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1. INTRODUCCIÓ 

Des de l’entrada en vigor a Catalunya del primer Pla Nacional de Joventut 2000-2010 

les polítiques en l’àmbit dels joves s’han convertit en una prioritat per als governs tant 

autonòmics com locals. Així, no és d’estranyar que diferents municipis, entre ells 

Mataró, dissenyessin ja fa temps plans locals de joventut amb l’objectiu d’adaptar 

programes i activitats específiques a les característiques pròpies del seu territori i les 

necessitats concretes de la seva població. 

En el cas concret de Mataró, el seu darrer Pla Local de Joventut (PLJ d’aquí en 

endavant) va desenvolupar-se en el període 2009 a 2012, per la qual cosa ha arribat el 

moment de repensar cap a on es vol anar i redefinir les línies estratègiques sobre les 

que han de pivotar els programes dirigits a la joventut. Tot això cal fer-ho sense oblidar 

tres aspectes importants que actualment condicionen el desenvolupament d’un PLJ: 

• Actualment hi ha vigent el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 que 

determina les línies bàsiques que cal seguir en relació a la joventut dins del 

territori català. El desenvolupament d’un PLJ no pot resultar aliè als lineaments 

que venen marcats des del Pla Nacional. 

• Ens trobem en una situació econòmica delicada tant a nivell internacional, 

nacional com local, la qual cosa obliga tant a polítics com tècnics municipals a 

exprimir el màxim els recursos disponibles en el territori per tal de donar una 

resposta eficaç, i eficient, a les demandes i necessitats dels joves. 

• Xifres de més d’un 40% d’atur entre els joves a nivell nacional han de preocupar 

i ocupar als dirigents cap a la definició d’estratègies i programes concretes que 

donin els joves l’oportunitat de desenvolupar-se plenament en una societat 

que ells no han construït, però que els posa les coses francament difícils. 

El present informe de Diagnòstic per a l’Elaboració del Pla Local de Joventut de Mataró 

recull la situació actual del municipi i pretén delimitar els punts claus sobre els quals 

hauran d’incidir les polítiques de joventut en els propers anys per tal de donar 

resposta, per una banda, als lineaments d’àmbit general que es plantegen des 

d’organismes superiors, i de l’altra, a les necessitats que els joves mataronins han 

manifestat en les diferents sessions que s’han mantingut amb ells, així com les 
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expressada i detectades per part dels professionals que dia a dia interactuen amb ells a 

través dels diferents serveis que ofereix l’Ajuntament. 

L’informe s’estructura al voltant de tres grans blocs: 

• Contextualització general del municipi de Mataró, on a partir de dades 

estadístiques obtingudes tant d’IDESCAT com del propi servei d’estudis i 

planificació de l’ajuntament s’han elaborat matrius i gràfics que permeten 

analitzar quina ha estat l’evolució de la població els darrers anys i poder 

elaborar, a partir d’aquest, escenaris futurs sobre els quals caldrà actuar des de 

les polítiques de joventut. 

• Anàlisis de les necessitats manifestades pels joves i els tècnics que els donen 

servei, on l’objectiu ha estat evidenciar la situació actual en els diferents eixos 

sobre els que ha de pivotar un PLJ, a saber: Educació, Ocupació, Habitatge, 

Salut, Cohesió social, Cultura i Oci, Mobilitat, i Informació i Participació. 

• Definició de propostes i línies generals d’actuació que haurà de tenir el PLJ de 

Mataró per al període 2013-2016. 

Per a la realització de l’informe s’ha comptat amb l’estreta col·laboració del 

responsable del Servei de Família i els diferents professionals que realitzen activitats 

directament vinculades amb els joves. 
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1.1. BREU REVISIÓ TEÒRICA 

Definir el concepte joventut i el paper dels joves és una tasca prou complexa, 

tradicionalment la joventut s’ha entès com un procés o etapa de la infància a la vida 

adulta. A nivell científic la manera d’entendre la joventut es concreta en definir-la com 

una etapa de transició, enfocant el seu estudi en el processos d’adquisició de formació, 

d’integració al món laboral i d’autonomia en l’àmbit sociofamiliar. 

Partint d’una realitat més propera, la societat aboca infinites opinions al voltant dels 

joves, sovint impregnades per estereotips o estigmes que considerem força allunyats 

de la realitat. Més enllà de la dificultat de sintetitzar-ho teòricament, és cert que 

aquestes opinions són sovint parcials; El món dels adults, on sorgeixen les bases de 

funcionament dels poders polítics, mediàtics i culturals que impregnen la societat pren 

una direcció que en masses ocasions és contraposada a la voluntat i necessitat del 

col·lectiu jove, en són molts els exemples d’accions dirigides als jovent, però pensades 

pels adults, que en cap cas resolen els problemes reals i quotidians dels joves, si no 

que reforcen dèficits i aixequen barreres com la precarietat laboral, la dificultat per 

assolir l’emancipació, l’accés a una formació pública de qualitat, entre d’altres. 

Partint del comentat fins ara, cal tenir en compte que el context social actual dificulta 

la conceptualització de la joventut com a categoria antropològica-descriptiva. La 

globalització, el ritme que prenen les noves tecnologies en pro de la individualització i 

singularitat, faciliten noves formes de ser jove, en el sentit de dissenyar o construir un 

itinerari biogràfic personal. Així doncs, és obligat parlar dels joves d’una forma 

col·lectiva atenent però, la diversitat i heterogeneïtat vitals d’aquests subjectes. 

Així doncs, si actualment es donen opinions dispars per definir amb exactitud la 

joventut, partirem de la definició bàsica de la joventut com un període de temps 

biogràfic que es mesura per l’edat (Luque, 2008)1. 

A nivell legal, existeixen a tots els països límits d’edat o edats mínimes, per accedir a 

drets, obligacions i responsabilitats. Les administracions públiques han establert uns 

límits d’edat per tenir accés a determinades ajudes i/o prestacions adreçades als joves. 

                                                 
1
 Luque, S. et al. (2008) Seguint les esteles traçades. Joves i emancipació. Catalunya i Europa: Anàlisi comparada. 

Barcelona: Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia 
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En el cas de Catalunya i partint del marc legal actual l’edat que comprèn l’etapa jove va 

dels 15 als 29 anys, essent flexible en ambdós extrems. 

Si ens centrem en els països occidentals, més propers al nostre territori, hi ha elements 

que obliguen a una reflexió directament lligada amb aquesta situació, aquesta reflexió 

es basa en la constatació de l’augment significatiu de l’edat en què s’activen les 

transicions a la vida adulta dels joves, com a perllongament de l’etapa formativa, la 

desacceleració de la incorporació estable al mercat laboral i el retard en l’emancipació, 

entre d’altres. Com és evident aquesta realitat, atendre una major forquilla 

poblacional, pot generar conseqüències devastadores per un país, concretament en les 

seves polítiques públiques adreçades als joves, com per exemple, augment de les 

dificultats per a realitzar la transició a la vida adulta, no increment de les partides 

pressupostàries adreçades als joves. 

 Les polítiques de joventut 

Actualment vivim en la societat del benestar, desenvolupada durant el segle XX en 

països amb una major tradició democràtica que el nostre. Si ens emmirallem en 

aquests, podem observar que des de fa algunes dècades aquests han endegat 

polítiques destinades a cobrir les necessitats específiques que presenten els joves. 

Polítiques emmarcades, en la majoria dels casos, dins de les vinculades amb l’acció 

social. Si assumim les polítiques destinades als joves com a quelcom indispensable per 

a garantir el ple desenvolupament d’aquests en la societat, observem que és 

imprescindible reclamar un major posicionament i permanència de les polítiques 

específiques de joventut dins de l’agenda política, aconseguint per una banda 

incrementar la quantitat i, per l’altra, millorar la qualitat d’aquelles que ja s’han 

començat a implementar en el nostre país al llarg de les darreres dècades.  

Partint d’aquesta realitat, d’acord amb el que defensa Casanovas2 (2007), podem 

afirmar que les polítiques de joventut són el resultat de l’activitat (pla, programa, 

projecte, activitat,....) d’una entitat pública, investida pel poder públic i de legitimitat 

governamental en les qüestions que afecten al sector juvenil.  

                                                 

2
 Casanovas, J. (2007) Glossari de termes de polítiques de joventut. Barcelona: AcPpJ 
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2. DISSENY DE L’ESTUDI 

Es presenta a continuació el disseny de l’estudi realitzat per tal de diagnosticar les 

necessitats dels joves del municipi de Mataró. 

Objectiu general 

• Elaborar la diagnosi del Pla local de Joventut 2013-2016 per a l’Ajuntament de 
Mataró. 

Objectius específics 

A partir de l’objectiu general presentat, es defineixen els següents objectius operatius: 

• Detectar les necessitats percebudes per part del l’Ajuntament de Mataró 

• Analitzar les necessitats identificades pels coordinadors dels diferents serveis 
locals (esportius, educatius, associacions i entitats, entre d’altres) 

• Concretar en quin grau les entitats juvenils de la població podrien participar en 
el desenvolupament del PLJ 

• Conèixer i analitzar l’opinió dels potencials destinataris del PLJ 

• Delimitar prioritats d’acció per al disseny del PLJ. 

Estudi de camp 

L’estudi de camp s’ha estructurat a través de 3 fases, l’objectiu de les quals era 

aprofundir paulatinament en la realitat juvenil de la població (Veure Figura 1). 

Així, en una primera fase l’objectiu ha estat obtenir una primera visió del conjunt de la 

població a partir de la revisió de dades de les quals disposa el propi Ajuntament, així 

com les dades de IDESCAT, la qual cosa permet donar una aproximació demogràfica a 

quina és la situació de la població. En aquest sentit, s’analitza l’evolució de la població 

jove i es fa una perspectiva a curt termini de com aquesta pot evolucionar. També es fa 

una anàlisis de com es distribueix la població jove en els diferents barris del municipi  

el paper de la població jove estrangera, els nivells d’instrucció, la situació del mercat 

de treball en relació a la joventut, els moviments migratoris que s’han produït, dades 

sobre l’emancipació i algunes informacions sobre aspectes vinculats a salut. Així 

mateix, es realitzen entrevistes grupals amb entitats juvenils i entrevistes amb els 

tècnics que estaran directament implicats en el desenvolupament del PLJ. 
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En la segona fase es fa una recollida de dades a partir de les entrevistes grupals i 

individuals, l’objectiu de les quals és la contrastació de les informacions més generals 

que s’han obtingut en la fase precedent. Com a resultat d’aquest procés s’obté una 

matriu DAFO que permet identificar quines són les principals fortaleses i debilitats que 

té el municipi, així com les oportunitats i amenaces que presenta l’entorn on aquest es 

circumscriu. A partir d’aquesta matriu, es dissenyaran les diferents propostes i línies 

d’actuació que hauria de tenir en compte el PLJ de Mataró. 

Figura 1: Esquema de l’estudi de camp. 

 

Finalment, en una tercera fase es presenten les propostes a diferents grups d’interès i 

l’objectiu és la validació de les mateixes, tot valorant la seva idoneïtat i viabilitat en el 

marc de la població. Aquestes propostes, una vegada validades, són les que serveixen 

de base per al disseny del nou PLJ 2013-2016. 

El disseny final que s’ha aplicat ha estat adaptat a les casuístiques pròpies de Mataró a 

partir de les entrevistes inicials amb el responsable de Servei de Família, a través de les 

quals es va ajustar la metodologia de recollida de dades, tot focalitzant cap aquells 
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col·lectius i grups d’interès que ja tenien identificats, així com la focalització vers dos 

aspectes que es van considerar clau: 

• Ocupació i emancipació 

• Mobilitat internacional 

Finalment la informació s’ha recollit a partir dels següents instruments: 

• Consultes documentals: Documents que tingui a la seva disposició 

l’Ajuntament que aportin informació clau sobre la situació dels joves. 

• Bases de Dades Municipals i Autonòmiques: Serveixen de punt de partida per 

a conèixer la realitat del municipi i en relació al seu context. 

o Servei d’Estudis i Planificació 

o Institut d’Estadística de Catalunya 

• Entrevistes individuals: amb els responsables de diferents serveis i els tècnics 

que tenen un contacte directe amb els joves. 

o Tècnica d’Ensenyament (Codi: 2tec-E) 

o Tècnica d’Ocupació (Codi: 2tec-Oc) 

o Tècnica de Participació (Codi: 2tec-Pa) 

o Dinamitzador del Telecentre (Codi: 2tec-Tel) 

• Entrevistes grupals: representants d’entitats juvenils, representats de les 

joventuts dels grups polítics, representants del Consell Municipal de Joventut i  

tècnics municipals. 

o Educadors de l’Espai Jove de Cerdanyola (Codi: 1edA) 

o Educadors de l’Espai Jove de Pla d’en Boet (Codi: 1edB) 

o Educadors de l’Espai Jove de Rocafonda-El Palau (Codi: 1edC) 

o Educadors de l’Espai Jove La Llàntia (Codi: 1edD) 

o Informadora Juvenil del Servei d’Informació de l’Oficina Jove del 

Maresme i PIDCES (Codi: 1edE) 

o Joves menors de 20 anys (Codi: 3jov-20) 

o Joves majors de 20 anys (Codi: 3jov-gen) 

o Joves vinculats a grups polítics (Codi: 3jov-pol) 
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• Grups de Validació: l’informe final, una vegada presentat a l’administració, serà 

validat a partir de grups de treball en els que participaran els següents 

col·lectius. 

o Tècnics de serveis municipals 

o Consell Municipal de Joventut 

o Comissió Municipal informativa de l’Àrea de Participació i Serveis a les 

Persones 

Anàlisis de la informació 

D’acord amb les diferents fonts de recollida d’informació que s’han emprat per a la 

realització de l’estudi de camp, l’anàlisi de la informació s’ha realitzat seguint dues 

pautes diferenciades: 

• Descripció de dades sociodemogràfiques a partir de l’anàlisi de freqüències i 

valors absoluts a partir de diferents variables. Les anàlisis han estat 

descriptives, i han partir de la realització i interpretació de diferents taules 

comparatives i gràfics que sintetitzen la informació recollida a través dels 

diferents canals. 

• Descripció de les dades qualitatives recollides a partir de les entrevistes 

individuals i grupals, i contrastades en els grups de validació, mitjançant 

l’ordenació de la informació en matrius comparatives, la codificació de la 

informació recollida i la interpretació i anàlisis de la mateixa. 

Val a dir que s’ha prioritzat la informació gràfica per tal de facilitar la revisió i 

interpretació de la informació, així com la síntesis per sobre d’altres opcions més 

extenses que, lluny d’aportar una visió pràctica del fet analitzat, poden suposar una 

sobre informació innecessària. 
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3. ELS JOVES DE MATARÓ EN XIFRES: ANÀLISI SOCIODEMOGRÀFICA 

En aquest apartat es presenta la situació sociodemogràfica de Mataró, tot posant 

especial èmfasi en aquelles dades que afecten a la població jove. En aquest sentit, es 

sintetitzen els resultats entorn a vuit grans apartats: 

• Evolució de la població jove i es fa una perspectiva a curt termini. 

• Distribució de la població jove per barris. 

• Població jove estrangera. 

• Nivells d’instrucció. 

• Mercat de treball.  

• Moviments migratoris. 

• Emancipació. 

• Joves i sexualitat. 

Evolució de la població jove i perspectives a curt termini 

Els joves representen el 16,2% de la població total de Mataró, amb un total de 20.064 

efectius segons les xifres oficials del Padró d’Habitants a 1 de gener de l’any 2013.  Els 

darrers anys el nombre de joves s’ha reduït notablement, tot i el creixement 

demogràfic del conjunt de la població. Així, des de l’any 2005 fins el 2013 s’han perdut 

gairebé 6.200 joves, el que representa una taxa de variació acumulada del -23%.   
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Gràfic 2: Evolució de la població jove a Mataró. 2001-2013. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i Ajuntament de Mataró. 

Pels propers anys les previsions demogràfiques de la població jove a Mataró no es 

presenten gaire optimistes. D’una banda, l’actual crisi econòmica ha posat fre al 

creixement demogràfic dels darrers anys. D’altra banda, els grups de població que 

actualment tenen 10-14, 15-19 i 20-24 anys són menys nombrosos que fa cinc anys. 

Tot plegat fa preveure que en el futur no es produirà un creixement de la població jove 

ni per la via de la immigració, ni pel relleu generacional.  

La següent taula resumeix les dades de la població jove per grups d’edat dels darrers 

anys. Tanmateix, la taula aporta dues projeccions demogràfiques per a l’any 2016. El 

mètode de projecció és molt simple a partir del relleu generacional3. D’aquesta 

manera es pot esperar que la població jove continuï reduint-se i perdi entre 2.653 i 

3.622 efectius. Aquesta pèrdua es concentraria a partir dels 20 anys, mentre que el 

grup d’edat de 15-19 anys es mantindria com als darrers anys. Tot això sense comptar 

amb un possible fenomen d’emigració per motius laborals, especialment a l’estranger. 

                                                 
3
 La població que al 2011 té 10 a 14 anys, l’any 2016 tindrà 15 a 19 anys. I així la resta de grups d’edat. La diferència 

d’efectius amb el pas del temps és deguda al saldo net de la inmigració, l’emigració i les defuncions. El primer 
escenari assumeix que el saldo net entre l’any 2011 i 2016 serà la meitat del produït entre el 2006 i 2011. El segon 
escenari imposa que el saldo net és zero..  
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Taula 1: Població jove a Mataró per grups d’edat. 2001. 2006. 2011. Projecció 2016. 
Grups d’edat 2001 2006 2011 2016a 2016b 

15-19 6.914 6.214 5.684 5.904 5.668 

20-24 8.963 8.316 6.930 6.011 5.684 

25-29 9.841 11.426 9.290 7.336 6.930 

Total 25.718 25.956 21.904 19.251 18.282 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT. 

Gràfic 3: Població jove a Mataró per sexe i grups d’edat. 2013. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT. 

Actualment, la distribució per sexe de la població jove resulta força equilibrada en tots 

els grups d’edat amb un lleuger predomini dels homes, els quals representen prop del 

52% del total. Aquesta situació és pràcticament la mateixa per a tots els grups d’edat, 

sense que s’hagin produïts canvis significatius en els darrers anys. 

Població jove per barris  

Mataró compta amb 11 barris, però són dos d’ells on es concentra gairebé la meitat de 

la població del municipi. Aquesta distribució es repeteix en el cas de la població jove, 

tal com s’il·lustra al següent gràfic. Així, el 50% dels joves resideixen a Cerdanyola i 

l’Eixample. Els altres barris, amb l’excepció de Rocafonda, compten amb menys d’un 

10% del total de població jove de Mataró. No hi ha diferències en aquesta distribució 
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per grups d’edat. En conseqüència resulta poc probable que la distribució de la 

població jove per barris es modifiqui en els propers cinc anys.  

Gràfic 4: Població jove a Mataró per barris. 2013 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró. 

Població jove estrangera  

El 26% dels joves de Mataró han nascut a l’estranger, segons les xifres oficials del 

Padró d’Habitants a 1 de gener de l’any 2013. El següent gràfic posa de manifest que 

aquesta proporció s’ha mantingut estable en els darrers anys, tot i que el seu nombre 

s’ha reduït en 1.174 efectius des de l’any 2009. Aquest fenomen s’explica perquè la 

població jove nascuda al país encara s’ha reduït més intensament durant el mateix 

període que el total de la població jove del municipi.   
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Gràfic 5: Evolució de la població jove de Mataró nascuda a l’estranger. 2001-2013. 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i Ajuntament de Mataró. 

La proporció de joves nascuts a l’estranger és més elevada en els grups que tenen 

major edat, tal com es pot veure en els següent gràfic amb dades corresponents a l’any 

2012. Així, mentre en el de 15 a 19 anys és el 23%, en el de 25 a 29 és el 31%. Tenint en 

compte aquest fet, i vist el fre de la immigració que s’ha produït en els darrers anys, les 

projeccions de població jove nascuda a l’estranger per l’any 2016 plantegen uns 

escenaris que donen continuïtat a la seva evolució negativa (veure taula següent). Però 

el nivell d’incertesa és molt elevat amb una forquilla de pèrdua d’efectius compresa 

entre més de 500 i poc menys de 2.000 efectius, és a dir entre el -10% i el -32% de la 

població actual4. 

                                                 
4
 El primer escenari de projecció assumeix una taxa de variació de la inmigració en aquests grups d’edat en el 

període 2011-2016 que és la meitat del periode 2006-2011, mentre que el segon escenari asumeix que la taxa de 
variació es nul·la. 
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Gràfic 6: Població jove a Mataró per lloc de naixement i grups d’edat. 2012. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT. 

Taula 2: Població jove a Mataró nascuda a l’estranger per grups d’edat. 2001. 2006. 
2011. Projeccions 2016. 
Grups d’edat 2001 2006 2011 2016a 2016b 

15-19 407 1.017 1.280 1.309 986 

20-24 580 1.833 1.816 1.783 1.280 

25-29 909 2.849 2.945 2.367 1.816 

Total 1.896 5.699 6.041 5.459 4.082 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT. 

La procedència dels joves nascuts a l’estranger és diversa, però tal com posa de 

manifest el següent gràfic la major part procedeix de països de l’Àfrica i en menor 

mesura d’Amèrica. Per països hi ha 4 nacionalitats destacades. Per sobre de totes la 

del Marroc, que agrupa per si sola el 41% del total de població jove estrangera i, a 

molta distància, les de la Xina, el Senegal i Gàmbia, ja que cadascuna d’elles representa 

un 7%-8% de la població jove estrangera. 
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Gràfic 7: : Població jove a Mataró nascuda a l’estranger per continent de naixement i 
grups d’edat. 2012. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT. 

Nivell d’estudis i formació 

La principal font d’informació sobre el nivell d’estudis i la formació de la població a 

nivell municipal és el Cens de Població. Aquesta operació estadística ofereix dos tipus 

d’informació sobre aquesta qüestió. D’una banda, el nivell d’instrucció, que correspon 

al nivell d’estudis més alt assolit per la persona; i, d’altra banda, els estudis en curs, 

que informa sobre els estudis (de durada superior a 3 mesos) que la persona està 

estudiant en el moment de l’enquesta. La darrera actualització del Cens de Població 

correspon a l’any 2011, però les dades relatives sobre aquesta qüestió encara no estan 

disponibles, per aquest motiu s’aporten dades relatives als estudis oficials.  

