerdanyola     
67. Espai Jove La Llàntia     
68. Espai Jove Rocafonda     
69. Concursos joves     
70. Cursets i ofertes per a joves a la piscina 
municipal 

    

71. Cursets i ofertes per a joves al Sorrall     
72. Projecte Patis oberts     
73. Projecte Espais oberts     
74. Oferiment d’instal�lacions esportives     
75. Santes esportives     
76. Suport a l’esport per a discapacitats     

ESPORT I OCI 

77. Espais i materials esportius a l’aire lliure     
78. Ampliació horari nocturn Mataró Bus     
79. Carril bici i aparcaments per bicicletes     
80. Servei Compartim cotxe!     

MOBILITAT 

81. Intercanvis de joves     
82. Punt d’Informació Juvenil (PIJ) – SIDRAL     
83. Descentralització de la informació     INFORMACIÓ 
84. Buscador jove – El portal jove del Maresme     
85. Formació de delegats/es i representants 
d’alumnes als Consells Escolars dels IES  

    

86. Informació, formació i assessorament a 
entitats juvenils 

    

87. Cessió d’espais     
88. Convenis i subvencions per a entitats     
89. Programa de ràdio Joves TV     
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90. Consell Municipal de Joventut     
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TAULA DE LES ACTUACIONS SEGONS ELS EIXOS 
 
 

ACTUACIONS EDUCACIÓ OCUPACIÓ HABITATGE SALUT CULTURA 
ESPORT I 

OCI MOBILITAT INFORMACIÓ 
ASSOCIACIONISME, 
PARTICIPACIÓ I 
INTERLOCUCIÓ 

1. Pla de Suport a la 
Promoció Escolar 

         

2. Tallers intensius de 
llengua catalana  

         

3. Casals lingüístics            
4. Biblioteca oberta, reforç 
escolar i estudi assistit als 
IES  

         

5. Taller d’habilitats socials          
6. Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI) 

         

7. Cursos d’acolliment 16 -
18 

         

8. Cursos de formació en el 
lleure infantil i juvenil 

         

9. Formació esportiva          
10. Telecentre          
11. Sales multimèdia dels 
Espais Joves 

         

12. Accés Wi-Fi a Internet          
13. Punts Òmnia i punts on 
line als centres cívics 

         

14. Sales d’estudi 
permanents 

         

15. Sales d’estudi temporals          
16. Beques, ajuts i préstecs 
per a estudiants 
universitaris 

         

17. Programa d’igualtat i de 
prevenció de la violència de 
gènere 

         

18. Projecte Joves Guia          
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ACTUACIONS EDUCACIÓ OCUPACIÓ HABITATGE SALUT CULTURA 
ESPORT I 

OCI MOBILITAT INFORMACIÓ 
ASSOCIACIONISME, 
PARTICIPACIÓ I 
INTERLOCUCIÓ 

19. Programa de la 
diversitat 

         

20. Projecte Altres mirades 
al món 

         

21. Projecte dels Drets 
Humans 

         

22. Projecte 1, 2, 3... Acció! 
/ Fem un curt 

         

23. Projecte Shabab Al-Gad          
24. Projecte Mou-te!          
25. Informació i 
Dinamització juvenil als IES 
(PIDCES) 

         

26. Formació per tècnics de 
joventut 

         

27. Promoció de joves 
emprenedors 

         

28. Concurs aprendre a 
emprendre 

         

29. Incubadora d’empreses 
de base tecnològica 

         

30. Servei d’Ocupació Jove 
“Ocup@ció jove: el portal de 
la feina” 

         

31. Visites guiades al servei 
d’ocupació 

         

32. Setmana de la 
Informació i l’Orientació 
Professional (SIOP) 

         

33. Programa Xplora!          
34. Xerrades orientatives de 
transició escola – treball 

         

35. Elaboració d’un dossier 
d’orientació 

         

36. Consultes on line per a 
tutors de secundària 

         

37. Borsa de Treball de 
l’IMPEM 
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ACTUACIONS EDUCACIÓ OCUPACIÓ HABITATGE SALUT CULTURA 
ESPORT I 

OCI MOBILITAT INFORMACIÓ 
ASSOCIACIONISME, 
PARTICIPACIÓ I 
INTERLOCUCIÓ 

38. Club de la Feina          
39. Projecte +16          
40. Projecte Aprèn i treballa          
41. Tecnoescola          
42. Formació ocupacional 
contínua  

         

43. Borsa d’Habitatge Jove          
44. Ajuts a joves per al 
lloguer 

         

45. Renda bàsica 
d’emancipació (RBE) 

         

46. Promocions de pisos de 
lloguer per a joves 

         

47. Oficina d’habitatge del 
Consell Comarcal 

         

48. Alimentació saludable i 
activitat física 

         

49. Programa No et quedis 
amb cap dubte! 

         

50. Programa Coneix, 
respecta, estima 

         

51. Programa dRogues! 
Què? 

         

52. Tarda jove          
53. Consulta Oberta - 
Programa Salut i escola 

         

54. Guia de recursos 
juvenils en salut 

         

55. Plataforma Nits de 
Qualitat Mataró 

         

56. Aula de Teatre          
57. Col�laboració amb 
batxillerats artístics 

         

58. Trobada jove literària          
59. Mostra de Teatre Juvenil          
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ACTUACIONS EDUCACIÓ OCUPACIÓ HABITATGE SALUT CULTURA 
ESPORT I 

OCI MOBILITAT INFORMACIÓ 
ASSOCIACIONISME, 
PARTICIPACIÓ I 
INTERLOCUCIÓ 

60. Mostra d’Art Jove          
61. Centre de Creació i 
Pensament Contemporani 
Can Xalant 

         

62. Ajuts a la creació 
escènica 

         

63. Promoció de les arts 
musicals – Casa de la Música 
Popular 

         

64. Projecte Butaka          
65. Cirera Rock          
66. Espai Jove Cerdanyola          
67. Espai Jove La Llàntia          
68. Espai Jove Rocafonda          
69. Concursos joves          
70. Cursets i ofertes per a 
joves a la piscina municipal 

         

71. Cursets i ofertes per a 
joves al Sorrall 

         

72. Projecte Patis oberts          
73. Projecte Espais oberts          
74. Oferiment 
d’instal�lacions esportives 

         

75. Santes esportives          
76. Suport a l’esport per a 
discapacitats 

         

77. Espais i materials 
esportius a l’aire lliure 

         

78. Ampliació horari nocturn 
Mataró bus 

         

79. Carril bici i aparcaments 
per bicicletes 

         

80. Servei Compartim cotxe!          
81. Intercanvis de joves          
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ACTUACIONS EDUCACIÓ OCUPACIÓ HABITATGE SALUT CULTURA 
ESPORT I 

OCI MOBILITAT INFORMACIÓ 
ASSOCIACIONISME, 
PARTICIPACIÓ I 
INTERLOCUCIÓ 

82. Punt d’Informació 
Juvenil (PIJ) – SIDRAL 

         

83. Descentralització de la 
informació 

         

84. Buscador jove – El portal 
jove del Maresme 

         

85. Formació de delegats/es 
i representants d’alumnes 
als consells escolars dels IES  

         

86. Informació, formació i 
assessorament a entitats 
juvenils 

         

87. Cessió d’espais          
88. Convenis i subvencions 
per a entitats 

         

89. Programa de ràdio Joves 
TV 

         

90. Consell Municipal de 
Joventut 
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Treball interdepartamental i interinstitucional 
 
 
Mecanismes de coordinació interdepartamental 
 
A nivell de l’Àrea de Serveis Personals (Joventut i Dona, Benestar 
Social, Salut Pública i Consum, IMAC, IME i IE) existeix un espai de 
coordinació política de regidors i regidores que es reuneix cada 15 
dies.  
 
El caràcter transversal de moltes de les actuacions que impulsen els 
diversos serveis de l’Àrea de Serveis Personals fa que es existeixin espais 
i comissions de coordinació tècnica per projectes concrets, en funció 
de la vigència dels projectes.  
 
Un espai de treball estable interdepartamental en el qual participa 
el Servei de Joventut és el Pla Educatiu d’Entorn de Mataró. En el marc 
d’aquest pla s’han creat diversos mecanismes de coordinació o treball 
interdepartamental i interinstitucional, com ara la comissió local i la 
comissió operativa del PEE, les comissions de seguiment de projectes 
concrets com el reforç escolar i l’estudi assistit, la Comissió Jove... 
 
Recentment també s’ha creat la Comissió Xarxa Comarcal de Transició 
Escola-Treball, que a més de ser interdepartamental és 
interinstitucional. 
 
 
 
 
Mecanismes de coordinació interinstitucional 
 
La coordinació entre la Secretaria de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya i el Servei de Joventut de Mataró es realitza quan s’han de fer 
consultes puntuals i específiques per a iniciatives i projectes concrets. 
D’altra banda, el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Mataró participa en 
la convocatòria ordinària de subvencions per al desplegament de plans 
locals de joventut que convoca la Secretaria de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Pel que fa a l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, des de 
fa molts anys el Servei de Joventut de Mataró participa en les accions de 
formació, assessorament, grups de treball intermunicipals, projectes pilot i 
altres accions de suport que la Diputació ofereix als municipis en el marc del 
seu programa de suport a les polítiques locals de joventut.  
 
Aquest suport també és econòmic, ja que la Diputació atorga ajuts a 
l’Ajuntament de Mataró per al desenvolupament del pla local de joventut i 
per al programa de punts d’informació i dinamització juvenil als centres 
d’educació secundària (PIDCES). De manera puntual, la Diputació també 
dóna suport econòmic per al desenvolupament de projectes pilot o noves 
iniciatives municipals adreçades a joves. Els mecanismes de coordinació 
entre la Diputació de Barcelona i el Servei de Joventut es concreten en la 
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figura d’un referent territorial de l’Oficina del Pla Jove per al Servei de 
Joventut de Mataró, així com també un referent pel projecte PIDCES. 
 
Pel que fa a la participació del Servei de Joventut de Mataró en projectes 
d’àmbit comarcal impulsats pel Consell Comarcal del Maresme la 
dimensió de Mataró i el grau de desenvolupament de les seves polítiques i 
projectes locals de joventut fan difícil la implicació directa del Servei de 
Joventut de Mataró en projectes d’àmbit comarcal. Tot i això, la 
comunicació i l'intercanvi d’informacions entre el Servei de Joventut i 
l’Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal és fluïda, i sempre 
que és possible el personal tècnic de Mataró participa a les reunions de 
tècnics de joventut, informadors i dinamitzadors juvenils de la comarca. La 
responsable política del Servei de Joventut també participa habitualment a 
les reunions de regidors i regidores de joventut de la comarca que convoca 
el Consell Comarcal. 
 
 
 
Participació jove 
 
 
Descripció del teixit associatiu juvenil local 
 
A Mataró existeix un teixit associatiu juvenil divers però ni prou nombrós ni 
prou fort com per fer-se visible socialment, per impulsar processos 
d’enfortiment de les pròpies entitats i col�lectius, per participar de manera 
efectiva en el disseny, execució i avaluació de les polítiques de joventut o 
per exercir la interlocució imprescindible dels joves amb l’administració. 
Aquesta situació de debilitat del teixit associatiu juvenil local es reflecteix en 
la baixa participació d’entitats juvenils al Consell Municipal de Joventut. 
 
Malgrat això, tot un seguit d’entitats juvenils treballen cadascuna dins del 
seu àmbit específic d’actuació. Amb la majoria, el Servei de Joventut hi té 
contacte i té informació de la seva activitat, però amb  d’altres no hi ha 
relació i el Servei de Joventut no té informació de la seva situació actual o 
les seves activitats. 
 
 
Entitats de lleure, culturals, socials i d’estudiants 
 
1. Acció Jove – CCOO 
Secció juvenil del sindicat Comissions Obreres. Formalment existeix a 
Mataró, però actualment no hi ha cap nucli juvenil actiu d’aquesta entitat a 
nivell local. 
 
2. Agrupament Escolta Antoni Comas 
Agrupament escolta vinculat a la parròquia de Sant Josep que pertany a la 
federació Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya. 
 
3. Agrupament Escolta Arrels 
Agrupament escolta que pertany a la federació Minyons Escoltes i Guies 
Sant Jordi de Catalunya. Forma part del Consell Municipal de Joventut. 
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4. Agrupament Escolta La Soca 
Agrupament escolta vinculat al col�legi Maristes Valldemia que pertany a la 
federació Centre Marista d’Escoltes. 
 
5. Associació cultural Fèlix Cucurull 
Associació cultural de caire independentista que no té cap contacte amb el 
Servei de Joventut malgrat que formalment és membre del Consell 
Municipal de Joventut. 
 
6. Associació cultural La Mar de Garbí – GE Garbí 
Grup d’esplai que pertany a la federació ESPLAC. 
 
7. Associació d’alumnes IES Alexandre Satorras 
L’institut Alexandre Satorras és el més gran de Mataró i sempre hi ha algun 
petit nucli d’estudiants més o menys actiu a aquest centre. 
 
8. Associació d’Artistes Urbans del Maresme 
Associació de graffiters i artistes urbans de la comarca, fonamentalment de 
Mataró. Tenen cedit un espai en un equipament cívic municipal i tenen 
relació amb diversos departaments municipals, entre els quals Joventut i 
Dona, per a la realització de les seves activitats. 
 
9. Associació de Joves de Mataró i Maresme 
Associació de joves gitanos del municipi i la comarca. Formalment és 
membre del Consell Municipal de Joventut, però el Servei de Joventut no té 
cap coneixement de la seva activitat. 
 
10.Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t 
És una de les entitats juvenils més actives del teixit associatiu local. Pertany 
a la Federació Catalana de l’Esplai i forma part del Consell Municipal de 
Joventut. 
 
11.Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola 
És una de les entitats juvenils més actives del teixit associatiu local. Pertany 
a la Federació Catalana de l’Esplai. 
 
12.Associació Infantil i Juvenil Grup d’Esplai La Tribu 
És una de les entitats juvenils més actives del teixit associatiu local. Pertany 
a la federació ESPLAC. 
 
13.Associació Infantil i Juvenil Pampayuga 
És una de les entitats juvenils més actives del teixit associatiu local. Pertany 
a la federació ESPLAC. 
 
14.Associació Juvenil Infantil The Pets 
Secció de lleure infantil d’una associació de gambians. En realitat no és una 
associació juvenil. Pertany a la federació ESPLAC. Formalment és membre 
del Consell Municipal de Joventut però no hi té cap participació. 
 
15.Associació Juvenil Mà Oberta - Cor Obert Valldemia / ONG SED Mataró 
Entitat de lleure i solidaritat vinculada a l’escola Maristes Valldemia. Pertany 
a la Federació d’Associacions Juvenils Mà Oberta – Cor Obert de Catalunya. 
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16.Biada Associació d’Estudiants - BAE 
Associació d’estudiants de l’Institut Miquel Biada. L’IES municipal M. Biada 
és el centre públic d’educació secundària més gran de Mataró i sempre hi ha 
algun petit nucli d’estudiants més o menys actiu. 
 
17.Centre Jove Sant Jordi - GE L'Olla de Grills 
Grup d’esplai vinculat a la parròquia de Sant Josep que pertany a la 
federació Moviment de Centres d’Esplai Cristians. 
 
18.Círculo Flamenco Andaluz – Área de Juventud 
Secció juvenil de l’entitat. Formalment és membre del Consell Municipal de 
Joventut, però el Servei de Joventut no té cap coneixement de la seva 
activitat. 
 
19.Clack Produccions 
Productora audiovisual promoguda per joves. Realitza un programa de ràdio 
per a joves a Mataró Ràdio amb el suport econòmic del Servei de Joventut. 
 
20.Club de Rol Banshee Errante 
Col�lectiu juvenil d’aficionats al rol i d’altres jocs de simulació que té un 
espai cedit en un equipament cívic municipal. Col�labora amb el Servei de 
Joventut i és membre del Consell Municipal de Joventut. 
 
21.Colla del Basilisc 
Colla de diables integrada bàsicament per joves. Té contactes puntuals amb 
el Servei de Joventut. 
 
22.Comissió Jove La Llàntia – Associació de Veïns de La Llàntia 
Grup de joves vinculat a l’Associació de Veïns de La Llàntia que té la 
voluntat d’organitzar activitats per als joves del barri. 
 
23.Creu Roja a Mataró 
La Creu Roja a Mataró forma part del Consell Municipal de Joventut i és una 
de les entitats que té activitat destacable a la ciutat. 
 
24.Escola Pia Santa – Grup d’Esplai l’Erol  
Grup d’esplai vinculat a l’Escola Pia Santa Anna que pertany a la federació 
Moviment de Centres d’Esplai Cristians. 
 
25.Grup d’Esplai Los Piratas 
Grup d’esplai vinculat a l’Associació de Veïns de Vista Alegre. Forma part del 
Consell Municipal de Joventut. 
 
26.Grup d’Esplai La Baldufa i Centre Juvenil Boomerang 
Grup d’esplai i centre de lleure juvenil vinculats a l’escola dels Salesians 
Sant Antoni de Pàdua que pertanyen a la federació Esplais i Centres Juvenils 
Salesians - Federació de Centres Juvenils Don Bosco 
 
27.Grup d’Esplai Rabadà 
Grup d’esplai per a persones amb disminució psíquica que pertany a la 
federació APPS – Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental. 
Forma part del Consell Municipal de Joventut. 
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28.Salesians Sant Jordi 
Organització que aplega totes les seccions i projectes en l’àmbit social i 
educatiu de l’escola dels Salesians Sant Antoni de Pàdua. És una de les 
entitats més actives del teixit associatiu local. 
 
29.Vocalia Joves Pla d’en Boet 
Grup de joves vinculat a l’Associació de Veïns del Pla d’en Boet que 
organitza activitats per als joves del barri. Formalment és membre del 
Consell Municipal de Joventut. 
 
 
 
Entitats juvenils polítiques 
 
30.Joventut Nacionalista de Catalunya – JNC 
Secció juvenil de CiU.  
 
31.Joventut Socialista de Catalunya – JSC 
Secció local de la Joventut Socialista de Catalunya 
 
32.Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya – JERC 
Secció juvenil d’ERC. 
 
33.Joves d’Esquerra Verda/Joves amb Iniciativa – JEV/JIC 
Secció juvenil d’IC - Verds. 
 
34.Noves Generacions del Partit Popular 
Secció juvenil del PP. 
 
35.Maulets 
Entitat política juvenil de l’esquerra independentista que no depèn de cap 
partit polític.  
 
 
 
Descripció del teixit associatiu juvenil més implicat 
 
 
Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t 
 
Entitat juvenil que té conveni amb el Servei de Joventut des de l’any 1999 
per realitzar activitats de lleure infantil i juvenil i projectes d’intervenció 
socioeducativa amb joves al barri de La Llàntia. L’entitat té cedit l’ús de 
l’Espai Jove La Llàntia, un equipament juvenil de 600 m2 de superfície per 
al desenvolupament dels seus projectes i activitats, que són els següents: 
 
− Espai Jove: projecte adreçat a adolescents i joves a partir de 12 anys 

que està obert de dilluns a divendres de 17.30h a 20.30h. 
− Concursos joves: convocatòria de 4 concursos anuals de diferents 

modalitats de jocs, esports o aficions com la fotografia que es realitzen 
en dissabtes a la tarda, durant tot el dia o de nit. 

− Esplai infantil: dissabtes a la tarda de 16 a 19.30h. 
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− Centre juvenil: espai mensual adreçat a adolescents a partir de 12 anys. 
− Escoles esportives: projecte de transformació del temps lliure dels joves 

a través de l’esport, concretament a través de la creació d’equips de 
futbol sala formats per joves del barri, per tal de vincular els joves amb 
l’entitat i amb el barri. 

− Cursos Red Conecta: projecte de formació en tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) adreçats a tot tipus de col�lectius amb 
dificultats per incorporar-se a l’ús de les TIC. 

 
L’entitat també participa al projecte de ciutat Aprèn i treballa en l’àmbit de 
la transició escola – treball i la inserció sociolaboral. 
 
 
Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola 
 
Entitat juvenil que té conveni amb el Servei de Joventut des de l’any 1999 
per realitzar projectes d’intervenció socioeducativa amb joves al barri de 
Cerdanyola. Des de l’any 2006 també té conveni amb el Servei de Nova 
Ciutadania per realitzar projectes adreçats específicament a nois i noies 
nouvinguts. L’entitat desenvolupa els seus projectes al Casal de Joves de 
Cerdanyola i en un local municipal del carrer València. Actualment, els 
projectes que gestiona l’entitat són els següents: 
 
− Espai Jove: projecte adreçat a adolescents i joves a partir de 12 anys 

que està obert de dilluns a divendres de 17.30h a 20.30h. 
− Projecte Shabab Al-Gad: espai de trobada de noies catalanes nascudes 

al Marroc, de 12 a 22 anys, amb l’objectiu de treballar la seva 
socialització. 

− Projecte +16: projecte d’orientació formativa i d’inserció sociolaboral 
adreçat a joves que tenen dificultats per accedir a recursos formatius i 
laborals. 

 
L’entitat també participa al projecte de ciutat Aprèn i treballa en l’àmbit de 
la transició escola – treball i la inserció sociolaboral. 
 
El Casal Xerinola és una entitat de referència al barri de Cerdanyola, ja que 
participa de totes les xarxes i projectes comunitaris que hi ha al territori.  
 
