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1. Presentació
L’Ajuntament de Premià de Dalt, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està
impulsant l’elaboració del nou Pla Local de Joventut (PLJ) del municipi 2017-2020.
Després de la finalització del Pla Local de Joventut vigent, ha arribat el moment
d’avaluar les polítiques de joventut impulsades pel consistori en aquest àmbit,
identificar les noves necessitats de la població jove a les que es vol donar resposta i
definir un nou marc d’actuació.

Per aquest motiu el primer pas ha estat actualitzar la diagnosi perquè serveixi de punt
de partida per planificar futures actuacions que millorin les condicions de vida del
jovent del municipi.
El procés d’elaboració ha contemplat diferents elements estratègics com ara implicar a
tota l’organització municipal, els agents socials i el jovent per intentar adequar les
actuacions a les seves voluntats i possibilitats, però també per vetllar per la seva
coresponsabilització i implicació.
La metodologia d’elaboració parteix de la necessitat d’una anàlisi de la realitat juvenil
(tant quantitativa com qualitativa), una identificació i avaluació dels recursos existents
al municipi destinats al jovent, i un procés de reflexió col·lectiu on intervenen els
diferents agents implicats: polítics, tècnics, agents socials i jovent.
L’anàlisi de la realitat juvenil de Premià de Dalt es centra principalment en la franja
d’edat dels 15 als 29 anys, d’acord amb el que preveu la Llei 33/2010 de polítiques de
joventut. Així mateix, en alguns aspectes s’ha ampliat la franja fins els 12 anys, atès
que bona part dels serveis que presta joventut s’adrecen també a atendre les
necessitats de la població adolescent.
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2. Metodologia
La metodologia utilitzada per elaborar el PLJ aborda la realitat dels i les joves i les
polítiques adreçades a aquest col·lectiu des d’una perspectiva quantitativa, qualitativa i
participativa dels agents que hi intervenen. El procés consta de tres grans fases: Fase
de diagnosi de la realitat juvenil; Fase de definició i disseny del Pla i Fase
d’implementació i avaluació:

Fase de diagnòstic
de la realitat juvenil

Fase de definició i
disseny del Pla

Fase
d'implementació i
avaluació

Fase de diagnosi de la realitat juvenil
Aquesta primera fase té com objectiu principal l’aproximació al coneixement de la
realitat juvenil de Premià de Dalt des d’una vessant quantitativa i qualitativa (anàlisi de
la realitat juvenil)

i la identificació i anàlisi dels recursos i polítiques de joventut

desenvolupades (anàlisi de les polítiques de joventut).

Ara bé, analitzar tots els aspectes de la vida dels joves i les polítiques que els afecten,
encara que sigui des de l’àmbit municipal, és una tasca ingent. Per això, a l’hora de fer
aquesta aproximació a la realitat juvenil ha estat necessari prioritzar els aspectes
sobre els que volíem centrar l’anàlisi i focalitzar la mirada, entenen aquesta tasca com
una oportunitat per dotar d’intencionalitat el treball realitzat.
Per fer aquest plantejament inicial s’ha tingut en compte diferents aspectes:

-

Un primera mirada a les característiques de la població jove de Premià de Dalt,
amb un pes relatiu del 15,65% entre la població total del municipi.

-

L’anàlisi de les principals necessitats detectades per l’equip de joventut.

-

Les directrius que estableix el Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut
PATJ-2016.
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A partir de tot aquest treball i conjuntament amb els responsables tècnics i polítics de
la Regidoria de Joventut es va donar una orientació estratègica a la diagnosi. Per
aquest motiu, la diagnosi té en compte l’anàlisi d’aspectes importants per la vida dels i
de les joves, com és el temps de lleure i oci, la salut juvenil, la participació del jovent,
i posa l’accent en dos eixos de treball principals:
o

Els processos de formació i ocupació dels joves
Es vol analitzar com s’estan donant els processos de formació i transició escolatreball del jovent i la coordinació entre els diferents serveis municipals per plantejar
una estratègia de millora per fomentar l’ocupació especialment de la gent jove
major de 18 anys.



L’oci i el lleure del jovent
Amb la diagnosi es pretén analitzar com és l’oferta de lleure actual i copsar els
interessos dels joves per desenvolupar una proposta de lleure creatiu que permeti
obrir les mires del jovent. En aquest sentit, hi ha la voluntat d’acostar el lleure i la
cultura, l’accés a les arts i desvetllar interessos dels joves així com de promoure la
cultura com eix que ajuda a teixir relacions de convivència.