En primer lloc, la matriculació en els cursos d’ESO als centres de Mataró s’ha 

mantingut relativament estable els darrers anys. Dit això, cal fer notar que el curs 

actual ha comportat un creixement destacable del nombre d’alumnes, 167 més que en 

el curs anterior. D’altra banda, s’ha de tenir present que el nombre d’aprovats en quart 

d’ESO als centres de Mataró està en nivells lleugerament inferiors que el Maresme i 

Catalunya, situant-se per sota del 79%. Ara bé aquesta situació és molt millor que fa 

uns anys, ja que en el curs 2000/01 era del 62%.  
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En segon lloc, la matriculació en els Programes de Qualificació Professional Inicial 

(PQPI), que són cursos que tenen com a objectiu principal orientar en l’aprenentatge 

d’algun ofici als joves que no han aprovat l’ESO, s’han incrementat notablement els 

darrers any, llevat del curs actual quan s’ha produït una davallada important. Tot i això, 

el nombre total d’alumnes matriculats en el curs 2012/13 és de 187.  

En tercer lloc, el batxillerat ha trencat per segon any consecutiu la dinàmica negativa 

dels cursos anteriors consolidant el seu creixement. D’aquesta manera els matriculats 

al curs 2012/13 ascendeixen a 1.958. En quart lloc, la matriculació en els Cicles 

Formatius de Grau Mitjà (CFGM) continua augmentant com en els darrers anys, 

mentre que el Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) han tornat a augmentar 

després de l’estancament de l’any anterior. Així aquests estudis compten al curs 

2012/13 amb 1.273 i 1.005 alumnes, respectivament. Des del curs 2006/07 fins ara la 

variació acumulada en alumnes matriculats ha estat del 68% i del 89%, 

respectivament.  

Tot plegat, des del començament de l’actual crisi econòmica s’observa una major 

matriculació d’alumnes en els en els estudis analitzats, els quals acumulen en conjunt 

una variació del 12,5% entre el curs 2006/07 i 2011/12. Aquesta tendència és més 

important si es té en compte que en el mateix període la població de 12 a 18 anys de 

Mataró s’ha reduït un -3,2%, tal com mostra el següent gràfic on apareix la proporció 

que representen els alumnes matriculats en els estudis mencionats sobre aquesta 

població5.  

Taula 3: Nombre de matriculats a Mataró. Cursos 2006/07 a 2011/12. 
 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

ESO 5.111 5.008 5.083 5.042 5.209 5.171 5.338 

PQPI 164 176 207 208 215 230 187 

Batxillerat 2.111 1.825 1.994 1.963 1.872 1.909 1.958 

CFGM 758 731 731 898 1.059 1.123 1.273 

CFGS 533 573 706 887 925 919 1.005 

Total 8.677 8.313 8.721 8.998 9.280 9.352 9.761 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró (2012) i 
Website del Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya. 

                                                 
5
 Hi ha alumnes de més de 18 anys matriculats en aquests estudis, de manera que la proporció pot ser superior a 

100%. 
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Gràfic 8: Proporció d’alumnes matriculats en ESO, PQPI, Batxillerat i CFGM sobre 
població de 12 a 18 anys a Mataró. Cursos 2006/07 a 2011/13. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró (2012), 
Website del Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya i Website de l’IDESCAT. 

La matriculació a les Escoles Universitàries de Mataró ha augmentat de forma molt 

notable durant els darrers dos cursos, passant de 1.030 alumnes al curs 2006/07 fins a 

1.446 al curs actual. Tot i no disposar de dades relatives a la matriculació d’estudis 

universitaris de la població resident a Mataró hi ha coneixement que Mataró és una 

ciutat receptora de joves universitaris que viuen en altres territoris. Segons dades de 

l’escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT), únicament una cinquena part 

dels seus estudiants resideixen a Mataró.  

Mercat de treball 

Vivim anys d’una crisi econòmica sense precedents en la història recent del nostre 

país, especialment pel que fa a la destrucció de llocs de treball i a l’abast i la 

persistència del fenomen de l’atur. A Mataró, al gener del 2013, les Oficines del Servei 

d’Ocupació de Catalunya van registrar 14.877 persones com aturades, de les quals 

2.239 eren joves. Per tant, la població jove representa el 15% de l’atur registrat. 

L’evolució de l’atur registrat juvenil des de l’any 2008 ha estat força negativa, 

especialment entre aquest any i el 2009. A partir de llavors l’atur registrat s’ha 
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cronificat en nivells que més que dupliquen els que hi havia a Mataró abans de 

començar la crisi, tal com es pot copsar al següent gràfic. 

Gràfic 9: Evolució de l’atur registrat en la població jove de Mataró. 2006-2012. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró (2012). 

La taxa d’atur registrat absoluta ens permet una interpretació més intuïtiva de l’abast 

fenomen de l’atur entre la població jove. Es comprova que quan major és l’edat de la 

població jove, major és la proporció d’aturats. Hi ha major proporció d’homes en 

situació d’atur registrat que dones. Tal com apareix en el següent gràfic el 23% dels 

homes i el 21% de les dones de 25 a 29 anys residents a Mataró s’han registrat com a 

aturats en les Oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya. En el grup d’edat mes jove, 

per sota de 20 anys, aquesta proporció és inferior al 6%.  

 

 

 

 



 21 

Gràfic 10: Taxa d’atur registrat absoluta de la població jove a Mataró per sexe i grups 
d’edat. Gener de 2013. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró (2012). 

Totes aquestes xifres però, s’han d’interpretar amb molta cautela, atès que hi ha 

persones en atur que no es registren oficialment, de manera que es produeix una 

infravaloració de l’atur real. Aquest fenomen resulta especialment intens en el cas de 

la població jove tal com es desprèn de la comparació entre l’estimació d’atur juvenil de 

l’EPA i l’atur registrat a les Oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a nivell 

nacional, que es pot comprovar en el següent gràfic en base a les dades referides a 

l’any 2012 per Catalunya. 
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Gràfic 11: Proporció de l’atur registrat al SOC en relació a l’atur declarat a l’EPA en 
població de 16 a 24 anys. Catalunya. 2012. 

   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la  Website de l’IDESCAT. 

 

Referent a la contractació, durant l’any 2012 es van realitzar 2.245 contractes laborals 

amb joves, en la seva majoria temporals (88%). Aquesta contractació només ha cobert 

un 15% de l’atur registrat al gener del 2013, de manera que les oportunitats juvenils 

per integrar-se laboralment ha estat molt baixa.  

La major part dels joves no han disposat de cap contracte laboral durant tot l’any 

passat. Aquesta situació presenta diferències molt acusades en funció dels grups 

d’edat, destacant el major nivell de contractació en els joves entre 20 i 24 anys, amb 

una taxa de contractació del 45%. El grup amb un nivell més baix de contractació és el 

d’homes de menys de 20 anys, amb una contractació de únicament el 12%.  



 23 

Gràfic 12: Proporció dels contractes realitzats durant l’any anterior en relació a la 
població jove registrada com a aturada al SOC. Gener 2013. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la  Website de l’IDESCAT. 

Moviments migratoris 

Una altre conseqüència de l’actual crisi econòmica s’observa en els moviments 

migratoris de la població jove. Tradicionalment Mataró ha estat un municipi atractor 

de joves, especialment els de major edat, per diversos factors. Entre d’altres, el 

dinamisme del mercat de treball, la disponibilitat d’oferta residencial a prop de 

Barcelona i una localització i condicions de vida privilegiades al costat del mar.  

Durant el període 2008-2012 Mataró ha mantingut un cert atractiu de població jove, 

amb un saldo migratori positiu de 1.271 persones. Però s’observa un afebliment 

d’aquest posicionament, atesa la dinàmica de reducció continuada en el nombre de 

joves que es donen d’alta en el Padró d’Habitants que es presenta al gràfic següent. 

Com a resultat, a l’any 2012 el saldo migratori ha estat negatiu, encara que en valors 

reduïts (-48 persones). Aquest impacte és més intens en la població de 25 a 29 anys, 

aquella més condicionada per la situació del mercat de treball. 
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Taula 4: Moviments migratoris de la població jove a Mataró. 2008-12. 
 Període 2008-2012 Any 2012 

 Altes Baixes Saldo Altes Baixes Saldo 
15-19 1.373 1.084 289 219 226 -7 
20-24 2.373 1.888 485 509 476 33 
25-29 4.508 4.011 497 801 875 -74 
Total 8.254 6.983 1.271 1.529 1.577 -48 
% Població jove 38% 32% 6% 7% 7% 0% 

 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Ajuntament de Mataró. 

Gràfic 13: Evolució de les altes i baixes de la població jove a Mataró. 2008-2012. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Ajuntament de Mataró. 

 

Emancipació 

S’estima que prop del 20% de la població jove de Mataró estava emancipada dels seus 

pares l’any 2012. Aquesta informació s’ha obtingut a partir del tractament del nombre 

de llars de Mataró on tots els seus membres tenen menys de 30 anys d’edat. En total 

hi ha 2.613 llars formades exclusivament per persones joves o infants on poden viure 

uns 3.900 joves. 
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Gràfic 14: Proporció estimada de joves emancipats i no emancipats a Mataró. 2012. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Ajuntament de Mataró. 

 

Joves i sexualitat 

D’una banda, les taxes específiques de fecunditat en la població jove mostren una 

situació d’estancament, amb una certa tendència cap a la contracció, possiblement 

relacionada amb els efectes de la crisi econòmica. La major taxa de fecunditat es 

genera en el tram d’edat de més edat, de 25 a 29 anys. No es disposa d’informació 

desagregada per origen de la mare, malgrat ser aquesta una variable rellevant en la 

determinació de la fecunditat. 

D’altra banda, les taxes d’interrupcions voluntàries d’embaràs s’han mantingut 

relativament estables als darrers anys. S’aprecien diferencies significatives en funció de 

l’origen de la mare, en particular de països de sud-americans on destaca el cas de 

Bolívia, tal com es mostra a la taula següent. 
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Taula 5: Taxes específiques de fecunditat (‰)per edat de la mare en població jove. 
Mataró. 2007-2011 
  2011 2007-2011 

15-19 9,35 9,51 
20-24 44,19 44,64 
25-29 79,54 83,22 
Total 52,52 52,62 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Ajuntament de Mataró. 

Taula 6: Taxes d'Interrupcions voluntàries d'embaràs (‰) per origen de la mare i 
trams d'edat. Mataró 2008-2010 

Origen de la mare 15-19  20-24 25-29  

Espanya 12,91 15,71 14,37 
Estranger 17,13 28,66 29,95 
 Marroc 9,71 19,41 24,63 
 Xina 14,90 14,04 30,30 
 Bolívia 25,64 59,45 77,22 

Total   13,73 18,71 18,27 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Ajuntament de Mataró. 
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4. RESULTATS DE L’ESTUDI DE CAMP 

Es presenten a continuació els resultats obtinguts a partir de les entrevistes realitzades 

als educadors dels Espais Joves ubicats als barris de Cerdanyola, La Llàntia, Pla d’en 

Boet i Rocafonda i a les informadores/dinamitzadores del Servei d’Informació Juvenil 

de l’Oficina Jove del Maresme i del Punt d’Informació i Dinamització als Centres 

d’Ensenyament Secundari.  També a tècnics que intervenen en el desenvolupament de 

polítiques vinculades a joventut (ocupació, participació, ensenyament, noves 

tecnologies). També s’incorporen a aquests resultats aquells obtinguts en les 

entrevistes grupals realitzades amb grups de joves menors de 20 anys i vinculats a 

esplais, grups de joves majors de 20 anys i vinculats a diferents entitats del municipi i, 

finalment, joves en representació dels diferents partits polítics presents en el municipi. 

Per a facilitar la lectura, es presenten els resultats de totes les entrevistes de forma 

conjunta i agrupades a partir de les diferents línies de treball en les que s’ha focalitzat 

durant el diagnòstic. Per a cada cas es presenta una valoració global dels resultats 

obtinguts, i s’il·lustren a partir de cites textuals extretes de les entrevistes realitzades. 

Emancipació 

Els joves vinculats a grups polítics creuen que l’emancipació en aquests moments és 

complicada, doncs les dificultats per a poder accedir a una feina, disposar d’un 

habitatge, o inclús poder-se finançar l’educació actuen com a frens per a poder tenir 

una vida plenament autònoma. Creuen que els suports que es donen des de les 

administracions són útils, però resulten insuficients per a molts joves, que veuen 

limitades les possibilitats d’estudiar degut a les dificultats econòmiques que travessen 

les seves famílies. 

Si jo soc un jove que acabo de sortir de l’institut, i pertanyo a una família 

socioeconòmica baixa, i no tinc calés pel transport (perquè la beca te la 

donen al cap d’uns mesos), no puc anar a la UAB. Llavors, aquí està el tema: 

quina autonomia tens? (3jov-pol) 

Així mateix, la capacitat d’autonomia dels joves dins de la pròpia ciutat es veu per les 

dificultats de desplaçar-se entre els barris del municipi. En aquest sentit, alguns 

educadors proposen que per a facilitar que els joves puguin accedir amb més facilitats 
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als serveis que l’Ajuntament els ofereix podria ser interessant que els professionals 

que ara presten serveis únicament al centre es desplacessin en moments concrets als 

Centres Cívics o als Espais Joves per tal afavorir les consultes sense necessitat de 

desplaçar-se al centre. 

El que estaria bé, és que aquests  informadors-professionals  es desplacessin 

al barri, vinguessin directament aquí. Que aquestes activitats que es 

proposen es fessin a diferents llocs de la ciutat. Mataró “peca” de 

centralitzar massa  les coses. (1edD) 

Els educadors també opinen que no es pot esperar que els joves siguin autònoms d’un 

dia per l’altre. Creuen que molts d’ells, per la situació en què es troben (sense estudiar, 

i sense feina), acaben caient en una rutina de la qual és difícil sortir. No actuen, 

romanen immòbils i passius al que passa al seu voltant, i cal fer activitats que els 

permetin adonar-se de que són capaços de fer les coses per si mateixos. En aquest 

sentit, proposen: 

Iniciar algun tipus de projecte aquí en el barri o en l’Espai Jove, i per 

exemple, que un dia a la setmana vinguessin a fer el currículum, 

acompanyar-los a Cabot i Barba, etc.  Clar, es necessita una dedicació i un 

temps que no hi ha.  Però potser d’aquesta manera, els acompanyes dues 

vegades i a la tercera, ja van sols. Es una manera de que es comencin a 

moure i també d’agafar confiança,  i  veure que són capaços. (1edD) 

Habitatge 

Els joves de més de 20 anys tenen coneixements sobre el servei Prohabitatge que 

ofereix l’Ajuntament. Consideren que és positiu que hi hagi un servei que ajudi als 

joves a accedir a vivendes, tot i que consideren que les ajudes directes que podien 

rebre abans de la Generalitat o del Govern central eren molt més positives. D’altra 

banda, els joves dels grups polítics creuen que és un servei que no va acabar de 

funcionar perquè no oferia vivendes prou dignes. Aquests consideren que caldria que 

l’Ajuntament posés més incentius per a què els pisos que actualment buits puguin ser 

llogats a joves. Segons comenten, l’Ajuntament té molt més a fer en l’àmbit 

d’habitatge que no en el de creació d’ocupació. 
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Això és pot fer. Si saps que l’habitatge està buit pots pujar l’IBI. Si no és el 

primer habitatge, puges l’IBI. (...) Fins i tot la gent que té ocupació, els hi 

costa trobar un habitatge on es pugui viure. I siguem sincers, per crear 

ocupació, un municipi ho té més complicat que per ajudar a resoldre el tema 

de l’habitatge. En el tema de l’habitatge, un Ajuntament té molt poder real. 

(3jov-gen) 

Si parlem com a municipi, respecte a l’oferta actual la meva opinió és que hi 

ha molts pisos que estan buits i s’haurien d’aprofitar per la gent jove. 

(1edD) 

D’altra banda, els joves de més de 20 anys valoren de forma negativa el fet que alguns 

dels pisos oferts en el marc de Prohabitatge tenen preus que es troben per sobre dels 

que estan actualment cobrant empreses privades o particulars.  

Hi ha molt bona intenció, però clar, si no donen ajudes... Hi ha la vivenda 

jove que està molt bé, però què passa? Que són pisos de 500 eu i et surt més 

a compte anar pel privat i gastar-te 400 eu. (3jov-gen) 

Així mateix, comenten que seria interessant que des de l’Ajuntament s’informés i es 

donés suport a la creació de cooperatives d’habitatge, on diferents joves s’ajunten per 

a construir de forma conjunta una propietat immobiliària. Per part dels educadors es 

valora la possibilitat de fomentar entre els joves la cultura de compartir pis, o de fer 

construccions d’habitatge per a joves que no siguin necessàriament un pis sencer, sinó 

que hi hagi espais privats i espais comuns. 

És una opció que els joves s’estan començant a plantejar. Jo no em puc 

comprar una casa per a mi. Llavors, una opció és intentar cooperar amb  8 ó 

10 més i tenir un lloc per guardar les bicis, tenir una terrassa comuna... (…)  

és una opció que hi ha, i estaria bé explicar-ho, que no només hi ha l’opció 

de lloguer o quedar-se a casa. (…) l’Ajuntament pot ajudar en algun 

aspecte. Jo crec que falten aquestes altres alternatives. (3jov-gen) 

fomentar el compartir pis (existeix molt a Europa). Aquí a Catalunya, no hi 

ha gaire cultura de compartir pis. El tipus de construcció també..... es poden 

construir  blocs on hi hagi zones comunes (menjadors, cuines), i després 

cadascú tingui la seva habitació amb el seu bany. Són maneres que fan més 

sostenibles a l’hora d’anar-te’n a viure. (1edC) 
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Val a dir que els educadors destaquen també que des del mes de gener no hi ha cap 

tipus d’ajuda per a l’habitatge jove. 

Molts ajuts que hi havia abans pels joves, ja no existeixen. Ara, des del 

gener no hi ha res. (1edE) 

Així mateix, es comenta que caldria crear o disposar d’algun tipus de banc de vivendes 

a les que puguin anar els joves que acudeixen a Mataró per a estudiar a la Universitat, 

doncs actualment la ciutat no disposa de residències d’estudiants ni albergs per acollir 

aquests joves. 

Ocupació 

El Servei d’Ocupació proporciona activitats d’orientació tant laboral com formativa. 

Una de les seves funcions, a través d’Ocupació Jove, és la d’ajudar als joves a descobrir 

els seus interessos i habilitats i donar-los suport per a què puguin formar-se en aquest 

àmbit i més endavant trobar un lloc de treball. Els tres paquets en els que es divideix 

l’oferta que ells fan són: 

• Programes específics. Són propostes enfocades a l’ocupabilitat dels joves. 

Actualment hi ha tres programes en marxa: (1) “Joves per l’Ocupació”, que 

atent a 100 joves oferint-los un servei de tutoria i orientació, a més de formació 

professionalitzadora i la possibilitat de fer pràctiques en empreses que, en 

finalitzar, reben un ajut per a contractar-los 6 mesos. (2) “Jo també”, que es 

focalitza en atendre els joves dels barris de Rocafonda, El Palau-Escorxador i 

Cerdanyola per tal d’orientar-los professionalment i donar-los l’oportunitat de 

realitzar pràctiques en empreses. (3) “Projectes Singulars” que consisteix en 

projectes concrets que es desenvolupen en els diferents instituts i a través dels 

quals es facilita que els joves puguin realitzar estades formatives en empreses, 

quan encara estan a l’institut, per fomentar així la presa de consciència sobre la 

necessitat de formar-se. 

• Dispositius. Són serveis d’atenció personalitzada per a joves que no tenen feina. 

En el cas de la ciutat n’hi ha de dos tipus. El primer, enfocat directament als 

joves entre 16 i 25 anys que no tenen feina. En aquest cas se’ls orienta per a 

què es formin i identifiquin quins són els seus interessos professionals. En 
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segon lloc hi ha el Dispositiu Local d’Inserció (DLI) que treballa conjuntament 

amb el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament per tal de donar resposta a 

les necessitats d’aquells joves que, abans de finalitzar l’ESO ja s’identifica que 

no obtindran el GES. 

• Activitats. Hi ha un banc d’activitats en les que poden participar els joves a 

través dels seus instituts, o bé a nivell individual. Algunes d’aquestes activitats 

consisteixen en la realització de tallers pràctics sobre confecció del currículum i 

cerca de feina, així com la recerca activa de feina a través de bases de dades, 

etc… L’objectiu és que a través d’aquestes activitats els joves tinguin un 

referent des del servei al qual poder consultar quan estan en la fase de cerca de 

feina. 

Es valora de forma positiva per part dels diferents col·lectius la Setmana de la 

Informació i Orientació Professional (SIOP), durant la qual es realitzen activitats, tallers, 

xerrades, jornades de portes obertes... a diferents centres del municipi – Escoles 

d’adults, Centres Cívics, Instituts i Tecnocampus-. Aquestes activitats van adreçades a 

estudiants, famílies, empreses i professionals. 

Els joves valoren positivament el programa Joves per l’Ocupació, que consideren que 

motiva als joves que no tenen l’ESO, perquè et paguen 150 euros al mes, si vas cada 

dia, etc. Són cursos que van adreçats a joves de 16 a 25 anys. Jo potenciaria més 

aquests cursos, perquè fan que aprenguis l’ofici, et treguis l’ESO, i a més, vas motivat, 

perquè et paguen (3jov-20). 

En el moment de preguntar als joves de menys de 20 anys sobre quines eines han 

utilitzat, o creuen que utilitzaran per a buscar feina, molts consideren que a través del 

boca a boca. Preguntats expressament sobre el coneixement que tenen del suport que 

els pot oferir l’Ajuntament en aquest sentit, comenten que saben que els poden ajudar 

a fer el currículum, que pots accedir a algunes ofertes i que et faciliten accés a webs. 