 
Salesians Sant Jordi 
 
El centre Salesians Sant Jordi té diversos projectes en l’àmbit de l’educació 
en el lleure infantil i juvenil i l’educació social en els quals participen 
professionals i joves voluntaris. Són els següents: 
 
− Centre obert infantil: adreçat a infants de 1r a 6è de primària de dilluns 

a divendres a la tarda, fora de l’horari escolar. 
− Centre obert per a adolescents: adreçat a joves de 1r a 4t d’ESO de 

dilluns a divendres a la tarda, fora de l’horari escolar. 
− Centre de Formació d’Adults: projecte adreçat als col�lectius que 

presenten més dificultats en la seva inserció socio-laboral, com és el cas 
dels joves que no han superat l’ESO, immigrants, persones en situacions 
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laborals poc estables i/o precàries... En el marc d’aquest projecte 
l’entitat ha impulsat el projecte de ciutat Aprèn i treballa. 

− Grup d’Esplai La Baldufa i Centre Juvenil Boomerang: grup d’esplai 
infantil i centre de lleure juvenil de cap de setmana. 

− Casal d’estiu infantil i juvenil: projecte de lleure infantil i juvenil durant 
les vacances escolars d’estiu. 

 
El centre dels salesians és també un referent educatiu i d’intervenció social 
molt important al barri de Cerdanyola, ja que treballa en xarxa amb altres 
entitats del territori i té conveni o rep subvenció de diversos serveis 
municipals per al desenvolupament dels seus projectes (Joventut i Dona, 
Benestar Social, Nova Ciutadania...). 
 
 
Grup d’Esplai Rabadà 
 
Grup d'esplai que organitza activitats de lleure per a persones amb 
discapacitats psíquiques de totes les edats i nivells. Actualment acull un 
centenar de persones de Mataró i comarca a les quals ofereix un espai on 
compartir experiències a través de tallers (manualitats, esport i piscina), 
excursions, sortides de cap de setmana, esplai de dissabtes, casal d'estiu i 
colònies. 
 
El Rabadà té conveni amb el Servei de Joventut i també rep aportacions 
econòmiques del Consell Comarcal del Maresme. 
 
 
Associació Infantil i Juvenil Pampayuga 
 
L’ Associació Infantil i Juvenil Pampayuga del barri de Cirera és una entitat 
juvenil que té tres seccions: 
 
− esplai infantil els dissabtes a la tarda 
− intercanvis juvenils en el marc del programa Joventut en Acció de la 

Unió Europea 
− grup de performance 
 
L’entitat està molt vinculada a l’Associació de Veïns de Cirera, tot i que té 
personalitat jurídica pròpia. Alguns joves de l’entitat estan implicats també 
en l’Associació de Veïns i participen activament en la Comissió de Festes de 
Cirera i en l’organització del concurs de música jove Cirera Rock. 
 
Creu Roja a Mataró 
 
L’àrea de joventut de la Creu Roja a Mataró impulsa campanyes i projectes 
adreçats a infants i joves en els àmbits de salut, educació per a la pau, 
medi ambient, educació per al desenvolupament, infància i joventut i 
perspectiva de gènere. Entre aquests destaquen: 
 
− la campanya de recollida de joguines per Reis 
− la dinamització d’activitats d’educació en el lleure 
− la campanya del Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA 
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Associació Infantil i Juvenil Grup d’Esplai La Tribu 
 
Entitat d’educació en el lleure infantil i juvenil del barri de Molins. Els 
projectes i activitats que desenvolupa són els següents: 
 
− esplai infantil adreçat a nens i nenes fins a 12 anys els dissabtes a la 

tarda. 
− Espai Jove adreçat a adolescents de 12 a 16 anys els divendres i 

dissabtes a la tarda. El funcionament d’aquest Espai Jove depèn molt de 
la motivació del grup de nois i noies grans de l’esplai (el ritme i el 
contingut de les activitats, la continuïtat o no del propi Espai Jove...). 

− casal d’estiu infantil adreçat a nens i nenes fins a 12 anys durant les 
vacances escolars d’estiu. 

− Espai Jove d’Estiu adreçat a nois i noies de 12 a 16 anys durant les 
vacances escolars d’estiu. 

 
L’Associació Infantil i Juvenil Grup d’Esplai La Tribu és l’única entitat 
d’educació en el lleure de la ciutat que participa des de fa anys en la 
definició i el seguiment de les Fires de l’Infant, l’oferta d’educació en el 
lleure infantil adreçada a nens i nenes fins a 12 anys que el Servei de 
Joventut i Dona organitza anualment durant les vacances escolars de Nadal. 
 
El GE La Tribu és una entitat molt vinculada a l’Associació de Veïns de 
Molins, tot i que té personalitat jurídica pròpia. Alguns joves de l’entitat 
estan implicats també en l’Associació de Veïns. 
 
 
Col�lectiu de joves butakers 
 
El grup de joves butakers va néixer directament del projecte Butaka, que té 
com a objectiu acostar el públic juvenil al teatre mitjançant la programació 
anual de diversos espectacles pensats específicament per a joves de 12 a 
25 anys. Els joves butakers són estudiants de secundària que fan difusió 
dels espectacles entre els seus companys i companyes i els conviden a 
assistir a les representacions. 
 
 
 
Interlocució: el Consell Municipal de Joventut 
 
L’actual Consell Municipal de Joventut va ser creat tot just després de 
l’aprovació del Pla Integral de Joventut de 1998, en el procés d’elaboració 
del qual varen participar tant joves membres d’entitats juvenils locals com 
joves a títol individual. 
 
El Consell Municipal de Joventut, d’acord amb el reglament que el regula, té 
caràcter consultiu i assessor, i les seves funcions són les següents: 
 

1. Rebre informació prèvia de les propostes i acords municipals en 
matèria de joventut. 

2. Impulsar la participació dels i de les joves en el desenvolupament de 
la ciutat. 
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3. Garantir el seguiment, supervisió i avaluació del Pla Integral de 
Joventut (PIJ). 

4. Fomentar l’associacionisme juvenil i la comunicació i col�laboració 
entre les associacions juvenils i entre aquelles i altres entitats que 
treballin en temes de joventut, mitjançant propostes i accions. 

5. Promoure l’elaboració i la divulgació d’estudis sobre la situació de la 
joventut al municipi. 

6. Estudiar, promoure i difondre les actuacions municipals dins l’àmbit 
de joventut i elaborar propostes d’actuació. 

7. Proposar la realització de campanyes de sensibilització i informació en 
tots els aspectes que contribueixin a millorar la qualitat de vida dels 
joves. 

8. Canalitzar les opinions i els suggeriments de particulars i entitats 
mataronines en l’àmbit de joventut. 

 
El Consell de Joventut és de base associativa, tot i que en alguns moments 
ha incorporat joves a títol individual. En aquest moment està format per: 
 
− 11 representants d’entitats juvenils 
− 6 representants dels grups polítics municipals a través de les joventuts 

respectives (PSC, CiU, ERC, IC-EUiA-Verds, PPC i CUP) 
− 4 membres institucionals (alcalde, regidors de Joventut i Participació 

Ciutadana i cap del Servei de Joventut) 
 
La participació de representants de les entitats juvenils al Consell Municipal 
de Joventut és molt baixa. De 29 entitats juvenils no polítiques, només 11 
són membres del Consell. I d’aquestes, 5 no assisteixen mai o gairebé mai 
a les sessions del Consell ni hi tenen cap mena de participació. 
 
En aquestes condicions, la interlocució dels joves associats de Mataró amb 
l’Ajuntament es fa molt difícil i és molt poc representativa del conjunt dels 
joves de Mataró. 
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ANNEX IV 
 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
 
Eix 1. Educació 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.1. Promoure l’èxit escolar a secundària tot oferint recursos educatius 
complementaris als joves 
Actuació 1.1.1.1: Desplegament del Pla Educatiu d’Entorn i del Pla 
de Suport a la Promoció Escolar 
Descripció de l’activitat: 
Pla per promoure l’èxit escolar a secundària tot oferint recursos educatius 
complementaris als nens i joves de Mataró, per reforçar els hàbits d’estudi i 
reduir el fracàs escolar. 
Beneficiaris: 
Joves estudiants dels centres de secundària. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’actuacions desplegades/curs escolar. 
- Valoració per part del professorat de les actuacions realitzades. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IME. 

En col�laboració amb: 
D. d’Educació de la Generalitat. 

Temporalització:       X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 427.127,00 € dels quals: 248.555,00 € els posa l’Ajuntament 
i 178.572,00 € El Departament d’Educació de la Generalitat. 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.1 Promoure l’èxit escolar a secundària tot oferint recursos educatius 

complementaris als joves 
Actuació 1.1.1.2: Oferta de tallers intensius de llengua catalana 
Descripció de l’activitat: 
Oferta de cursos intensius per aprendre la llengua catalana adreçats a 
joves nouvinguts que parlen altres llengües romàniques. 
Beneficiaris: 
Joves estudiants dels centres de secundària. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de tallers ofertats al curs escolar. 
- Nombre de joves que hi participen. 
- Assoliment del nivell bàsic en llengua catalana. 

Qui durà a terme l’actuació:  
IME. 

En col�laboració amb: 
D. d’Educació de la Generalitat. 

Temporalització:            X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Inclòs en el pressupost de l’acció 1.1.1.1. 
 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.1 Promoure l’èxit escolar a secundària tot oferint recursos educatius 

complementaris als joves 
Actuació 1.1.1.3: Programació de casals lingüístics 
Descripció de l’activitat: 
Oferta de casals d’estiu lingüísitics per a joves immigrants de llengües no 
romàniques que vulguin iniciar-se en la llengua catalana o per millorar-ne 
el seu nivell. 
Beneficiaris: 
Joves immigrants de 12 a 16 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves que hi participen. 
- Assoliment del nivell bàsic en llengua catalana. 

 
Qui durà a terme l’actuació: 
IME. 

En col�laboració amb: 
Departament d’Educació de la 
Generalitat. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      X puntual      □ de mandat 
Pressupost: Inclòs en el pressupost de l’acció 1.1.1.1. 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.1 Promoure l’èxit escolar a secundària tot oferint recursos educatius 

complementaris als joves 
Actuació 1.1.1.4: Manteniment i consolidació dels programes de 
reforç escolar 
Descripció de l’activitat: 
Reforç escolar a tots els centres de primària i secundària públics. 
Servei de biblioteca oberta als IES del municipi en horari no lectiu que 
inclou assessorament en temes d’estudi i reforç escolar. 
Beneficiaris: 
Joves estudiants de primària i secundària dels centres educatius. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’estudiants que hi participen. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
IME. 

En col�laboració amb: 
Departament d’Educació de la 
Generalitat. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Inclòs en el pressupost de l’acció 1.1.1.1. 
 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.1 Promoure l’èxit escolar a secundària tot oferint recursos educatius 

complementaris als joves 
Actuació 1.1.1.5: Consolidació dels/les integradors/es socials 
Descripció de l’activitat: 
A cadascun dels IES hi ha un integrador social que fa acompanyament a un 
màxim de 20 joves joves que des dels equips docents es considera adient. 
Beneficiaris: 
Joves estudiants de secundària dels centres educatius. 
Indicadors d’avaluació: 

 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
IME. 

En col�laboració amb: 
El PEDES 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 188.736,58 € 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.1 Promoure l’èxit escolar a secundària tot oferint recursos educatius 

complementaris als joves 
Actuació 1.1.1.6: Taller d’habilitats socials 
Descripció de l’activitat: 
Adreçat a joves detectats pels centres educatius que presenten 
problemàtiques associades al seu comportament dins del centre. L’objectiu 
és complementar el suport en l’acció de l’escola i de la família en l’educació 
dels adolescents.  
Beneficiaris: 
Joves estudiants dels centres educatius. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves que participen. 
- Valoració dels participants. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Benestar Social  

En col�laboració amb: 
IES de la ciutat de Mataró. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 5.000 € 
 
 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.1 Promoure l’èxit escolar a secundària tot oferint recursos educatius 

complementaris als joves 
Actuació 1.1.1.7: Comissió d’absentisme escolar 
Descripció de l’activitat: 
Detecció, intervenció i seguiment de les situacions d’absentisme escolar 
Beneficiaris: 
Alumnes en edat d’escolarització obligatòria 
Indicadors d’avaluació: 

 
Qui durà a terme l’actuació: 
IME. 

En col�laboració amb: 
Benestar Social, Nova ciutadania, 
Departament d’educació 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.1 Promoure l’èxit escolar a secundària tot oferint recursos educatius 

complementaris als joves 
Actuació 1.1.1.8: Prevenció de l’absentisme en col�lectius específics 
Descripció de l’activitat: 
Adreçat a dones joves marroquiness detectades pels centres educatius que 
presenten problemàtiques associades al seu comportament dins del centre. 
L’objectiu és complementar el suport en l’acció de l’escola i de la família en 
l’educació dels adolescents.  
Beneficiaris: 
Joves estudiants dels centres educatius. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de casos detectats. 
- Nombre de casos solucionats/nombre de casos detectats. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Benestar Social. 

En col�laboració amb: 
IES de la ciutat de Mataró. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
 
 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.1 Promoure l’èxit escolar a secundària tot oferint recursos educatius 

complementaris als joves 
Actuació 1.1.1.9: Catàleg de Projectes d’Aprenentatge - Servei 
Descripció de l’activitat: 
 Donar suport a les activitats d’aprenentatge i servei. 
 
Beneficiaris: 
Alumnes de primària i secundària de tots els centres de la ciutat. 
Indicadors d’avaluació: 
Nombre d’alumnes participants i nombre de projectes 
Qui durà a terme l’actuació: 
IME. 

En col�laboració amb: 
IES i escoles de la ciutat. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.2 Adequar l’oferta educativa postobligatòria a la nova situació 

socioeconòmica i a les demandes dels joves de la ciutat 
Actuació 1.1.2.1: Programes de Qualificació Professional Inicial 
Descripció de l’activitat: 
Oferta de PQPI per a joves que volen seguir estudiant i que no han 
obtingut el graduat en ESO, amb la intenció que puguin desenvolupar unes 
competències bàsiques professionals i personals per afavorir la seva 
inserció laboral o la seva continuïtat formativa 
Beneficiaris: 
Joves majors de 16 anys que no han acreditat la ESO i joves menors de 16 
anys amb impossibilitat d’acreditar-la. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’alumnes matriculats a un PQPI que han aconseguit 
acreditar l’ESO. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IME i IMPEM. 

En col�laboració amb: 
Departament d’Educació i el Servei 
d’Ocupació de la Generalitat. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 268.657,72 € 
 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.2 Adequar l’oferta educativa postobligatòria a la nova situació 
socioeconòmica i a les demandes dels joves de la ciutat 
Actuació 1.1.2.2: Grups d’acolliment 
Descripció de l’activitat: 
Cursos d’acolliment i aprenentatge per a joves nouvinguts de 16 a 18 anys 
a l’escola d’adults Can Noè, amb redefinició del disseny curricular a fi de 
facilitar-los els canals d’accés a la nova societat (llengua, costums 
culturals, espais urbans, etc.) i els possibles itineraris d’inserció laboral. 
Beneficiaris: 
Joves de 16 a 18 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves que hi participen. 
- Valoració per part dels participants. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
IME. 

En col�laboració amb: 
Departament de Treball de la 
Generalitat. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I. 35.000,00 € 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.3 Ampliar l’oferta en formació no reglada a la ciutat 
Actuació 1.1.3.1: Escola Municipal de Música 
Descripció de l’activitat: 
Dotar a l’Escola Municipal de Música de Mataró d’una oferta formativa 
adequada a les persones que volen estudiar la pràctica d’algun instrument, 
etc.  
Beneficiaris: 
Ciutadans d’entre 5 i  90 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de cursos ofertats/any. 
- Nombre de joves que en formen part. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IME. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 600.000,00 € (part proporcional) 
 
 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.3 Ampliar l’oferta en formació no reglada a la ciutat 
Actuació 1.1.3.2: Cursos de formació en el lleure infantil i juvenil 
Descripció de l’activitat: 
Oferta de cursos de formació per a joves que facin o vulguin fer de 
monitors o directors d’activitats de lleure infantil i juvenil. 
Beneficiaris: 
Joves de 16 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de cursos realitzats/any. 
- Nombre de joves que hi participen. 
- Valoració de la formació rebuda. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
IME. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost:  Capítol I - Dedicació tècnica 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.3 Ampliar l’oferta en formació no reglada a la ciutat 
Actuació 1.1.3.3: Cursos de formació esportiva 
Descripció de l’activitat: 
Cursos de formació esportiva de diferents nivells, com ara curs d’iniciació a 
tècnic d’esport, cursos oficials de monitoratge, d’àrbitres, etc. 
Beneficiaris: 
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de cursos realitzats/any. 
- Valoració dels assistents. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IE. 

En col�laboració amb: 
Consell Esportiu del Maresme, 
federacions esportives. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 3.000 € + inscripcions 
 
 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.3 Ampliar l’oferta en formació no reglada a la ciutat 
Actuació 1.1.3.4 Centre de Formació Tres Roques 
Descripció de l’activitat: 
 Programació estable de cursos, tallers i xerrades de diferents temàtiques 
al Centre de Formació Permanent Tres Roques (equipament de nova 
creació) en horari de tarda-vespre entre setmana.  
Beneficiaris:  
Població en general. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’accions formatives ofertades 
- Nombre de joves inscrits 

Qui durà a terme l’actuació: 
IME. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:         □ periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 183.203,62 € (part proporcional) 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.4 Facilitar espais i mitjans de suport a l’estudi i la formació dels joves 
Actuació 1.1.4.1: Telecentre 
Descripció de l’activitat: 
Espai orientat al desenvolupament de processos integrals d’alfabetització 
digital i d’accés a les noves tecnologies, dotat d’equipament informàtic i 
ajuda personalitzada, on els usuaris realitzen accions per a la seva 
capacitació tecnològica, desenvolupant així les habilitats, destreses i 
coneixements útils per a incorporar-se a la Societat de la Informació i 
superar la “fractura digital”. 
Beneficiaris: 
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves que hi participen. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol II – Contracte per valor de 28.139,06 € anuals. 
 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.4 Facilitar espais i mitjans de suport a l’estudi i la formació dels joves 
Actuació 1.1.4.2: Sales multimèdia 
Descripció de l’activitat: 
Sales multimèdia que afavoreixen l’ús de les noves tecnologies a tots els 
joves de Mataró, amb seu als tres Espais Joves. 
Beneficiaris: 
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves que en fan ús. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol II – Inclòs dins del cost del contracte per a la gestió 
de l’Espai Jove Rocafonda / Capítol IV – Inclòs dins del cost dels convenis 
per a la gestió de l’Espai Jove Cerdanyola amb l’Associació Infantil i Juvenil 
Casal Xerinola i de l’Espai Jove La Llàntia amb l’Associació de Lleure i 
Cultura Enlleura’t. 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.4 Facilitar espais i mitjans de suport a l’estudi i la formació dels joves 
Actuació 1.1.4.3: Accés Wi-Fi 
Descripció de l’activitat: 
Accés a Internet Wi-Fi a la Biblioteca Pompeu Fabra i al Casal de Joves. 
Beneficiaris: 
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves que utilitzen el servei 
Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol II – Despesa aproximada de 360 € anuals inclosa dins 
d’un contracte general de l’Ajuntament per serveis de telefonia i ADSL. 
 
 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.4 Facilitar espais i mitjans de suport a l’estudi i la formació dels joves 
Actuació 1.1.4.4: Punts Òmnia i punts on line 
Descripció de l’activitat: 
 Accés a Internet als Punts Òmnia al barri de Cerdanyola i a Molins, i punts 
on line als centres cívics de la ciutat. 
Beneficiaris: 
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves que utilitzen els Punt Òmnia. 
- Nombre de joves que utilitzen els punts on line. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Servei de Participació Ciutadana. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 21.013,58€ 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.4 Facilitar espais i mitjans de suport a l’estudi i la formació dels joves 
Actuació 1.1.4.5: Sales d’estudi permanents 
Descripció de l’activitat: 
Espais dirigits a l’estudi dels joves per tal de promoure aquest hàbit en un 
espai tranquil i que condueixi a la concentració, a la vegada que també es 
promou l’estudi col�lectiu. Els espais es troben permanentment oberts al 
Casal de Joves i als tres Espais Joves. 
Beneficiaris: 
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de sales existents. 
- Nombre de sales que augmenten el seu horari per exàmens. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      X puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I – Consergeria del Casal de Joves / Capítol IV – 
Inclòs dins del cost dels convenis per a la gestió de l’Espai Jove Cerdanyola 
amb l’Associació Xerinola i de l’Espai Jove La Llàntia amb l’Associació 
Enlleura’t / Capítol II – Inclòs dins del cost del contracte per a la gestió de 
l’Espai Jove Rocafonda. 
 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.4 Facilitar espais i mitjans de suport a l’estudi i la formació dels joves 
Actuació 1.1.4.6: Sales d’estudi als centres cívics 
Descripció de l’activitat: 
Oferta de sales d’estudi als centres cívics o altres equipaments en èpoques 
d’exàmens, quan augmenta considerablement la demanda d’aquest tipus 
d’espais. Es procurarà ampliar els horaris progressivament, en funció de la 
demanda real i de les disponibilitats pressupostàries. 
Beneficiaris: 
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de sales dels centres cívics que obren per exàmens. 
- Nombre de joves usuaris. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Servei de Participació Ciutadana. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      X puntual      □ de mandat 
Pressupost: sense cost 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
Objectiu específic: 
1.1.4 Facilitar espais i mitjans de suport a l’estudi i la formació dels joves 
Actuació 1.1.4.7: Punt de Suport de la UOC 
Descripció de l’activitat: 
 Atenció als estudiants de l’UOC. 
Beneficiaris: 
Alumnes de l’UOC  i altres ciutadans interessats. 
 