Puntualment hi ha algun jove que comenta que en el moment d’acudir a l’Ajuntament 

a informar-se sobre com buscar feina a l’estranger, se’l va orientar cap a empreses 

privades, i va optar per anar a Barcelona. 

la majoria d’ofertes, quan jo buscava per marxar, eren ofertes privades. 

L’Ajuntament et donava tres llocs on tu podies buscar, perquè t’ajudessin a 
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buscar feina. Però tots els llocs on havies de mirar per buscar feina eren 

empreses privades. I sinó, havies d’anar a Barcelona. Si volies oferta pública, 

havies d’anar a Barcelona. I vaig haver d’anar a Barcelona, perquè 

m’assessoressin en allà. (3jov-20) 

Els joves de més de 20 anys, mostren més coneixements sobre els serveis que 

s’ofereixen des de l’Ajuntament, i valoren especialment les activitats formatives que 

s’organitzen per ajudar a joves a trobar la primera feina, o per a poder trobar una nova 

feina quan es troben en situació d’atur. 

La tècnica d’ocupació comenta que el 80% de les consultes que reben en el seu servei 

van orientades a la cerca de feina, i només el 20% es focalitzen cap a la formació. De 

tota manera, el paper dels orientadors és determinar si el perfil que presenta el jove li 

permet accedir directament al mercat de treball o si, per contra, val la pena que 

participi en algun tipus de programa formatiu. 

Des del Telecentre s’observa que en general els joves coneixen els serveis que ofereix 

l’Ajuntament per a facilitar l’ocupació, tot identificant que es fa ús de la plataforma 

que ofereix la mateixa web municipal per poder buscar ofertes de feina, o penjar el  

currículum per tal que quan hi hagi una oferta adequada el perfil puguin posar-se en 

contacte amb ells. De tota manera, no es reben masses consultes sobre com buscar 

feina a l’estranger, sinó que es centra bàsicament en cerques a nivell de municipi i 

comarca. Es considera que potser des de l’Ajuntament s’hauria d’oferir també feines 

fora. 

donat a l’augment de joves que estan marxant. Donar un servei o una 

atenció més específica (potser ja existeix, però jo ho desconec). Si és tan 

gran el nombre de gent que està marxant, hi haurà demanda. (2Tec-Tel) 

Des del Servei d’Ocupació, per altra banda, es destaca que tot i que els joves tenen 

accés a molta informació a través de la xarxa, moltes vegades tenen dificultats per a 

saber buscar en el lloc indicat per a trobar feina. 

Entre els joves apareixen aspectes vinculats a l’autoocupació com a possible via a tenir 

una feina que els proporcionin uns ingressos, i consideren que des de l’Ajuntament 

caldria facilitar vies per a poder anar en aquesta línia. 
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Ara estava pensant que l’ocupació també la pots generar tu. També s’ha de 

saber donar aquesta informació (com s’obre una empresa, quins són els 

passos a seguir, com es fa una cooperativa..) . (3jov-20) 

Es tracta de saber quins passos s’han de seguir per portar a terme la teva 

idea. Fins i tot també pensar, el perquè obrir una empresa. Fer un estudi de 

mercat i mirar quina és la necessitat real que té Mataró. (3jov-20) 

Els joves de més de 20 anys manifesten tenir coneixements sobre els serveis que 

s’ofereixen des de la Direcció de Promoció Econòmica en relació a les possibilitats per 

a generar autoocupació. Un dels programes que mencionen és el “Reemprèn”, que 

dóna suport per a què joves prenguin el relleu de negocis que estan a punt de tancar. 

Així mateix, valoren positivament les activitats d’orientació per a l’autoocupació que es 

fan des de Direcció de Promoció Econòmica tot i que creuen que el que haurien 

d’haver-hi és entitats que donessin suport en aquest camp. 

Valoren de forma negativa el fet que Mataró no disposi de cap viver d’empreses que 

permeti a joves amb idees noves per a crear un negoci puguin tenir a l’abast un espai 

equipat des del qual poder treballar i iniciar el seu negoci. Manifesten que els joves de 

Mataró han de desplaçar-se fora de la ciutat quan volen un espai així, doncs altres 

poblacions de les rodalies si que disposen d’aquest servei.  

Aquell jove, que per exemple estigui fent Disseny de Moda i necessiti un 

despatx de 8m2 i Internet, no té espais disponibles. Sembla increïble, però 

no existeixen. La gent jove que, per exemple jo conec, han de marxar a 

Barcelona, Granollers o Canet perquè els hi estan oferint espais gratuïts. 

(3jov-gen) 

De totes maneres, per part del Servei d’Ocupació Jove s’informa de que hi ha un servei 

per a la generació i creació d’empreses que es troba ubicat en el Tecnocampus. De tota 

manera, es destaca que la tipologia d’empreses que s’impulsen des d’allà han de ser 

promogudes per persones amb un nivell de formació mitjà-alt. 

Nosaltres des d’aquí no atenem a joves que vulguin muntar la seva 

empresa, que tinguin idees de negoci.... El que fem és derivar-los al 

Tecnocampus, perquè en la part d’emprenedoria hi ha un equip de gent 

molt especialitzat. En aquesta part d’emprenedoria atenen joves o més 
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grans que tinguin idees de negoci i que vulguin realitzar un pla d’empresa... 

(2tec-oc) 

Els joves consideren que alguns dels seus companys deixen de buscar feina de forma 

activa perquè els inputs que reben per diferents vies és que han d’anar a l’exterior, 

fora de Mataró o del país, a buscar una feina. Com que no tenen domini d’idiomes, ho 

veuen com una tasca molt complicada i acaben per no buscar feina. 

Educació 

En general es considera que l’oferta de formació reglada a la ciutat de Mataró és 

àmplia, abastant des de l’educació infantil fins a l’educació superior, ja sigui a partir de 

cicles formatius com estudis a nivell universitari. De totes maneres, puntualment es 

considera que no hi ha oferta de suficients places per a poder donar cobertura a la 

demanda actual en els àmbits de la formació no obligatòria, especialment en cicles 

formatius i universitaris. Es considera que pel fet de ser capital de comarca Mataró 

acull a joves d’altres poblacions que hi acudeixen a estudiar i això fa que l’oferta de 

places quedi limitada o curta. 

És força complerta. Penso que s’ha anat treballant. Pel que fa a l’oferta 

reglada, l’ensenyament obligatori, evidentment hi ha la que toca. I de la 

post-obligatòria , de Formació Professional hi ha un Consell de l’FP ,  amb el 

qual  hi ha una oferta que s’ha procurat que els cicles formatius no es 

trepitgin,  estiguin agrupats per centres, etc. Tot és millorable i ens 

agradaria poder fer oferta de tot, però és prou correcte. (2tecE) 

l’oferta formativa (educació reglada) està molt bé. Sí que és veritat que a 

Mataró, al ser capital de comarca, hi vénen molts joves i hi ha certs cicles 

que l’oferta de places queda limitada, i com a conseqüència, molts joves no 

poden accedir-hi. (1edA) 

Per part dels joves es detecta com una mancança el nombre de places disponible per a 

realitzar el curs pont entre els Cicles Formatius de Grau Mitjà i els Cicles Formatius de 

Grau Superior, la qual cosa estaria actuant com a limitant per a accedir a la formació 

superior. 
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Hi ha molta gent que es queda fora en el curs pont. El problema és que 

centres aquí a Mataró, per fer l’examen, només hi ha un institut Miquel 

Biada. (3jov-20) 

L’oferta formativa es considera adaptada a la realitat laboral del municipi, tot i que per 

part dels educadors es considera que podria ampliar-se l’oferta de formació vinculada 

a turisme, l’àmbit de les ciències socials i els esports. Puntualment es considera que 

l’oferta formativa de PQPI potser estigui enfocada a oficis molt manuals dels quals és 

difícil trobar una ocupació una vegada s’acaba. Es considera que caldria anar canviat 

de forma periòdica l’oferta d’aquesta modalitat formativa. 

Alguns dels joves entrevistats veuen de forma negativa que les propostes formatives 

es vinculin amb l’oferta laboral del territori, doncs consideren que l’educació no ha de 

planificar-se en base a les característiques del mercat de treball, sinó de les 

preferències dels que hauran d’estudiar. Els educadors també coincideixen en que s’ha 

d’adaptar l’oferta formativa a la demanda dels joves. 

És que no estic d’acord que l’oferta formativa hagi d’anar lligat a la 

demanda laboral. Per què jo no puc estudiar art? Per a mi, l’oferta 

formativa no ha de tenir res a veure amb el mercat de treball. El marc de 

treball no ha d’imposar, perquè sinó totes les Lletres desapareixerien. (3jov-

pol) 

És important mirar la demanda. Si tenim joves que demanen cicles 

esportius, no sé com però s’hauria de traspassar, mirar si existeixen o no, i a 

partir d’aquí mirar què es pot fer/oferir . (1edD) 

Tot contrasta amb comentari del tècnic del Telecentre que explica  que els joves que 

utilitzen els ordinadors busquen ofertes formatives en camps molt diversos, enfocats 

cap a orientar el seu perfil vers possibles ocupacions. 

Jo crec que ha arribat a un punt que tant és. Necessiten fer formació per a 

millorar el currículum. Miren el primer que surt. Hi ha joves que pregunten 

per fer de cuiner..... Ara, des d’Ocupació Jove han fet de Socorrisme, de 

Geriatria, etc. Arriba un punt que, com l’atur és tan gran, estan oberts a 

realitzar qualsevol curs. Abans, sí que triaven més, escollien cursos més 

específics. (2tec-tel) 
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Els aspectes a millorar en educació que es detecten venen més en la línia de l’oferta 

que caldria tenir per a donar sortides formatives a aquells joves que no finalitzen amb 

èxit l’educació obligatòria, o s’han desvinculat del sistema educatiu i volen tornar-hi a 

entrar. Es considera que a aquests joves els (1) manca informació sobre l’oferta 

existent, així com les (2) dificultats econòmiques per a poder accedir a una oferta 

formativa: 

Hi ha molts joves que no saben que hi ha aquestes formacions. O hi ha 

d’altres formacions que s’han de pagar, i hi ha joves que no es poden 

permetre pagar certes formacions. (1edB) 

Sí  que ens trobem nois que estan descarrilats d’aquest sistema i hi ha molts 

que no saben on “enganxar-se” i no troben el seu camí, potser no per una 

falta d’oferta formativa sinó per un  tema de desconeixement. (1edC) 

També es considera que hi ha una (3) oferta formativa no reglada poc vinculada a la 

realitat de la població, on bàsicament s’ensenyen oficis manuals i antics que es 

desconeix si poden acabar tenint sortides professionals.  

L’oferta que hi ha pel jove de Mataró és limitada, i més quan parlem de 

joves de 18 a 25 i amb baix nivell de qualificació. (2tecOc) 

Es creu que (4) falta detectar quins són els interessos formatius dels joves i adaptar el 

catàleg de formació a les seves demandes. També que caldria (5) millorar l’oferta de 

programes PQPI per tal d’evitar que els joves que no finalitzen l’educació secundària 

amb èxit es quedin sense cap tipus de qualificació, i (6) ampliar al nombre de places de 

programes específics de qualificació professional per a joves, per exemple Joves per a 

l’Ocupació, Èxit, Pugem al tren o Aprèn i Treballa (de l’entitat Salesians Sant Jordi), 

doncs van adreçats a perfils molt baixos i hi ha joves amb perfils intermitjos que es 

queden fora d’aquest tipus d’oferta.  

Està molt limitat.  PQPI n’hi ha pocs, n’hi ha tres o quatre. Amb “lo” gran 

que és Mataró, l’oferta és limitada. (1edE) 

Evidentment les places de PQPI són limitades. Tant en un cas com l’altre, les 

places que s’ofereixen són 16. N’hi ha que queden fora, en llista d’espera, 

però en molts casos entre juny i octubre se’ls va trucant a gairebé tots. 

(2tecE) 
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Jo penso que és limitat per places i per especialitats. Les especialitats es 

repeteixen gairebé cada any,  estan definides des de fa un temps, i més o 

menys poden respondre a les necessitats que poden tenir les empreses de la 

nostra ciutat. (2tecO) 

Per altra banda, els propis educadors, consideren que (7) els fa falta una formació més 

especialitzada en educació per tal de poder donar resposta a algunes de les necessitats 

acadèmiques que presenten els joves que acudeixen als serveis de suport. També 

s’identifica la necessitat de (8) disposar de més recursos per a orientar als joves a nivell 

acadèmic i professional quan es troben a l’atur, a la qual cosa s’hi afegeix la (9) 

temporització poc homogènia de la formació d’àmbit no reglat i dirigida a fomentar 

l’ocupació. 

el problema jo crec que està, sobretot concentrat, amb el que seria aquesta 

formació que ha d’anar en paral·lel per a tots aquests joves o persones, que 

es troben es situació de desocupació. (2tecOC) 

estàs a expenses de unes convocatòries, que treuen el Departament 

d’Ensenyament o de Treball o Empresa i Ocupació de la Generalitat, i a més 

a més es mouen en uns paràmetres i calendaris diferents del que es mou el 

sistema educatiu. Això limita molt, primera perquè el nombre d’accions 

formatives que ens arriben és molt limitat; segona, et condiciona molt en el 

temps, perquè potser en dos mesos has de muntar 25 cursos, llavors hi ha 

una moguda espectacular i després durant l’any no hi ha res mes. És 

insuficient, perquè no cobreixes necessitats (ja siguin joves o més grans). 

(2tecO) 

També es detecta per part dels joves de menys de 20 anys que participen en esplais 

(10) que els pares no disposen de servei de suport per quan tenen fills amb algun tipus 

de problemàtica, doncs els porten a l’esplai esperant que des d’allà s’ajudi aquests 

nens, però els monitors, moltes vegades voluntaris, no disposen de la formació 

necessària per a poder-los atendre degudament. 

De vegades, em trobo que vénen pares a apuntar als nens al Cau, i no és 

perquè els hi agradin, és perquè tenen (els nens) una sèrie de mancances, 

els hi falten habilitats socials,  que nosaltres les treballem, i altres 

dificultats...però no tenim coneixements. (3jov-20) 
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Jo crec, que ara estem en un moment en què en els Esplais ens estem 

trobant amb nens, als quals no els hauríem d’acollir perquè nosaltres no 

estem especialitzats per poder-los donar el 100% del què  necessiten. Ara 

tenim una nena, que em sap molt de greu, que li haurem de dir que no 

podem continuar. (3jov-20) 

Els joves consideren així mateix que (11) el nivell d’idiomes que tenen és molt baix, la 

qual cosa dificulta poder sortir a l’estranger a estudiar o treballar, motiu pel qual es 

considera necessari ampliar l’oferta pública de formació en idiomes. 

Sé, que per exemple, l’Escola Oficial d’Idiomes, els primers cursos sempre 

estan plens i sempre hi ha llista d’espera. Llavors, suposo que això és un 

factor que també influeix. (3jov-gen) 

(…) desconeixement de l’idioma, no tenen la llengua per marxar. (2tec-oc) 

Ens pregunten més sobre l’anglès (on poden aprendre’l...),ja que és una 

mancança que tenen. (1edD) 

En relació als suports educatius que s’ofereixen des del municipi, els educadors 

comenten l’existència de Centres Oberts (gestionats des de Benestar Social) que donen 

atenció a infants i joves entre 6 i 12 anys, i els Espais Joves (gestionats des del Servei 

de Família) als quals poden acudir als joves més grans. En ambdós casos es donen 

suports educatius per aquells joves que tenen més dificultats acadèmiques, o que el 

seu context familiar i social de referència no els facilita la realització de les activitats 

que es marquen des dels centres educatius. El suport que es dóna als joves es fa de 

forma coordinada amb les escoles, i es busca també la coordinació entre els Centres 

Oberts i els Espais Joves. 

nosaltres ens coordinem amb els professors d’aquests joves, amb els 

diferents centres educatius. El Suport a l’Estudi és un projecte que es fa en 

els quatre Espais Joves. (1edD) 

Hi ha bona comunicació. Nosaltres hem anat vàries vegades als diferents 

centres, i la coordinació amb els tutors, psicopedagogs, integradora social... 

funciona. (1edD) 

A principi de curs, fem una reunió amb el centre obert, en el qual assisteixen 

joves de 6 a 12 anys. El que pretenem fer és coordinació de traspàs de  
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joves, és a dir, que els nois que acaben del  centre obert, no es quedin al 

carrer, sinó que continuïn en un altre espai adequat, que és aquest Espai 

Jove. (1edB) 

Segons la tècnica d’ensenyament hi ha activitats de reforç educatiu que venen del Pla 

Educatiu d’Entorn, tot i que considera que en els darrers anys han anat a menys.  

Per part dels educadors i la tècnica d’ensenyament es valora de forma positiva la 

presència d’integradors socials als Instituts, fent seguiment de casos concrets, i 

derivant als joves cap aquells serveis que ofereix l’Ajuntament i que els poden donar 

suport puntual en necessitats específiques.  

La Integradora dóna suport i ajuda a “integrar” a l’alumne que té més 

dificultats, no s’adapta bé,  té problemes de conducta... Crec que fa tutories 

més individualitzades, i també un seguiment. (1edE) 

De tota manera, per part dels joves es considera que caldria emfatitzar les activitats 

que es fan des dels Instituts per tal d’evitar que els joves quedin fora del sistema 

educatiu, donant suport, facilitats i incentius a aquells alumnes amb més dificultats. 

Penso que s’ha de fer una feina abans. Aquesta feina s’ha de fer al cole. Els 

instituts haurien de cuidar individualment als alumnes, i d’aquesta manera 

prevenir que aquests alumnes vagin a aquests cursos. (3jov-20) 

També existeixen propostes de suport educatiu ofertes per entitats socials del 

municipi que treballen amb els joves amb més dificultats de forma gratuïta, per 

exemple Càritas i Creu Roja. Aquests serveis es valoren positivament perquè poden 

donar suport a joves en situació administrativa irregular que per motius burocràtics no 

poden rebre suport per part dels serveis municipals.  

hi ha altres entitats sense ànim de lucre com Càritas, que també fan reforç, 

etc. Llavors, van tots aquells joves que no tenen documentació. Perquè els 

que no tenen documentació no els podem derivar a qualsevol programa 

municipal. Això és un problema, també. (1edE) 

Alguns joves que han participat a les entrevistes participen en aquestes entitats i 

consideren que és important també el suport que poden donar a l’entorn de les 

famílies, doncs no són accions destinades únicament als joves, sinó també als pares. 
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Així mateix, els joves consideren que cal treballar amb les famílies dels infants i joves 

que provenen de contextos més desafavorits (posant d’exemples els fills 

d’immigrants). Creuen que en aquests casos, més enllà de l’escola, cal que es doni 

suport als pares per a què puguin ajudar als seus fills en els estudis, o persuadir-los per 

a què els seus fills participin en les activitats de suport que s’organitzen al municipi. 

Sensibilitzar als pares, per tal que donin importància a l’educació. Ells no 

tenen aquesta educació, i han de tenir la visió que els nens poden ser el 

futur per ells, perquè poden tenir aquesta educació. (3jov-gen) 

En aquesta línia es pot vincular el que comenten alguns joves de més e 20 anys, que 

consideren que cal buscar alternatives per aquells adolescents que són expulsats de 

l’escola per tenir conductes disruptives i que, en la majoria de casos, acaben 

deambulant pels carrers. Segons ells caldria establir mecanismes per a què rebessin 

algun tipus d’atenció. Aquesta idea coincideix també amb l’opinió dels educadors, que 

veuen com els joves que es desenganxen del sistema desprès tenen dificultats per a 

tornar a estudiar o trobar una feina. 

Però si pensem en aquests alumnes que estan expulsats, crec que durant el 

temps d’expulsió haurien de rebre conscienciació. I penso que falta aquesta 

figura. (3jov-gen) 

Sí  que ens trobem nois que estan descarrilats d’aquest sistema i hi ha molts 

que no saben on “enganxar-se” i no troben el seu camí, potser no per una 

falta d’oferta formativa sinó per un  tema de desconeixement. Tenim 

bastants usuaris que es troben en aquesta situació. Joves que no treballen, 

no estudien i sense trobar un camí, una motivació. (1edD) 

En coordinació amb Direcció de Promoció Econòmica es desenvolupa el Dispositiu 

Local d’Inserció, la funció del qual és, segons la tècnica d’ensenyament, “recollir a tots 

aquests alumnes (que han acabat l’ESO i no tenen el certificat, o aquells altres que han  

finalitzat un PQPI...) amb la intenció de fer un acompanyament en aquesta transició 

escola-treball. Que ara més que transició escola-treball, és més bé transició escola a 

altres recursos formatius”. De tota manera, s’insisteix en què aquests programes no 

són suficients per a cobrir les demandes de la població del municipi. 
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Sí que hi ha forces PQPI, però són insuficients. A més a més, els PQPI es 

concentren molt en la franja 16-18 anys, per donar prioritat als joves quan 

acaben l’escolarització. (…) es prioritza sobretot tots aquells joves que 

surten de l’ESO sense el graduat (GES). (…) Què passa amb tots aquells joves 

que tenen 18, 19, 20, 22, 25.. anys que estan en situació d’atur i que la 

formació ocupacional no els pot absorbir de cap manera. (2tecOc) 

el tema del PQPI, els joves que no van acabar els seus estudis puguin re 

emprendre els seus estudis secundaris. (3jov-pol) 

Val a dir que els Espais Joves, a banda d’oferir un suport educatiu, donen als joves 

també un suport emocional quan per diferents motius les famílies no ho fan, o per 

dificultats de diferent tipologia no poden fer-ho. 

treballem  l’àmbit emocional i que ells es sentin acollits per nosaltres. A més 

de ser un referent educatiu en el lleure, volem ser un referent més proper. 

Ells tenen la seva família, però que sàpiguen que si tenen un problema, del 

qual no poden parlar amb ella, nosaltres estem allà i podem ajudar. (1edB) 

una de les línies del reforç és que els xavals es responsabilitzin. Normalment, 

els que venen a reforç són aquells nois que no tenen hàbits, etc. Suposo, 

també, que a casa seva no deuen tenir temps per ajudar, animar... (3jov-

pol) 

els hi donen coneixements acadèmics i suport emocional i psicològic. (1edE) 

Participació 

Des de la secció de Participació es comenta que les seves funcions es centren en tres 

punts clau: 

• Foment de l’associacionisme. A través d’activitats de suport en la constitució 

d’una associació, assessorament en la gestió i funcionament, i suport en la 

realització de determinades activitats. 

• Òrgans de Participació. Hi ha diferents consells, entre ells el Consell Municipal 

de Joventut, la funció del qual és la recollida d’opinions i propostes per part 

dels joves a l’hora de dissenyar activitats que els afecten de forma directa. De 

tota manera, la tècnica de participació destaca que cal fer encara molta feina 

per a què els consells esdevinguin veritables òrgans de participació, doncs 
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actualment es centren més en la difusió d’informació que en el foment de la 

participació. 

• Mecanismes de participació. Establir vies per a què en els processos de disseny 

de plans i programes els col·lectius destinataris i implicats hi puguin participar i 

dir la seva. 

Així mateix, s’informa que en breu es posarà en marxa un registre ciutadà on es podrà 

inscriure qui vulgui per tal de rebre informació periòdica sobre les propostes que es 

plantegen a nivell municipal en aquelles temàtiques que ell seleccioni que li interessen. 

D’aquesta manera es vol fomentar que la població pugui rebre informació sobre 

aquells temes que li interessen i, al mateix temps, captar ciutadans per a participar en 

els diferents consells de participació. Es vol que sigui un procés totalment on-line. 

Els joves de menys de 20 anys, vinculats a entitats de lleure, consideren que des del 

municipi se’ls haurien de posar més facilitats per a poder realitzar les seves activitats, 

doncs consideren que realitzen propostes de forma voluntària per al municipi i que 

aquest els hauria d’ajudar en aspectes com cessió d’espais públics (normalment a la via 

pública). Així mateix, consideren que s’haurien d’establir mecanismes de participació i 

col·laboració entre el municipi i els esplais per tal d’afavorir la creació d’una xarxa que 

permeti compartir informació, problemàtiques i activitats que faciliti un major 

contacte entre els joves i una major participació en les activitats que s’organitzen al 

municipi, doncs moltes vegades queden limitades als barris. 

Jo crec que hi ha una separació bastant important. Això no vol dir que a 

Cerdanyola o Rocafonda no s’organitzin coses. A nivell de barri sí que 

s’organitzen coses. Però passa això, que els de Mataró centre són els de 

Mataró centre, els de Rocafonda son els de Rocafonda... Està tot bastant 

separat. (3jove-gen) 

No està malament que existeixi aquest sentiment de barri, però també 

estaria bé que se’n sentin de Mataró. Que els diferents barris siguin Mataró, 

també. (3jove-20) 

Estem parlant de la Pça. Sta. Anna, Mataró centre. Però és que aquestes 

coses no passen als altres barris. És que sempre l’Ajuntament treballa en el 

centre. Parlem de Correfoc i parlem del centre; parlem de St. Jordi i parlem 
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del centre. Tot és el centre. Jo proposaria, que si per exemple ha de venir un 

bus d’aquest informatius i ha d’estar tres setmanes, doncs que es desplaci. 

Et pots posar a les diferents places de Mataró durant 4 dies. (3jove-20) 

Hi ha també la mentalitat de que la gent és molt mandrosa. I clar, si visc a 

Rocafonda i haig de venir cap al Parc Central, m’ho penso. I al revés. Jo tinc 

un amic que no es mourà, per anar a veure la  fira de l’arbre. En canvi, si la 

tingués al costat de casa, doncs potser baixaria, faria el passeig i tornaria a 

casa. (3jove-20) 

Aquestes voluntats contrasten amb el que es pensa des de la secció de Participació. 

en els Consells no participen totes, només aquelles que han demanat ser-hi. 

Tornem al tema dels interessos. La participació és un dret i des de 

l’Ajuntament estem obligats a facilitar que aquest dret es pugui complir, i 

com qualsevol dret, tu pots exercir-lo o no. Llavors, hi ha gent que no vol 

exercir-lo. (2tec-pa) 

ens trobem amb entitats juvenils que quan els hi diem de participar, no els 

interessa. (2tec-pa) 

els interessos de la gent i de les entitats no passen per allò què fa l’ 

Ajuntament, sinó “a veure què  em pot donar l’Ajuntament i un cop tenim 

allò que ens pot donar, deixa d’interessar-nos”. (2tec-pa) 

Els joves vinculats a grups polítics consideren que els joves cada vegada participen més 

de les entitats que hi ha al municipi, en part fruit del temps lliure que tenen quan no 

treballen ni estudien. Això, de tota manera, contrasta amb les opinions d’alguns 

tècnics i educadors que consideren que hi ha molts joves que no treballen, no estudien 

i tampoc participen en la vida sociocultural del municipi. 

Per altra banda, els joves també creuen que cal buscar més col·laboració a l’hora 

d’organitzar festivitats, fires, concerts… Doncs creuen que l’Ajuntament planifica les 

activitats sense tenir prou en compte l’opinió que poden tenir els veïns, o els joves a 

partir dels espais joves, el centres cívics, etc..  

Jo no sé si amb les Santes, es pot prescindir, per exemple (ara m’ho invento), 

de fer algun acte i proposar a les entitats (joves i culturals) fer alguna que 

altra cosa.  (3jove-gen) 
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Els joves creuen que el Consell Municipal de Joventut és un instrument per a difusió 

d’informació per part de l’Ajuntament, però que no és un element real on la població 

pot expressar els seus punts de vista. També destaquen que cal buscar la forma per a 

què les eines que s’utilitzen funcionin, doncs valoren negativament que el consell de 

participació es diluís per a crear un nou consell sense tenir en compte l’opinió dels que 

hi participaven. 

Hi va haver una època des del  2000 fins al 2007 aproximadament, que 

funcionava molt bé. Jo estava quan es va formar l’any 96 i funcionava molt 

bé. Perquè veníem d’un moment en què acabava d’haver-hi un moment 

molt potent autogestionari. Hi havia 150 tios que muntaven l’organisme. I 

això es va anar deteriorant, descafeïnant una mica. Per què? Si tu vas a un 

Consell on l’únic que es fa un procés consultiu i tal , jo no vinc. (3jove-gen) 

Valoren de forma negativa el seu funcionament, doncs algunes de les propostes que 

ells volien fer van haver de tramitar-les a través dels partits polítics als quals pertanyen 

en el ple de l’ajuntament, doncs el Consell va deixar de reunir-se i no els posava 

facilitats per a poder expressar el que pensaven i les seves propostes.  

De fet nosaltres, el PP, quan vam veure que el Consell de Joventut feia molt 

de temps que no es reunia, per tot un procés que ha hagut, vam fer una 

moció per presentar a l’Ajuntament per saber què estava passant amb el 

Pla Jove. (3jove-pol) 

Aquest punt de vista els joves és compartit per part de la secció de Participació, doncs 

consideren que cal fer molta feina encara per a què des dels serveis que coordinen els 

diferents consells de participació ciutadana afavoreixin una vertadera col·laboració 

entre municipi i població dins d’aquests òrgans. 

Si nosaltres informem i posem a l’abast de la gent temes que els afecten i 

amb una certa possibilitat de canvi o de modificació en funció de les seves 

demandes, (...) una acció compartida, això funcionarà. Si la informació que 

donem a les entitats o ciutadania és tancada, no aporta modificacions, quan 

els hi presentem no els hi agrada i la tirem endavant igualment... això fa 

que ells no se’n fiïn de la participació, no s’ho creguin. (2tec-pa) 
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(...) no acabem de ser participatius en l’acció pública. Que pensem que pel 

fet de donar informació ja són participatius, i no és així. La gent, pot venir 

un cop, pot venir dos, tres, però al quart, ja no. (2tec-pa) 

Per part dels educadors es planteja la possibilitat de que les reunions del Consell no es 

realitzin sempre al mateix lloc, afavorint així la participació de la gent dels barris, i 

també que hi hagi altres vies de participació menys formals, a banda del Consell. 

Jo crec que aquí és molt important el Consell de Joventut. Un Consell on 

participin moltes associacions, entitats, instituts... i que els membres 

d’aquest  Consell, a part d’estar representat a l’Ajuntament, puguin dir la 

seva. I si han de fer Consells per territori, doncs fer-ho. És una opció, ja que 

si el Consell de Joventut del municipi queda lluny, potser no hi van ni 

participen pel fet de desplaçar-se. (1edD) 

Els educadors, així mateix, valoren de forma positiva que el Consell pugui incorporar a 

professionals que realitzen la seva activitat vinculada amb els joves, doncs d’alguna 

manera amb els coneixements i experiència del dia a dia poden aportar aspectes que 

quedarien fora degut a la poca participació dels joves en aquest òrgan. 

Abans, només participaven representants de grups polítics municipals i 

representants  d’entitats. I ara, també incorporem figures professionals que 

treballen en l’àmbit de la joventut, tant professionals que treballen en 

serveis municipals com professionals que de les entitats estan treballant 

amb joves (...) La idea és tenir una visió més àmplia. (1edD) 

Els coordinadors dels Espais Joves tindrem una certa implicació. Pensem que 

hem de recollir les necessitats dels joves i traspassar-les en aquell espai, en 

el Consell. (1edC) 

Es valora de forma positiva les activitats que la població planteja, tot i que es veu de 

forma crítica com l’Ajuntament acull les noves activitats, o les dificultats que posa per 

a què la població o les entitats puguin organitzar-les: 

Hi ha coses de Les Santes, que es van crear fa dos anys. I les van crear 

quatre gats del poble. “La dormida dels borratxos”, per exemple, en el 

primer any eren 20 persones, i aquest any hi havia 250. (3jove-20) 
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Jo crec que no hi ha molta llibertat de l’Ajuntament, hi ha moltes 

restriccions. Hi ha això, hi ha lo del Carnestoltes que lo dels joves, no ho va 

organitzar l’Ajuntament.  I com que funciona, això es va crear fa 12 anys o 

així, i ara  veuen que funciona , ara l’Ajuntament diu “Sí, sí, podeu aportar”. 

Però realment no és llibertat, perquè en un principi, tallen el que surt. 

(3jove-20) 

La preparació d’activitats per part dels joves troba moltes traves a nivell burocràtic que 

no faciliten el que les facin. Això fa que moltes vegades algunes propostes que tindrien 

no acabin prenent forma. És el cas de l’organització de xerrades, tallers, etc… Es valora 

positivament l’existència de “Les Vinyes” en el passat. Es tractava d’un centre  

d’ocupes on s’organitzaven moltes activitats. Els joves consideren que aquest centre 

funcionava, i que l’Ajuntament hauria de vetllar per a facilitar un espai com aquell als 

joves per a què puguin organitzar-se de forma autònoma. 

També consideren que l’Ajuntament podria establir convenis de col·laboració amb 

entitats o empreses per a facilitar l’organització d’activitats per part dels joves. Les 

entitats que els joves gestionen no disposen de masses recursos, per la qual cosa quan 

volen organitzar un acte que ha de congregar a moltes persones, i necessiten 

assegurances, o permisos diversos que tenen un cost, acaben per desistir en la 

organització perquè no poden fer front a les despeses. 

Mobilitat 

En relació a la mobilitat interna dins de la ciutat de Mataró, es considera que hi ha 

dificultats per a poder-se desplaçar de nit, sobretot cap a les zones d’oci nocturn. Els 

joves consideren que seria més segur per a tothom que es facilités transport públic per 

arribar-hi, i també que es promocionés més l’oci al centre de la ciutat, on a partir de 

determinada hora es veuen obligats a anar al polígon per a seguir amb “la festa”. 

Sí, va existir (el bus nocturn), però aquest servei deixava de funcionar a les 

1.30h de la matinada. I siguem sincers, la gent comença a marxar a partir 

de les 4h del matí. S’hauria de mirar quins horaris la gent agafaria el bus. 

(3jove-pol) 

A banda de la mobilitat nocturna, i tal i com s’ha vist en l’apartat de participació, on els 

joves expressen que la majoria d’activitats i actes es fan al centre, apareix com una 
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necessitat el fet de millorar la mobilitat entre els barris i el centre de la ciutat on es fan 

les activitats, doncs molts joves no hi assisteixen perquè el desplaçament fins allà els fa 

mandra. 

La participació no és gaire. El fet de que s’hagin de desplaçar (al centre o a 

un altre Espai que facin alguna xerrada) és un inconvenient, per ells està 

lluny. Els hi costa moltíssim moure’s. (1edD) 

Sí. Bueno, és un tema. Val 2 eu. l’autobús. Imagina’t un jove que és el que té 

per passar. Però també es poden desplaçar caminant. (1edE) 

En general les entrevistes realitzades han mostrat que la mobilitat existent cap a altres 

països a Mataró no és massa elevada. Per part dels educadors dels espais joves es 

manifesta que no hi ha masses consultes per part dels joves sobre com poder 

mobilitzar-se cap a l’estranger, ja sigui per estudis o per feina, i que normalment quan 

aquestes es fan redirigeixen els joves a l’Oficina Jove del Maresme. Des del Servei 

d’Ocupació si que s’ha observat que els joves en els darrers anys posen menys 

impediments en buscar una feina a l’estranger quan fa falta. 

la gent ve més mentalitzada i amb més disponibilitat que abans, si han 

d’anar a Cornellà a fer un curs, hi van, o si han de marxar a Alemanya, 

també se’n van (cosa que abans no hi passava). Perquè hi ha una necessitat 

econòmica a casa. (3jove-pol) 

Si que s’observa mobilitat, d’altra banda, pel que respecte a l’educació superior, on els 

joves entrevistats manifesten que han de sortir del municipi cap a les capitals de 

província (Barcelona o Girona) per a poder cursar estudis que no s’ofereixen a la ciutat. 

Els joves valoren que caldria establir des del municipi elements per a facilitar els 

trasllat dels mataronins cap a les principals universitats del territori. 

Jo trobo que l’ideal seria que Mataró fos capaç de transportar a la gent allà 

on hi ha les Universitats potents, més que dedicar-nos a obrir Universitats 

per tot el territori. L’ideal seria tenir l’escola al costat de casa, però la 

pregunta és si surt rentable. (3jov-pol) 

(…) el transport públic, que és una cosa que tenim molt clara, que tothom 

tingui accés al transport, i tothom pugui desplaçar-se on vulgui; i en el cas 

de l’ensenyament, que tothom pugui anar a Barcelona a estudiar. (3jov-pol) 
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Així mateix, és des de les Universitats des d’on s’informa als joves sobre les 

possibilitats de realitzar estades per a estudis fora de Catalunya, a través de programes 

de mobilitat com ERASMUS o Sèneca. Els joves de més de 20 anys coneixen a amics 

que han sortit de Catalunya a buscar feina, principalment a Alemanya i normalment 

amb perfils de estudis universitaris. 

Es considera que seria interessant que des de la ciutat es disposés d’un espai on els 

joves poguessin anar a informar-se sobre programes de mobilitat durant els estudis 

superiors, així com d’altres que poden resultar interessants per a joves que no estan a 

la Universitat, i també per aquells que volen buscar feina a l’estranger. Alguns 

informants comenten que aquesta activitat es fa des del Servei d’Informació Juvenil de 

l’Oficina Jove del Maresme, tot i que sembla que no tots els joves estan al corrent 

d’això. 

sí  existís algun punt on poguessis anar a informar-te mínimament, o anar a 

l’Ajuntament a algun recurs o lloc on poguessis adreçar-te, sempre 

s’agrairia. (3jove-20) 

Jo torno a pensar que el requeriment bàsic és la informació. Potser hi ha un 

60% de la població jove de Mataró que no saben que és el Sidral i perquè 

serveix. (3jove-gen) 

Val a dir que per part dels col·lectius joves també es veu amb cert recel haver de 

marxar fora de la ciutat 

Jo ja vaig marxar i tornaré a marxar. Però com repercutirà això a la ciutat? 

És el que s’ha de pensar. (3jove-20) 

Salut 

Els joves manifesten que quan tenen problemes sobre salut, i sobretot sobre 

sexualitat, els principals canals per a informar-se són Internet, i en segon lloc, els 

Centres d’Atenció Primària. Els joves de menys de 20 anys valoren de forma positiva 

que a les escoles i els instituts es realitzin activitats informatives sobre sexualitat, tot i 

que creuen que caldria no centrar aquestes activitats en la transmissió d’informació 

sobre com prevenir embarassos o malalties de transmissió sexual, sinó que s’hauria de 
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treballar també en temes relacionats amb les emocions que envolten la sexualitat, la 

diversitat d’orientacions sexuals, afectivitat, etc.. 

Sí que es fan xerrades, però són molt tècniques...  i no arriben als nens. Sí 

que saben posar-se un condó i mil coses, però penso que s’ha d’anar més 

enllà. Si que és veritat que amb l’experiència s’aprèn i amb els amics, 

també. Però, jo m’ho trobo amb els adolescents del meu esplai, que 

pregunten molt, tenen curiositats... per això he  programat l’activitat. (3jov-

20) 

Tot i que els joves de menys de 20 anys també coneixen que des de l’Ajuntament es 

plantegen activitats obertes per a treballar sobre addiccions, drogues, alimentació i 

nutrició o el foment d’hàbits saludables, reconeixen que no els presten massa atenció. 

Per altra banda, i coincidint amb els joves de més de 20 anys, desconeixen serveis de 

suport i atenció personalitzada que s’ofereixen des de l’Ajuntament.  

Jo crec que has de buscar per Internet. Jo no conec gens els serveis que 

ofereix  l’Ajuntament  (espais de psicòlegs...). Jo crec que has d’anar a espais 

privats perquè no es coneix l’oferta. (3jov-20) 

Val a dir que les entitats en les quals estan involucrades els joves de més de 20 anys 

treballen pocs aspectes vinculats amb la salut, ja sigui amb activitats de tipus sexual, 

psicològic o alimentari. Per altra banda, els joves d’aquesta franja d’edat consideren 

que s’haurien de treballar més aspectes vinculats amb la violència de gènere. 

Crec que hi ha coses, però potser s’hauria de canviar la manera: potser 

haurien d’anar dues persones, una fer un rol-play i l’altra estar 

d’observador, etc. Perquè tenen unes necessitats brutals. La concepció de 

violència de gènere no la tenen gens clara. (3jov-pol) 

les estadístiques diuen el contrari: que hi ha més violència de gènere, que 

cada vegada més hi ha més embarassos no desitjats. (3jov-pol) 

Els joves vinculats a grups polítics creuen que cal canviar les estratègies utilitzades per 

a què els joves prenguin consciència dels riscos del consum d’alcohol, tabac o altre 

tipus de substàncies. Consideren que estan sobre informats respecte d’aquestes 

temes, però que les activitats que es fan no arriben als joves i no els fan canviar 

realment la seva actitud. 
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És molt difícil intentar remarcar a una persona i dir-li “no consumeixis 

drogues”, quan moltes vegades la voluntat de la persona és consumir 

drogues. És molt difícil intentar fer canviar la visió d’una persona si ella no 

vol. No crec jo que una campanya de conscienciació tingui molt d’efecte. 

(3jov-pol) 

En aquest sentit, es destaca per part dels educadors el fet que els joves els facin les 

consultes en altres espais, és a dir, quan no s’ha preparat cap activitat que es vinculi en 

aspectes de salut, els joves comenten situacions amb què es troben i és allà on es 

senten més còmodes per a comentar les coses. Crear una situació on s’ha de parlar del 

tema els cohibeix. 

Sí, sobretot les noies. Aquestes s’apropen més a nosaltres, més que res 

perquè som noies, i ens expliquen les seves relacions afectives i ens 

expressen els seus sentiments (…) potser estem aquí a l’estudi fent alguna 

activitat, i surt la conversa. Llavors, parem el que estem fent i comentem  el 

tema (els seus dubtes, els seus interessos...)(…) a partir d’estar jugant, per 

exemple, estan jugant a cartes i comencen a parlar entre ells, doncs parlem 

mentre anem jugant. És una altra manera (mentre juguem, parlem), perquè 

creiem que així tampoc li donem molta importància. (1edBx) 

Per part dels educadors es menciona l’existència de “Consulta Jove”, que rep força 

consultes, majoritàriament de noies. Consideren, de tota manera, que el servei 

d’infermera que va als Centres Educatius és poc útil perquè els joves no es senten tant 

còmodes havent de reservar una cita per anar-hi. 

Oci 

En general els joves consideren que l’oci de Mataró està concentrat a la perifèria, 

principalment a Mataró Parc (oferta de cinema), i al polígon industrial de Pla d’en Boet 

(oferta de discoteques). Valoren de forma negativa que mica en mica s’hagin anat 

perdent els locals que hi havia dins de Mataró i que l’oferta lúdica i d’oci hagi anat 

quedant en mans d’entitats privades. 

Jo també, trobo una carència que si te’n vols anar al cinema, has d’anar a 

Mataró Parc. Van treure tots els cinemes de Mataró, i per mi això... 

(..:) 
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També és el model d’oci. Allunyar l’oci del centre, amb la qual cosa 

fomentes que la gent es mogui amb el transport privat... També, fomentes 

“guetos”. Si fomentes “guetos” d’oci, és el que hem dit abans, allà passa de 

tot. 

(...) 

A Mataró Parc, només hi ha els cinemes. Tot lo demés està en el polígon. 

(3jov-pol) 

Valoren de forma positiva les activitats que organitza el municipi durant les festivitats, 

però remarquen que aquestes es realitzen de forma prioritària en la zona centre, per la 

qual cosa comenten que s’hauria d’estudiar la possibilitat de descentralitzar les festes i 

que aquestes rotessin pels diferents barris. Des de l’Ajuntament es comenta que això 

ja s’ha pensat, però que el problema és que els barris no disposen dels equipaments 

necessaris per a la organització de determinats actes. 