Indicadors d’avaluació: 
Nombre de persones ateses  
Qui durà a terme l’actuació: 
IME. 

En col�laboració amb: 
UOC 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 10.619,42 € 
 
 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.2 Afavorir l’accés dels joves a la informació i l’assessorament sobre 
educació 
Objectiu específic: 
1.2.1 Informar, orientar i assessorar els joves en matèria d’educació 
Actuació 1.2.1.1: Punt d’Informació Juvenil 
Descripció de l’activitat: 
Donar informació, orientació i assessorament en matèria d’educació als 
joves a través del PIJ, i posteriorment, amb seu a la futura Oficina 
d’Emancipació Juvenil. 
Seguir realitzant les tasques desenvolupades fins al moment i estudiar si és 
necessària una ampliació de recursos, ja sigui a nivell d’horaris d’atenció al 
públic, de formació en matèria d’orientació professional i educativa als 
informadors, d’ordinadors, etc.  
Beneficiaris: 
Joves estudiants de Mataró. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de consultes sobre educació realitzades/mes. 
- Valoració anual dels informadors sobre la qualitat de la informació. 
- Enquestes de valoració als usuaris de l’Oficina Jove. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol II - Contracte per a la gestió del Punt d’Informació 
Juvenil per valor de 20.000 € anuals.  
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.2 Afavorir l’accés dels joves a la informació i l’assessorament sobre 
educació 
Objectiu específic: 
1.2.1 Informar, orientar i assessorar els joves en matèria d’educació 
Actuació 1.2.1.2: PIDCES als centres educatius concertats 
Descripció de l’activitat: 
El PIDCES (Punts d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació 
Secundària) es tracta d’un programa que serveix per apropar els recursos 
d’informació disponibles pels joves als centres d’ensenyament secundari. 
No es tracta només d’un programa per apropar els recursos d’informació 
als joves, sinó que també serveix per contactar i crear grups de joves 
interessats en participar en aquelles activitats que s’estiguin realitzant al 
municipi, és a dir, a través dels PIDCES es pot promocionar la participació i 
el contacte entre joves i l’Ajuntament. 
A més, el paper dels PIDCES també seria el d’entrar en contacte amb les 
AMPA i Consells Escolars dels diferents IES per aglutinar interessos 
d’aquestes entitats i dels joves, i orientar-los per a una millor gestió de les 
activitats que tenen a l’abast. 
Es proposa ampliar l’actual programa PIDCES per portar-lo també als 
centres educatius concertats, fent primer una diagnosi de quins centres 
poden estar interessats  en rebre aquest servei. S’ha de tenir en compte la 
importància de la continuïtat en el contacte amb els joves, pel que creiem 
que el personal dels PIDCES hauria d’estar format per més de dos 
informadors/dinamitzadors, en un segon moment. 
Beneficiaris: 
Joves estudiants dels centres de secundària. 
Indicadors d’avaluació: 
- Valoració del programa per part dels informadors. 
- Nombre d'activitats sorgides a partir del programa. 
- Nombre d'alumnes que han realitzat consultes al PIDCES. 
- Nombre de centres educatius nous que accedeixen al PIDCES/any. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Diputació de Barcelona. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol II – Contracte per a la gestió del programa PIDCES 
per valor de 20.961,59 € anuals (de setembre a juny). 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.3 Fomentar la coeducació i la cohesió social entre l’alumnat dels centres 
educatius 
Objectiu específic: 
1.3.1 Educar els joves en valors d’igualtat de gènere mitjançant mètodes i 
recursos pedagògics innovadors 
Actuació 1.3.1.1: Accions de sensibilització als IES 
Descripció de l’activitat: 
Accions de sensibilització als centres educatius de secundària sobre 
relacions igualitàries entre nois i noies i de prevenció de la violència de 
gènere. 
Beneficiaris: 
Joves estudiants de secundària. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’accions realitzades. 
- Valoració per part dels participants. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual    □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol II – Inclòs al cost del programa PIDCES. 
 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.3 Fomentar la coeducació i la cohesió social entre l’alumnat dels centres 
educatius 
Objectiu específic: 
1.3.1 Educar els joves en valors d’igualtat de gènere mitjançant mètodes i 
recursos pedagògics innovadors 
Actuació 1.3.1.2: Tallers de prevenció del CIRD 
Descripció de l’activitat: 
 Oferta de tallers de prevenció de la violència de gènere des del centre 
d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD). 
Beneficiaris: 
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves que hi participen. 
- Nombre de tallers i cursos realitzats/any. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual     □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 3.900 € 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.3 Fomentar la coeducació i la cohesió social entre l’alumnat dels centres 
educatius 
Objectiu específic: 
1.3.2 Educar els joves en valors de multiculturalitat, democràcia, 
participació, cultura de pau, drets humans, cooperació i medi ambient 
mitjançant mètodes i recursos pedagògics innovadors 
Actuació 1.3.2.1: Tallers d'educació intercultural  
Descripció de l’activitat: 
Projecte creat i impulsat pel Consell Comarcal del Maresme adreçat a joves 
d’ESO per treballar i fomentar la comunicació, valors integradors, 
conductes de no discriminació per ètnia o sexe, etc. amb l’objectiu 
d’afavorir la convivència a les aules. 
Beneficiaris: 
Joves estudiants de Mataró. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’activitats realitzades. 
- Valoració per part dels participants. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Nova Ciutadania. 

En col�laboració amb: 
Consell Comarcal del Maresme. 

Temporalització:           X periòdica/anual   □  puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I  
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.3 Fomentar la coeducació i la cohesió social entre l’alumnat dels centres 
educatius 
Objectiu específic: 
1.3.2 Educar els joves en valors de multiculturalitat, democràcia, 
participació, cultura de pau, drets humans, cooperació i medi ambient 
mitjançant mètodes i recursos pedagògics innovadors 
Actuació 1.3.2.2: Projecte Altres mirades al món 
Descripció de l’activitat: 
Activitat que sorgeix amb la finalitat d’afavorir espais de reflexió entre 
iguals dins i fora dels centres escolars de secundària envers el tercer món i 
les desigualtats socials. Espais que apropin els i les joves dels diferents 
centres de secundària a altres realitats, amb l’objectiu de sensibilitzar-los 
cap al foment de valors integradors i l’esperit crític. 
Beneficiaris: Joves estudiants i joves en general de Mataró. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’activitats realitzades. 
- Valoració per part dels participants. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Cooperació. 

En col�laboració amb: 
S. de Cooperació, Nova Ciutadania, 
Centre Cooperació  i Solidaritat La 
Peixateria, Oikocrèdit i Justícia i Pau.. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 300 € 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.3 Fomentar la coeducació i la cohesió social entre l’alumnat dels centres 
educatius 
Objectiu específic: 
1.3.2 Educar els joves en valors de multiculturalitat, democràcia, 
participació, cultura de pau, drets humans, cooperació i medi ambient 
mitjançant mètodes i recursos pedagògics innovadors 
Actuació 1.3.2.3: Projecte dels Drets Humans 
Descripció de l’activitat: 
Projecte destinat a joves de 3r d’ESO. Consisteix en una adaptació del 
tradicional joc de l’oca que serveix per donar a conèixer i fer reflexionar els 
joves sobre els drets humans. 
Beneficiaris: 
Joves de 3er d’ESO dels centres educatius de Mataró. 
Indicadors d’avaluació: 

- Valoració dels participants. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Nova Ciutadania. 

En col�laboració amb: 
Creu Roja. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      X puntual      □ de mandat 
Pressupost: Despesa inclosa en el conveni amb Creu Roja 
 
 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.3 Fomentar la coeducació i la cohesió social entre l’alumnat dels centres 
educatius 
Objectiu específic: 
1.3.2 Educar els joves en valors de multiculturalitat, democràcia, 
participació, cultura de pau, drets humans, cooperació i medi ambient 
mitjançant mètodes i recursos pedagògics innovadors 
Actuació 1.3.2.4: Projecte Shabab Al-Gad 
Descripció de l’activitat: 
Espai de trobada de noies catalanes nascudes al Marroc, de 12 a 22 anys, 
amb l’objectiu de treballar la seva socialització. 
Beneficiaris: 
Noies nouvingudes de 12 a 22 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de noies que hi participen. 
- Valoració de les participants. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Associació  Xerinola. 

En col�laboració amb: 
Servei de Joventut i Dona, Servei de 
Nova Ciutadania. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol IV – Inclòs al cost del conveni amb l’Associació 
Infantil i Juvenil Casal Xerinola. 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.3 Fomentar la coeducació i la cohesió social entre l’alumnat dels centres 
educatius 
Objectiu específic: 
1.3.2 Educar els joves en valors de multiculturalitat, democràcia, 
participació, cultura de pau, drets humans, cooperació i medi ambient 
mitjançant mètodes i recursos pedagògics innovadors. 
Actuació 1.3.2.5: Projecte Mou-te! 
Descripció de l’activitat: 
Projecte pilot per treballar el desenvolupament personal i integral dels nens 
i nenes, joves i adults, a través de diferents disciplines artístiques amb 
l’objectiu principal de fomentar l’educació intercultural basada en l’equitat, 
la solidaritat i el respecte en un marc de diàleg i de convivència, així com 
l’ús vehicular de la llengua catalana. 
Beneficiaris: Població en general de Mataró. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’actuacions realitzades/any. 
- Valoració dels participants. 

Qui durà a terme 
l’actuació: 
Servei de Nova 
Ciutadania 

En col�laboració amb: 
IMAC, Departament d’Educació de la Generalitat, 
associacions Moviment Educatiu del Maresme, Circ 
Cric, Associació Cultural Cronopis i Companyia 
Trànsit. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Inclòs en l’actuació 1.1.1.1. + 3.000 € 
 
 
EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.3 Fomentar la coeducació i la cohesió social entre l’alumnat dels centres 
educatius 
Objectiu específic: 
1.3.2 Educar els joves en valors de multiculturalitat, democràcia, 
participació, cultura de pau, drets humans, cooperació i medi ambient 
mitjançant mètodes i recursos pedagògics innovadors 
Actuació 1.3.2.6: Agendes escolars Medi Ambient 
Descripció de l’activitat: 
Distribució de les agendes escolars del medi ambient entre els alumnes de 
secundària. 
Beneficiaris: 
Joves escolars dels centres de Mataró. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’agendes repartides. 
Qui durà a terme l’actuació: 
IME. 

En col�laboració amb: 
Servei de  Medi Ambient i 
Sostenibilitat. Diputació de BCN 

Temporalització:           □ periòdica/anual      X puntual      □ de mandat 
Pressupost: Sense cost 
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EIX 1. Educació 
Objectiu general: 
1.3 Fomentar la coeducació i la cohesió social entre l’alumnat dels centres 
educatius 
Objectiu específic: 
1.3.2 Educar els joves en valors de multiculturalitat, democràcia, 
participació, cultura de pau, drets humans, cooperació i medi ambient 
mitjançant mètodes i recursos pedagògics innovadors 
Actuació 1.3.2.7: Taller d’intercanvi lingüístic 
Descripció de l’activitat: 
Taller d’intercanvi lingüístic. 
Beneficiaris: 
Joves escolars dels centres de Mataró. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves participants al taller. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      X puntual      □ de mandat 
Pressupost: Sense cost 
 
 
 
 
Eix 2. Ocupació 
 
 
EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.1 Afavorir la creació de llocs de treball juvenil 
Objectiu específic: 
2.1.1 Promoure l’emprenedoria entre les persones joves oferint-los 
diferents programes i recursos 
Actuació 2.1.1.1: Emprenedoria als centres educatius 
Descripció de l’activitat: 
Divulgació i apropament del concepte emprenedoria als centres educatius 
de secundària. 
Persones beneficiàries: 
Joves estudiants de secundària. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’accions realitzades/curs. 
Qui durà a terme l’actuació: 
IMPEM. 

En col�laboració amb: 
TecnoCampus Mataró Maresme  

Temporalització:           □ periòdica/anual      X puntual      □ de mandat 
Pressupost: 
Capítol II: 5.000 
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EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.1 Afavorir la creació de llocs de treball juvenil 
Objectiu específic: 
2.1.1 Promoure l’emprenedoria entre les persones joves oferint-los 
diferents programes i recursos 
Actuació 2.1.1.1: Emprenedoria als centres educatius 
Descripció de l’activitat: 
Divulgació i apropament del concepte emprenedoria als centres educatius 
de secundària. 
Persones beneficiàries: 
Joves estudiants de secundària. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’accions realitzades/curs. 
Qui durà a terme l’actuació: 
IMPEM. 

En col�laboració amb: 
TecnoCampus Mataró Maresme  

Temporalització:           □ periòdica/anual      X puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
 
 
 
 
EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.1 Afavorir la creació de llocs de treball juvenil 
Objectiu específic: 
2.1.1 Promoure l’emprenedoria entre les persones joves oferint-los 
diferents programes i recursos 
Actuació 2.1.1.2: Sessions d’autoocupació i creació d’empreses 
Descripció de l’activitat: 
Sessions de sensibilització, informació i motivació als i les estudiants de 
batxillerat i cicles formatius sobre l’autoocupació i creació d’empreses, per 
tal de promoure el perfil de joventut  emprenedora. 
Persones beneficiàries: 
Joves estudiants de batxillerat i de cicles formatius. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’accions realitzades. 
- Valoració dels i les participants. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMPEM. 

En col�laboració amb: 
TecnoCampus Mataró Maresme 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      X puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
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EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.1 Afavorir la creació de llocs de treball juvenil 
Objectiu específic: 
2.1.1 Promoure l’emprenedoria entre les persones joves oferint-los 
diferents programes i recursos 
Actuació 2.1.1.3: Cub . Preincubadora de Talent 
Descripció de l’activitat: 
Preincubadora de projectes empresarials ubicada a les escoles 
universitaries 
Prestació de serveis d’assessorament, suport, preincubació i promoció dels 
projectes d’emprenedoria liderats per persones joves. 
Persones beneficiàries: 
Joves emprenedors/es de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de consultes realitzades. 
- Valoració de l’assessorament rebut. 

Qui durà a terme l’actuació: 
TecnoCampus Mataró Maresme 

En col�laboració amb: 
IMPEM 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 
Capitol II: 10.000 
 
 
 
EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.1 Afavorir la creació de llocs de treball juvenil 
Objectiu específic: 
2.1.1 Promoure l’emprenedoria entre les persones joves oferint-los 
diferents programes i recursos 
Actuació 2.1.1.4: Projecte La incubadora 
Descripció de l’activitat: 
Incubació d’empreses joves amb uns continguts de base tecnològica per 
fomentar aquest format d’empreses. 
Persones beneficiàries: 
Joves emprenedors/es de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de projectes assessorats. 
- Nombre d’inciatives creades. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMPEM. 

En col�laboració amb: 
TecnoCampus Mataró Maresme 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 
Capítol I: 37.500 
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EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.1 Afavorir la creació de llocs de treball juvenil 
Objectiu específic: 
2.1.2 Facilitar la creació de treball estable jove 
Actuació 2.1.2.1: Contractació de joves menors de 30 anys 
Descripció de l’activitat: 
Difusió a les empreses de les mesures existents en quant a avantatges 
fiscals per tal d’afavorir la contractació de joves menors de 30 anys. 
Aquesta mesura està emmarcada en l’actual situació d’estancament 
econòmic, el que afavorirà la generació de llocs de treball i estimularà a les 
empreses a contractar joves d’aquestes característiques. 
Persones beneficiàries: 
Joves menors de 30 anys. 
Empreses de Mataró. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’empreses informades. 

- Indicador d’atur juvenil del municipi. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMPEM. 

En col�laboració amb: 
Servei de Joventut i Dona. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
 
 
 
 
EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.1 Afavorir la creació de llocs de treball juvenil 
Objectiu específic: 
2.2.1 Informar, orientar i assessorar els i les joves en matèria d’accés al 
treball  
Actuació 2.2.1.1: Servei d’Ocupació Jove 
Descripció de l’activitat: 
Servei adreçat a l’orientació i a donar recursos als i les joves en l’àmbit 
laboral, així com també ajuda en la recerca de feina 
Persones beneficiàries: 
Joves en recerca de feina. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de consultes rebudes/mes. 
Qui durà a terme l’actuació: 
IMPEM 

En col�laboració amb: 
Servei d’Ocupació de Catalunya, 
Diputació de Barcelona. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I CAPITOL II: 5.000 euros 
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EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.1 Afavorir la creació de llocs de treball juvenil 
Objectiu específic: 
2.2.1 Informar, orientar i assessorar els i les  joves en matèria d’accés al 
treball i dret laboral 
Actuació 2.2.1.2. Programa de suport a la transició Escola-Treball 
Descripció de l’activitat: 
Conjunt d’activitats adreçades als i les joves, al personal docent dels 
centres de secundària que tenen com a objectiu facilitar recursos 
d’orientació professional per donar suport al procés de transició escola 
treball.   
Persones beneficiàries:  
Estudiants i personal docent de secundària de la ciutat 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’activitats 
- Alumnes participants 
- Docents participants 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMEPEM 

En col�laboració amb: 
Servei de Joventut i Dona 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
 
 
 
 
EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.1 Afavorir la creació de llocs de treball juvenil 
Objectiu específic: 
2.2.1 Informar, orientar i assessorar els i les  joves en matèria d’accés al 
treball i dret laboral 
Actuació 2.2.1.3: Programa de suport a la transició Escola-Treball 
Descripció de l’activitat: 
Conjunt d’activitat adreçades als i les joves i  al personal docent dels 
centres de secundària que tenen com a objectiu facilitar recursos 
d’orientació professional per donar suport al procés de transició escola 
treball.  
Persones beneficiàries:  
Professorat i joves dels centres educatius. 
Indicadors d’avaluació: 

- Realització d’una campanya de difusió del servei. 
- Nombre de centres i professors/es als que es fa difusió/any. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMPEM. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I. CAPITOL II:6.000 
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EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.1 Afavorir la creació de llocs de treball juvenil 
Objectiu específic: 
2.2.1 Informar, orientar i assessorar els i les joves en matèria d’accés al 
treball i dret laboral 
Actuació 2.2.1.4: Setmana de la Informació i l’Orientació 
Professional - SIOP 
Descripció de l’activitat: 
Setmana dedicada a informar als i les joves dels possibles camins 
professionals que poden recórrer segons els seus objectius i motivacions. 
Persones beneficiàries: 
Joves en recerca de feina. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves informats/des. 
- Nombre de consultes realitzades. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IME, IMPEM. 

En col�laboració amb: 
Servei d’Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya  

Temporalització:           □ periòdica/anual      X puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I. CAPITOL II:6.000 
 
 
 
 
EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.1 Afavorir la creació de llocs de treball juvenil 
Objectiu específic: 
2.2.1 Informar, orientar i assessorar els i les joves en matèria d’accés al 
treball i dret laboral 
Actuació 2.2.1.5: Programa Xplora! 
Descripció de l’activitat: 
Programa de suport a l’orientació professional de joves adreçada als IES de 
la ciutat  
 
Persones beneficiàries: 
Joves de 16 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves que hi participen/any. 
- Nombre d’empreses que col�laboren/any. 
- Valoració dels i les participants de les estades/visites realitzades. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMPEM. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
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EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.2 Facilitar l’accés al mercat laboral als i les joves entre 16 i 30 anys 
Objectiu específic: 
2.2.2 Facilitar la relació entre oferta i demanda laboral 
Actuació 2.2.2.1: Borsa de Treball de l’IMPEM 
Descripció de l’activitat:  
A través de la Borsa de Treball del Servei d’Ocupació de l’IMPEM la persona 
que busca activament feina pot accedir a les ofertes que es gestionen des 
de l’IMPEM. No és un servei exclusiu per a joves, però molts/es joves en 
fan ús. 
Persones beneficiàries: 
Totes les persones en edat laboral per tant també joves de 16 a 29 anys.  
Indicadors d’avaluació: 
- Nombre de joves que utilitzen el servei/any. 
- Nombre de joves que aconsegueixen feina a través del servei/any. 
- Nombre d’ofertes que arriben al servei. 
- Valoració dels i les joves usuaris/es del servei.  
Qui durà a terme l’actuació: 
 
IMPEM. 

En col�laboració amb: 
Servei d’Ocupació de Catalunya, 
Diputació de Barcelona. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Capítol I. CAPITOL II:6.000  
 
 
EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.2 Facilitar l’accés al mercat laboral als i les joves entre 16 i 30 anys 
Objectiu específic: 
2.2.2 Facilitar la relació entre oferta i demanda laboral 
Actuació 2.2.2.2: Club de Feina  
Descripció de l’activitat: 
El Club de la Feina és un espai físic on hi ha els recursos necessaris i eines 
per a una bona orientació professional, preparació per l’accés al món 
laboral, una recerca activa de feina i una recerca d’informació sobre l’oferta 
formativa. També ofereix altres serveis com l’assessorament individualitzat 
per part del personal tècnic així com l’aplicatiu Porta 22 Mataró.  
El Club de Feina d’ocupació jove és exclusiu per persones menors de 25 
anys. 
Persones beneficiàries: 
Joves de 16 a 29 anys.  
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves usuaris/es del servei/any. 
- Valoració dels joves usuaris/es. 
- Valoració del personal tècnic. 

Qui durà a terme l’actuació: 
 
IMPEM. 
 