Jo crec que a nivell municipal, seria interessant fomentar les festes dels 

barris. I a partir d’això, portar l’oferta cultural fora del centre i del polígon. 

(3jov-pol) 

Sí que estic d’acord en què la majoria d’activitats es fan al centre. Però, tot i 

que s’està fent un esforç des de l’administració en portar coses cap als 

barris, els barris no tenen els equipament preparats per fer determinades 

activitats. (2tec-pa) 

La gran majoria de coses es realitzen al centre. Quan són festes TOT es 

porta a terme en allà. I Mataró no és el centre només, són molts barris que 

s’haurien de tenir en compte i fer activitats. Si has de baixar a veure el 

gegants, no hi vas. Els joves d’aquí del barri, potser no tenen ni idea del que 

són Les Santes de Mataró, perquè no baixen. (1edD) 

Per altra banda, valoren de forma positiva el nombre d’espais per a la pràctica de 

l’esport que hi ha al municipi, de tota manera, consideren que molts d’aquests espais 

tenen dèficits fruit de l’any de construcció que caldria corregir per a fer-los més 

accessibles. 

Tenim moltes instal·lacions d’esports, això sí. 

(...) 
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Sí, però estan bastant deficitàries. Diguem algun poliesportiu de Mataró que 

no tingui goteres? 

(...) 

Val, tu et refereixes a l’estat de les instal·lacions. Però sí que hi ha oferta. 

Tenim el Velòdrom, les pistes d’atletisme, etc. (3jov-pol) 

Aspectes generals 

A banda de les qüestions que es relacionen de forma directa amb les diferents 

dimensions que s’han descrit anteriorment, la realització de les entrevistes va 

permetre obtenir informació també sobre altres aspectes rellevants per a tenir en 

compte en la fase de disseny del nou PLJ. Aquests fan referència a: 

• La difusió i comunicació externa 

• Servei de PIDCES 

• Qualitat dels serveis que s’ofereixen 

• Disposar d’espais per a realitzar activitats 

La difusió i comunicació de les activitats 

Actualment les activitats adreçades als joves que s’organitzen al municipi es difonen en 

cascada des del Servei d’Informació de l’Oficina Jove del Maresme cap a les resta 

d’entitats que s’hi vinculen, ja sigui a través de correus electrònics o de correu intern a 

través dels quals es remeten també cartells i/o tríptics informatius. Quan els centres 

plantegen alguna activitat, fan arribar la informació de l’Oficina Jove del Maresme i 

d’allí es fa la difusió. 

Aquest model de difusió no es considera òptim per part dels diferents col·lectius, que 

en destaquen com a punts febles: 

• Algunes vegades les informacions arriben tard a alguns dels centres. 

• Els joves no sempre consulten els taulers informatius que hi ha als centres, on 

la informació s’acumula i pot col·lapsar els joves. 

• Els materials de difusió que es fan tenen molta lletra i no sempre els joves els 

llegeixen. 
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• La informació arriba bàsicament als joves que estan ja vinculats amb els espais 

joves, però no a aquells que mai hi acudeixen, doncs moltes vegades a 

informació es proporciona “cara a cara”. 

• En un espai jove es va crear un blog, però els joves tampoc el revisaven massa. 

• El PIDCES és un recurs per arribar i portar la informació als joves. De totes 

maneres, moltes vegades acaba tenint una funció de derivació cap als punts 

d’informació municipals i es resolen pocs temes in-situ. Hi ha qui valora que la 

seva principal funció és difondre el que fan altres serveis. 

• Els mailings a les diferents entitats no sempre són efectius, doncs falten eines 

per a rebotar desprès aquesta informació als seus membres. També hi ha 

problemes en els correus de contacte, que a vegades són personals i això en 

limita l’accés. 

• Els joves no disposen d’espais a la via pública on poder fer difusió de les 

activitats que faran, doncs les cartelleres que hi ha es troben en la seva majora 

tancades amb clau. 

• No hi ha un espai web que centralitzi tota l’oferta dirigida els joves. En terme 

de beques per a estudiar, es comenta que algun servei no vinculat a Joventut 

n’ofereix, però els joves el desconeixen. 

• No s’ha informat com hauria estat convenient de la integració de serveis dins 

de l’Ajuntament, per la qual cosa hi ha jove que creuen que alguns dels serveis 

han desaparegut. 

Els joves consideren que falta un major enteniment entre ells, i les entitats en les quals 

es vinculen, i l’Ajuntament per tal que la informació els arribi d’una forma més directa. 

Creuen que caldria buscar canals per a què la informació arribés de forma més directa i 

amb menys intermediaris, doncs moltes vegades els joves desvinculats de les entitats 

no reben cap tipus d’informació. 

Hi ha aspectes que es consideren positius, com el fet de que hi ha un intent i una 

voluntat d’arribar els joves, tot i que com s’ha vist els canals potser han quedat 

obsolets. Un dels serveis que sembla tenir els servei de comunicació més desenvolupat 

és el Servei d’Ocupació, que a més de les cartelleres i el mailing ha incorporat 

l’enviament massiu de SMS i disposa d’una base de dades amb més de 7.000 usuaris. 
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La difusió és molta i creiem que és suficient, però no hi arriba. El medi amb 

el qual es fa, no arriba. O potser no capta les necessitats del joves. Potser no 

és la manera d’interessar als joves. (1edA) 

Penso que hem utilitzat pràcticament, tots els mitjans. També, a la gent jove 

els enviem SMS. És una via que funciona molt bé, envies una frase molt 

curta via SMS a 400 persones, i l’impacte és immediat (tenim una bases de 

dades en la qual estan apuntades 7.000 persones, que en aquests moments 

estan actives). (2tecO) 

Els mateixos educadors i tècnics plantegen algunes propostes per a millorar la 

comunicació externa dels centres: 

Les noves tecnologies seria l’ideal. Per exemple, un facebook dels Espais 

Joves, de l’Ajuntament o del Sidral, i que tots tinguéssim la nostra 

pestanyeta. Estaria bé, perquè molts joves s’assabenten per aquí. Potser 

una altra cosa no, però el facebook el coneixen molt; de fet, molts joves 

vénen aquí a connectar-se per mirar el facebook. (1edA) 

En comptes de centralitzar un punt d’informació, podria centrar-se en cada 

barri. En els centres cívics, per exemple, que hi hagués un punt d’informació 

juvenil i que interactuem entre els centres cívics i nosaltres, amb unes hores 

establertes tant de matí com de tarda. (1edA) 

Buscar maneres més atractives, sintètiques i visuals,  en comptes de tanta 

lletra. Els hi fa mandra llegir una "parrafada". (1edD) 

Estaria bé, un blog on puguin accedir ells de manera autònoma i coneguin el 

que hi ha (potser existeix, però no ho sabem). (1edD) 

Crec que potser s’hauria d’ampliar algun altre matí i escorçar una mica el 

que és l’última hora de 20h a 21h, perquè realment venen abans. (1edE) 

utilitzant les xarxes socials (el Facebook...). Utilitzar aquestes noves 

tecnologies. Perquè es veu que és l’única manera que ells hi arriben. La 

pàgina web de l’Ajuntament està molt bé (l’apartat jove), però abans 

d’accedir-hi, el jove ja s’ha perdut. (1edE) 

Tota la part de Facebook, Twitter... encara no està ben treballada, perquè 

també està molt vinculada amb la web.  Estem treballant, però fins que no 
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tinguem el contingut de la web, les xarxes socials no es podran incorporar. 

(2tecO) 

Algunes d’aquestes propostes coincideixen amb les que fan els joves quan són 

preguntats per aquells canals que creuen podrien ser útils per a què arribés la 

informació a tothom. Entre aquests destaquen el facebook, twitter i l’ús d’altres xarxes 

socials que ofereix internet. Val a dir que també afegeixen altres estratègies com 

poden ser la creació de tríptics trimestrals amb totes les activitats que es fan al 

municipi, el creuament d’informació entre serveis (fent que qui acudeix per un 

problema concret, per exemple ocupació, trobi allí informació relativa a habitatge que 

li podria resultar d’interès). 

Jo crec que facebook és molt directe, per arribar a la gent jove és una eina 

molt directe. O el Twitter, també. (3jov-20) 

Els molts o pocs mecanismes que puguin haver-hi, potser es tracta de 

enxarxar-los. Per exemple, si la ràdio pot ser un canal,  es pot vincular amb 

el Facebook. No sé, buscar estratègies per dir “ei, estem aquí, tenim un 

espai electrònic on informem”. (3jov-20) 

Uns amics meus de Vilassar, repartien un fulletó molt “xulo”. Feien un cada 

tres mesos, i els repartien als centres juvenils, als centres cívics, instituts, als 

bars... Tothom s’ho llegia, perquè era un fulletó dissenyat amb molta gràcia, 

te’l podies emportar... Allò arribava. (3jov-gen) 

Un jove que vagi a buscar feina i vegi la informació de pisos oficials, potser li 

podria interessar. (3jov-pol) 

Jo crec que això es podria fer des dels instituts. Donar informació de que 

existeixen aquests serveis. Perquè la gent, quan creixés, sàpiga que 

existeixen. (3jov-pol) 

 

Donades totes aquestes propostes, és de destacar també que des del Servei de 

Participació no es considera el col·lectiu jove com a prioritari. Es considera que s’ha de 

fer una feina vers tota la població i no focalitzar-se en col·lectius específics. Això 

contrasta amb el que diuen alguns dels joves, que consideren que cal treballar per a 
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què els joves coneguin millor els serveis que els ofereix l’Ajuntament i el lloc on poden 

trobar informació dels mateixos. 

No, perquè no ens podem aturar a pensar en els joves. El ventall de població 

és tan ampli, que és molt difícil tenir prou recursos personals i materials per 

sectors de població. Això, segurament, hauria de ser el Servei de Joventut 

qui hauria de plantejar-se això; però estan en la mateixa situació que 

nosaltres. (2tecPa) 

Avui en dia, si volem trobar, ho busquem i ho trobem. Però clar, tampoc 

sabem nosaltres, de tot el que disposa l’Ajuntament. Si no saps que hi és, no 

ho buscaràs allà. (3jov-pol) 

Servei de PIDCES 

Per part dels educadors i els tècnics entrevistats es comenta que l’existència del 

PIDCES és una via que tenen els joves per a rebre informació sobre les diferents 

activitats, serveis i ajudes que els ofereix l’Ajuntament. De tota manera, els joves 

manifesten en la majoria de casos que no coneixen exactament quines són les funcions 

que realitza aquesta persona. En aquest sentit, proposen com a vies per a què la 

informació arribi a tothom proposar activitats vinculades directament al Currículum de 

l’Educació Secundària Obligatòria. 

S’hauria de fer una assignatura a l’ESO dels serveis que ofereix 

l’Ajuntament. 

(...) 

Jo crec que s’hauria de treballar en la base. En les persones que seran 

adultes, que estan fent l’ESO. Tothom ha de passar per allà, perquè és 

ensenyament obligatori. I són amb qui s’ha de treballar tots els temes 

(participació...) i de manera que no sigui un “tostón” (3jov-pol) 

Millora dels serveis que s’ofereixen 

El joves destaquen que quan s’ofereix un servei des de l’Ajuntament aquest ha de 

comptar amb personal especialitzat i amb la informació suficient com per a poder 

oferir quelcom més que el que ja hi ha a Internet. En un context on pràcticament la 

totalitat de la població juvenil té accés a Internet, consideren que no serveix que quan 

es desplacen a un servei per a rebre informació sobre un determinat programa de 
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mobilitat, o sobre propostes formatives, se’ls doni el mateix que ja han pogut trobar 

per la web. 

de vegades et trobes que vas a demanar a algun tècnic (no dic aquí, en 

general) i t’expliquen el que hi ha a la web. Si s’ofereix un  servei ha de ser 

de qualitat, si no ja hi ha Internet. (3jov-gen) 

També es comenta que a nivell d’Ajuntament s’haurien d’establir mecanismes per a 

interconnectar a tots els serveis, i també a les entitats existents, doncs hi ha la 

possibilitat de que entre entitats puguin oferir-se suports mutu, però no ho fan per 

falta de coneixement les unes de les altres. 

Crear un servei així d’intercanvi estaria bé. Per exemple, si jo sé que una 

entitat té un espai i a nosaltres ens pot interessar aquell espai per fer una 

activitat, doncs poder fer ús. I a la inversa. Estaria bé que existís aquesta 

connexió entre les entitats, per intercanviar, aportar, ajudar... (3jov-gen) 

Per part dels educadors es considera que quan alguna cosa no funciona s’hauria de 

veure què és el que ha anat malament i intentar millorar-ho, abans de deixar córrer la 

idea d’organitzar aquest tipus d’activitats. 

Hauríem de mirar què és el que vam fer malament i el per què no va tenir 

èxit (potser no els hi va arribar la informació, o  era una persona pública,  o 

potser no es tractaven els temes que als joves els interessaven...) per 

modificar el servei i  millorar-lo. (1edE) 

En aquesta línia, els joves majors de 20 anys també comenten que caldria que 

l’Ajuntament tingués més paciència quan organitza activitats i no esperi l’èxit 

immediat i cancel·li l’activitat quan no el té. 

El primer cop no, el segon tampoc, però després van tenir molt d’èxit. Es 

comença a córrer la veu i es comencen a produir uns canvis... Per què no 

podem fer un curs d’il·lustració o de literatura en el barri de Rocafonda? Jo 

crec que de vegades el que ens passa és  que no hi ha estratègies, ni de 

pensar en que els joves no són immediats (els joves són a mig o llarg 

termini). (3jove-gen) 

Suposo que fer difusió i insistir. Penso que els joves tenen tendència a passar 

una mica, i crec que s’ha d’insistir moltíssim, motivar-los. (2tec-tel) 
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Disposar d’espais per a realitzar activitats 

Com ja s’ha vist en altres punts, els joves consideren que cal trobar espais de trobada  

on les diferents entitats juvenils puguin reunir-se i interactuar per tal de estudiar 

possibilitats de col·laboració conjunta en l’organització d’activitats dirigides als joves. 

Per altra banda, també es destaca la necessitat de disposar d’espais adequats on poder 

organitzar les activitats que com a entitats proposen, doncs ja siguin a l’aire lliure, com 

a l’interior, sempre depenen d’altres institucions (centres cívics, per exemple) per a 

què els cedeixin l’espai. 

A Mataró falten espais , casals de joves , llocs on els joves puguin realitzar 

activitats.... Jo sempre he vist que faltava “algo”. (3jov-pol) 
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5. MATRIU DAFO 

Una diagnosi no pot obviar la necessitat de fer una matriu DAFO, a fi que es visualitzi la 

realitat existent en el territori, aquesta observació ens facilita possibles línies de treball 

en relació a les necessitats detectades. Per iniciar el disseny i posada en funcionament 

del PLJ es podran tenir en consideració els aspectes que en la següent taula s’apunten 

de manera sintètica, els quals caldria minimitzar i amplificar en funció de les prioritats 

que marqui el consistori de Mataró. 

DEBILITATS FORTALESES 
Inexistència d’un espai/equipament de ciutat de 
referència per als joves de Mataró. 

Estructura tècnica insuficient, poc consolidada i, 
parcialment, vinculada a programes. 

Xarxa d’Espais Joves poc consolidada a nivell de 
recursos, dedicacions dels professionals i oferta de 
serveis. 

PIDCES insuficientment dimensionat per a donar 
resposta a les necessitats del territori (només es 
treballa amb 7 dels 19 centres de secundària) 

Punt d’Informació Juvenil poc adaptat als estàndards de 
l’Oficina Jove de la Xarxa Nacional d’Emancipació 
Juvenil (XNEJ) 

Comunicació externa deficitària i poc adaptada a les 
noves modalitats (web municipal, xarxes socials, 
twitter, facebook, etc..) 

Relació de les entitats amb els serveis fonamentada en 
l’utilitarisme (“Satisfacció de necessitats puntuals”) per 
sobre de la participació i la cogestió de projectes i 
serveis. 

Dèficits en l’articulació d’un marc de relacions estables 
amb les entitats de lleure infantil i juvenil. 

Oferta insuficient de PQPI i cicles formatius de grau 
mig, així com insuficiència de projectes en l’àmbit de la 
Transició Escola-Treball. 

Dèficits de coordinació entre els serveis tècnics de 
joventut i el treball de les entitats. 

 

 

Existència marc organitzatiu del Servei de Família que 
afavoreix el treball transversal entre les polítiques de 
joventut, gènere, gent gran activa, salut pública i 
consum. 

Existència d’espais de coordinació estables amb les 
Direccions d’Ensenyament i de Promoció Econòmica 
(DLI, SIOP, accions per al foment de l’emprenedoria, 
projecte patis oberts, comissions de reforç escolar, Pla 
Educatiu d’entorn, etc..) 

Treball conjunt entre els equips dels serveis.  

Valoració positiva dels espais de joventut dels barris. 

Implementació de programes complementaris (“Joves 
per l’ocupació” , “Jo també”, “Projectes d’educadors en 
Medi Obert”, etc) 

Existència d’una xarxa descentralitzada de serveis al 
territori adreçada als joves. 

Implementació de programes i actuacions en medi 
obert en col·laboració amb serveis municipals i teixit 
associatiu. 

 

AMENACES OPORTUNITATS 
Alt nivell d’atur juvenil. 

Alt nivell de fracàs i abandonament del sistema 
educatiu. 

Excessiva dependència de finançament extern per al 
desenvolupament de projectes en favor de 
l’ocupabilitat dels joves. 

Recent creació de l’Oficina Jove del Maresme per al 
desenvolupament de serveis d’informació i 
assessorament juvenil en coordinació amb el Consell 
Comarcal i la Direcció General de Joventut. 

Implementació de serveis mancomunats amb altres 
municipis de la comarca (servei d’assessoria mobilitat 
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Baix % de joves emancipats en l’àmbit de l’habitatge. 

Existència de joves amb perfils de vulnerabilitat social 
vinculats a l’origen de les famílies. 

Imatge que ofereix a la població els serveis de joventut 
(burocratització). 

Expectatives sobre el servei de joventut poc 
adequades. 

Augment de peticions de suport econòmic. 

Coneixement de la cartera de Serveis per part dels 
joves. 

 

internacional). 

Creació d’un nou Consell Municipal de Joventut amb un 
increment de la representació dels agents i el 
desenvolupament de taules de treball (espais joves / 
entitats de lleure infantil i juvenil) 

Baix nivell d’envelliment de la població (lleugerament 
inferior a la mitjana de Catalunya) 

Predisposició dels serveis de joventut i dels seus 
professionals en col·laborar per a la millora de l’oferta i 
la qualitat dels serveis actuals. 
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5.1. CONCLUSIONS 

En aquest apartat, a mode de conclusions, es presenten una relació de propostes que 

es podrien tenir en consideració en el procés de disseny del nou PLJ de Mataró. Així 

mateix, a mode de consideracions finals, s’apunten aspectes de caire més general, i 

que poden afectar a tota l’organització, que cal que es prenguin en consideració en el 

procés de disseny i desenvolupament del nou PLJ. 

5.1.1. Propostes per al Disseny del PLJ 

Les propostes que a continuació es mostren parteixen dels resultats exposats en els 

apartats d’anàlisis sociodemogràfic i de l’estudi de camp realitzat. 

Habitatge 

Per a la millora de l’accés a l’habitatge per als joves es consideren les següents 

propostes: 

• Millorar els preus dels habitatges que es dirigeixen a joves. 

• Proposar avantatges fiscals a aquelles persones que lloguin els habitatges que 

tenen buits a joves, afavorint així que posin menys dificultats per a posar el 

seus pisos en lloguer. 

• Crear o afavorir la creació residències d’estudiants per afavorir que els joves 

que es desplacen a Mataró per estudiar a la Universitat tinguin un lloc on 

residir a banda del mercat immobiliari ordinari. 

• Fomentar canvis en els habitatges per a joves, creant edificis a mode de 

residències, amb espais comuns com per exemple sales d’estar, cuina, 

menjador… i espais d’ús privat com dormitori i bany. 

• Fomentar entre els joves l’habitatge compartit, doncs no sempre 

independitzar-se ha de voler dir accedir a un habitatge de forma individual, sinó 

que els primers anys pot ser amb altres joves en situacions similars. 

• Dotar als punts d’informació juvenil i  a l’oficina d’habitatge dels recursos 

transversals necessaris per poder informar, orientar i acompanyar la gent jove 

en matèria d’habitatge. 

• Millorar la gestió i el funcionament de la borsa d’habitatge de l’oficina 

d’habitatge. 
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Ocupació 

En general es valora de forma positiva tot el que es fa vinculat amb l’ocupació. De tota 

manera, alguns aspectes a tenir en compte per a millorar les activitats i serveis dirigits 

a l’ocupació dels joves es relacionen amb: 

• Incrementar el nombre de places als programes formatius que tenen un alt 

component pràctic.  

• Facilitar espais gratuïts i equipats on els joves puguin començar a muntar la 

seva empresa.  

• Millorar el suport i orientació que es dóna als joves que volen iniciar un negoci 

dins de la població (assessorament i promoció de gent jove emprenedora). 

• Mantenir el nombre de professionals implicats en aquesta tipologia de 

programes. 

• Millorar els canals de comunicació per arribar a més joves quan es proposen 

accions formatives especialitzades. Tenir el suport d’un especialista en 

comunicació. 

Educació 

A partir dels resultats de l’estudi de camp, algunes propostes per a la millora dels 

serveis educatius a Mataró anirien en les següents línies: 

En l’àmbit formal, incloent educació secundària, formació professional i universitària 

• Ampliar l’oferta formativa vinculada a activitats esportives, i puntualment 

l’oferta relacionada amb indústria cultural (arts, disseny, il·lustració, dansa, 

etc..). 

• Realitzar una detecció de necessitats formatives del municipi, que per una 

banda consideri quina és la formació que demanden les empreses, i per l’altra 

els interessos que tenen els joves. 

• Oferir més places per al curs pont a cicles superiors de formació professional, 

doncs es detecta que molts joves que volen fer-ho queden fora. 

• Enfortir les relacions entre els serveis de l’Ajuntament i la Universitat, de tal 

manera que els joves interessats en estudis universitaris poguessin trobar 
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també informació sobre beques o estudis en el mateix punt d’informació 

municipal. 

• Millorar la comunicació amb el Tecnocampus i el que aquest ofereix als joves. 

• Millorar els suports que es donen en els centres educatius, a banda de 

l’integrador social, per tal de facilitar una major atenció a les necessitats dels 

alumnes més disruptius, fent que durant els períodes d’expulsió tinguin algun 

professional o equipament de referència. 

En l’àmbit no formal 

• Incrementar el nombre de places per aquells col·lectius que no han finalitzat 

l’ESO amb èxit. 

• Flexibilitzar els requisits d’accés als programes formatius específics i singulars 

per tal que més joves puguin accedir-hi, aspecte que es podria aconseguir amb 

una oferta de places ampliada. 

En l’àmbit professionalitzador i per a l’ocupació 

• Reorientar les temàtiques de l’oferta formativa de PQPI per a fer-la més 

atractiva per a les empreses de l’entorn. 

• Fer propostes formatives concretes, que tinguin algun element motivador per 

als joves, com per exemple que al finalitzar es disposi d’una acreditació o 

certificació oficial, o que se’ls ofereixin incentius per a formar-se com per 

exemple la realització de pràctiques en empreses una vegada finalitzada la 

formació. 

• Ampliar l’oferta formativa per a joves en atur més enllà del que ofereix la 

Generalitat i altres administracions d’àmbit superior. 

• Millorar les activitats d’orientació educativa i professional, doncs es creu que 

els joves moltes vegades no es formen per desconeixement de què és allò que 

els pot facilitar l’accés a la feina que voldrien desenvolupar.  

En relació als idiomes 

• Millorar el nombre de places a l’escola oficial d’idiomes per tal de facilitar-hi 

l’accés dels joves i potenciar així que el desconeixement de la llengua no sigui 

un handicap a l’hora d’anar a l’estranger a estudiar o treballar. 
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En relació als joves que participen en entitats del municipi 

• Organitzar una oferta formativa per als joves vinculats a entitats de lleure, a 

partir de les necessitats que aquests s’autodiagnostiquen i que tenen a veure 

sobretot amb la falta de coneixements per a atendre alumnes amb necessitats 

específiques. 

Participació 

Algunes propostes per a millorar la participació dels joves en les activitats del municipi 

es concreten en: 

• Millorar la col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats del municipi a l’hora de 

decidir quines activitats s’han de fer. 

• Posar més facilitats a les entitats juvenils que desitgen organitzar activitats per 

a altres joves, essent el suport possible, a banda d’econòmicament, amb la 

cessió d’espais a la via pública. 

• Impulsar que en el Consell de Ciutat hi hagi més gent jove, potenciant així 

mateix que més que un espai per a la presentació d’informacions per part de 

l’Ajuntament es converteixi també en un espai d’interacció amb els ciutadans. 

• Seguir treballant des de dins de l’Ajuntament per tal d’aconseguir que els 

Consells de Participació, i el Consell Municipal de Joventut, es converteixin en 

veritables òrgans de participació. 

• Sol·licitar de forma oberta (a través de bústies o xarxes socials) el que la 

població prefereix en el moment d’organitzar activitats lúdiques (concerts, 

festes, exposicions,...). 

• Crear un espai a l’Ajuntament que sigui només per a joves, evitant així la 

fiscalització de les activitats que volen organitzar per part dels Centres Cívics, o 

altres serveis que els han de facilitar els espais. 

• Fer més simple la burocràcia que cal que emplenin els joves quan volen fer 

propostes d’activitats per al municipi. 

• Establir des de l’Ajuntament convenis amb entitats asseguradores, i altres que 

puguin donar suport a les entitats, de tal manera que quan s’organitzen actes 
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els serveis que es presten tinguin un cost més assequible, o pugui ser 

subvencionat en part per l’Ajuntament. 

• Realitzar estadístiques sobre associacionisme juvenil, a més de saber el nombre 

d’entitats, saber quants joves estan inscrits a cadascuna d’elles. 

• Establir mecanismes per a què els joves no associats a les entitats puguin 

participar de la vida del municipi i la seva veu sigui tinguda en compte. 

• Proposar mecanismes de participació juvenil que incorporin també recursos 

informàtics, per obrir l’espectre de participació més enllà de les activitats 

organitzades de forma presencial. 

• Aproximar el llenguatge als joves, fent servir vocabulari que els resulti familiar i 

evitar els formalismes de l’Administració. 

• Vetllar perquè les propostes que els joves fan en el marc del Consell Municipal 

de Joventut arribin als polítics i puguin establir-se línies d’actuació d’acord amb 

les demandes reals. 

Mobilitat  

Segons els resultats analitzats, la millora de la mobilitat hauria de considerar: 

A nivell local 

• Obrir línies d’autobús nocturnes per accedir al polígon on es concentra la major 

part de l’oci nocturn de la ciutat. 

• Millorar la comunicació entre els barris i el centre, o posar més facilitats per a 

què els joves puguin fer ús del transport urbà. 

• Millorar les connexions de la ciutat amb els principals centres universitaris de 

les rodalies (Barcelona, Girona, Bellaterra) per tal de facilitar la mobilitat dels 

estudiants. 

A nivell internacional 

• Proposar espais en els que persones que han marxat expliquin les seves 

vivències per tal de fer-les més accessibles als joves, com a activitat de 

sensibilització. 
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• Oferir des dels Espais Joves informació sobre com poder sortir a l’estranger per 

a estudiar o buscar feina, de forma complementària a les activitats ja fetes des 

de les universitats. 

• Millorar les connexions amb altres administracions (Consell Comarcal, 

Generalitat, Diputació...) per tal d’oferir més oportunitat (beques, suports 

administratius, etc..) per a què els joves puguin anar a l’estranger a estudiar, 

aprendre l’idioma o treballar. 

Salut 

Per a poder millorar la promoció de la salut s’assenyalen les següents propostes: 

• Incrementar la difusió dels serveis d’orientació sanitària que es fan des de 

l’Ajuntament, doncs els joves reben informació sobre les activitats puntuals, 

però desconeixen quins serveis els ofereix l’Ajuntament. 

• Organitzar activitats de promoció de la salut que no siguin merament 

informatives, sinó que permetin la implicació dels joves i la possibilitat de que 

la seva actitud en relació a aquests aspectes canviï, doncs informació creuen 

que ja en tenen. 

• Realitzar les activitats en el marc d’altres propostes que es duguin a terme des 

dels espais joves o l’Ajuntament, doncs els joves no acostumen a acudir de 

forma directa a activitats que s’enfoquin a salut. 

• Potenciar que siguin els professionals que tenen un contacte més directe amb 

els joves els que puguin atendre consultes relacionades amb sexualitat i salut, 

doncs són amb qui els joves estableixen més confiança i amb qui es senten 

còmodes per parlar d’aquests temes. 

Oci 

Algunes propostes que es plantegen per a la millora de l’oci es vinculen amb: 

• Afavorir que el centre de Mataró es revitalitzi amb locals que ofereixin 

activitats diferents a les típiques discoteques de música techno, que ja es 

troben a l’exterior. 

• Millorar les facilitats d’accés al centre de la ciutat per part de la gent dels barris, 

generant també sentiment de ciutat, sense oblidar el sentiment de barri. 
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• Millorar les infraestructures per a la pràctica de l’esport per a fer-les més 

atractives als joves. 

 

5.1.2. Consideracions finals 

En general les valoracions que fan els diferents agents que han participat en l’estudi 

sobre les accions que es porten a terme des de l’Ajuntament han estat positives, 

valorant les iniciatives que es porten a terme i la voluntat d’arribar a les necessitats 

dels joves. De tota manera, es detecta la necessitat de millorar la coordinació a l’hora 

de plantejar activitats  i la comunicació entre els diferents serveis. Cal emfatitzar la 

comunicació per tal d’evitar duplicitat d’esforços, buscar solucions conjuntes a 

problemes comuns i col·laborar en l’atenció als joves. Tot i que l’atenció es fa per 

barris, i es busca la proximitat amb la població, és important que els Espais Joves 

treballin en xarxa i en coordinació amb la resta dels  serveis del municipi.  

No hi ha activitats que aglutinin veritablement a joves de diferents barris o perfils 

socials, per aquest motiu cal treballar per a oferir propostes d’oci o culturals que 

contribueixin a la millora de les relacions entre aquests joves. 

És necessari posar facilitats en l’organització d’activitats per part dels joves. Els joves 

manifesten que no senten que tingui prou suport per part de l’Ajuntament quan 

preparen actes de tipus lúdic, cultural o esportiu en el municipi. Les burocràcies 

pròpies de qualsevol Administració els resulten massa feixugues i això els fa optar per 

l’opció de no demanar permisos, o de no fer les activitats. Cal establir mecanismes per 

a facilitar la burocràcia i com a municipi aprofitar les activitats organitzades pels joves 

per a difondre missatges que siguin d’interès comú (promoció de la salut, activitats de 

participació, etc…) 

S’ha de donar més visibilitat a les activitats i serveis que s’ofereixen des del municipi. 

Especialment s’ha de difondre tot el que té a veure amb Instituts i Organismes 

Autònoms que s’han integrat a l’Ajuntament i que molts joves creuen que han deixat 

d’existir. També cal col·laborar en la difusió dels actes que preparen els mateixos joves 

i donar-los suport en tot el que sigui necessari, sempre que entre les seves finalitats hi 

hagi el bé a tota la comunitat. 
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Cal millorar els canals de comunicació externa, i evitar sobre costos per la feina feta en 

paral·lel per part de diferents serveis. Es fa necessari establir vies de comunicació amb 

els joves. , Crear canals dirigits directament als joves, com un facebook general que 

condueixi a vincles específics de la web, o la creació de fulletons on hi aparegui 

resumida tota la informació dels serveis, i no fulletons individualitzats per servei o 

activitat. 

El disseny del PLJ a Mataró ha de comptar amb la participació dels joves. Serà necessari 

potenciar totes les vies possibles de participació, garantint que la seva veu sigui presa 

en consideració, ja sigui a partir de trobades presencials o mitjançant l’ús de les 

tecnologies. Cal que des de l’Ajuntament es posin tots els mitjans per a què la fase de 

disseny compti amb la col·laboració dels joves. 

La remodelació del Consell Municipal de Joventut ha de ser una oportunitat per a 

aproximar-se als joves novament, per a fer-los partícips d’allò que els afecta, i per 

aproximar a l’Administració i els polítics, a les necessitats dels que el dia de demà han 

de sostenir el municipi. Són uns moments difícils, però els joves són el futur de Mataró, 

el futur de tots, i cal establir tots els mecanismes possibles per a donar-los oportunitats 

de desenvolupament personal, social i professional. 



 69 

6. DISSENY DEL PLA JOVE DE MATARÓ 2013-2016 

 

El Pla Jove de Mataró 2013-2016 és un document que defineix i estructura totes les 

actuacions dirigides a la població jove de Mataró en qualsevol dels àmbits del seu 

interès atenent a les seves necessitats. La seva vigència s’estén des de la seva 

aprovació fins el 31 de desembre de 2016. 

 

El Pla Jove de Mataró 2013-2016 s’estructura en funció dels reptes que proposa el Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya 2020: 

 

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut. 

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut. 

Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de la joventut. 

Repte 4. Promoure la vida saludable en la joventut. 

Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en 

allò col·lectiu. 

Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l’oferta 

cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors. 

Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 

territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva. 

 

Malgrat aquesta estructura, els diferents reptes es troben interconnectats, donat que 

les necessitats i problemàtiques de les persones joves són multicasuals interactuant 

diversos aspectes alhora. 

 

El document que es presenta a continuació recull els objectius establerts per a 

cadascun dels reptes, les actuacions, el calendari d’execució, els serveis que intervenen 

en cada actuació i els indicadors que permetran el seguiment i l’avaluació. Algunes de 

les actuacions poden respondre a més d’un repte, però per evitar duplicitats es 

nomenaran únicament al repte principal.  

 



 70 

La despesa derivada del desenvolupament de les actuacions que conformen el Pla Jove 

de Mataró 2013-2016 vénen o vindran finançades pel pressupost corrent que aprovi 

anualment l’organització o bé per recursos oferts per la resta d’administracions 

competents en la matèria.  

 

Definits i desenvolupats els reptes, les actuacions i el calendari, es planteja com es farà 

la implementació del Pla Jove de Mataró 2013-2016 tenint en compte els principis 

rectors del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020: participació, transformació, 

integralitat i qualitat.  

 

En relació al seguiment i avaluació del Pla, el Consell Municipal de Joventut serà 

l’òrgan que vetllarà per aquest compliment i per l’avaluació continuada del Pla amb el 

suport dels tècnics del Servei de Família – Secció de Joventut, Dona i Gent Gran Activa. 

També una comissió de tècnics municipals farà el seguiment del Pla amb la definició de 

reunions periòdiques a on es podran debatre els resultats dels indicadors de cada 

actuació. Aquesta comissió redactarà anualment un informe sobre el Pla que ha de 

permetre la incorporació de canvis i modificació de les actuacions amb l’objectiu 

d’adaptar el Pla a les necessitats i demandes dels joves i a la conjuntura 

socioeconòmica de la ciutat. 
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REPTE 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut 

Objectius Estratègics: 
OE1.1 Reduir l’efecte de les desigualtats socials i territorials i la seva reproducció dins del sistema educatiu. 
OE1.2 Desenvolupar una oferta formativa de qualitat en tots els nivells del sistema educatiu. 
OE1.3 Impulsar l’aprenentatge de competències instrumentals i habilitats dels i les joves i el rol de tots els agents implicats en el procés i l’èxit 
educatiu. 
OE1.4. Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu procés educatiu, a fi d’afavorir la realització del seu projecte de vida i la seva 
autonomia personal. 

Objectius Operatius: 
OO1.1.1 Facilitar l’accés, la permanència en el sistema educatiu i la finalització dels estudis dels i les joves, per minimitzar el fracàs escolar i 
l’abandonament prematur en tots els nivells educatius. 
OO1.1.2 Crear espais de qualificació professional flexibles per a aquelles persones joves que han abandonat els estudis en edats primerenques o amb 
baixos nivells formatius – Promoció dels programes de qualificació professional. 
OO1.1.3 Combatre els biaixos sexistes i/o androcèntrics presents tant en l’educació formal com en la no formal, amb especial atenció a l’ús del 
llenguatge sexista, les relacions desiguals i subordinades pels rols de gènere i les especialitzacions que es deriven de la reproducció de la divisió sexual 
del treball. 
OO1.2.1 Millorar les condicions de les pràctiques professionals com a canal per a la millora de les habilitats professionals dels i les joves. 
OO1.2.2 Estendre l’ús dels programes d’intercanvi i mobilitat internacional al llarg de la trajectòria educativa dels i les joves com a experiències que 
milloren la qualitat de la formació de la persona. 
OO1.2.3 Desenvolupar noves formacions o titulacions per avançar cap a una societat del coneixement i un nou model productiu. 
OO1.3.1 Promoure la interrelació, la coordinació i el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents coresponsables de la formació integral de les 
persones. 
OO1.3.2 Treballar les competències instrumentals i habilitats dels i les joves tot desenvolupament acciona formatives en diversos formats i amb la 
implicació dels diversos agents (associacionisme educatiu i esportiu, grups d’iguals, comunitat i entorn, famílies, etc.). 
OO1.3.3 Augmentar els coneixements de català entre la població jove garantint el suport per desenvolupar les competències lingüístiques 
imprescindibles, especialment entre la població juvenil nouvinguda i/o aquella que s’incorpora al sistema educatiu sense coneixement previ de la 
llengua catalana. 
OO1.3.4 Fomentar les metodologies que promoguin el compromís cívic i incrementin el capital social i associatiu, com l’ApS, entre d’altres. 
OO1.4.1 Garantir a tot l’alumnat l’assessorament i l’orientació acadèmica i professional per facilitar la presa de decisions i la planificació del propi 
itinerari formatiu. 
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Calendari Actuacions Indicadors Actors 

Any d’inici Durada 

OO1.1.1 Facilitar l’accés, la permanència en el sistema educatiu i la finalització dels estudis dels i les joves, per minimitzar el fracàs escolar i 
l’abandonament prematur en tots els nivells educatius. 

Comissió d’absentisme Núm. de casos Direcció d’Ensenyament 
Benestar Social 
Departament 
d’Ensenyament 
Generalitat 
 

2013 Periòdica/anual 

OO1.1.2 Crear espais de qualificació professional flexibles per a aquelles persones joves que han abandonat els estudis en edats primerenques o amb 
baixos nivells formatius – Promoció dels programes de qualificació professional. 

Programes de Qualificació Professionals Inicial Núm. d’alumnes matriculats a un 
PQPI que han aconseguit acreditar 
l’ESO per sexe 

Direcció d’Ensenyament 
Servei d’Ocupació 
de la Generalitat 
 

2013 Periòdica/anual 

OO1.1.3 Combatre els biaixos sexistes i/o androcèntrics presents tant en l’educació formal com en la no formal, amb especial atenció a l’ús del 
llenguatge sexista, les relacions desiguals i subordinades pels rols de gènere i les especialitzacions que es deriven de la reproducció de la divisió sexual 
del treball. 

Tallers de prevenció de la violència masclista Núm. de persones joves participants 
per sexe 
Núm. d’activitats 
Núm. de centres escolars participants 

Servei de Família 
Direcció d’Ensenyament 
 
 

2013 Periòdica/anual 

Formació sobre igualtat i prevenció de 
violència masclista als centres d’ensenyament 
secundari i a professional de l’àmbit de la 
joventut 

Núm. d’actuacions formatives 
Núm. de professionals participants 
per sexe 
Núm. de centres escolars participants 

Servei de Família 
 

2014 Periòdica/anual 

OO1.2.1 Millorar les condicions de les pràctiques professionals com a canal per a la millora de les habilitats professionals dels i les joves. 

Convenis entre les universitats i l’Ajuntament 
de Mataró per a facilitar pràctiques d’estudi 

Núm. de convenis signats Recursos humans 
Direcció d’Ensenyament 

2014 Puntual 
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OO1.2.2 Estendre l’ús dels programes d’intercanvi i mobilitat internacional al llarg de la trajectòria educativa dels i les joves com a experiències que 
milloren la qualitat de la formació de la persona. 

Assessoria de Mobilitat Internacional Jove de 
l’Oficina Jove del Maresme –  Atenció 
individual 

Núm. d’assessoraments individuals 
Núm. de persones joves usuàries de 
l’assessoria per edat, sexe i municipi 

Servei de Família 
Consell Comarcal del 
Maresme 

2013 Periòdica/anual 

Assessoria de Mobilitat Internacional Jove de 
l’Oficina Jove del Maresme – Atenció grupal 

Núm. d’entitats usuàries d’aquest 
servei 
Núm. d’intercanvis realitzats 

Servei de Família 
Consell Comarcal del 
Maresme 

2013 Periòdica/anual 

Tallers de mobilitat internacional per a 
persones joves – Assessoria de Mobilitat 
Internacional Jove de l’Oficina Jove del 
Maresme 

Núm. de tallers realitzats 
Núm. de persones joves participants 
per sexe, edat i municipi 

Servei de Família 
Consell Comarcal del 
Maresme 

2013 Periòdica/anual 

Càpsules sobre mobilitat internacional per a 
professionals que treballen amb col·lectius 
juvenils – Assessoria de Mobilitat 
Internacional Jove de l’Oficina Jove del 
Maresme 

Núm. de càpsules realitzades 
Núm. de professionals que hi 
participen, per àmbit i municipi 

Servei de Família 
Consell Comarcal del 
Maresme 

2013 Periòdica/anual 

OO1.2.3 Desenvolupar noves formacions o titulacions per avançar cap a una societat del coneixement i un nou model productiu. 

Escola de música Núm. de cursos ofertats 
Núm. de persones joves participants 
per sexe 

Direcció d’Ensenyament 2013 Periòdica/anual 

OO1.3.1 Promoure la interrelació, la coordinació i el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents coresponsables de la formació integral de les 
persones (centres educatius, comunitat, família, els mateixos joves, teixit social, econòmic i comunitari, grup d’iguals, TIC, mitjans de comunicació, 
etc.). 

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

Núm. d’actuacions desplegades per 
curs escolar 

Direcció d’Ensenyament 
Departament 
d’Ensenyament 
Generalitat 

2013 Periòdica/anual 

Projecte d’informació i Dinamització als 
Centres d’Ensenyament Secundari als centres 

Núm. de centres escolars concertats 
Núm. de persones joves ateses per 

Servei de Família 
Direcció d’Ensenyament 

2015 Periòdica/anual 
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concertats amb majors de 16 anys 
 
 

sexe 
Núm. de consultes 
Núm. d’activitats 

Diputació de Barcelona 

Servei d’Informació Juvenil de l’Oficina Jove 
del Maresme – Difusió d’activitats i/o recursos 
d’interès per als Centre d’Ensenyament 
Secundari 

Difusió d’activitats i/o recursos Servei de Família 2013 Puntual 

OO1.3.2 Treballar les competències instrumentals i habilitats dels i les joves tot desenvolupament acciona formatives en diversos formats i amb la 
implicació dels diversos agents (associacionisme educatiu i esportiu, grups d’iguals, comunitat i entorn, famílies, etc.). 

Cursos de formació en el lleure infantil i 
juvenil (monitor/a de lleure, director/a de 
lleure, premonitors/es, etc.) 

Núm. de cursos realitzats 
Núm. de persones joves participants 
per sexe i municipi 

Servei de Família 
Direcció d’Ensenyament 

2013 Periòdica/anual 

Cursos de formació esportiva - arbitratge Núm. de cursos realitzats 
Núm. de persones joves participants 
per sexe 

Direcció d’Esports 
Consell Esportiu del 
Maresme 
Federacions esportives 

2013 Periòdica/anual 

Cursos de dinamització d’activitats esportives Núm. de cursos realitzats 
Núm. de persones joves participants 
per sexe 

Servei de Família 
Direcció d’Esports 
Direcció d’Ensenyament 

2014 Periòdica/anual 

Centre de Formació Tres Roques – Promoció 
de la formació en el lleure i en noves 
tecnologies per a persones joves (monogràfics, 
cursos d’especialització, etc.) 