En col�laboració amb: 
Servei d’Ocupació de Catalunya, 
Diputació de Barcelona. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Capítol I. CAPITOL II: 10.000 
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EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.2 Facilitar l’accés al mercat laboral als joves entre 16 i 30 anys 
Objectiu específic: 
2.2.3 Facilitar els processos de transició de la formació al treball 
Actuació 2.2.3.1: Projecte +16 
Descripció de l’activitat: 
Projecte d’orientació formativa i d’inserció sociolaboral  adreçat a joves que 
tenen dificultats per accedir a recursos formatius i laborals. 
Beneficiaris:  
Joves de 16 a 29 anys.  
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves usuaris del servei/any. 
- Valoració dels joves usuaris. 
- Valoració del personal tècnic. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Servei de Nova Ciutadania, IME, 
IMPEM, Associació Xerinola. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Capítol IV – Inclòs al cost del conveni amb l’Associació 
Infantil i Juvenil Casal Xerinola. 
 
EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.2 Facilitar l’accés al mercat laboral als joves entre 16 i 30 anys 
Objectiu específic: 
2.2.3 Facilitar els processos de transició de la formació al treball 
Actuació 2.2.3.2: Projecte Aprèn i treballa 
Descripció de l’activitat: 
Continuïtat del projecte Aprèn i treballa. Projecte per treballar la transició 
escola–treball en l’àmbit de la inserció sociolaboral. Promou una 
experiència d’aprenentatge laboral que integra les metodologies prelaborals 
amb les de qualificació tècnica. 
Beneficiaris:  
Joves de 16 a 29 anys.  
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves usuaris del servei/any. 
- Nombre de joves usuaris del servei que s’insereixen al món 

laboral/any. 
- Valoració dels joves usuaris. 
- Valoració del personal tècnic. 

Qui durà a terme 
l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
S. Nova Ciutadania, IME, IMPEM i S. de 
Benestar Social, DGAIA, Creu Roja, Cen-tre 
de St.Pau, Associació Infantil i Juvenil Casal 
Xerinola, Associació de Lleure i Cultura 
Enlleura’t, Salesians, Associació Taghrast-
Espai Amazic, Gremi d’Hostale-ria i Turisme 
de Mataró i El Maresme. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: 
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EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.2 Facilitar l’accés al mercat laboral als i les joves entre 16 i 30 anys 
Objectiu específic: 
2.2.3 Facilitar els processos de transició de la formació al treball 
Actuació 2.2.3.3: Xarxa comarcal de Transició de l’Escola al Treball 
Descripció de l’activitat: 
Participació activa a la Xarxa comarcal de Transició de l’Escola al Treball. 
Persones beneficiàries: 
Joves de 16 a 29 anys.  
Indicadors d’avaluació: 

 
Qui durà a terme l’actuació: 
IMPEM. 

En col�laboració amb: 
IME, Servei de Joventut i Dona, 
Servei de Benestar Social, Servei de 
Nova Ciutadania, Consell Comarcal 
del Maresme. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Sense cost per l’Ajuntament 
 
 
 
EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.2 Facilitar l’accés al mercat laboral als i les joves entre 16 i 30 anys 
Objectiu específic: 
2.2.4  Millorar l’ocupabilitat de les persones joves a través de la formació  
Actuació 2.2.3.4: Tecnoescola 
Descripció de l’activitat: 
Programa de formació treball en l’àmbit de les noves tecnologies. L’objectiu 
de la TecnoEscola és la inserció laboral d’aquest joves en ocupacions com 
dinamitzador/a informàtic, Instal·lador/a de xarxes telemàtiques, Tècnic/a 
microinformatic, així com la realització de serveis de sensibilització, 
dinamització, formació i suport en l’àmbit de les noves tecnologies a la 
ciutadania i al món associatiu de la ciutat. 
Persones beneficiàries: 
Joves de 16 a 24 anys.  
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves usuaris/es del servei/any. 
- Valoració dels usuaris/es. 
- Valoració del personal tècnic. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMPEM. 

En col�laboració amb: 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Capítol I. CAPITOL II:49.000 (finalitza el 2010) 
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EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.2 Facilitar l’accés al mercat laboral als i les joves entre 16 i 30 anys 
Objectiu específic: 
2.2.4  Millorar l’ocupabilitat de les persones joves a través de la formació  
Actuació 2.2.4.1: Formació ocupacional i contínua per a joves. 
Descripció de l’activitat: 
Ampliació de l’oferta de formació ocupacional i contínua, adreçada a 
persones en edat laboral, majors de 16 i menors de 65, per tal millorar les 
competències tècniques, de base i transversals per tal de millorar la seva 
ocupabilitat 
Persones beneficiàries: 
Joves de 16 a 29 anys.  
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de nous cursos ofertats. 
- Valoració dels nous cursos per part de l’alumnat.  

Qui durà a terme l’actuació: 
IMPEM 

En col�laboració amb: 
Servei d’Ocupació de Catalunya, 
Diputació de Barcelona. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Pressupost: Capítol I. CAPITOL II:242.000  
 
 
 
 
EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.1 Afavorir la creació de llocs de treball juvenil 
Objectiu específic: 
2.2.4 Millorar l’ocupabilitat de les persones joves a través de la formació 
Actuació 2.2.4.2: Taula de Coordinació de la Formació Professional. 
Descripció de l’activitat: 
Continuïtat de les actuacions de la Taula de Coordinació de la Formació 
Professional a Mataró. 
Persones beneficiàries: 
Joves de 16 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Valoració de les actuacions per part dels i les participants. 
- Valoració del funcionament de la Taula de Coordinació. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IME, IMPEM. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Capítol I 
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EIX 2. Ocupació 
Objectiu general: 
2.3 Lluitar contra la discriminació per raó de sexe i altres discriminacions 
en el mercat laboral 
Objectiu específic: 
2.3.1 Sensibilitzar el teixit empresarial envers la no discriminació per raó 
de gènere, procedència, discapacitat, etc. 
Actuació 2.3.1.1: Inserció laboral de joves en risc d’exclusió social. 
Descripció de l’activitat: 
Continuïtat dels programes de suport a la inserció laboral de joves en risc 
d’exclusió social. 
Persones beneficiàries: 
Joves de 16 a 29 anys en risc d’exclusió social. 
Empreses de la ciutat. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves en risc d’exclusió social inserits al mercat de 
treball. 

- Nombre d’empreses informades 
Qui durà a terme l’actuació: 
IMPEM 

En col�laboració amb: 
IME, Servei de Joventut i Dona, 
Servei de Benestar Social, Servei de 
Nova Ciutadania. 

Temporalització:          X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
 
 
 
 
EIX 2. Ocupació  
Objectiu general: 
2.3 Lluitar contra la discriminació per raó de sexe i altres discriminacions 
en el mercat laboral 
Objectiu específic: 
2.3.1 Sensibilitzar el teixit empresarial envers la no discriminació per raó 
de gènere, procedència, discapacitat, etc. 
Actuació 2.3.1.2: Seguiment de l’acord local estratègic per 
l’ocupació i la cohesió social 
Descripció de l’activitat: 
Seguiment de l’Acord local estratègic per l’ocupació i la cohesió social a 
Mataró.  
Persones beneficiàries: 
Joves de 16 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

 
Qui durà a terme l’actuació: 
IMPEM. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:          X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
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Eix 3. Habitatge 
 
 
EIX 3. Habitatge  
Objectiu general: 
3.1 Facilitar l’accés a l’habitatge al col�lectiu jove 
Objectiu específic: 
3.1.1 Cercar habitatges desocupats i facilitar el seu lloguer a través de la 
mediació i el suport econòmic 
Actuació 3.1.1.1: Recerca d’habitatges buits 
Descripció de l’activitat: 
Recerca d’habitatges buits a la ciutat per incorporar-los a la Borsa Jove 
d’Habitatge. La incorporació de nous habitatges buits permetrà augmentar 
l’oferta de pisos gestionats per la Borsa Jove d’Habitatge, i per tant, 
facilitarà l’accés a l’habitatge a un nombre major de joves usuaris/es del 
servei.  
Beneficiaris: 
Joves en recerca de pis de lloguer. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de nous pisos incorporats a la Borsa Jove d’Habitatge/any. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Prohabitatge Mataró. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: 1 persona dedicada a temps complet a la recerca de pisos 
buits. Conveni amb la Secretaria de Joventut: 20.000 € anuals. 
 
 
EIX 3. Habitatge  
Objectiu general: 
3.1 Facilitar l’accés a l’habitatge al col�lectiu jove 
Objectiu específic: 
3.1.1 Cercar habitatges desocupats i facilitar el seu lloguer a través de la 
mediació i el suport econòmic 
Actuació 3.1.1.2: Borsa Jove d’Habitatge 
Descripció de l’activitat: 
Servei de Borsa d’habitatge exclusiu per a joves perquè els sigui més fàcil 
el procés d’emancipació: recerca de pis, tràmits legals, ajudes, etc. 
Beneficiaris: 
Joves en recerca de pis de lloguer. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de pisos de lloguer gestionat per la Borsa Jove 
d’Habitatge/any. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Prohabitatge Mataró. 

En col�laboració amb: 
 (PUMSA), Secretaria de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Una persona amb dedicació exclusiva per les borses de 
lloguer, i dues a temps parcial. Conveni amb al secretaria de Joventut: 
20.000 € anuals. Pel Programa de xarxa de lloguer, conveni amb el 
Departament d’Habitatge: 25.000 € fixes i un variable en funció dels 
expedients tramitats 



 177

 
EIX 3. Habitatge   
Objectiu general: 
3.1 Facilitar l’accés a l’habitatge al col�lectiu jove 
Objectiu específic: 
3.1.1 Cercar habitatges desocupats i facilitar el seu lloguer a través de la 
mediació i el suport econòmic 
Actuació 3.1.1.3: Ajuts per al lloguer 
Descripció de l’activitat: 
Dotació d’ajuts al col�lectiu de joves entre 18 i 35 anys per tal que puguin 
afrontar ell lloguer de l’habitatge. Aquest ajut és incompatible amb la 
Renda Bàsica d’Emancipació (RBE). 
Beneficiaris: 
Joves (fins els 35 anys) que s’emancipen en règim de lloguer. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’ajuts per a la emancipació tramitats/any. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Prohabitatge Mataró 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X  periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 1 persona a temps complert i 3 a temps parcial mentre dura 
la campanya. Els ajuts al lloguer estan inclosos dins els conveni de xarxa 
de  mediació per al lloguer social, per el que hi ha una aportació de 25.000 
€ fixes i un variable en funció dels expedients tramitats 
 
 
 
EIX 3. Habitatge  
Objectiu general: 
3.1 Facilitar l’accés a l’habitatge al col�lectiu jove 
Objectiu específic: 
3.1.1 Cercar habitatges desocupats i facilitar el seu lloguer a través de la 
mediació i el suport econòmic 
Actuació 3.1.1.4: Tramitacio de la Renda Bàsica d’Emancipació 
Descripció de l’activitat: 
Ajuts a joves de 22 a 30 anys per al lloguer d’un habitatge per tal que 
puguin emancipar-se (renda mensual, préstec per la fiança i subvenció per 
despeses de tramitació). 
Beneficiaris: 
Joves (fins els 30 anys) que s’emancipen en règim de lloguer. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’ajuts per a la emancipació tramitats/any. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Prohabitatge Mataró 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □  periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: 2 persones  a temps parcial. Els ajuts de RBE estan inclosos 
dins els conveni de xarxa de  mediació per al lloguer social, per el que hi ha 
una aportació de 25.000 € fixes i un variable en funció dels expedients 
tramitats 
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EIX 3. Habitatge  
Objectiu general: 
3.1 Facilitar l’accés a l’habitatge al col�lectiu jove 
Objectiu específic: 
3.1.1 Cercar habitatges desocupats i facilitar el seu lloguer a través de la 
mediació i el suport econòmic 
Actuació 3.1.1.5: Residència d’estudiants 
Descripció de l’activitat: 
Estudi de la necessitat de tenir una residència d’estudiants a la ciutat. 
Beneficiaris: 
Joves universitaris. 
Indicadors d’avaluació: 
 
Qui durà a terme l’actuació: 
 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □  periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: 
 
 
 
EIX 3. Habitatge  
Objectiu general: 
3.1 Facilitar l’accés a l’habitatge al col�lectiu jove 
Objectiu específic: 
3.1.2 Fomentar el lloguer de pisos compartits entre joves 
Actuació 3.1.2.1: Borsa de lloguer per compartir pis 
Descripció de l’activitat: 
Creació d’una borsa de lloguer per a joves que vulguin compartir pis. 
Aquesta borsa a de servir de punt de trobada de joves del municipi que 
estiguin buscant gent per a compartir pis. Els responsables de la borsa 
vetllaran pel seu bon funcionament, i assessoraran als usuaris en temes 
legals relacionats amb el lloguer de pisos de manera compartida.  
Beneficiaris: 
Joves que volen emancipar-se compartint pis. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de usuaris/any. 
- Valoració per part dels usuaris. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Cost d’una campanya de difusió de la borsa. 
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EIX 3. Habitatge  
Objectiu general: 
3.1 Facilitar l’accés a l’habitatge al col�lectiu jove 
Objectiu específic: 
3.1.3 Construir habitatge de propietat i de lloguer de protecció oficial per a 
joves 
Actuació 3.1.3.1: Promocions de pisos de protecció oficial 
Descripció de l’activitat: 
L’objectiu és posar facilitats per a l’emancipació dels joves, tot promovent 
els pisos de lloguer assequibles per a joves. 
Beneficiaris: 
Joves de 18 a 35 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de pisos de protecció oficial de propietat construïts/any. 
- Nombre de pisos de protecció oficial de lloguer construïts/any. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
PUMSA. 

En col�laboració amb: 
Prohabitatge Mataró 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: El departament tècnic compta  amb tres persones a temps 
complert, i el departament de gestió amb 1 persona a temps parcial i dues 
a temps complert. 
 
 
 
EIX 3. Habitatge 
Objectiu general: 
3.2 Evitar discriminacions en l’accés a l’habitatge dels joves per raó d’edat 
Objectiu específic: 
3.2.1 Informar, orientar i assessorar jurídicament i econòmica la gent jove 
en matèria d’habitatge 
Actuació 3.2.1.1: Dotació del PIJ de recursos en matèria 
d’habitatge 
Descripció de l’activitat: 
Informar, orientar i assessorar jurídicament i econòmica la gent jove en 
matèria d’habitatge en el Punt d'Informació Juvenil. Vetllar per la correcta 
formació del personal de l’Ajuntament que treballa al PIJ, per tal que 
puguin oferir un bon servei d’assessorament i orientació als joves usuaris. 
Beneficiaris: 
Joves de 18 a 35 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de consultes mensuals sobre habitatge al PIJ. 
- Valoració del servei per part dels usuaris (enquesta de satisfacció). 
- Jornades de formació continua realitzades entre els treballadors del 

servei/any. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Regidoria d’Habitatge. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 1 tècnic/a a mitja jornada. 
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EIX 3. Habitatge  
Objectiu general: 
3.2 Evitar discriminacions en l’accés a l’habitatge dels joves per raó d’edat 
Objectiu específic: 
3.2.1 Informar, orientar i assessorar jurídicament i econòmica la gent jove 
en matèria d’habitatge 
Actuació 3.2.1.2: Campanya de difusió de la Borsa Jove d’Habitatge 
Descripció de l’activitat: 
Realització d’una campanya de difusió de la Borsa Jove, per tal de donar a 
conèixer aquests serveis entre els  joves de Mataró. 
Beneficiaris: 
Joves de 18 a 35 anys.  
Indicadors d’avaluació: 

- Realització de la campanya.  
- Increment dels usuaris dels serveis en els mesos posteriors a la 

realització de la campanya. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Prohabitatge Mataró: campanyes de 
borses de lloguer i promocions 
d’habitatge social. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual     X puntual      □ de mandat 
Pressupost: 6.000 € 
El Grup PUMSA: departament de comunicació dues persones, que es qui 
elaboren les campanyes publicitàries. 
 
 
 
Eix 4. Salut 
 
EIX 4. Salut     
Objectiu general: 
4.1 Promoure hàbits i actituds saludables entre els joves 
Objectiu específic: 
4.1.1 Fomentar les actituds i experiències que condueixin a estils de vida 
saludables pels joves 
Actuació 4.1.1.1: Bons hàbits alimentaris   
Descripció de l’activitat: 
Continuar el desenvolupament de programes de foment de bons hàbits 
alimentaris destinats a l’alumnat de secundària de Mataró, que permetin 
als joves adquirir els coneixements i les eines necessàries per evitar 
conductes alimentàries de risc que puguin derivar en malalties.  
Beneficiaris: 
Estudiants de secundària. 
Indicadors d’avaluació: 

- % centres d’ES que realitzen activitats de promoció d’hàbits saludables. 
- % alumnes d’ES que realitzen activitats de promoció d’hàbits saludables. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Salut Pública. 

En col�laboració amb: 
Centres educatius, Servei de Joventut i 
Dona, D. de Salut de la Generalitat. 

Temporalització:   continua    periòdica/anual     □ puntual    □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
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EIX 4. Salut  
Objectiu general: 
4.1 Promoure hàbits i actituds saludables entre els joves 
Objectiu específic: 
4.1.1 Fomentar les actituds i experiències que condueixin a estils de vida 
saludables pels joves 
Actuació 4.1.1.2: Promoció de l’activitat física entre els joves 
Descripció de l’activitat: 
Continuar la promoció de l’activitat física com a pràctica habitual entre els 
joves, entre l’alumnat de secundària de Mataró. Amb el material A peu, fem 
salut! gestionat en els diferents centres educatius pel departament d’Educació 
Física 
Beneficiaris: 
Estudiants de secundària. 
Indicadors d’avaluació: 

- % centres d’ES que realitzen activitats de promoció d’hàbits saludables. 
- % alumnes d’ES que realitzen activitats de promoció d’hàbits saludables 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Salut Pública. 

En col�laboració amb: 
Centres educatius, Servei de 
Joventut i Dona, Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Temporalització:    continua     periòdica/anual    □ puntual   □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
 
 
 
EIX 4. Salut  
Objectiu general: 
4.2 Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de salut 
Objectiu específic: 
4.2.1 Educar, informar, orientar i assessorar en matèria de salut 
Actuació 4.2.1.1: Dotació al PIJ de recursos en matèria de salut 
Descripció de l’activitat: 
Donar informació, orientació i assessorament en matèria de salut als joves 
a través del Punt d’Informació Juvenil. Estudiar si és necessària una 
ampliació de recursos, ja sigui a nivell d’horaris d’atenció al públic, de 
formació en matèria d’orientació laboral, d’ordinadors, etc. 
Beneficiaris: 
Joves de 15 a 29 anys.  
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves usuaris d’aquest servei. 
- Valoració dels joves usuaris.  

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Servei de Salut Pública 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: 1 tècnic/a  mitja jornada. 
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EIX 4. Salut  
Objectiu general: 
4.2 Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de salut 
Objectiu específic: 
4.2.1 Educar, informar, orientar i assessorar en matèria de salut 
Actuació 4.2.1.2: Programa No et quedis amb cap dubte! 
Descripció de l’activitat: 
Programa que té com a objectiu coordinar i millorar els circuits sanitaris 
que s’ofereixen als joves de Mataró pel que fa a la demanda de 
contracepció d’emergència. Consta d’un targeter amb dues targetes 
informatives 
Beneficiaris: 
Joves estudiants de secundària. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de targeters distribuïts.  
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Salut Pública. 

En col�laboració amb: 
PASSIR, Centres Educatius i 
Programa Salut i Escola 

Temporalització:     continua          periòdica/anual      □ puntual      □ de 
mandat 
Pressupost:  Capítol 1 i 1000 euros (edició targeter) 
 
 
 
EIX 4. Salut  
Objectiu general: 
4.2 Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de salut 
Objectiu específic: 
4.2.1 Educar, informar, orientar i assessorar en matèria de salut 
Actuació 4.2.1.3: Programa CONEIX, RESPECTA, ESTIMA 
Descripció de l’activitat: 
Té com a objectiu millorar els coneixements sobre salut sexual i 
reproductiva dels joves de Mataró, fomentar actituds positives vers la 
sexualitat, reduir els riscos associats a una manca de informació o a una 
informació incorrecta. És una proposta educativa que el professor ha 
d’aplicar a l’aula. 
Beneficiaris: 
Joves estudiants de secundària. 
Indicadors d’avaluació: 

- % centres d’ESO participants.  
- % alumnes d’ESO participants.  

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Salut Pública. 

En col�laboració amb: 
Centres Educatius  

Temporalització:      continua         periòdica/anual      □ puntual      □ de 
mandat 
Pressupost:  Capítol 1 
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EIX 4. Salut    
Objectiu general: 
4.2 Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de salut 
Objectiu específic: 
4.2.1 Educar, informar, orientar i assessorar en matèria de salut 
Actuació 4.2.1.4:  Programa dRogues! Què? 
Descripció de l’activitat: 
Programa de prevenció sobre les drogodependències. 
Beneficiaris: 
Estudiants de secundària. 
Indicadors d’avaluació: 

- % participants a activitats preventives d’ESO 
- % d’assistents a sessions de formació amb un nivell de satisfacció >ó = 7 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Salut Pública. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:   continua    periòdica/anual    □ puntual    □ de mandat 
Pressupost: 
11.900 euros 
 
 
 
EIX 4. Salut    
Objectiu general: 
4.2 Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de salut 
Objectiu específic: 
4.2.1 Educar, informar, orientar i assessorar en matèria de salut 
Actuació 4.2.1.5: Detecció de problemes relacionats amb el consum 
de drogues 
Descripció de l’activitat: 
Continuació de l’activitat de la Comissió de Detecció en el sí del Pla Municipal de 
Drogodependències, amb la detecció i derivació de joves amb problemes 
relacionats amb el consum de drogues en els centres de secundària. 
Beneficiaris: 
Estudiants de secundària. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de deteccions i derivacions/any. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Salut Pública. 