Núm. d’accions formatives ofertades 
Núm. de persones joves participants 
per sexe 

Direcció d’Ensenyament 
Servei de Família 

2014 Periòdica/anual 

OO1.3.3 Augmentar els coneixements de català entre la població jove garantint el suport per desenvolupar les competències lingüístiques 
imprescindibles, especialment entre la població juvenil nouvinguda i/o aquella que s’incorpora al sistema educatiu sense coneixement previ de la 
llengua catalana. 

Oferta de tallers intensius de llengua catalana Núm. de tallers ofertats per curs 
escolar 
Núm. de persones participants per 
edat i sexe 

Direcció d’Ensenyament 
Departament 
d’Ensenyament 
Generalitat 

2013 Periòdica/anual 
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Programació de casals lingüístics Núm. de persones participants per 
edat i sexe 
Assoliment de nivell bàsic en llengua 
catalana 

Direcció d’Ensenyament 
Departament 
d’Ensenyament 
Generalitat 

2013 Periòdica/anual 

OO1.3.4 Fomentar les metodologies que promoguin el compromís cívic i incrementin el capital social i associatiu, com l’ApS, entre d’altres. 

Catàleg de Projectes d’Aprenentatge – Servei 
 

Núm. d’alumnes participants per edat 
i sexe 
Núm. de projectes 

Direcció d’Ensenyament 
Centres Educatius de 
primària i secundària 

2013 Periòdica/anual 

OO1.4.1 Garantir a tot l’alumnat l’assessorament i l’orientació acadèmica i professional per facilitar la presa de decisions i la planificació del propi 
itinerari formatiu. 

Setmana de la Informació i l’Orientació 
Professional 

Núm. d’activitats adreçades a 
persones joves 
Núm. d’activitats adreçades a 
professionals i famílies 
Núm. de persones joves participants 
per activitat 
Núm. de professionals participants  
Núm. de famílies participants 

Direcció de Promoció 
Econòmica 
Direcció d’Ensenyament 
Servei de Família 
Tecnocampus  

2013 Periòdica/anual 

Servei d’Informació Juvenil de l’Oficina Jove 
del Maresme – Formació  

Núm. de consultes rebudes 
Núm. de consultes derivades 
Núm. de persones joves ateses per 
municipi i sexe 

Servei de Família 
Consell Comarcal del 
Maresme 
Direcció General de 
Joventut de la 
Generalitat 

2013 Anual 
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REPTE 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut 

Objectius Estratègics: 
OE2.1 Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves oportunitats d’accés al treball i la realització del propi projecte 
professional en igualtat d’oportunitats. 
OE2.2 Promoure la millora de les condicions de treball de les persones joves, introduint la perspectiva del jovent en el mercat de treball. 
OE2.3 Impulsar l’aparició i la continuïtat de projectes d’emprenedoria jove i treball autònom com a mecanismes per millorar les oportunitats 
d’ocupació i desenvolupament professional de les persones joves. 
OE2.4 Avançar cap a un model productiu basar en la igualtat d’oportunitats. 
 

Objectius Operatius: 
OO2.1.1 Desplegar mecanismes de formació i d’inserció laborals per a joves, tenint en compte els diferents perfils formatius en el moment que fan la 
cerca de treball. 
OO2.1.2 Promoure la formació contínua com a eina per a la millora professional i laboral de les persones joves. 
OO2.1.3 Impulsar una oferta formativa dinàmica i capaç de donar resposta a les necessitats socials i de l’entorn, establint vincles entre l’esfera 
formativa i la laboral. 
OO2.1.4 Crear mecanismes específics d’assessorament individualitzat per a la inserció laboral de les persones joves i d’accés a la informació sobre el 
funcionament del mercat de treball, atenent a la diversitat del col·lectiu juvenil. 
OO2.1.5 Informar, orientar i assessorar a les persones joves sobre el món laboral i les sortides professionals. 
OO2.1.6 Facilitar la relació entre l’oferta i la demanda laboral. 
OO2.2.1 Formar, informar i sensibilitzar la població juvenil en el funcionament del mercat laboral i els drets laborals durant les diverses etapes 
formatives i els processos de transició escola-treball. 
OO2.3.1 Fomentar l’esperit emprenedor entre les persones joves com una oportunitat de desenvolupament professional, en les diferents etapes 
educatives, especialment a l’educació postobligatòria i superior. 
OO2.3.2 Potenciar aquells projectes d’emprenedoria juvenil i treball autònom que suposin un avenç en la implantació de nous models productius i 
d’organització empresarial de caràcter innovador i inclusiu. 
OO2.4.1 Fomentar el desenvolupament d’experiències i models empresarials que incorporin la perspectiva inclusiva en el marc de les relacions 
laborals i els models productius per avançar cap a la igualtat d’oportunitats i la integració en el mercat laboral. 
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Calendari Actuacions Indicadors Actors 

Any d’inici Durada 

OO2.1.1 Desplegar mecanismes de formació i d’inserció laborals per a joves, tenint en compte els diferents perfils formatius en el moment que fan la 
cerca de treball. 

Ocupació Jove (Centre Cívic Cabot i Barba) Núm. de consultes rebudes 
Núm. d’entrevistes 
Núm. de persones joves ateses per 
sexe 

Direcció de Promoció 
Econòmica 

2013 Anual 

OO2.1.2 Promoure la formació contínua com a eina per a la millora professional i laboral de les persones joves. 

Formació ocupacional i contínua per a 
persones joves 

Núm. de cursos ofertats 
Núm. de persones joves participants 
per sexe 

Direcció de Promoció 
Econòmica 

2013 Anual 

OO2.1.3 Impulsar una oferta formativa dinàmica i capaç de donar resposta a les necessitats socials i de l’entorn, establint vincles entre l’esfera 
formativa i la laboral. 

Descentralització de les accions formatives 
d’Ocupació Jove 

Cursos ofertats en altres equipaments 
municipals 

Direcció de Promoció 
Econòmica 

2013 Puntual 

OO2.1.4 Crear mecanismes específics d’assessorament individualitzat per a la inserció laboral de les persones joves i d’accés a la informació sobre el 
funcionament del mercat de treball, atenent a la diversitat del col·lectiu juvenil. 

Projecte Aprèn i Treballa Núm. per persones joves participants 
per sexe 
Núm. d’accions/serveis 

Servei de Família 
Servei de Projectes 
Transversals, Participació 
i Ciutadania 
Salesians Sant Jordi 

2013 Periòdica/anual 

DLI Dispositiu Laboral d’Inserció per a joves de 
16-18 anys 

Núm. de persones joves participants 
per sexe 
Núm. d’accions 

Direcció de Promoció 
Econòmica 
Direcció d’Ensenyament 
Servei de Família 
Benestar Social 
Servei de Projectes 
Transversals, Participació 

2013 Anual 
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i Ciutadania  
Escoles d’adults 
Creu Roja 
Càritas Sant Pau 
Salesians Sant Jordi 
Centre de Formació i 
Prevenció 
 

Projecte Educadors/es de carrer Núm. de persones joves participants 
per sexe 
Núm. d’accions 

Servei de Família 
Servei de Projectes 
Transversals, Participació 
i Ciutadania  
 

2013 Anual 

OO2.1.5 Informar, orientar i assessorar a les persones joves sobre el món laboral i les sortides professionals. 

Servei d’Informació Juvenil de l’Oficina Jove 
del Maresme – Informació sobre l’habilitació 
de competències professionals 

Núm. de consultes rebudes Servei de Família 
Direcció de Promoció 
Econòmica 

2013 Puntual 

Servei d’Informació Juvenil de l’Oficina Jove 
del Maresme – Ocupació 

Núm. de consultes rebudes 
Núm. de consultes derivades 
Núm. de persones joves ateses per 
municipi i sexe 

Servei de Família 
Consell Comarcal del 
Maresme 
Direcció General de 
Joventut de la 
Generalitat 
 

2013 Anual 

OO2.1.6 Facilitar la relació entre l’oferta i la demanda laboral. 

Borsa de Treball de Direcció de Promoció 
Econòmica 

Núm. de persones joves que fan ús 
d’aquest servei  
Núm. d’ofertes que arriben al servei 

Direcció de Promoció 
Econòmica 
 

2013 Anual 

Club de Feina  Núm. de persones joves que fan ús 
d’aquest servei  

Direcció de Promoció 
Econòmica 

2013 Anual 
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OO2.2.1 Formar, informar i sensibilitzar la població juvenil en el funcionament del mercat laboral i els drets laborals durant les diverses etapes 
formatives i els processos de transició escola-treball. 

Programa “Anem per feina” (càpsules 
formatives i informatives) 

Núm. de càpsules ofertades 
Núm. de persones joves participants 
per sexe 

Direcció de Promoció 
Econòmica 

2013 Periòdica/anual 

Programa de suport a la transició Escola-
Treball 

Núm. d’activitats 
Núm. d’alumnes participants per sexe 
Núm. de professorat participant 

Direcció de Promoció 
Econòmica 

2013 Anual 

OO2.3.1 Fomentar l’esperit emprenedor entre les persones joves com una oportunitat de desenvolupament professional, en les diferents etapes 
educatives, especialment a l’educació postobligatòria i superior. 

Emprenedoria als centres d’ensenyament 
secundari 

Núm. d’accions realitzades per curs Tecnocampus 2013 Periòdica/anual 

Sessions d’autoocupació i creació d’empreses 
amb estudiants de batxillerat i cicles formatius 

Núm. d’accions realitzades Tecnocampus 2013 Periòdica/anual 

OO2.3.2 Potenciar aquells projectes d’emprenedoria juvenil i treball autònom que suposin un avenç en la implantació de nous models productius i 
d’organització empresarial de caràcter innovador i inclusiu. 

Cub – Preincubadora de Talent Núm. de consultes rebudes Tecnocampus 2013 Periòdica/anual 

Projecte La Incubadora Núm. de projectes assessorats 
Núm. d’iniciatives creades 

Tecnocampus 2013 Periòdica/anual 

OO2.4.1 Fomentar el desenvolupament d’experiències i models empresarials que incorporin la perspectiva inclusiva en el marc de les relacions 
laborals i els models productius per avançar cap a la igualtat d’oportunitats i la integració en el mercat laboral. 

Projectes Singulars amb els centres 
d’ensenyament secundari 

Núm. de persones joves participants 
per sexe 
Núm. d’empreses col·laboradores 

Direcció de Promoció 
Econòmica 
Direcció d’Ensenyament 
Benestar Social 

2013 Periòdica/anual 

Inserció laboral de joves en risc d’exclusió 
social (Jo també i Joves per a l’ocupació) 

Núm. de persones joves participants 
per sexe 
Núm. de cursos 
Núm. d’accions 
Núm. d’empreses col·laboradores 

Direcció de Promoció 
Econòmica 
Direcció d’Ensenyament 
Benestar Social 

2013 Periòdica/anual 
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Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de la joventut 

Objectius Estratègics: 
OE3.1 Facilitar el procés d’emancipació domiciliària augmentant les oportunitats per a l’accés de les persones joves a l’habitatge. 
OE3.2 Fomentar el models de lloguer com a modalitat de tinença més flexible i amb més capacitat d’adaptació a les necessitats juvenils. 
OE3.3 Impulsar el desenvolupament de nous models d’accés i tinença d’habitatge, mitjançant la col·laboració pública i privada, tenint en compte 
les diferents tipologies de joves i les seves necessitats. 

Objectius Operatius: 
OO3.1.1 Desenvolupar mesures específiques per a la població jove que s’adeqüin a les seves necessitats per pagar les despeses vinculades a l’accés a 
l’habitatge. 
OO3.2.1 Donar suport per a l’accés a l’habitatge de lloguer a les persones joves a través de mesures específiques. 
OO3.2.2  Afavorir l’activació d’habitatges desocupats per augmentar el parc de lloguer social mitjançant el suport als propietaris. 
OO3.3.1 Donar suport a nous models residencials que afavoreixin l’emancipació i l’accés a l’habitatge dels i les joves. 

Calendari Actuacions Indicadors Actors 

Any d’inici Durada 

OO3.1.1 Desenvolupar mesures específiques per a la població jove que s’adeqüin a les seves necessitats per pagar les despeses vinculades a l’accés a 
l’habitatge. 

Ajuts per al lloguer Núm. d’ajuts tramitats per any Prohabitatge Mataró 2013 Anual 

Tramitació de la Renda Bàsica d’Emancipació Núm. d’ajuts per a l’emancipació 
tramitats per any 

Prohabitatge Mataró 2013 Anual 

OO3.2.1 Donar suport per a l’accés a l’habitatge de lloguer a les persones joves a través de mesures específiques. 

Borsa d’Habitatge Jove Núm. de persones joves que fan ús 
del servei 
Núm. de pisos de lloguer gestionats 
per la Borsa Jove d’Habitatge per any 

Prohabitatge Mataró 2013 Anual 

OO3.2.2  Afavorir l’activació d’habitatges desocupats per augmentar el parc de lloguer social mitjançant el suport als propietaris. 

Habitatges buits Núm. de pisos que s’incorporen a la 
Borsa Jove d’Habitatge per any 

Prohabitatge Mataró 2013 Anual 

OO3.3.1 Donar suport a nous models residencials que afavoreixin l’emancipació i l’accés a l’habitatge dels i les joves. 

Residència d’estudiants Realització d’un estudi sobre la 
necessitat de tenir una residència 

Prohabitatge Mataró 
Servei de Família 

2013 De mandat 
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d’estudiants a la ciutat 

Borsa de lloguer per a compartir pis en el marc 
de l’Oficina Jove del Maresme - Habitatge 

Creació d’una borsa de lloguer per 
compartir pis 

Servei de Família 2014 Anual 

Projecte de Masoveria Jove Definició del projecte i estudi de la 
seva viabilitat 

Prohabitatge Mataró 
Servei de Família 

2014 De Mandat 

Servei d’Informació Juvenil de l’Oficina Jove 
del Maresme - Habitatge 

Núm. de consultes rebudes sobre 
habitatge 
Difusió dels serveis de la  Borsa 
d’Habitatge Jove 

Servei de Família 
Consell Comarcal del 
Maresme 
Direcció General de 
Joventut de la 
Generalitat 

2013 Anual 
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REPTE 4. Promoure la vida saludable en la joventut 

Objectius Estratègics: 
OE4.1 Augmentar l’adquisió de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a la promoció de la salut de les persones joves. 
OE4.2 Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten les persones joves: salut física i sexual, laboral, social, 
alimentària, etc. 
OE4.3  Potenciar el coneixement, la valoració i el bon ús dels programes i serveis de salut entre les persones joves. 

Objectius Operatius: 
OO4.1.1 Donar a conèixer i sensibilitzar les persones joves sobre els hàbits i les conductes saludables amb llenguatges, canals i agents propers a elles. 
OO4.1.2 Promoure l’exercici físic i la pràctica de l’esport com a elements essencials per al manteniment d’una vida saludable, cercant estratègies per 
atendre les diferents maneres d’aproximar-se a l’esport dins de la diversitat del col·lectiu juvenil. 
OO4.2.1 Oferir formació i recursos sobre la prevenció de conductes de risc als professionals que treballen en serveis i programes adreçats a joves. 
OO4.2.2 Detectar l’aparició de nous fenòmens, patologies i/o comportaments que impliquin un risc per a salut de les persones joves. 
OO4.3.1 Donar a conèixer els programes de salut adreçats a joves utilitzant els llenguatges, espais i canals juvenils per augmentar el seu coneixement 
i ús entre la població juvenil. 

Calendari Actuacions Indicadors Actors 

Any d’inici Durada 

OO4.1.1 Donar a conèixer i sensibilitzar les persones joves sobre els hàbits i les conductes saludables amb llenguatges, canals i agents propers a elles. 

Programa no et quedis amb cap dubte! Núm. de targeters distribuïts Servei de Família 
PASSIR 
Centres d’Ensenyament 
Secundari 

2013 Anual 

Programa coneix, respecta, estima Percentatge de centres d’ESO 
participants 
Percentatge d’alumnat per hi 
participa 

Servei de Família 
Centres d’Ensenyament 
Secundari 

2013 Periòdica/anual 

Programa dRogues! Què? Percentatge de participants en 
activitats preventives a l’ESO 

Servei de Família 2013 Periòdica/anual 

Bons hàbits alimentaris Percentatge de centres 
d’ensenyament secundari que 
realitzen activitats de promoció 

Servei de Família 
Centres d’Ensenyament 
Secundari 

2013 Periòdica/anual 
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d’hàbits saludables 
Percentatge d’alumnat per hi 
participa 

Departament de Salut de 
la Generalitat 
 

Formació d’iguals  Núm. de persones joves participants 
de la formació per sexe 

Servei de Família 
 

 Puntual 

OO4.1.2 Promoure l’exercici físic i la pràctica de l’esport com a elements essencials per al manteniment d’una vida saludable, cercant estratègies per 
atendre les diferents maneres d’aproximar-se a l’esport dins de la diversitat del col·lectiu juvenil. 

Tornejos esportius no formals Núm. de tornejos 
Núm. de persones joves participants 
per sexe 

Servei de Família 
Direcció d’Esports 

2013 Periòdica/anual 

Jocs Escolars Núm. de centres d’ensenyament 
secundari 

Direcció d’Esports 2013 Periòdica/anual 

Projecte Patis Oberts als barris de Rocafonda i 
Cerdanyola 

Núm. de persones joves participants 
per sexe 
Estudi de la implantació del projecte 
al barri de Cerdanyola 
 
 
 

Direcció d’Ensenyament 
Direcció de Cultura 
Servei de Projectes 
Transversals, Participació 
i Ciutadania  
Servei de Família 

2013 Periòdica/anual 

Espais i pistes obertes Núm. d’espais oberts 
Utilització dels espais i pistes 

Direcció d’Esports 
Direcció d’Ensenyament 
Servei de Família 

2013 Puntual 

Espais i materials esportius a l’aire lliure Núm. d’espais 
Estat dels espais i materials 

Direcció d’Esports 2013 De mandat 

Promoció de l’activitat física entre les 
persones joves als centres d’ensenyament 
secundari 

Percentatge de centres 
d’ensenyament secundari que 
realitzen activitats de promoció 
d’hàbits saludables 
Percentatge d’alumnat per hi 
participa 

Servei de Família 
Centres d’Ensenyament 
Secundari 
Departament de Salut de 
la Generalitat 
 

2013 Periòdica/anual 
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OO4.2.1 Oferir formació i recursos sobre la prevenció de conductes de risc als professionals que treballen en serveis i programes adreçats a joves. 

Intervenció a equipaments juvenils i cívics per 
a entitats i/o col·lectius juvenils (sexualitat i 
discapacitat, trastorns alimentaris, addicions, 
etc.) 

Núm. d’entitats i/o col·lectius juvenils 
participants 
Núm. d’accions formatives 

Servei de Família 
Servei de Projectes 
Transversals, Participació 
i Ciutadania  

2015 Puntual 

OO4.2.2 Detectar l’aparició de nous fenòmens, patologies i/o comportaments que impliquin un risc per a salut de les persones joves. 

Detecció de problemes relacionats amb el 
consum de drogues 

Núm. de deteccions i derivacions per 
any 

Servei de Família 
Benestar Social 
Policia Local 
Àmbit Prevenció 
Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic 
Direcció d’Ensenyament 
Cos de Mossos 
d’Esquadra 
Centre d’Atenció a les 
Drogodependències 

2013 Anual 

Plataforma Nits de Qualitat Mataró Núm. d’actuacions desenvolupades 
Núm. de reunions efectuades 

Servei de Família 
Direcció de Cultura 
Policia Local 
Àmbit Prevenció 
Cos de Mossos 
d’Esquadra 
Centre d’Atenció a les 
Drogodependències 
Gremi d’hosteleria i 
turisme de Mataró i el 
Maresme, Consorci del 
Port de Mataró, Locals 
d’oci 

2013 Anual 
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OO4.3.1 Donar a conèixer els programes de salut adreçats a joves utilitzant els llenguatges, espais i canals juvenils per augmentar el seu coneixement 
i ús entre la població juvenil. 

Servei d’Informació Juvenil de l’Oficina Jove 
del Maresme -  Salut 

Núm. de consultes rebudes sobre 
Salut 
Difusió de les actuacions que es 
porten a terme de Salut Pública 
Campanyes de salut (alimentació, 
sida, etc) 

Servei de Família 
Consell Comarcal del 
Maresme 
Direcció General de 
Joventut de la 
Generalitat 

2013 Anual 
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REPTE 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu. 

Objectius Estratègics: 
OE5.1 Reduir l’efecte dels factors d’ordre socioeconòmic i individuals (condicions, habilitats) que generen desmobilització. 
OE5.2 Fomentar una cultura participativa i la predisposició dels i de les joves a adoptar posicions més actives, compromeses i crítiques amb el seu 
entorn. 
OE5.3 Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per fomentar l’organització de les persones joves i canalitzar la seva participació. 
OE5.4 Incrementar i millorar la interlocució dels i les joves amb l’Administració. 

Objectius Operatius: 
OO5.1.1 Generar eines, espais i mecanismes de participació adaptats a la diversitat dels i de les joves per vetllar per la seva implicació i participació en 
igualtat de condicions. 
OO5.2.1 Promoure el reconeixement social del conjunt del moviment juvenil organitzat i, en especial, de l’associacionisme educatiu, per la seva funció 
d’educació en valors i de promoció de ciutadania activa i de dinamització o implicació de les persones joves. 
OO5.2.2 Donar reconeixement i difusió a les diferents formes de participació juvenil existents. 
OO5.2.3 Apoderar, donar suport, acompanyat i capacitar a les persones joves per a la seva implicació crítica, activista voluntària i responsable en un 
context local i global. 
OO5.3.1 Potenciar l’ús de les TIC i les xarxes socials a Internet coma instruments participatius pel seu potencial articulador, comunicatiu i de creació 
de xarxes. 
OO5.3.2 Fomentar la participació dels i de les joves en els diversos espais, canals i eines dels seus centres educatius, el seu entorn comunitari, així 
com l’accés i ús d’equipaments públics. 
OO5.3.3 Facilitar eines perquè els col·lectius organitzats formals i informals creïn espais propis i autogestionats. 
OO5.4.1 Crear espais i canals de participació perquè la gent jove pugui dialogar amb les diferents administracions, en especial a l’àmbit local. 