En col�laboració amb: 
Servei de Benestar Social, Policia Local,  
IME, Àmbit Prevenció, Equip 
d’Assessorament Psicopedagógic, Cos 
de Mossos d’Esquadra, Centre d’Atenció 
a les Drogodependències, Programa 
Salut i Escola 

Temporalització: continua   □ periòdica/anual   □ puntual  X de mandat 
Pressupost: Capítol 1 
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EIX 4. Salut 
Objectiu general: 
4.2 Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de salut 
Objectiu específic: 
4.2.1 Educar, informar, orientar i assessorar en matèria de salut 
Actuació 4.2.1.6: Plataforma Nits de Qualitat Mataró 
Descripció de l’activitat: 
Plataforma que vol promoure un oci nocturn de qualitat amb actuacions 
adreçades a la millora dels espais d’oci, la formació de professionals i 
usuaris de l’oci nocturn, la millora de la mobilitat nocturna, etc. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’actuacions desenvolupades. 
- Nombre de reunions efectuades.  

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Salut Pública. 

En col�laboració amb: 
S. de Joventut i Dona, IMAC, Policia Local, 
Mossos d’Esquadra, C. Atenció a les 
Drogodependències, Associació Àmbit 
Prevenció – Maresme, Gremi d’Hostaleria i 
Turisme de Mataró i El Maresme, Consorci 
del Port de Mataró, Locals d’oci. 

Temporalització: continua   □ periòdica/anual      □ puntual      de mandat 
Pressupost:  Capítol 1 
 
 
 
Eix 5. Cultura 
 
 
EIX 5. Cultura  
Objectiu general: 
5.1 Afavorir l’aprenentatge dels codis del llenguatge artístic 
Objectiu específic: 
5.1.1 Promoure la formació i l’experimentació artística dels joves 
Actuació 5.1.1.1: Aula de Teatre  
Descripció de l’activitat: 
Oferta formativa de l’Aula de Teatre: cursos anuals, tallers i monogràfics de 
dansa i teatre.  
Beneficiaris: Població en general 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de cursos i tallers/any. 
- Valoració per part dels joves dels cursos i tallers. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 155.000 € (part proporcional) 
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EIX 5. Cultura  
Objectiu general: 
5.1 Afavorir l’aprenentatge dels codis del llenguatge artístic 
Objectiu específic: 
5.1.1 Promoure la formació i l’experimentació artística dels joves 
Actuació 5.1.1.2: Col�laboracions amb els batxillerats artístics. 
Descripció de l’activitat: 
Col�laboracions amb els batxillerats artístics del municipi per portar a terme 
tallers, serveis educatius a les exposicions, el projecte Sóc/Cos, trobades i 
workshops amb diferents artistes... 
 
Beneficiaris: 
Joves estudiants de Batxillerat artístic.  
Indicadors d’avaluació: 

- Valoració de l’alumnat de Batxillerat artístic. 
- Nombre de projectes i col�laboracions/any. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
IES de la ciutat.  

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Dins el pressupost de la temporada estable 
 
 
 
EIX 5. Cultura       
Objectiu general: 
5.1 Afavorir l’aprenentatge dels codis del llenguatge artístic 
Objectiu específic: 
5.1.1 Promoure la formació i l’experimentació artística dels joves 
Actuació 5.1.1.3: Assessorament pedagògic als batxillerats artístics 
Descripció de l’activitat: 
Assessorament pedagògic als batxillerats artístics des del Centre de Creació 
i Pensament Contemporani Can Xalant. 
Beneficiaris: 
Joves estudiants de Batxillerat artístic.  
Indicadors d’avaluació: 

- Valoració de l’alumnat de Batxillerat artístic. 
Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
IES de la ciutat.  

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Dins les despeses de Can Xalant 
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EIX 5. Cultura      
Objectiu general: 
5.1 Afavorir l’aprenentatge dels codis del llenguatge artístic 
Objectiu específic: 
5.1.1 Promoure la formació i l’experimentació artística dels joves 
Actuació 5.1.1.4: Projecte Zona Intrusa 
Descripció de l’activitat: 
Continuïtat del projecte Zona Intrusa que acosta l’art contemporani als 
centres d’educació secundària de la ciutat.  
Beneficiaris: 
Joves estudiants dels centre educatius de secundària.  
Indicadors d’avaluació: 

- Valoració dels alumnes i professors 
- Nombre d’activitats realitzades 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
Centre educatius de secundària. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 10.000 € 
 
 
 
 
EIX 5. Cultura   
Objectiu general: 
5.2 Afavorir la creació artística dels joves 
Objectiu específic: 
5.2.1 Promoure la creació juvenil i la seva difusió a través de mostres i 
programes especialitzats 
Actuació 5.2.1.1: Mostra de Teatre Juvenil  
Descripció de l’activitat: 
Organització de la Mostra de Teatre Juvenil, que té com objectiu promoure 
el teatre per a joves, tant des del punt de vista dels actors, com dels 
espectadors.  
Beneficiaris: 
Alumnes de secundària. Centres de secundària de la ciutat.  
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves participants. 
- Valoració dels joves participants. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 8.200 € 
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EIX 5. Cultura   
Objectiu general: 
5.2 Afavorir la creació artística dels joves 
Objectiu específic: 
5.2.1 Promoure la creació juvenil i la seva difusió a través de mostres i 
programes especialitzats 
Actuació 5.2.1.2: Mostra d’Art Jove  
Descripció de l’activitat: 
Organització de la Mostra d’Art Jove, promoció de les habilitats artístiques 
dels joves del municipi a través d’una mostra d’art jove. 
Beneficiaris: 
Joves fins a 35 anys  
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves participants. 
- Valoració dels joves participants. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 8.000 € 
 
 
 
 
EIX 5. Cultura   
Objectiu general: 
5.2 Afavorir la creació artística dels joves 
Objectiu específic: 
5.2.1 Promoure la creació juvenil i la seva difusió a través de mostres i 
programes especialitzats 
Actuació 5.2.1.3: Mostra Curtmetratges   
Descripció de l’activitat: 
Organització de la Mostra de Curtmetratges, que té com objectiu la 
promoció de les habilitats artístiques en el camp del cinema. 
Beneficiaris: 
No hi ha edat específica 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre participants. 
- Valoració dels participants. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 2.000 € 
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EIX 5. Cultura  
Objectiu general: 
5.2 Afavorir la creació artística dels joves 
Objectiu específic: 
5.2.1 Promoure la creació juvenil i la seva difusió a través de mostres i 
programes especialitzats 
Actuació 5.2.1.4: Dia Internacional de la Música   
Descripció de l’activitat: 
Organització dels actes del Dia Internacional de la Música, que té com 
objectiu la promoció de les habilitats artístiques en el camp de la música  
Beneficiaris: 
Població en  general  
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de grups participants. 
- Valoració dels joves participants. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
Col�lectiu de Músics del Maresme 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 2.000 € 
 
 
 
 
EIX 5. Cultura  
Objectiu general: 
5.2 Afavorir la creació artística dels joves 
Objectiu específic: 
5.2.1 Promoure la creació juvenil i la seva difusió a través de mostres i 
programes especialitzats 
Actuació 5.2.1.5: Dia Internacional del Teatre 
Descripció de l’activitat: 
Organització dels actes del Dia Internacional del Teatre, que té com 
objectiu la promoció de les habilitats artístiques en el camp del teatre dels 
joves del municipi. Hi participen alumnes de l’Aula de Teatre de totes les 
edats. 
Beneficiaris: 
Població en general  
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de joves participants. 
- Valoració dels joves participants. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 300 € 
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EIX 5. Cultura   
Objectiu general: 
5.2 Afavorir la creació artística dels joves 
Objectiu específic: 
5.2.1 Promoure la creació juvenil i la seva difusió a través de mostres i 
programes especialitzats 
Actuació 5.2.1.6: Dia Internacional de la Dansa  
Descripció de l’activitat: 
Organització dels actes del Dia Internacional de la Dansa, que té com 
objectiu la promoció de les habilitats artístiques en el camp de la dansa  
Beneficiaris: 
Població en general  
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’actes organitzats  
Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 900 € 
 
 
 
 
EIX 5. Cultura 
Objectiu general: 
5.2 Afavorir la creació artística dels joves 
Objectiu específic: 
5.2.1 Promoure la creació juvenil i la seva difusió a través de mostres i 
programes especialitzats 
Actuació 5.2.1.7: Joves creadors en espais municipals 
Descripció de l’activitat: 
Incorporació de la difusió professional de joves creadors a les 
programacions dels espais expositius municipals (Ca l’Arenas, Can Palauet, 
Espai F). 
Beneficiaris:  
Creadors joves, sense límit d’edat específic 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre total d’exposicions de joves creadors en cada espai. 
 

Qui durà a terme l’actuació:  
IMAC. 
 

En col�laboració amb:  
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Despeses incloses en la programació estable 
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EIX 5. Cultura 
Objectiu general: 
5.2 Afavorir la creació artística dels joves 
Objectiu específic: 
5.2.2 Posar a l’abast dels joves tota mena de recursos (infraestructures, 
beques, assessorament, etc.) perquè puguin realitzar processos de creació 
artística 
Actuació 5.2.2.1: Gestió Can Xalant (arts visuals) 
Descripció de l’activitat: 
Promoció de les arts visuals a partir del lloguer d’estudis i espais de treball, 
lloguer d’equips i recursos multimèdia, ajut a la producció i recerca, Centre 
de Documentació, activitats pedagògiques com ara visites guiades, 
seminaris, cicles audiovisuals, xerrades, conferències, taules rodones, 
cursos o workshops. 
Beneficiaris:  
Convocatòria oberta sense límit d’edat 
Indicadors d’avaluació:  
  -    Usuaris 
   
Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
Departament de Cultura. 

Temporalització:           x periòdica/anual      □ puntual       de mandat 
Pressupost: 290.000 € (part proporcional) 
 
 
 
 
EIX 5. Cultura 
Objectiu general: 
5.2 Afavorir la creació artística dels joves 
Objectiu específic: 
5.2.2 Posar a l’abast dels joves tota mena de recursos (infraestructures, 
beques, assessorament, etc.) perquè puguin realitzar processos de creació 
artística 
Actuació 5.2.2.2: Ajuts creació escènica 
Descripció de l’activitat: 
Ajuts que facilitin la creació escènica. 
Beneficiaris:  
Població en general 
Indicadors d’avaluació: 

 - Nombre de beneficiaris. 
 - Import total dels ajuts. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 9.000 € 
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EIX 5. Cultura 
Objectiu general: 
5.2 Afavorir la creació artística dels joves 
Objectiu específic: 
5.2.2 Posar a l’abast dels joves tota mena de recursos (infraestructures, 
beques, assessorament, etc.) perquè puguin realitzar processos de creació 
artística 
Actuació 5.2.2.3: Promoció de les arts musicals 
Descripció de l’activitat: 
Oferta de bucs d’assaig musical, banc de grups, banc de proves, 
assessorament, escenari obert, formació, beques per a la producció de 
maquetes, taulell d’anuncis, tallers, extraescolars de música a diversos 
IES, festivals de cicles de músiques diverses, suport tècnic a activitats 
d’entitats a la ciutat, programació continuada de concerts, impuls de 
formacions musicals i vocals diverses... 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Pressupost anual assignat. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 90.000 € 
 
 
 
 
EIX 5. Cultura 
Objectiu general: 
5.2 Afavorir la creació artística dels joves 
Objectiu específic: 
5.2.2 Posar a l’abast dels joves tota mena de recursos (infraestructures, 
beques, assessorament, etc.) perquè puguin realitzar processos de creació 
artística 
Actuació 5.2.2.4: Promoció cultural des de l’òptica de l’activitat 
econòmica 
Descripció de l’activitat: 
Promoció de nous projectes lligats al món de la cultura també des de 
l’òptica de l’activitat econòmica.  
Beneficiaris: 
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre de beneficiaris. 
- Pressupost anual. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
IMPEM. 

Temporalització:          X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: En les convocatòries d’ajuts  
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EIX 5. Cultura 
Objectiu general: 
5.3 Promoure a la ciutat una oferta de difusió cultural que respongui a les 
demandes i interessos juvenils 
Objectiu específic: 
5.3.1 Introduir propostes pensades específicament per al públic juvenil a 
les programacions culturals estables de la ciutat   
Actuació 5.3.1.1: Projecte Butaka 
Descripció de l’activitat: 
Projecte de formació i dinamització de nous públics. Acostament del públic 
juvenil al teatre mitjançant una programació específica per a joves de 12 a 
18 anys. Promoció als IES públics de les actuacions de les companyies a 
l’hora del apti. 
Beneficiaris:  
Joves de 12 a 25 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’assistents per obra. 
- Valoració dels tècnics. 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
Servei de Joventut i Dona. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 12.382,00 € 
 
 
 
 
EIX 5. Cultura 
Objectiu general: 
5.3 Promoure a la ciutat una oferta de difusió cultural que respongui a les 
demandes i interessos juvenils 
Objectiu específic: 
5.3.1 Introduir propostes pensades específicament per al públic juvenil a 
les programacions culturals estables de la ciutat   
Actuació 5.3.1.2: Difusió activitats culturals a través de l’agenda 
Descripció de l’activitat: 
 Difusió de la programació d’activitats culturals per a joves a través de 
l’agenda cultural de la ciutat. 
Beneficiaris:  
Població en general 
Indicadors d’avaluació: 

- Percentatge d’activitats per a joves en l’agenda cultural. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
IMAC. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 30.000 (part proporcional) 
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EIX 5. Cultura 
Objectiu general: 
5.3 Promoure a la ciutat una oferta de difusió cultural que respongui a les 
demandes i interessos juvenils 
Objectiu específic: 
5.3.2 Donar suport a les activitats culturals promogudes i protagonitzades 
per associacions i col�lectius juvenils   
Actuació 5.3.2.1: Cessió d’espais per a activitats culturals 
Descripció de l’activitat: 
Cessió d’infraestructures i espais municipals per realitzar activitats culturals 
proposades pels joves.  
Beneficiaris: 
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de cessions anuals per espai. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Capítol I 
 
 
 
EIX 5. Cultura 
Objectiu general: 
5.3 Promoure a la ciutat una oferta de difusió cultural que respongui a les 
demandes i interessos juvenils 
Objectiu específic: 
5.3.2 Donar suport a les activitats culturals promogudes i protagonitzades 
per associacions i col�lectius juvenils   
Actuació 5.3.2.2: Cirera Rock  
Descripció de l’activitat: 
Concurs anual de música rock jove del barri de la Cirera per tal de 
promoure nous artistes joves i actuar com a plataforma catapultadora dels 
joves al mercat de la música. 
Beneficiaris:  
Joves músics de 15 a 29 anys. 
 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de grups presentats. 
- Import del premi. 
- Participants en el concert. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona 

En col�laboració amb: 
IMAC 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 1.600 € 
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Eix 6. Esport i oci 
 
 
EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.1 Garantir l’existència a Mataró d’una oferta estable i diversa d’activitats 
d’oci per a joves 
Objectiu específic: 
6.1.1  Consolidar i ampliar la xarxa d’Espais Joves a la ciutat  
Actuació 6.1.1.1: Millora Espais Joves 
Descripció de l’activitat: 
Millora i adequació dels tres espais joves de la ciutat (Cerdanyola, La 
Llàntia i Rocafonda) com a punt de trobada entre diferents col�lectius de 
joves. Estudiar l’ampliació de la xarxa d’Espais Joves per mitjà d’Espais 
Joves descentralitzats o de nous Espais Joves. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 dels barris de Cerdanyola, La Llàntia i Rocafonda.  
 
Indicadors d’avaluació:  

- Grau de satisfacció d’usuaris i tècnics amb l’espai. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Associació Xerinola i Associació 
Enlleura’t. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      X puntual      □ de mandat 
Pressupost:  Manteniment continu. Partides de manteniment general 
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EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.1 Garantir l’existència a Mataró d’una oferta estable i diversa d’activitats 
d’oci per a joves 
Objectiu específic: 
6.1.1  Consolidar i ampliar la xarxa d’Espais Joves a la ciutat  
Actuació 6.1.1.2: Espai Jove Cerdanyola 
Descripció de l’activitat: 
Espai de trobada dels joves que l’Ajuntament posa a la seva disposició per tal 
que puguin realitzar diverses activitats i que tinguin la informació al seu abast. 
Els serveis que ofereixen els tres espais joves de Mataró són: sala d’estudi, 
sala multimèdia, punt de trobada: ludoteca, Punt d’Informació Juvenil i cursos i 
tallers que van variant trimestralment. Creació d’una agenda lúdica / formativa 
de recursos i tallers lúdics per a joves a la ciutat. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys del barri de Cerdanyola. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’usuaris. 
- Valoració per part dels tècnics. 
- Valoració per part dels usuaris. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Associació Xerinola. 

En col�laboració amb: 
Servei de Joventut i Dona. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol IV – Conveni amb l’Associació Infantil i Juvenil Casal 
Xerinola per valor de 47.055,91 €l’any 2009 per a la gestió de l’Espai Jove 
Cerdanyola i altres projectes per a joves. 
 
EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.1 Garantir l’existència a Mataró d’una oferta estable i diversa d’activitats 
d’oci per a joves 
Objectiu específic: 
6.1.1  Consolidar i ampliar la xarxa d’Espais Joves a la ciutat  
Actuació 6.1.1.3: Espai Jove La Llàntia 
Descripció de l’activitat: 
Espai de trobada dels joves que l’Ajuntament posa a la seva disposició per tal 
que puguin realitzar diverses activitats i que tinguin la informació al seu abast. 
Els serveis que ofereixen els tres Espais Joves de Mataró són: sala d’estudi, 
sala multimèdia, punt de trobada: ludoteca, punt d’informació juvenil i cursos i 
tallers que van variant trimestralment. Creació d’una agenda lúdica / formativa 
de recursos i tallers lúdics per a joves a la ciutat. 
Beneficiaris: Joves de 15 a 29 anys de La Llàntia. 
Indicadors d’avaluació: 

- Nombre d’usuaris. 
- Valoració per part dels tècnics. 
- Valoració per part dels usuaris. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Associació Enlleura’t. 

En col�laboració amb: 
Servei de Joventut i Dona. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol IV – Conveni amb l’Associació Enlleura’t per valor de 
67.448,63 €l’any 2009 per a la gestió de l’Espai Jove La Llàntia i altres 
projectes per a joves. 
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EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.1 Garantir l’existència a Mataró d’una oferta estable i diversa d’activitats 
d’oci per a joves 
Objectiu específic: 
6.1.1  Consolidar i ampliar la xarxa d’Espais Joves a la ciutat  
Actuació 6.1.1.4: Espai Jove Rocafonda 
Descripció de l’activitat: 
Espai de trobada dels joves que l’Ajuntament posa a la seva disposició per 
tal que puguin realitzar diverses activitats i que tinguin la informació al seu 
abast. Els serveis que ofereixen els tres espais joves de Mataró són: sala 
d’estudi, sala multimèdia, punt de trobada: ludoteca, Punt d’Informació 
Juvenil i cursos i tallers que van variant trimestralment. Creació d’una 
agenda lúdica / formativa de recursos i tallers lúdics per a joves a la ciutat. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys del barri de Rocafonda. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’usuaris. 
- Valoració per part dels tècnics. 
- Valoració per part dels usuaris. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol II - Cost del contracte per a la gestió de l’Espai Jove 
Rocafonda per valor de 69.724,73 € l’any 2009. 
 
 
EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.1 Garantir l’existència a Mataró d’una oferta estable i diversa d’activitats 
d’oci per a joves 
Objectiu específic: 
6.1.1  Consolidar i ampliar la xarxa d’Espais Joves a la ciutat  
Actuació 6.1.1.5: Centres Oberts per a adolescents 
Descripció de l’activitat: 
Creació de Centres Oberts per a adolescents als barris on existeix un 
nombre elevat de joves en risc d’exclusió social. 
Beneficiaris:  
Adolescents de 12 a 15 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’usuaris. 
- Valoració per part dels tècnics. 
- Valoració per part dels usuaris. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: 
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EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.1 Garantir l’existència a Mataró d’una oferta estable i diversa d’activitats 
d’oci per a joves 
Objectiu específic: 
6.1.1  Consolidar i ampliar la xarxa d’Espais Joves a la ciutat  
Actuació 6.1.1.6: Oferta d’oci nocturn alternatiu 
Descripció de l’activitat: 
Estudiar la possibilitat de promoure una oferta d’oci nocturn alternatiu de 
qualitat a la ciutat. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 
 
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: 
 
 
 
EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.1 Garantir l’existència a Mataró d’una oferta estable i diversa d’activitats 
d’oci per a joves 
Objectiu específic: 
6.1.2 Donar suport a les iniciatives lúdiques i culturals que donin resposta a 
les demandes d’activitats d’oci no cobertes a l’actualitat 
Actuació 6.1.2.1: Concursos joves Espai Jove La Llàntia 
Descripció de l’activitat: 
Consolidació d’un model de concursos joves oberts a tota la ciutadania amb 
partida pressupostària estable. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de concursants. 
- Valoració per part de l’associació. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Associació de Lleure i Cultura 
Enlleura’t. 

En col�laboració amb: 
Servei de Joventut i Dona. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol IV – Inclòs dins del cost del conveni amb l’Associació 
de Lleure i Cultura Enlleura’t. 
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EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.1 Garantir l’existència a Mataró d’una oferta estable i diversa d’activitats 
d’oci per a joves 
Objectiu específic: 
6.1.2 Donar suport a les iniciatives lúdiques i culturals que donin resposta a 
les demandes d’activitats d’oci no cobertes a l’actualitat 
Actuació 6.1.2.2: Col�laboració amb entitats i col�lectius juvenils 
Descripció de l’activitat: 
Col�laboració amb entitats i col�lectius juvenils que organitzen 
programacions i activitats d’oci per a joves, tant entitats consolidades i 
estables com col�lectius incipients. 
Beneficiaris:  
Entitats i col�lectius. 
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de col�lectius i entitats amb qui es col�labora. 
- Nombre d’activitats realitzades per cada grup.  
- Nombre de participants en cada activitat.  
- Valoració tècnica.  

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I – Dedicació tècnica 
 
 
EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.2 Promoure l’ús actiu del lleure entre els joves per a la socialització, 
l’experimentació i el creixement personal 
Objectiu específic: 
6.2.1 Promoure l’ús dirigit de l’espai públic dels entorns dels Espais Joves 
Actuació 6.2.1.1: Dinamització plaça 11 setembre  
Descripció de l’activitat: 
Dinamització del col�lectiu juvenil que té la plaça 11 de setembre, al barri 
de Cerdanyola, com a espai de trobada. Dinamitzadors/es juvenils 
promouran activitats, a proposta dels joves, per tal que tinguin uns hàbits 
d’oci saludable i tinguin al seu abast tots els recursos municipals.   
Beneficiaris:  
Joves del col�lectiu de joves de la plaça 11 setembre. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de joves participants en les activitats.  
-    Valoració per part dels dinamitzadors/es. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
IE, Servei de Benestar Social, Servei 
de Nova Ciutadania, Associació 
Xerinola. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
 



 199

EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.2 Promoure l’ús actiu del lleure entre els joves per a la socialització, 
l’experimentació i el creixement personal 
Objectiu específic: 
6.2.1 Promoure l’ús dirigit de l’espai públic dels entorns dels Espais Joves 
Actuació 6.2.1.2: Dinamització pista municipal La Llàntia 
Descripció de l’activitat: 
Cessió de l’ús  de les instal�lacions esportives municipals, que estan obertes a tots 
els clubs i entitats que ens ho sol�licitin, adequant-se als horaris disponibles i amb 
el pagament del preu públic corresponent. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys de La Llàntia. 
 
Indicadors d’avaluació:  

- Joves participants en les activitats. 
- Valoració per part dels dinamitzadors/es. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Associació Enlleura’t. 

En col�laboració amb: 
Servei de Joventut i Dona, IE 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Recursos propis de l’entitat (que rep una subvenció municipal 
per la gestió de la instal�lació) 
 
 
 
EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.2 Promoure l’ús actiu del lleure entre els joves per a la socialització, 
l’experimentació i el creixement personal 
Objectiu específic: 
6.2.1 Promoure l’ús dirigit de l’espai públic dels entorns dels Espais Joves 
Actuació 6.2.1.3: Dinamització pista municipal oberta al Parc de 
Rocafonda 
Descripció de l’activitat: 
Dinamització del col�lectiu juvenil a la pista municipal del Parc de 
Cerdanyola, com a espai de trobada. Dinamitzadors/es juvenils promouran 
activitats, a proposta dels joves, per tal que tinguin uns hàbits d’oci 
saludable i tinguin al seu abast tots els recursos municipals 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys de Rocafonda. 
 
Indicadors d’avaluació:  

- Joves participants en les activitats. 
- Valoració per part dels dinamitzadors/es. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
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EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.3 Promoure l’esport com una pràctica socialitzadora i un hàbit en temps 
d’oci, deslligat de la vessant més competitiva 
Objectiu específic: 
6.3.1 Consolidar l’oferta d’esport i lleure per tothom, amb propostes 
adreçades als joves 
Actuació 6.3.1.1: Jocs escolars  
Descripció de l’activitat: 
 Organització dels jocs escolars adreçats als alumnes de secundària. 
Campionats de futbol, bàsquet, voleibol i handbol entre diferents centres 
de secundària de Mataró.  
Beneficiaris:  
Joves estudiants de 12 a 18 anys. 
 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’instituts i centres de secundària 
- Valoració tècnica. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
IE. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           x periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost:  
Capítol II: 60.000 € (part proporcional) 
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EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.3 Promoure l’esport com una pràctica socialitzadora i un hàbit en temps 
d’oci, deslligat de la vessant més competitiva 
Objectiu específic: 
6.3.1 Consolidar l’oferta d’esport i lleure per tothom, amb propostes 
adreçades als joves 
Actuació 6.3.1.2: Activitats a la piscina i al Sorrall 
Descripció de l’activitat: 
Oferiment de cursets de natació i ofertes juvenils a la piscina municipal i al 
complex municipal esportiu el Sorrall. 
 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de participants. 
- Valoració tècnica. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
IE, INUSCAMPS  

En col�laboració amb: 
Servei de Joventut i Dona. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
 
 
 
 
EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.3 Promoure l’esport com una pràctica socialitzadora i un hàbit en temps 
d’oci, deslligat de la vessant més competitiva 
Objectiu específic: 
6.3.1 Consolidar l’oferta d’esport i lleure per tothom, amb propostes 
adreçades als joves 
Actuació 6.3.1.3: Patis oberts  
Descripció de l’activitat: 
Acció adreçada als alumnes que noo gaudeixen d’activitat extraescolar per 
facilitar-los un espai tuelat. 
Beneficiaris: joves de 12 a 18 anys 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’assitents 
- Valoració tècnica 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
IME  

En col�laboració amb: 
Servei de Joventut i Dona., Nova 
Ciutadania, Departament d’Educació de 
la Generalitat, Fundació Esportiva LARU. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Inclòs en les despeses del projecte 1.1.1.1 
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EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.3 Promoure l’esport com una pràctica socialitzadora i un hàbit en temps 
d’oci, deslligat de la vessant més competitiva 
Objectiu específic: 
6.3.1 Consolidar l’oferta d’esport i lleure per tothom, amb propostes 
adreçades als joves 
Actuació 6.3.1.4: Espais i pistes obertes 
Descripció de l’activitat: 
Projecte a través del qual els joves puguin utilitzar lliurement els espais 
públics i pistes esportives 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’espais oberts. 
- Utilització dels espais. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
IME, IE 

En col�laboració amb: 
Servei de Joventut i Dona.IE, Nova 
ciutadania. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
 
 
 
 
EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.3 Promoure l’esport com una pràctica socialitzadora i un hàbit en temps 
d’oci, deslligat de la vessant més competitiva 
Objectiu específic: 
6.3.1 Consolidar l’oferta d’esport i lleure per tothom, amb propostes 
adreçades als joves 
Actuació 6.3.1.5: Formació en dinamització esportiva 
Descripció de l’activitat: 
Formació de joves en dinamització esportiva i promoció de valors en 
l’esport perquè puguin participar en projectes d’esport i lleure. 
Beneficiaris:  
Joves de 16 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de cursos. 
- Alumnes per curs. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
IME, Nova ciutadania. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: 300 € 
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EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.3 Promoure l’esport com una pràctica socialitzadora i un hàbit en temps 
d’oci, deslligat de la vessant més competitiva 
Objectiu específic: 
6.3.1 Consolidar l’oferta d’esport i lleure per tothom, amb propostes 
adreçades als joves 
Actuació 6.3.1.6: Espais i materials esportius a l’aire lliure 
Descripció de l’activitat: 
Disposició d’espais i materials esportius a l’aire lliure (platja, places, etc.) 
molt utilitzats per joves: itinerari senyalitzat, ús de base nàutica, skate 
parc i rocòdrom. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’espais. 
- Estat dels espais. 
- Valoració tècnica. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
IE. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Despesa inclosa a la consignació anual en concepte de 
manteniment i reposició d’instal�lacions esportives. 
 
 
 
EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.3 Promoure l’esport com una pràctica socialitzadora i un hàbit en temps 
d’oci, deslligat de la vessant més competitiva 
Objectiu específic: 
6.3.1 Consolidar l’oferta d’esport i lleure per tothom, amb propostes 
adreçades als joves 
Actuació 6.3.1.7: Tornejos esportius no formals 
Descripció de l’activitat: 
Creació de tornejos esportius no formals, promovent la participació de les 
entitats i associacions de la ciutat. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de tornejos 
- Nombre de joves participants 
Nombre d’entitats i associacions participants 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: 
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EIX 6. Esport i oci 
Objectiu general: 
6.4.  Possibilitar la pernoctació a la ciutat de grups i entitats juvenils 
Objectiu específic: 
6.4.1 Oferir allotjament temporal als joves de Mataró pels seus projectes o 
als que visitin la ciutat 
Actuació 6.4.1.1: Alberg de Can Soleret 
Descripció de l’activitat: 
Can Soleret és un alberg de 62 places amb un menjador amb capacitat per a 
40 persones, sala d’estar, espais d’oficina per a la gestió, dues sales grans a 
la planta inferior amb accés directe, i dues plantes amb 31 llits per planta i els 
serveis corresponents. Estudiar la revisió del servei d’alberg que ofereix Can 
Soleret, adaptant-lo a la realitat i a les necessitats existents, així com establir 
línies de coordinació amb el Gremi d’Hostaleria. 
Beneficiaris:  
Grups de joves de la ciutat i de fora 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de grups 
- Nombre de pernoctacions 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      de mandat 
Pressupost: 18.000 €. 
 
 
 
Eix 7. Mobilitat 
 
 
EIX 7. Mobilitat 
Objectiu general: 
7.1 Optimitzar el sistema de transport urbà existent per tal que respongui a 
les necessitats específiques de mobilitat juvenil 
Objectiu específic: 
7.1.1 Millorar l’oferta de transport públic nocturn intramunicipal i a 
Barcelona 
Actuació 7.1.1.1: Autobusos nocturns a Barcelona  
Descripció de l’activitat: 
Sol�licitar a la Generalitat l’ampliació de la franja horària dels autobusos 
nocturns de Barcelona a Mataró els dies festius 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’usuaris per dia. 
- Franja horària i parada. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Mobilitat. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: --- 
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EIX 7. Mobilitat 
Objectiu general: 
7.2 Facilitar la mobilitat de la gent jove, especialment dels menors de 18 
anys 
Objectiu específic: 
7.2.1 Promoure entre els joves l’ús de sistemes de transport personal 
alternatius a l’ús individual del cotxe 
Actuació 7.2.1.1: Carrils i aparcament bici  
Descripció de l’activitat: 
El servei de carrils bicis i aparcaments per bicicletes no va dedicat 
exclusivament als joves, tot i que en són uns usuaris freqüents. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Valoració tècnica de la utilització dels carrils i aparcaments.  
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Mobilitat 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost:  
El cost previst és de 14.000 € per l’any 2009 i de 9.000 € per l’any 2010. 

 
 
 
EIX 7. Mobilitat 
Objectiu general: 
7.2 Facilitar la mobilitat de la gent jove, especialment dels menors de 18 
anys 
Objectiu específic: 
7.2.1 Promoure entre els joves l’ús de sistemes de transport personal 
alternatius a l’ús individual del cotxe 
Actuació 7.2.1.2: Difusió tarifes del sistema tarifari integrat  
Descripció de l’activitat: 
Sol�licitar a l’ATM la difusió entre els joves de les diferents modalitats de 
tarifes del sistema tarifari integrat de l’Autoritat Metropolitana de Transport 
que els permetin reduir els costos dels seus desplaçaments. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Mobilitat. 

En col�laboració amb: 
Servei de Joventut i Dona. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: sense cost 
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EIX 7. Mobilitat 
Objectiu general: 
7.3 Promoure la mobilitat dels joves 
Objectiu específic: 
7.3.1 Difondre els programes europeus de mobilitat i intercanvi 
internacional adreçats a joves 
Actuació 7.3.1.1: Campanya diversitat europea  
Descripció de l’activitat: 
Campanya de difusió de la diversitat europea, les seves institucions i els 
programes que promouen la mobilitat internacional dels joves. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de joves als qual s’ha arribat. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 1.000 € 
 
 
 
 
EIX 7. Mobilitat 
Objectiu general: 
7.3 Promoure la mobilitat dels joves 
Objectiu específic: 
7.3.2 Donar suport als projectes juvenils de mobilitat i intercanvi 
Actuació 7.3.2.1: Projectes juvenils d’intercanvi  
Descripció de l’activitat: 
 Creació d’una línia de suport econòmic i tècnic per als projectes juvenils 
d’intercanvi d’experiències de joves de Mataró amb altres joves de 
diferents països per tal de conèixer noves llengües, cultures, territoris, etc. 
i enriquir la seva visió del món. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de projectes subvencionats. 
- Assignació per cada projecte. 
- Valoració tècnica i dels joves. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: 650 € 
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Eix 8. Informació 
 
 
EIX 8. Informació 
Objectiu general: 
8.1 Facilitar l’accés a la informació de la població jove 
Objectiu específic: 
8.1.1 Ampliar i optimitzar el conjunt d’àmbits informatius propis del PIJ 
Sidral implantant serveis especialitzats d’assessorament per a 
l’emancipació juvenil 
Actuació 8.1.1.1: Oficina jove  
Descripció de l’activitat: 
Adaptació del Punt d’informació juvenil al nou model d’Oficina Jove de la 
Secretaria de Joventut de la Generalitat.  
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’usuaris per tipus de consulta. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Capítol I. Capítol II: 13.000 € 
 
 
 
 
EIX 8. Informació 
Objectiu general: 
8.1 Facilitar l’accés a la informació de la població jove 
Objectiu específic: 
8.1.1 Ampliar i optimitzar el conjunt d’àmbits informatius propis del PIJ 
Sidral implantant serveis especialitzats d’assessorament per a 
l’emancipació juvenil 
Actuació 8.1.1.2: Oficina virtual d’emancipació 
Descripció de l’activitat: 
Impuls del model d’oficina virtual d’emancipació, a través de la qual els 
joves podran assessorar-se i informar-se de tots aquells aspectes relatius a 
la seva formació i emancipació (recerca de feina, d’habitatge), aspectes de 
salut, associacionisme, etc. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 35 anys. 
Indicadors d’avaluació:  
- Nombre d’usuaris per tipologia de consulta. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: 13.000€ 
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EIX 8. Informació 
Objectiu general: 
8.1 Facilitar l’accés a la informació de la població jove 
Objectiu específic: 
8.1.2 Descentralitzar de forma efectiva la multiplicitat de serveis del Sidral 
al conjunt de la ciutat 
Actuació 8.1.2.1: PIDCES i Espais Joves 
Descripció de l’activitat: 
Servei d’informació descentralitzat als instituts públics del municipi 
mitjançant el Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació 
Secundària (PIDCES) per tal d’acostar-se més als joves i que la informació 
sigui més fluïda i accessible. Servei descentralitzat també als Espais Joves. 
Beneficiaris:  
Joves estudiants de 12 a 18 anys i usuaris dels Espais Joves.  
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’usuaris per tipologia de consulta. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Capítol II – Cost inclòs als contracte per a la gestió del Punt 
d’Informació Juvenil i al contracte per a la gestió del programa PIDCES. 
 
 
 
EIX 8. Informació 
Objectiu general: 
8.1 Facilitar l’accés a la informació de la població jove 
Objectiu específic: 
8.1.3 Desenvolupar i implantar eines comunicatives estables per a difondre 
informació de tot tipus i per a promoure de forma integral el conjunt de 
l’actuació del Pla Jove 
Actuació 8.1.3.1: Pla de comunicació jove  
Descripció de l’activitat: 
 Elaboració d’un pla de comunicació específic per la població jove, a través 
del qual totes les informacions procedents de l’Ajuntament seran traduïdes 
a “llenguatge i estètica jove”, i es cercaran quins són els canals més 
adequats per a la seva transmissió.  
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació: 

- Valoració tècnica del pla. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Comunicació. 

En col�laboració amb: 
Servei de Joventut i Dona. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: 6.000 € 
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EIX 8. Informació 
Objectiu general: 
8.1 Facilitar l’accés a la informació de la població jove 
Objectiu específic: 
8.1.3 Desenvolupar i implantar eines comunicatives estables per a difondre 
informació de tot tipus i per a promoure de forma integral el conjunt de 
l’actuació del Pla Jove 
Actuació 8.1.3.2: Llistes de distribució  
Descripció de l’activitat: 
Per tal de millorar els canals de comunicació i informació entre 
l’Ajuntament i els joves es preveu crear una llista de distribució de joves 
que cedeixin les seves dades amb autorització via mail i/o via missatges 
del mòbil. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de joves registrats. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I – Dedicació tècnica 
 
 
 
Eix 9. Associacionisme, participació i interlocució  
 
 
EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.1 Fomentar la participació com a procés de cohesió social 
Objectiu específic: 
9.1.1 Fomentar la participació i l’autoorganització dels joves en tota mena 
d’entitats i col�lectius 
Actuació 9.1.1.1: Participació a través de dinamització juvenil  
Descripció de l’activitat: 
Promoció de la participació juvenil a través dels espais i projectes de 
dinamització juvenil (en els tres espais joves, i els projectes de 
dinamització esportius), fent-los partíceps de l’organització i promoció 
d’activitats per tal de crear una cultura de participació. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Valoració tècnica i dels joves. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Entitats juvenils de la ciutat. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Cost inclòs en el pressupost dels diferents programes i 
projectes existents. 
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EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.1 Fomentar la participació com a procés de cohesió social 
Objectiu específic: 
9.1.1 Fomentar la participació i l’autoorganització dels joves en tota mena 
d’entitats i col�lectius 
Actuació 9.1.1.2: Activitats conjuntes centres educatius secundària 
Descripció de l’activitat: 
Impuls de trobades conjuntes entre centres educatius de secundària per 
promoure el coneixement i l’intercanvi entre els alumnes de diferents punts 
de la ciutat.  
Beneficiaris:  
Joves estudiants de 12 a 18 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de trobades. 
- Assistents a cada trobada. 
- Valoració dels estudiants i dels tècnics. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol II – Inclòs al cost del contracte per a la gestió del 
programa PIDCES. 
 
 
 
EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.2 Fomentar la creació d’entitats i associacions joves 
Objectiu específic: 
9.2.1 Dinamitzar l’associacionisme estudiantil 
Actuació 9.1.1.3 : Formació de delegats 
Descripció de l’activitat: 
Formació pels alumnes que vulguin ser delegats/es o representants del 
Consell Escolar dels IES per tal que accedeixin al càrrec amb més habilitats 
i una major formació, així com fomentar la participació entre els joves.  
Beneficiaris:  
Joves representants de 12 a 18 anys. 
 
Indicadors d’avaluació:  

- Valoració per part dels joves. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Diputació de Barcelona. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol II – Inclòs al cost del contracte per a la gestió del 
programa PIDCES. 
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EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.2 Fomentar la creació d’entitats i associacions joves 
Objectiu específic: 
9.2.1 Dinamitzar l’associacionisme estudiantil 
Actuació 9.1.1.4 : Promoció associacions estudiants 
Descripció de l’activitat: 
Promoció de col�lectius i associacions d’estudiants a cada IES a través dels 
dinamitzadors/es del programa PIDCES. 
Beneficiaris: 
Joves de 12 a 18 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’associacions d’estudiants. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Diputació de Barcelona. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol II – Inclòs al cost del contracte per a la gestió del 
programa PIDCES. 
 
 
 
EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.2 Fomentar la creació d’entitats i associacions joves 
Objectiu específic: 
9.2.1 Dinamitzar l’associacionisme estudiantil 
Actuació 9.1.1.5 : Trobades de delegats/des  
Descripció de l’activitat: 
Impuls de les trobades de joves delegats/des dels IES del municipi. 
Beneficiaris: 
Joves delegats dels IES. 
Indicadors d’avaluació:  

- Valoració per part dels delegats/des. 
- Valoració tècnica. 
- Nombre assistents per centre. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol II – Inclòs al cost del contracte per a la gestió del 
programa PIDCES. 
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EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.2 Fomentar la creació d’entitats i associacions joves 
Objectiu específic: 
9.2.2 Donar suport a la creació d’entitats juvenils o amb nombre 
remarcable de joves  i afavorir la seva autonomia de gestió 
Actuació 9.2.2.1: Suport constitució d’entitats 
Descripció de l’activitat: 
Posar a l’abast dels joves els recursos per a facilitar els tràmits burocràtics i 
d'organització interna que sorgeixen a l’hora de constituir una entitat. 
Assessorament i suport a la constitució d’entitats juvenils a través d’un 
acompanyament en les gestions administratives i d’una formació en gestió 
d’entitats. 
Beneficiaris:  
Joves associats. 
 
Indicadors d’avaluació:  
- Nombre d’entitats de nova creació. 

 
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Servei de Participació Ciutadana. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Capítol I 
 
 
 
 
EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.2 Fomentar la creació d’entitats i associacions joves 
Objectiu específic: 
9.2.2 Donar suport a la creació d’entitats juvenils o amb nombre 
remarcable de joves  i afavorir la seva autonomia de gestió 
Actuació 9.2.2.2: Subvencions a entitats juvenils  
Descripció de l’activitat: 
 Dotació de subvencions i realització de convenis amb entitats i 
associacions per tal que aquestes puguin desenvolupar les seves activitats.  
Beneficiaris:  
Joves associats. 
 