Calendari Actuacions Indicadors Actors 

Any d’inici Durada 

OO5.1.1 Generar eines, espais i mecanismes de participació adaptats a la diversitat dels i de les joves per vetllar per la seva implicació i participació en 
igualtat de condicions. 

Ampliació de les dedicacions dels 
educadors/es dels quatre Espais Joves de la 
ciutat 

Núm. total educadors i educadores 
Núm. total d’hores de dedicació 
Pressupost dels espais joves 

Servei de Família 2014 De mandat 

Consolidació dels serveis de l’Oficina Jove del 
Maresme en els estàndards de la Xarxa 

Relació de serveis 
Núm. de persones joves usuàries per 

Servei de Família 
Consell Comarcal del 

2014 De mandat 
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Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) serveis Maresme 
Direcció General de 
Joventut de la 
Generalitat 

OO5.2.1 Promoure el reconeixement social del conjunt del moviment juvenil organitzat i, en especial, de l’associacionisme educatiu, per la seva funció 
d’educació en valors i de promoció de ciutadania activa i de dinamització o implicació de les persones joves. 

Col·laboració amb entitats i/o col·lectius 
juvenils per a l’organització d’activitats d’oci 
per a persones joves 

Núm. d’entitats i/o col·lectius amb qui 
es col·labora 
Núm. d’activitats realitzades  
Núm. de persones joves participants a 
cadascuna de les activitats 

Servei de Família 2013 Periòdica/anual 

Projecte de promoció del lleure educatiu 
infantil i juvenil al barri de Rocafonda 

Creació d’un recurs de lleure educatiu 
per a infants i joves  

Servei de Família 2015 Puntual 

Projecte de promoció del lleure educatiu 
infantil i juvenil al barri de Pla d’en Boet 

Creació d’un recurs de lleure educatiu 
per a infants i joves 

Servei de Família 2016 Puntual 

Projecte de promoció del lleure educatiu 
infantil i juvenil al barri de Cerdanyola 

Creació d’un recurs de lleure educatiu 
per a infants i joves 

Servei de Família 2015 Puntual 

Conveni amb l’Associació Grup d’Esplai 
Rabadà 

Activitats amb persones amb 
disminució física i psíquica 

Servei de Família 
A. Grup d’Esplai Rabadà 

2013 Anual 

OO5.2.2 Donar reconeixement i difusió a les diferents formes de participació juvenil existents. 

Servei d’Informació Juvenil de l’Oficina Jove 
del Maresme – Promoció d’activitats de les 
entitats i/o col·lectius juvenils 

Difusió de les activitats de les entitats 
i/o col·lectius juvenils 

Servei de Família 2013 Puntual 

Creació d’una Mostra d’entitats juvenils Mostra d’entitats juvenils Servei de Família 
Consell Municipal de 
Joventut 

2015 Puntual 

OO5.2.3 Apoderar, donar suport, acompanyat i capacitar a les persones joves per a la seva implicació crítica, activista voluntària i responsable en un 
context local i global. 

Promoció de projectes d’Aprenentge – Servei 
en el marc de la xarxa d’Espais Joves 

Núm. de projectes 
Núm. de persones joves participants 

Servei de Família 2015 Periòdica/anual 
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Suport tècnic a entitats juvenils Núm. d’entitats que han rebut suport 
Tipus de suport 

Servei de Família 
Servei de Projectes 
Transversals, Participació 
i Ciutadania  
Direcció de Cultura 

2013 Puntual 

Cessió d’espais a entitats juvenils Núm. d’espais cedits a entitats 
juvenils  

Servei de Projectes 
Transversals, Participació 
i Ciutadania  
Servei de Família 

2013 Puntual 

Subvencions a entitats juvenils Núm. d’entitats subvencionades 
Import de les convocatòries 

Servei de Família 2013 Periòdica/anual 

Suport a la constitució d’entitats juvenils Núm. d’entitats de nova creació 
Núm. d’accions formatives 

Servei de Projectes 
Transversals, Participació 
i Ciutadania  
Servei de Família 

2013 Puntual 

OO5.3.1 Potenciar l’ús de les TIC i les xarxes socials a Internet com a instruments participatius pel seu potencial articulador, comunicatiu i de creació 
de xarxes. 

Implementació de la pàgina web de l’Oficina 
Jove del Maresme 

Pàgina web de l’Oficina Jove del 
Maresme 

Servei de Família 
Servei de Comunicació 
Consell Comarcal del 
Maresme 
Direcció General de 
Joventut – Generalitat 

2014 De mandat 

Pàgina de facebook i compte de twitter – 
Oficina Jove del Maresme 

Pàgina facebook 
Compte Twitter 

Servei de Família 
Servei de Comunicació 
Consell Comarcal del 
Maresme 
Direcció General de 
Joventut – Generalitat 
 

2014 De mandat 
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Llistes de distribució Núm. de persones joves registrades 
Àmbits que són de major interès per 
al jovent 

Servei de Família 
Consell Comarcal del 
Maresme 
Direcció General de 
Joventut – Generalitat 

2014 De mandat 

Telecentre Núm. de persones joves participants 
per sexe i municipi 

Servei de Família 2013 Anual 

Accés a internet wifi als equipaments juvenils 
 

Núm. d’equipaments juvenils amb 
accés wifi 

Servei de Família 
SSIT 

2015 De mandat 

Punt Òmnia i punts online Núm. de persones joves participants 
per sexe 

Servei de Família 
Servei de Projectes 
Transversals, Participació 
i Ciutadania  

2013 Periòdica/anual 

OO5.3.2 Fomentar la participació dels i de les joves en els diversos espais, canals i eines dels seus centres educatius, el seu entorn comunitari, així 
com l’accés i ús d’equipaments públics. 

Vinculació del projecte PIDCES a la xarxa 
d’Espais Joves de la ciutat 

Definició de les figures educatives que 
desenvoluparan aquesta tasca 
Revisió del projecte PIDCES vinculat a 
la dinàmica dels Espais Joves 
 

Servei de Família 
Diputació de Barcelona 

2015 De mandat 

Campanyes informatives als Espais Joves – 
Oficina Jove del Maresme 

Núm. de campanyes informatives 
Núm. d’activitats de dinamització de 
les campanyes als Espais Joves 
Núm. de persones joves participants 
 

Servei de Família 
 

2014 Puntual 

OO5.3.3 Facilitar eines perquè els col·lectius organitzats formals i informals creïn espais propis i autogestionats. 

Participació a través de la dinamització juvenil Núm. de persones joves participants  
en el disseny d’activitats per al jovent 
Núm. d’iniciatives juvenils 
 

Servei de Família 2013 De mandat 
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OO5.4.1 Crear espais i canals de participació perquè la gent jove pugui dialogar amb les diferents administracions, en especial a l’àmbit local. 

Consell Municipal de Joventut (CMJ) Reunions i sessions de treball del CMJ Servei de Família 
Consell Municipal de 
Joventut 

2013 Periòdica/anual 

Taula d’entitats de lleure infantil i juvenil en el 
marc del Consell Municipal de Joventut 

Constitució de la taula d’entitats de 
lleure infantil i juvenil 
Reunions i sessions de treball 

Servei de Família 
Consell Municipal de 
Joventut 

2014 Periòdica/anual 

Taula de professionals de joventut en el marc 
del Consell Municipal de Joventut 

Constitució de la taula de 
professionals de joventut 
Reunions i sessions de treball 

Servei de Família 
Consell Municipal de 
Joventut 

2013 Periòdica/anual 
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REPTE 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment 
cohesionadors. 

Objectius Estratègics: 
OE6.1 Augmentar l’accés i el consum cultural crític dels i de les joves, incidint en el trencament de les barreres objectives i subjectives que el 
condicionen. 
OE6.2 Potenciar la creació artística i producció cultural dels i les joves. 

Objectius Operatius: 
OO6.1.1 Promoure l’interès i l’educació en la cultura per fomentar un consum cultural crític per part del jovent.  
OO6.1.2 Fomentar la difusió de les produccions culturals i la creació de públics per promocionar-les i augmentar el seu consum entre la població. 
OO6.2.1 Desenvolupar espais de creació, producció i intercanvi cultural que afavoreixin les expressions culturals de les persones joves. 

Calendari Actuacions Indicadors Actors 

Any d’inici Durada 

OO6.1.1 Promoure l’interès i l’educació en la cultura per fomentar un consum cultural crític per part del jovent.  

Aula de teatre Núm. de cursos i/o tallers 
Núm. de persones joves participants 
per sexe 

Direcció de Cultura 2013 Periòdica/anual 

Col·laboracions amb els batxillerats artístics Núm. de projectes i col·laboracions 
per any 

Direcció de cultura 
Centres d’Ensenyament 
Secundari 

2013 Periòdica/anual 

Projecte zona intrusa Núm. d’activitats realitzades 
Núm. de centres d’ensenyament 
secundari participants 

Direcció de Cultura 
Centres d’Ensenyament 
Secundari 

2013 Periòdica/anual 

Tots Dansen Núm. de persones joves participants Direcció de Cultura 2013 Periòdica/anual 

Teatre i Territori Núm. de persones joves participants Direcció de Cultura 2013 Periòdica/anual 

Masterclass obertes a la ciutat Núm. de persones joves participants Direcció de Cultura 2013 Periòdica/anual 

OO6.1.2 Fomentar la difusió de les produccions culturals i la creació de públics per promocionar-les i augmentar el seu consum entre la població. 

Mostra de Teatre Juvenil Núm. de persones joves participants Direcció de Cultura 2013 Periòdica/anual 

Dia Internacional de la Música Núm. de grups participants Direcció de Cultura 
Col·lectiu de músics del 
Maresme 

2013 Periòdica/anual 
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Dia Internacional del Teatre Núm. de persones joves participants 
Núm. d’actes organitzats 

Direcció de Cultura 
 

2013 Periòdica/anual 

Dia Internacional de la Dansa Núm. de persones joves participants 
Núm. d’actes organitzats 

Direcció de Cultura 
 

2013 Periòdica/anual 

Joves creadors en espais municipals Núm. d’exposicions de joves creadors 
als espais expositius municipals 

Direcció de Cultura 
 

2013 Periòdica/anual 

Difusió d’activitats culturals a través de 
l’agenda 

Percentatge d’activitats per al jovent 
a l’agenda cultural 

Direcció de Cultura 
 

2013 Periòdica/anual 

Difusió d’activitats culturals d’interès juvenil al 
nou web de cultura 

Web de cultura Direcció de Cultura 
 

2014 Puntual 

OO6.2.1 Desenvolupar espais de creació, producció i intercanvi cultural que afavoreixin les expressions culturals de les persones joves. 

Ajuts a la creació escènica Núm. de persones beneficiàries 
Import total dels ajuts 

Direcció de Cultura 
 

2013 Periòdica/anual 

Promoció a les arts musicals Pressupost anual assignat Direcció de Cultura 2013 Periòdica/anual 

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

Núm. de persones beneficiàries 
Pressupost anual assignat 

Direcció de Cultura 2013 Periòdica/anual 

Beca a la creació Núm. de persones beneficiàries 
Pressupost anual assignat 

Direcció de Cultura 2013 Periòdica/anual 

Cessió d’espais per a activitats culturals Núm. de cessions anuals per espai Direcció de Cultura 
 

2013 Periòdica/anual 

Cirera Rock Núm. de grups que es presenten al 
concurs 
Núm. de persones assistents als 
concerts 

Servei de Família 
Direcció de Cultura 
Associació de veïns de 
Cirera 

2013 Periòdica/anual 
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REPTE 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes 
d’organització col·lectiva. 

Objectius Estratègics: 
OE7.1 Prevenir i eradicar les violències que afecten a les persones joves (violència masclista, assetjament escolar, laboral, sexual o per raó de 
sexe,etc.). 
OE7.2 Fomentar l’ús de l’espai públic de la nostra ciutat com a formes d’expressió de la col·lectivitat.  
OE7.3 Promoure la mobilitat sostenible, el consum responsable i el respecte pel medi ambient. 

Objectius Específics: 
OO7.1.1 Sensibilitzar i capacitar les persones joves en el respecte a la diversitat, la prevenció de violències i la solidaritat. 
OO7.2.1 Impulsa l’ús dels espais públics amb perspectiva comunitària i inclusiva, com a eina cabdal de cohesió social. 
OO7.3.1 Promoure entre el jovent l’ús de sistemes de transport personal alternatius a l’ús individual del cotxe. 
OO7.3.2 Formació i informació a entitats, col·lectius juvenils i persones joves sobre qüestions relacionades amb el consum responsable. 
OO7.3.3 Educar a les persones joves en la protecció del medi ambient. 

Calendari Actuacions Indicadors Actors 

Any d’inici Durada 

OO7.1.1 Sensibilitzar i capacitar les persones joves en el respecte a la diversitat, la prevenció de violències i la solidaritat. 

Activitats de la xarxa d’Espais Joves en el marc 
de les campanyes de sensibilització per a la 
igualtat, la salut i les dones i contra la violència 
masclista 

Núm. de persones joves participants 
per sexe 
Núm. d’activitats 
 

Servei de Família 
 

2013 Periòdica/anual 

OO7.2.1 Impulsa l’ús dels espais públics amb perspectiva comunitària i inclusiva, com a eina cabdal de cohesió social. 

Dinamització de l’espai públic als voltants dels 
Espais Joves 

Núm. d’actuacions a l’espai públic 
Núm. de persones joves participants 

Servei de Família 2013 Periòdica/anual 

Dinamització de la Pista Municipal de La 
Llàntia 

Núm. de persones joves participants Servei de Família 
Associació de Lleure i 
Cultura Enlleura’t 

2013 Periòdica/anual 

Dinamització de la Pista Municipal de 
Rocafonda 
 

Núm. de persones joves participants Servei de Família 2013 Periòdica/anual 
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OO7.3.1 Promoure entre el jovent l’ús de sistemes de transport personal alternatius a l’ús individual del cotxe. 

Aparcament bici als voltants dels equipaments 
municipals 

Núm. d’aparcaments habilitats per a 
bicicletes als voltants dels 
equipaments municipals 

Servei de Mobilitat 2015 De mandat 

Servei d’Informació Juvenil de l’Oficina Jove 
del Maresme – Mobilitat Interna 

Núm. de consultes relacionades amb 
el transport metropolità 
Canvis en el sistema tarifari 
Campanyes informatives específiques 

Servei de Família 
Servei de Mobilitat 

2013 Periòdica/anual 

OO7.3.2 Formació i informació a entitats, col·lectius juvenils i persones joves sobre qüestions relacionades amb el consum responsable. 

Càpsules informatives i tallers formatius per a 
entitats i col·lectius juvenils 

Proposta formativa Servei de Família 
 

2015 Puntual 

Càpsules informatives i tallers formatius per a 
persones joves  

Proposta formativa Servei de Família 
 

2015 Puntual 

OO7.3.3 Educar a les persones joves en la protecció del medi ambient. 

Agendes escolars Medi Ambient Núm. d’agendes repartides Direcció d’Ensenyament 
Servei de Medi Ambient i 
Sostenibilitat 
Diputació de Barcelona 

2013 Periòdica/anual 
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6.1. METODOLOGIA 

 

6.1.1 IMPLEMENTACIÓ 

La implementació del Pla Jove de Mataró tindrà en compte els principis rectors del Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya 2020: integralitat, participació, transformació i 

qualitat. Aquests principis rectors es tenen en compte al llarg dels nou eixos i en el 

desenvolupament de les diferents actuacions proposades.  

 

A continuació es presenta cada principi rector adaptat a la realitat de la ciutat de 

Mataró. 

 

1. Principi de Integralitat. 

El treball transversal i en xarxa serà imprescindible per al bon desenvolupament de les 

actuacions que es plantegen en el Pla Jove de Mataró 2013 -2016. Els actors socials 

implicats en les polítiques adreçades a les persones joves hauran de participar en el 

procés d’implementació i avaluació.  

La coordinació institucional entre les diferents administracions hi serà present per tal 

de portar a terme experiències de polítiques mancomunades (Assessoria de Mobilitat 

Internacional Jove) i projectes d’abast comarcal (Oficina Jove del Maresme) més enllà 

de les polítiques municipals per a l’optimització dels recursos que altres 

administracions posen a disposició dels municipis i/o comarca. 

 

2. Principi de Participació. 

La participació és un aspecte clau en les fases de diagnosi i de disseny del Pla Jove i 

serà un element a tenir molt present en l’execució de les diferents actuacions del Pla 

Jove. Cal promoure espais de diàleg entre el col·lectiu juvenil i entre aquest i d’altres 

sectors que afavoreixen els processos d’emancipació de les persones joves. En aquest 

sentit, per potenciar i millorar la comunicació serà imprescindible comptar amb la 

definició i posada en marxa de nous canals que facilitin l’intercanvi de coneixement, 

experiències, informació i per tant la participació del jovent. 
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3. Principi de Transformació. 

El Pla Jove de Mataró ha de contribuir a la transformació social per tal de promoure 

actuacions que garanteixin a les persones joves de la ciutat l’accés en igualtat 

d’oportunitat als recursos que els hi ofereix el municipi. Els diferents serveis municipals 

implicats en la implementació d’aquest Pla hauran de ser capaços de detectar i 

analitzar possibles situacions de desigualtat i treballar per minorar els seus efectes.  

 

4. Principi de Qualitat. 

Les polítiques de joventut a nivell local han de permetre la proximitat, l’adaptació a les 

necessitats de les persones i l’atenció a la diversitat per garantir la igualtat 

d’oportunitats i l’accés als recursos i serveis que el municipi posa a l’abast de les 

persones joves.  

 

El Pla Jove de Mataró haurà de ser dinàmic i flexible, per tal donar resposta a la realitat 

canviant del jovent, al context de crisi econòmica que pot afectar l’execució i el 

compliment d’algunes de les actuacions i a les propostes que se’n puguin derivar i 

incorporar al llarg del seu període de vigència.  

 

El Servei Família – secció de Joventut, Dona i Gent Gran serà el responsable de fer el 

seguiment del Pla i de vetllar pel compliment de les actuacions. Per portar a terme 

aquesta tasca es definiran dues comissions: una comissió tècnica integrada per tècnics 

municipals i una comissió d’entitats en el marc del Consell Municipal de Joventut.  Les 

reunions d’ambdues comissions per a l’avaluació i seguiment del Pla es realitzaran amb 

una periodicitat anual. La informació que es reculli en aquestes reunions donarà lloc a 

un informe elaborat pel Servei Família – secció de Joventut, Dona i Gent Gran. Amb 

caràcter intern aquest Servei també realitzarà reunions de treball per tal de coordinar 

les actuacions que s’estan desenvolupant des del propi Servei i potenciar la 

comunicació i informació a nivell intern.  

 

 

 

 



 97 

6.1.2 AVALUACIÓ 

 

L’avaluació del Pla Jove de Mataró 2013-2016 ha de suposar una eina de millora 

contínua del pla. Per aquest motiu caldrà valorar diferents aspectes per separat: la 

consecució dels objectius, el funcionament de les actuacions 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 per a 

encarar el nou Pla Jove de Mataró. Aquesta avaluació podrà contenir una revisió de la 

diagnosi de la realitat juvenil que servirà de punt de partida per a l’elaboració del nou 

Pla. 

 

L’avaluació l’haurà de dur a terme el Servei de Família – secció de Joventut, Dona i 

Gent Gran Activa i el Consell Municipal de Joventut. 

 

L’avaluació constarà de tres fases: 

1. Avaluació de la consecució dels objectius. 

2. Valoració del funcionament i idoneïtat de les actuacions. 

3. Valoració de la metodologia duta a terme durant l’any a avaluar. 

 

1. Avaluació de la consecució dels objectius. 

L’avaluació de la consecució dels objectius es realitzarà en base als indicadors, una 

valoració qualitativa tècnica i la valoració per part de les persones joves. 

 

Les preguntes que haurien de sorgir en aquesta avaluació serien: 

o S’estan acomplint els objectius del pla? 

o Hi ha algun objectiu que no s’està acomplint?  
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o En aquest cas, les actuacions plantejades per a assolir l’objectiu són les adients? 

o Hi ha alguna proposta de millora? 

 

2. Valoració del funcionament i idoneïtat de les actuacions. 

En finalitzar cada actuació es farà un informe de valoració per part dels tècnics o de les 

tècniques del servei encarregat de dur a terme l’activitat. En aquest informe 

s’inclouran els indicadors de l’actuació, la valoració tècnica de l’activitat i l’opinió de les 

persones 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 al servei a través de 

mecanismes diversos (crítiques en mitjans de comunicació, cartes, correus electrònics 

rebuts, xarxes socials, etc.). 

 

En la valoració de les actuacions caldrà tenir en compte: 

o Els resultats dels indicadors són favorables? 

o La percepció dels/de les tècnics/ques encarregats/des de l’activitat és positiva? 

o Les activitats són accessibles? Caldrà tenir en compte llavors: 

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 

o Els recursos assignats als projectes són suficients? 

o S’ha arribat a tota la població destinatària? 

o L’actuació ha servit per assolir l’objectiu del qual es desprèn? 

o Hi ha alguna proposta de millora? 

 

3. Valoració de la metodologia duta a terme durant l’any a avaluar. 

Les preguntes a tenir en compte són: 

o El pla s’està duent a terme tal i com s’havia dissenyat? 

o S’està duent correctament el treball transversal entre serveis? 

o La comunicació amb les altres institucions és fluïda? 

o La comunicació i coordinació amb les entitats és correcta? 

o Els i les joves estan participant en la implementació d’activitats?  
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o Les comissions compleixen les seves funcions? 

El proper Pla Jove de Mataró es realitzarà a partir de l’avaluació d’aquest Pla i de 

tornar a estudiar la realitat del moment. 

 