Indicadors d’avaluació:  

- Dotació de les subvencions. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol IV – Convenis i subvencions amb entitats juvenils per 
valor de 27.119,09 € l’any 2009 (141.623,63 € si hi englobem els convenis 
amb les associacions Enlleura’t i Xerinola). 
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EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.2 Fomentar la creació d’entitats i associacions joves 
Objectiu específic: 
9.2.2 Donar suport a la creació d’entitats juvenils o amb nombre 
remarcable de joves  i afavorir la seva autonomia de gestió 
Actuació 9.2.2.3: Suport a entitats juvenils  
Descripció de l’activitat: 
Suport logístic de l’Ajuntament en els actes que així ho desitgin, a nivell 
tècnic i d’infraestructures.  
Beneficiaris:  
Joves associats. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre i tipologia de suport per cada entitat. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Servei de Participació Ciutadana. 
IMAC 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I  
 
 
 
 
EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.2 Fomentar la creació d’entitats i associacions joves 
Objectiu específic: 
9.2.2 Donar suport a la creació d’entitats juvenils o amb nombre 
remarcable de joves  i afavorir la seva autonomia de gestió 
Actuació 9.2.2.4: Cessió d’espais a entitats juvenils 
Descripció de l’activitat: 
Cessió d’espais municipals per a realitzar activitats organitzades per 
entitats o associacions juvenils, per tal de promoure la participació jove. 
Beneficiaris:  
- Joves associats. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’espais cedits per entitat. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Servei de Participació Ciutadana. 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
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EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.2 Fomentar la creació d’entitats i associacions joves 
Objectiu específic: 
9.2.2 Donar suport a la creació d’entitats juvenils o amb nombre 
remarcable de joves  i afavorir la seva autonomia de gestió 
Actuació 9.2.2.5: Agència Municipal de Suport a l’Associacionisme  
Descripció de l’activitat: 
 Espai on es durà a terme assessorament, formació, suport a la 
informatització, informació sobre els recursos, difusió d’activitats i estudis 
sobre el teixit associatiu local.  
Beneficiaris:  
Joves associats. 
Indicadors d’avaluació:  

- Valoració tècnica. 
- Nombre d’usuaris. 
- Nombre de cursos de formació. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Participació Ciutadana. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Capítol I 
 
 
 
 
EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.2 Fomentar la creació d’entitats i associacions joves 
Objectiu específic: 
9.2.2 Donar suport a la creació d’entitats juvenils o amb nombre 
remarcable de joves  i afavorir la seva autonomia de gestió 
Actuació 9.2.2.6: Mostra d’entitats de Mataró 
Descripció de l’activitat: 
Organització bianual de la Mostra d’Entitats de Mataró, on també participen 
entitats juvenils.   
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’expositors. 
- Nombre de visitants. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Participació Ciutadana. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      X puntual      □ de mandat 
Pressupost: 70.000 € (part proporcional) 
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EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.2 Fomentar la creació d’entitats i associacions joves 
Objectiu específic: 
9.2.2 Donar suport a la creació d’entitats juvenils o amb nombre 
remarcable de joves  i afavorir la seva autonomia de gestió 
Actuació 9.2.2.7: Portal de les entitats  
Descripció de l’activitat: 
Difusió entre les entitats juvenils del Portal de les entitats de Mataró: 
http://portal.entitats.mataro.cat/ a través del qual es disposa d’una 
agenda, servei de notícies, directori d’entitats, serveis, etc.  
Beneficiaris:  
Joves associats. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre d’entrades al web. 
- Nombre d’entitats participants. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Servei de Participació Ciutadana. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Capítol I 
 
 
 
 
EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.2 Fomentar la creació d’entitats i associacions joves 
Objectiu específic: 
9.2.3 Cercar l’establiment d’acords entre el Servei de Joventut i les entitats 
juvenils per portar a terme projectes en comú 
Actuació 9.2.3.1: Convenis per la gestió de projectes juvenils  
Descripció de l’activitat: 
Convenis amb entitats juvenils per a la gestió de projectes juvenils, com 
s’està duent a terme amb l’esplai Rabadà, La Llàntia, etc. 
Beneficiaris:  
Entitats juvenils. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de convenis. 
- Activitats que se’n desprenen. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           X periòdica/anual      □ puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol IV – Import total dels convenis vigents amb entitats 
juvenils: 130.358,54 €l’any 2009. 
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EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.2 Fomentar la creació d’entitats i associacions joves 
Objectiu específic: 
9.2.3 Cercar l’establiment d’acords entre el Servei de Joventut i les entitats 
juvenils per portar a terme projectes en comú 
Actuació 9.2.3.2: Programa de ràdio Joves TV  
Descripció de l’activitat: 
Desenvolupament d’un programa setmanal a Mataró Ràdio realitzat per 
joves i destinat a una audiència jove. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
 
Indicadors d’avaluació:  

- Participació de joves en el programa. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Capítol II – Cost del suport econòmic al programa de ràdio: 
4.129,02 € l’any 2009. 
 
 
 
 
EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.3 Reformular els espais d’interlocució entre l’Ajuntament i els joves 
Objectiu específic: 
9.3.1 Agilitzar el funcionament del Consell Municipal de Joventut 
de manera que pugui abordar de forma directa aspectes concrets de la 
política de joventut i de l’acció municipal general 
Actuació 9.3.1.1: Consell Municipal de Joventut  
Descripció de l’activitat: 
Òrgan democràtic consultiu creat per l’Ajuntament de Mataró amb la 
voluntat d’integrar el col�lectiu jove a la participació ciutadana i que els 
propis joves puguin participar en les decisions que els afecten 
Beneficiaris:  
Joves associats i entitats juvenils. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de trobades. 
- Valoració dels participants. 
 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: Capítol I – Dedicació tècnica. 
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EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.3 Reformular els espais d’interlocució entre l’Ajuntament i els joves 
Objectiu específic: 
9.3.1 Agilitzar el funcionament del Consell Municipal de Joventut 
de manera que pugui abordar de forma directa aspectes concrets de la 
política de joventut i de l’acció municipal general 
Actuació 9.3.1.2: Difusió del Consell Municipal de Joventut  
Descripció de l’activitat: 
Promocionar i donar a conèixer el Consell Municipal de Joventut. 
Beneficiaris:  
Joves associats i entitats juvenils. 
Indicadors d’avaluació: 

 
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      □ puntual      X de mandat 
Pressupost: 
 
 
 
EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.3 Reformular els espais d’interlocució entre l’Ajuntament i els joves 
Objectiu específic: 
9.3.2 Fomentar processos participatius per estimular la implicació dels i les 
joves en la vida a la ciutat 
Actuació 9.3.2.1: Processos participatius  
Descripció de l’activitat: 
Realització de dinàmiques i processos participatius en aquells projectes que 
atenyen directament els i les joves de la ciutat, especialment els que es 
liderin des del Servei de Joventut.  
Portar la participació juvenil a la major part d’activitats i serveis dirigits a 
joves de Mataró. 
Beneficiaris:  
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Nombre de processos. 
- Assistents als processos. 
- Valoració per part dels participants. 

Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
 

Temporalització:           □ periòdica/anual      X puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
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EIX 9. Associacionisme, participació i interlocució 
Objectiu general: 
9.3 Reformular els espais d’interlocució entre l’Ajuntament i els joves 
Objectiu específic: 
9.3.2 Fomentar processos participatius per estimular la implicació dels i les 
joves en la vida a la ciutat 
Actuació 9.3.2.2: Consells de participació sectorials i territorials  
Descripció de l’activitat: 
Fomentar la presència dels i les joves en aquells processos del municipi on 
es vegin amb la capacitat de participar davant actes destinats al col�lectiu i 
en tota mena d’accions que els atenyin directament o indirecta. 
Realització de trobades entre joves i representant polítics per tractar temes 
d’interès per les persones joves del municipi, en un espai de relació entre 
joves i la institució local.  
Impuls de la presència dels joves i de les seves associacions als consells de 
participació sectorials i territorials de la ciutat.  
Beneficiaris: 
Joves de 15 a 29 anys. 
Indicadors d’avaluació:  

- Percentatge de joves en cadascun dels consells. 
Qui durà a terme l’actuació: 
Servei de Joventut i Dona. 

En col�laboració amb: 
Servei de Participació Ciutadana. 

Temporalització:           □ periòdica/anual      X puntual      □ de mandat 
Pressupost: Capítol I 
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ANNEX V. Equipaments municipals destinats exclusivament a joves 
SERVEI DE JOVENTUT I DONA 
1. EQUIPAMENTS JUVENILS 
1.1.  CASAL DE JOVES 

 

Funció 
• Seu de la Regidoria de Joventut i Dona. Administració i 

gestió de programes. 
Adreça 

• Pl. d’Espanya, 1 (19) 
Telèfon 

• 937025741 
Correu electrònic 

• joventut@ajmataro.cat 
Web 

• http://joves.mataro.cat 
Horari 

• Obert de dilluns a divendres de 7.45 a 15h i de 16.45 a 
22.30h. Dissabtes de 9 a 14h i de 15.30 a 22h i 
diumenges de 9 a 15h 

Serveis complementaris 
• Servei de formació d’educació en el lleure 
• Servei de suport a entitats juvenils 

Instal�lacions 
• Punt d’Informació Juvenil – SIDRAL 

De dilluns a dijous de 17 a 21h. Divendres de 10 a 14h 
• Sala d’estudi per a 70 persones 

          De dilluns a divendres de 9 a 15h i de 16.45 a 
          22.30h. Dissabtes de 9 a 14h i de 15.30 a 22h i 
          diumenges de 9 a 15h 

• Espais polivalents per reunions, formació i activitats 
d’entitats i grups juvenils: 
- sala d’actes per a 50 persones 
- sala de reunions per a 15 persones 
- sala de formació per a 12 persones amb 8 ordinadors  

Gestió Equipament i del servei 
• Servei de Joventut i Dona 
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SERVEI DE JOVENTUT I DONA 
1. EQUIPAMENTS JUVENILS 
1.2.  ESPAI JOVE DE CERDANYOLA 

 

 
Funció 

• Xarxa Espais Joves 
• Servei d’accés a internet  

Adreça 
• Ptge. Ramon Berenguer III, 82-84 (184) 
• També: Local al C. de València, 8  

Telèfon 
• 937988001/ 937990201 

Correu electrònic 
• joventut@ajmataro.cat 

Web 
• http://joves.mataro.cat 

Horari 
• De dilluns a divendres, de 17:30 a 20:30  
• Informació: de dilluns a divendres, de 16:30 a 20:30  

Serveis complementaris 
• Espai Jove Cerdanyola 
• Projecte Shabab Al-Gad 
• Projecte +16 
• Projecte Aprèn i treball 

Instal�lacions 
• Sala d’estudi 
• Sala d’usos múltiples 
• Sala d’informàtica 
• Sala d’estudi 
• Punt de trobada 

Gestió Equipament 
• Servei de Joventut i Dona 

Gestió Servei 
• Servei de Joventut i Dona (en conveni amb AIJ Xerinola) 
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SERVEI DE JOVENTUT I DONA 
1. EQUIPAMENTS JUVENILS 
1.3.  ESPAI JOVE DE LA LLÀNTIA 

 

 
Funció 

• Xarxa Espais Joves 
• Servei d’accés a internet  

Adreça 
• C. de Teià, 7  

Telèfon 
• 937579957 

Correu electrònic 
• enlleurat@enlleurat.org 

Web 
• http://www.enlleurat.org 

Horari 
• De dilluns a divendres de 17.30h a 20.30h 

Serveis complementaris 
• Concursos joves 

Esplai infantil. Dissabtes a la tarda de 16 a 19.30h 
• Centre juvenil 
• Escoles esportives 
• Cursos Red Conecta 

Instal�lacions 
• Espai central de dinamització - ludoteca de 80 m2 
• Sala d’actes de 80 m2 
• Sala d’estudi i formació de 60 m2 
• Sala taller de 50 m2 
• Sala d’ordinadors de 60 m2 amb 16 punts de connexió i 7 

ordinadors disponibles actualment 
Gestió Equipament 

• Servei de Joventut i Dona 
Gestió Servei 

• Servei de Joventut i Dona (en conveni amb Enlleura’t). 
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SERVEI DE JOVENTUT I DONA 
1. EQUIPAMENTS JUVENILS 
1.4.  ESPAI JOVE DE ROCAFONDA 

 

Funció 
• Xarxa Espais Joves 
• Servei d’accés a internet  

Adreça 
• C. de Pablo Ruiz Picasso, 30 (65) 

Telèfon 
• 937902241 

Correu electrònic 
• espaijoverocafonda@yahoo.es 

Web 
• http://joves.mataro.cat 

Horari 
• De dilluns a divendres de 17.30h a 20.30h. 

Serveis complementaris 
• Espai de trobada i activitats lúdiques: ludoteca, tallers, 

jocs, lectura, etc. 
• Punt d’informació juvenil 
• Biblioteca, hemeroteca, tallers formatius, estudi i reforç 

escolar, etc. 
• Connexió a Internet, jocs, formació, etc. 
• Informació laboral i derivacions a serveis municipals 
• Promoció de les iniciatives juvenils, de l’associacionisme i la 

participació social 
Instal�lacions 

• Vestíbul 
• Ludoteca 
• Sala d’estudi 
• Sala d’informàtica 
• Magatzem 
• Punt de trobada 

Gestió Equipament 
• Servei de Joventut i Dona 

Gestió Servei 
• Servei de Joventut i Dona (contracte amb Gedi) 

SERVEI DE JOVENTUT I DONA 
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1. EQUIPAMENTS JUVENILS 
1.5. NAU GAUDÍ 

 

 
Funció 

• Telecentre  
• Servei d’Ocupació Jove 

Adreça 
• C. de la Cooperativa, 47 (199) 

Telèfon 
• 937025741 / 937578241 

Correu electrònic 
• joventut@ajmataro.cat 

Web 
• http://joves.mataro.cat 

Horari 
• Servei d’Ocupació Jove 

          Obert de dilluns a divendres de 9 a 14h 
• Telecentre 

Obert de dilluns a divendres de 17 a 22h. Dissabtes de 10 a 
13h i de 17 a 20h 

Serveis complementaris 
• Itineraris patrimonials 

Instal�lacions 
• Espai central amb ordinadors 
• Magatzems 
• Sala 
• Serveis 
• Zona WI-FI 

Gestió Equipament 
• Servei de Joventut i Dona i IMPEM 

Gestió Servei 
• Servei de Joventut i Dona i IMPEM 

 
 
 
 
 

SERVEI DE JOVENTUT I DONA 
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1. EQUIPAMENTS JUVENILS 
1.6. ALBERG DE CAN SOLERET 

 

 
Funció 

• Servei d’allotjament 
Adreça 

• C. del Torrent de les Piques, 52 (71) 
Telèfon 

• 937575707 
Correu electrònic 

• albergcansoleret@ajmataro.cat 
Web 

• http://joves.mataro.cat 
Horari 

• De dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 hores; dimarts i 
dijous, de 10:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores 

• Dimecres tancat 
• Dissabtes i diumenges, en funció de la gent allotjada 

Serveis complementaris 
• Informació turística i rutes d’excursions 
• Rutes i visites a Mataró 

Instal�lacions 
• 60 places d’allotjament 
• Menjador i servei de restauració 
• 2 aules equipades 
• Sala d’estar i televisió 
• 3 sales polivalents 
• Infermeria-farmaciola 
• Servei de bugaderia 
• Servei de lloguer de llençols i tovalloles 

Gestió Equipament 
• Servei de Joventut i Dona 

Gestió Servei 
• Servei de Joventut i Dona (concessió administrativa a 

l’empresa Viatges Aran SA)  
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ANNEX VI 
 

Indicadors quantitatius d’avaluació 
 
 
1. EDUCACIÓ 
 
1.1 Facilitar l’accés a la formació, adaptant l’oferta educativa a les 
necessitats formatives dels joves de Mataró 
 
 
1.1.1 Promoure l’èxit escolar a secundària tot oferint recursos educatius 
complementaris als joves 
 

Nom Graduats en ESO 

Indicador Percentatge de graduats en ESO 

Fórmula 
Per cada centre educatiu: 
Nombre d’estudiants de 4rt d’ESO graduats/Nombre 
d’estudiants total x 100 

Unitat % 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Departament d’Educació 

Tendència 
desitjada 100% 

 
 
1.1.2 Adequar l’oferta educativa postobligatòria a la nova situació 
socioeconòmica i a les demandes dels joves de la ciutat 
 

Nom Estudiants postobligatoris 

Indicador 
Percentatge d’estudiants que cursen estudis postobligatoris, per 
tipus d’estudi 

Fórmula 
Per cada tipus d’estudi (batxillerat, CFGM, CFGS, universitat): 
Nombre d’estudiants/Nombre total de joves de 16 a 25 anys 

Unitat % 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Departament d’Educació – Padró municipal 

Tendència 
desitjada 

Suma de cada tipus d’estudi = 100% 
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1.1.3 Ampliar l’oferta en formació no reglada a la ciutat 
 

Nom Estudiants de formació no reglada 

Indicador 
Percentatge d’estudiants que cursen estudis no reglats, per 
tipus d’estudi 

Fórmula 
Per cada tipus d’estudi (EOI, Escola de Música, Tres Roques, 
formació esportiva) 
Nombre d’estudiants/Nombre total de joves de 15 a 29 anys 

Unitat % 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades 

EOI, Escola de Música, CFP Tres Roques, Padró municipal 

Tendència 
desitjada Suma de cada tipus d’estudi = 100% 

 
1.1.4 Facilitar espais i mitjans de suport a l’estudi i la formació dels joves 
 

Nom Suport a l’estudi 

Indicador Nombre d’usuaris d’espais i mitjans de suport a l’estudi 

Fórmula 
Nombre d’usuaris per cada espai (telecentre, sala multimèdia, 
biblioteca, etc.) 

Unitat % 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Cada espai 

Tendència 
desitjada 

10.000 joves 

 
 
1.2 Afavorir l’accés dels joves a la informació i l’assessorament sobre 
educació 
 
1.2.1 Informar, orientar i assessorar els joves en matèria d’educació 

 

Nom Joves assessorats 

Indicador 
Nombre de joves que han rebut informació / orientació / 
assessorament en matèria d’educació 

Fórmula 
Nombre de consultes al PIJ + Nombre de consultes PIDCES en 
matèria d’educació + Nombre d’assistents a tallers / xerrades / 
exposicions sobre educació 

Unitat Joves 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Servei de Joventut 

Tendència 
desitjada 6.000 joves 
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1.3 Fomentar la coeducació i la cohesió social entre l’alumnat dels centres 
educatius 
 
1.3.1 Educar els joves en valors d’igualtat de gènere mitjançant mètodes i 
recursos pedagògics innovadors 
 

Nom Igualtat de gènere en delegats/des 

Indicador Percentatge de delegades 

Fórmula 
Nombre total de delegades de tots els IES de Mataró/Nombre 
total de delegats+delegades de tots els IES de Mataró x 100 

Unitat % 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades PIDCES 

Tendència 
desitjada 50% 

 
 

Nom Igualtat de gènere en els estudis 

Indicador Percentatge de noies en cadascun dels CFGM, CFGS i batxillerat 

Fórmula 
Per cada CFGM, CFGS (especificar branca) i batxillerat 
(especificar la modalitat) 
Nombre total d’alumnes noies/Nombre total d’alumnes x 100 

Unitat % 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Departament d’Educació 

Tendència 
desitjada 50% 

 
 

Nom Violència de gènere 

Indicador Nombre de casos de violència de gènere 

Fórmula 
Nombre de casos de violència de gènere en joves de 15 a 29 
anys de Mataró 

Unitat Casos 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Mossos d’Esquadra, Servei de Dona 

Tendència 
desitjada 

0 
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1.3.2 Educar els joves en valors de multiculturalitat, democràcia, 
participació, cultura de pau, drets humans, cooperació i medi ambient 
mitjançant mètodes i recursos pedagògics innovadors 
 
 

Nom Associacions solidàries i/o ambientals 

Indicador 
Nombre d’associacions solidàries i/o ambientals amb el 
respectiu nombre d’associats 

Fórmula 
Nombre d’associacions solidàries i/o ambientals amb el 
respectiu nombre d’associats 

Unitat Associacions/ socis 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades 

Secció de Cooperació i Desenvolupament - Servei de 
Participació 

Tendència 
desitjada 20 

 
 

Nom Violència racista 

Indicador Nombre de casos de violència racista 

Fórmula 
Nombre de casos de violència racista en joves de 15 a 29 anys 
de Mataró 

Unitat Casos 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Mossos d’Esquadra, Servei de Nova Ciutadania 

Tendència 
desitjada 0 

 
 

Nom Joves cooperants 

Indicador Nombre de joves cooperants mataronins 

Fórmula Nombre total de joves cooperants mataronins 
Unitat Joves cooperants 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades 

Secció de Cooperació i Desenvolupament - Servei de 
Participació 

Tendència 
desitjada 

100 
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2. OCUPACIÓ 
 
 
2.1 Afavorir la creació de llocs de treball  
 

Nom Ofertes de treball de l’IMPEM 

Indicador 
Nombre de noves ofertes de treball que hagin arribat al Servei 
d’Ocupació de l’IMPEM 

Fórmula Nombre total de noves ofertes laborals rebudes 
Unitat Noves ofertes rebudes/mes 
Periodicitat Mensual 
Font de les 
dades 

IMPEM 

Tendència 
desitjada 30 ofertes de treball/mes 

 
 
2.1.1 Promoure l’emprenedoria entre les persones joves oferint-los diferents 
programes i recursos 
 

Nom Noves empreses creades per joves 

Indicador 
Nombre de noves empreses creades per joves, assessorades 
des de l’IMPEM 

Fórmula 
Nombre de noves empreses creades per joves, assessorades 
des de l’IMPEM 

Unitat Noves empreses 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades IMPEM 

Tendència 
desitjada 20 noves empreses 

 
 
2.1.2 Facilitar la creació de treball estable jove 
 

Nom Contractes indefinits a joves 

Indicador Nombre de contractes indefinits a joves per sexe 

Fórmula Nombre de contractes indefinits a joves per sexe 
Unitat Contractes indefinits 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades 

Observatori del treball (Departament de Treball - Generalitat de 
Catalunya) 

Tendència 
desitjada 500 contractes indefinits (250 a homes i 250 a dones) 
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2.2 Facilitar l’accés al mercat laboral als i les joves entre 16 i 30 anys 
 

Nom Taxa d’atur 

Indicador Taxa d’atur de les persones joves d’entre 16 i 30 anys 

Fórmula Joves en situació d’atur /Joves en situació d’activitat x 100 
Unitat % 
Periodicitat Trimestral 
Font de les 
dades 

Servei d’estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró 

Tendència 
desitjada 0% 

 
 
2.2.1 Informar, orientar i assessorar els i les joves en matèria d'accés al 
treball i dret laboral 
 

Nom Informació en matèria de treball 

Indicador 

Nombre de joves que han rebut assessorament, informació o 
orientació en matèria d’accés al treball i dret laboral a través 
dels diferents serveis de l’Ajuntament: Servei d’Ocupació de 
l’IMPEM “Ocupació jove”,  assistents a la Setmana de la 
Informació i l’Orientació Professional, projecte Xplora, Programa 
d’activitats als IES, SOM JOVE i assessoraments per part de 
sindicats. 

Fórmula Nombre total de participants en cadascun dels serveis 
Unitat Joves 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades 

Servei d’Ocupació de l’IMPEM “Ocupació Jove”, Servei de 
Joventut i Dona, sindicats 

Tendència 
desitjada 6.000 joves 

 
 
2.2.2 Facilitar la relació entre oferta i demanda laboral 
 

Nom Ofertes publicitades – gestionades per IMPEM 

Indicador Nombre d’ofertes de treball publicitades 

Fórmula Nombre total d’ofertes de treball publicitades 
Unitat Ofertes publicitades/mes 
Periodicitat Mensual 
Font de les 
dades 

IMPEM 

Tendència 
desitjada 30 ofertes publicitades/mes 
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2.2.3 Facilitar els processos de transició de la formació al treball 
 

Nom Joves en procés de transició cap al món del treball 

Indicador 
Percentatge de joves que han passat per un dels programes de 
transició de la formació al treball que al cap d’un any estiguin 
treballant 

Fórmula 

Nombre  de persones usuàries dels programes de transició de la 
formació al treball amb feina al cap d’un any/Nombre  de 
persones usuàries dels programes de transició de la formació al 
treball total x 100 

Unitat % 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Ocupació Jove, IME, Servei de Joventut 

Tendència 
desitjada 

100% 

 
 
2.2.4 Millorar l’ocupabilitat de les persones joves a través de la formació 
 

Nom Joves formats/des per treballar 

Indicador 
Percentatge de joves que han passat per un dels programes de 
formació que al cap d’un any estiguin treballant 

Fórmula 
Nombre  de persones usuàries dels programes de formació amb 
feina al cap d’un any/Nombre  de persones usuàries dels 
programes de formació x 100 

Unitat % 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Servei d’Ocupació Jove, IME, Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 

100% 

 
 
 
2.3 Lluitar contra la discriminació per raó de sexe i altres discriminacions en 
el mercat laboral. 
 
2.3.1 Sensibilitzar el teixit empresarial envers la no discriminació per raó de 
gènere, procedència, discapacitat, etc. 
 
 

Nom No discriminació 

Indicador Visites/contactes a empreses per difondre la no discriminació 

Fórmula 
Nombre de visites/contactes a empreses per difondre la no 
discriminació 

Unitat Visites/contactes 
Periodicitat Mensual 
Font de les 
dades 

IMPEM  

Tendència 
desitjada 40 contactes al mes per donar aquesta informació 
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3. HABITATGE 
 
 
3.1 Facilitar l’accés a l’habitatge al col�lectiu jove 
 

Nom Joves emancipats 

Indicador 
Percentatge de joves de 18 a 30 anys que no viuen a la llar 
familiar 

Fórmula 
Joves de 18 a 30 anys que no viuen a la llar familiar / Joves de 
18 a 30 anys totals x 100 

Unitat % 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades 

IDESCAT 

Tendència 
desitjada 75% (segment 25-30 anys) 

 
 

Nom Preu lloguer a Mataró 

Indicador Preu mitjà de l’habitatge de lloguer a Mataró  

Fórmula Preu mitjà de l’habitatge de lloguer a Mataró 
Unitat euros 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades 

Departament de Medi Ambient i Habitatge, publicacions 
estadístiques 

Tendència 
desitjada 

776 € (mitjana de Catalunya sense Barcelona, any 2008, font: 
Departament de Medi Ambient i Habitatge) (Per aquest mateix 
any la mitjana a Mataró és de 888€) 

 
 
3.1.1 Cercar habitatges desocupats i facilitar el seu lloguer a través de la 
mediació i el suport econòmic 
 

Nom Contractes de lloguer Borsa Habitatge 

Indicador 
Nombre de contractes de lloguer duts a terme gràcies a la 
mediació de la Borsa d’Habitatge 

Fórmula 
Nombre de contractes de lloguer duts a terme gràcies a la 
mediació de la Borsa d’Habitatge 

Unitat Contractes 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Borsa d’habitatge 

Tendència 
desitjada 1.000 contractes 

 
 
 
3.1.2 Fomentar el lloguer de pisos compartits entre joves 
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Nom Pisos compartits 

Indicador 
Nombre de pisos compartits entre joves a través de la Borsa de 
lloguer per a joves que volen compartir pis 

Fórmula 
Nombre de pisos compartits entre joves a través de la Borsa de 
lloguer per a joves que volen compartir pis 

Unitat Contractes 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Borsa d’habitatge 

Tendència 
desitjada 300 contractes 

 
 
3.1.3 Construir habitatge de propietat i de lloguer de protecció oficial per a 
joves 
 

Nom Habitatges de protecció oficial de lloguer 
Indicador Nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer 
Fórmula Nombre total d’habitatges de P.O. en règim de lloguer 
Unitat Habitatges  
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades PUMSA 

Tendència 
desitjada 

300 habitatges/any 

 

Nom Habitatges de protecció oficial de propietat 

Indicador Nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de propietat 

Fórmula 
Nombre total d’habitatges de protecció oficial en règim de 
propietat 

Unitat Habitatges  
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades PUMSA 

Tendència 
desitjada 300 habitatges/any 

 
 
3.2 Evitar discriminacions en l’accés a l’habitatge dels joves per raó d’edat 
 

Nom Propietaris discriminadors  

Indicador 
Nombre de propietaris que discriminen en l’accés als habitatges 
per raó d’edat.  

Fórmula Nombre total de propietaris discriminadors 
Unitat Propietaris 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades PUMSA 

Tendència 
desitjada 0 propietaris 
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3.2.1 Informar, orientar i assessorar jurídicament i econòmica la gent jove 
en matèria d’habitatge 
 

Nom Assessoraments  

Indicador 
Nombre d’assessoraments realitzats a joves en matèria 
d’habitatge  

Fórmula 
Nombre total d’assessoraments, informacions, orientacions, etc 
realitzades a PUMSA tant per telèfon, correu electrònic o via 
presencial 

Unitat Assessoraments 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades PUMSA 

Tendència 
desitjada 2.000 assessoraments 

 
 

 

4. SALUT 
 
 
4.1 Promoure hàbits i actituds saludables entre els joves 
 
 
4.1.1 Fomentar les actituds i experiències que condueixin a estils de vida 
saludables pels joves 
 
 
Nom Promoció d’hàbits de vida saludables 

Indicador % alumnes d’ES que realitzen activitats de promoció d’hàbits 
saludables 

Fórmula alumnes d’ES que realitzen activitats de promoció d’hàbits 
saludables / total alumnes ES * 100 

Unitat Percentatge 

Periodicitat Anual 

Font de les 
dades 

Servei de Salut Pública 

Tendència 
desitjada 

20 % 

 
 
4.2 Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de salut 
 
Nom Joves amb problemes de drogaddicció 

Indicador Nombre de joves detectats per anys 

Fórmula Nombre total de joves detectats en un any 
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Unitat Joves 

Periodicitat Anual 

Font de les 
dades 

Servei de Salut Pública 

Tendència 
desitjada 

O joves 

 
 
 
 
 
5. CULTURA 
 
 
5.1 Afavorir l’aprenentatge dels codis del llenguatge artístic 
 
5.1.1 Promoure la formació i l’experimentació artística dels joves 
 

Nom Joves formats artísticament 

Indicador 
Nombre de joves formats en alguna disciplina artística a través 
dels diferents programes de l’Ajuntament (Aula de teatre, Can 
Xalant, Zona intrusa, etc.) 

Fórmula 
Nombre total de joves formats o assessorats per cadascun dels 
programes 

Unitat Joves 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades IMAC, Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 1.000 joves 

 
 
5.2 Afavorir la creació artística dels joves 
 
5.2.1 Promoure la creació juvenil i la seva difusió a través de mostres i 
programes especialitzats 
 

Nom Joves artistes promoguts 

Indicador 

Nombre de joves artistes que han pogut presentar els seus pro-
jectes a través d’algun programa municipal Mostra de teatre 
juvenil, mostra d’art jove, mostra de curtmetratges, dies 
internacionals de la música, de la dansa i del teatre 

Fórmula 
Nombre de joves artistes que han pogut presentar els seus 
projectes a través d’algun programa municipal, per programa 

Unitat Joves artistes 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades IMAC, Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 500 joves 
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5.2.2 Posar a l’abast dels joves tota mena de recursos (infraestructures, 
beques, assessorament, etc.) perquè puguin realitzar processos de creació 
artística 
 

Nom Joves artistes beneficiaris de recursos 

Indicador 
Nombre de joves artistes que s’han beneficiat dels recursos, 
premis, beques, etc. artístics otorgat per l’Ajuntament 

Fórmula 
Nombre de joves artistes que s’han beneficiat dels recursos, 
premis, beques, etc. artístics otorgat per l’Ajuntament 

Unitat Joves artistes 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades 

IMAC, Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 500 joves 

 
5.3 Promoure a la ciutat una oferta de difusió cultural que respongui a les 
demandes i interessos juvenils 
 
5.3.1 Introduir propostes pensades específicament per al públic juvenil a les 
programacions culturals estables de la ciutat 
 

Nom Propostes culturals per a joves 

Indicador 
Nombre total de propostes culturals per a joves, i percentatge 
respecte el total de propostes culturals de la ciutat 

Fórmula 

- Nombre total de propostes culturals per a joves 
- Nombre total de propostes culturals per a joves / Nombre 

total de propostes culturals de la ciutat x 100 
 

Unitat Propostes culturals / % 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades IMAC, Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 50 propostes / 20% 

 
 
5.3.2 Donar suport a les activitats culturals promogudes i protagonitzades 
per associacions i col�lectius juvenils 
 

Nom Demandes juvenils incorporades a la programació 

Indicador Nombre de demandes juvenils incorporades a la programació 

Fórmula 
Nombre total de demandes juvenils incorporades a la 
programació 

Unitat Demandes incorporades/any 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 

25 demandes incorporades / any 
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Nom 
Percentatge de demandes juvenils incorporades a la 
programació 

Indicador 
Nombre de demandes juvenils incorporades a la programació 
respecte el nombre total de demandes juvenils 

Fórmula Demandes incorporades / demandes totals x 100 
Unitat % 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 

100 % 

 
 
 
6. ESPORT I OCI 
 
 
6.1 Garantir l’existència a Mataró d’una oferta estable i diversa d’activitats 
d’oci per a joves 
 
 
6.1.1 Consolidar i ampliar la xarxa d’Espais Joves a la ciutat 
 

Nom Usuaris dels Espais Joves 

Indicador Nombre d’usuaris dels Espais Joves, per espai 

Fórmula Nombre d’usuaris dels Espais Joves, per espai 
Unitat Usuaris 
Periodicitat Mensual 
Font de les 
dades 

Servei de Joventut i Dona, Associació Xerinola, Associació 
Enlleura’t 

Tendència 
desitjada 150 usuaris per espai 

 
 
6.1.2 Impulsar una programació estable d’activitats d’oci per a joves 
 

Nom Joves assistents a les activitats d’oci 

Indicador 
Nombre de joves assistents a les activitats d’oci, tallers i 
xerrades 

Fórmula 
Nombre de joves assistents a les activitats d’oci, tallers i 
xerrades 

Unitat Assistents 
Periodicitat Mensual 
Font de les 
dades 

Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 1.000 assistents 
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6.1.3 Donar suport a les iniciatives lúdiques i culturals que donin resposta a 
les demandes d’activitats d’oci no cobertes a l’actualitat 
 

Nom 
Demandes juvenils incorporades a la programació (igual que 
per l’objectiu 5.3.2) 

Indicador Nombre de demandes juvenils incorporades a la programació 

Fórmula 
Nombre total de demandes juvenils incorporades a la 
programació 

Unitat Demandes incorporades/any 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 

25 demandes incorporades / any 

 
 
6.2 Promoure l’ús actiu del lleure entre els joves per a la socialització, 
l’experimentació i el creixement personal 
 
6.2.1 Promoure estratègies per a l’ús compartit i consensuat de l’espai 
públic 
 

Nom Conflictes en l’espai públic 

Indicador Nombre de conflictes amb joves implicats en l’espai públic 

Fórmula 
Nombre de conflictes amb joves implicats en l’espai públic, per 
espai (p.ex. plaça 11 de setembre) 

Unitat Conflictes 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Policia Local 

Tendència 
desitjada 

0 conflictes 

 
6.3 Promoure l’esport com una pràctica socialitzadora i un hàbit en temps 
d’oci, deslligat de la vessant més competitiva 
 
6.3.1 Dinamitzar els espais esportius vinculats als Espais Joves 
 

Nom Joves usuaris dels espais esportius 

Indicador Nombre de joves usuaris dels espais esportius, per espai 

Fórmula Nombre de joves usuaris dels espais esportius, per espai 
Unitat Joves usuaris 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Espais Joves 

Tendència 
desitjada 300 per espai 
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6.3.2 Consolidar l’oferta d’esport i lleure per tothom, amb propostes 
adreçades als joves 
 
7. MOBILITAT 
 
 
7.1 Optimitzar el sistema de transport urbà existent per tal que respongui a 
les necessitats específiques de mobilitat juvenil 
 
7.1.1 Millorar l’oferta de transport públic nocturn intramunicipal i a 
Barcelona 
 

Nom Nombre d’usuaris del Mataró Bus en horari nocturn 

Indicador Nombre de joves usuaris del Mataró Bus en horari nocturn 

Fórmula 
Mitjana del nombre de joves usuaris del Mataró Bus en horari 
nocturn per cada nit del cap de setmana (divendres i dissabte) i 
entre setmana 

Unitat Joves usuaris 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Mataró Bus – Servei de Mobilitat 

Tendència 
desitjada 

400 joves/nit de cap de setmana 
200 joves/nit entre setmana 

 
 
7.2 Facilitar la mobilitat de la gent jove, especialment dels menors de 18 
anys 
 
7.2.1 Promoure entre els joves l’ús de sistemes de transport personal 
alternatius a l’ús individual del cotxe 
 

Nom Usuaris joves del programa Compartim cotxe  

Indicador Nombre d’usuaris joves del programa Compartim cotxe 

Fórmula Nombre d’usuaris joves del programa Compartim cotxe 
Unitat Usuaris 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Servei de Mobilitat 

Tendència 
desitjada 300 usuaris joves 

 
 
7.3 Promoure la mobilitat dels joves 
 
 
7.3.1 Difondre els programes europeus de mobilitat i intercanvi 
internacional adreçats a joves 
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Nom Joves en programes europeus 

Indicador 
Nombre de joves mataronins participants en programes 
europeus de mobilitat i intercanvi internacional 

Fórmula 
Nombre de joves mataronins participants en programes 
europeus de mobilitat i intercanvi internacional, per programa 

Unitat Joves 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades 

Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 300 joves 

 
 
7.3.2 Donar suport als projectes juvenils de mobilitat i intercanvi 
 

Nom Projectes juvenils de mobilitat i intercanvi 

Indicador 
Nombre de porjectes juvenils de mobilitat i intercanvi als quals 
s’ha donat suport, indicant-ne la quantia 

Fórmula 
Nombre de projectes juvenils de mobilitat i intercanvi als quals 
s’ha donat suport, indicant-ne la quantia 

Unitat Projectes /euros 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Servei de Joventut i Dona i Àrea de Presidència 

Tendència 
desitjada 

3 projectes / 3.000 € 

 
 
 
 
 
8. INFORMACIÓ 
 
8.1 Facilitar l’accés a la informació de la població jove 
 
8.1.1 Ampliar i optimitzar el conjunt d’àmbits informatius propis del PIJ 
Sidral implantant serveis especialitzats d’assessorament per a l’emancipació 
juvenil 
 

Nom Joves usuaris del PIJ Sidral 

Indicador Nombre de joves usuaris del PIJ Sidral 

Fórmula Nombre de joves usuaris del PIJ Sidral 
Unitat Joves 
Periodicitat Mensual 
Font de les 
dades PIJ Sidral 

Tendència 
desitjada 

200 joves 
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8.1.2 Descentralitzar de forma efectiva la multiplicitat de serveis del Sidral 
al conjunt de la ciutat 
 

Nom PIDCES 

Indicador 
Nombre d’hores en què els dinamitzadors del programa PIDCES 
estan en cada institut 

Fórmula 
Nombre d’hores en què els dinamitzadors del programa PIDCES 
estan en cada institut 

Unitat Hores 
Periodicitat Setmanal 
Font de les 
dades Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 

1 hora setmanal a cada institut 

 
8.1.3 Desenvolupar i implantar eines comunicatives estables per a difondre 
informació de tot tipus i per a promoure de forma integral el conjunt de 
l’actuació del Pla Jove 
 

Nom Llistes de distribució 

Indicador 
Nombre de joves que formen part de les llistes de distribució 
municipals 

Fórmula 
Nombre de joves que formen part de les llistes de distribució 
municipals 

Unitat Joves 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades 

Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 2.000 joves 

 
 
 
9. ASSOCIACIONISME, PARTICIPACIÓ I INTERLOCUCIÓ 
 
9.1 Fomentar la participació com a procés de cohesió social 
 
9.1.1 Fomentar la participació i l’autoorganització dels joves en tota mena 
d’entitats i col�lectius 
 

Nom Joves associats 

Indicador Nombre de joves associats, per entitat 

Fórmula Nombre de joves associats, per entitat 
Unitat Joves 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades 

Servei de Joventut i Dona i Servei de Participació Ciutadana 

Tendència 
desitjada 1.200 joves 
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9.2 Fomentar la creació d’entitats i associacions joves 
 
9.2.1 Dinamitzar l’associacionisme estudiantil 
 

Nom Joves en associacions estudiantils  

Indicador Nombre de joves associats en associacions estudiantils 

Fórmula Nombre de joves associats en associacions estudiantils 
Unitat Joves 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Servei de Joventut i Dona i Servei de Participació Ciutadana 

Tendència 
desitjada 

100 joves 

 
 
9.2.2 Donar suport a la creació d’entitats juvenils o amb nombre remarcable 
de joves i afavorir la seva autonomia de gestió 
 

Nom Associacions juvenils  

Indicador 
Nombre d’associacions juvenils i número de membres de 
cadascuna 

Fórmula 
Nombre d’associacions juvenils i número de membres de 
cadascuna 

Unitat Associacions / membres 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Servei de Joventut i Dona i Servei de Participació Ciutadana 

Tendència 
desitjada 1 associació / 20 membres 

 
 
 
 
9.2.3 Cercar l’establiment d’acords entre el Servei de Joventut i les entitats 
juvenils per portar a terme projectes en comú 
 
 

Nom Projectes d’entitats 

Indicador 
Nombre de projectes promoguts per entitats juvenils amb 
suport del Servei de joventut 

Fórmula 
Nombre de projectes promoguts per entitats juvenils amb 
suport del Servei de Joventut i Dona 

Unitat Projectes 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 30 projectes 
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9.3 Reformular els espais d’interlocució entre l’Ajuntament i els joves 
 
9.3.1 Agilitzar el funcionament del Consell Municipal de Joventut de manera 
que pugui abordar de forma directa aspectes concrets de la política de 
joventut i de l’acció municipal general 
 

Nom Trobades del Consell Municipal de Joventut 

Indicador Nombre de trobades anuals del Consell Municipal de Joventut 

Fórmula Nombre de trobades anuals del Consell Municipal de Joventut 
Unitat Trobades 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 4 trobades / any 

 

Nom Assistents al Consell Municipal de Joventut 

Indicador 
Mitjana d’assistents a les trobades del Consell Municipal de 
Joventut 

Fórmula Nombre d’assistents de cada trobada / nombre de trobades 
Unitat Assistents 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 20 assistents 

 
9.3.2 Fomentar processos participatius per estimular la implicació dels i les 
joves en la vida a la ciutat 

 

Nom Nombre de processos participatius  

Indicador 
Nombre de processos participatius en projectes que atenyen els 
joves 

Fórmula 
Nombre de processos participatius en projectes que atenyen els 
joves 

Unitat Processos 
Periodicitat Anual 
Font de les 
dades 

Servei de Joventut i Dona 

Tendència 
desitjada 2 processos 

 
 

Nom Nombre d’assistents als processos participatius  

Indicador 
Nombre de joves participants en cadascun dels processos 
participatius per a joves 
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Fórmula 
Nombre de joves participants en cadascun dels processos 
participatius per a joves 

Unitat Participants 
Periodicitat puntual 
Font de les 
dades Servei de Joventut 

Tendència 
desitjada 

20 joves/procés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