Treball realitzat
En el marc d’elaboració de la diagnosi s’han dut a terme diferents accions:


Anàlisi i explotació de dades secundàries: S’ha dut a terme una aproximació a
la realitat juvenil des de la perspectiva de les dades sociodemogràfiques. En
aquest anàlisi s’ha tingut com a referència dades provinents de:



-

Padró continu d’habitants.

-

Dades sectorials facilitades per l’Ajuntament de Premià de Dalt

-

IDESCAT.

-

Hermes

Treball de camp: El treball de camp pretenia recollir i contrastar les percepcions i
visions que hi ha sobre la realitat juvenil de Premià de Dalt i identificar les
principals necessitats a què cal donar resposta. El treball s’ha dut a terme de forma
paral·lela, a nivell polític, tècnic i amb el jovent (associat i no associat).
S’han dut a terme les següents accions:

6

o

Sessió de treball amb l’equip de joventut
La sessió de treball amb l’equip tècnic i polític de joventut es va centrar en fer una
aproximació a la realitat juvenil del territori i va focalitzar en els temes sobre els
que es vol aprofundir en l’anàlisi i als que es vol donar resposta en el futur Pla local
de joventut.

o

Sessió de presentació a l’equip de govern i oposició
A la sessió amb l’equip de govern i l’oposició es va presentar el procés
d’elaboració de la diagnosi de la realitat juvenil del municipi així com les
orientacions de la diagnosi elaborades a la sessió amb l’equip de joventut.

o

Sessions de treball amb tècnics i tècniques municipals i altres professionals
Es van realitzar dues sessions per fer una aproximació qualitativa des del punt de
vista tècnic amb relació a les principals necessitats dels i de les joves del poble i
les oportunitats de millora. A la sessió 1 “Viure a Premià” es van abordar els àmbits
de la formació i els processos de transició escola-treball. A la sessió 2 “Gaudir a
Premià” es va treballar entorn la participació i el lleure i la salut juvenil. Hi van
participar un total de 18 professionals de diversos serveis:

o

-

Cultura i Participació

- Insertora laboral

-

Joventut

- Coordinadora pedagògica de l’INS Valerià Pujol

-

Serveis Socials

- Ensenyament

-

Policia Local

- Programa Salut i Escola

-

Esports

- Museu de Premià de Dalt

-

Aula Municipal d’Adults

- Pla de Barris Santa Maria-Santa Anna - Tió

-

Serveis tècnics i territori

Sessió amb joves vinculats a entitats
A la sessió de treball amb jovent vinculat a entitats del poble hi van participar 4
nois, d’edats compreses entre els 14 i els 23 anys vinculats a les següents entitats
i col·lectius del poble: Colla de Geganters, Equip Junior de Bàsquet; Esbart
l’Espolsada de Premià de Dalt.

o

Sessió amb joves menors d’edat
A la sessió amb jovent menor d’edat hi van participar 9 joves (4 nois i 5 noies),
usuaris de l’Espai Jove i el PIJ La Fletxa i d’edats compreses entre els 15 i els 18
anys.
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o

Sessió amb corresponsals de l’Institut Valerià Pujol i Bosch
Es va realitzar una sessió de treball amb corresponsals de 1r a 3r d’ESO en què hi
van participar 18 joves, i una sessió amb corresponsals de 4t d’ESO i de
batxillerat a la que hi van participar 12 nois i noies. La sessió perseguia fer una
aproximació qualitativa des del punt de vista del jovent del centre detectant les
principals necessitats dels i de les joves a Premià de Dalt i les oportunitats de
millora en els àmbits del lleure; la participació juvenil; i la formació.

Imatges de les sessions de treball de camp realitzades

o

Enquesta jove
Paral·lelament a les sessions presencials es va dissenyar una enquesta online per
distribuir a tots els joves del poble. Ha respòs l’enquesta un total de 16 joves,
majoritàriament noies. Per edats, el 50% dels quals té entre 20 i 25 anys, el 43,8%
té entre 16 i 19 anys i el 6,3% restant en té entre 12 i 15. La meitat dels nois i noies
que han respòs l’enquesta estudien i no treballen. 5 joves formen part d’alguna
entitat (Geganters; Creu Roja; Club de bàsquet; Cau l’Espolsada; Esbart
l’Espolsada).

Gràfic 1 Participants enquesta per franges d’edat

Gràfic 2 Participants enquesta per sexe

Gràfic 3. Situació actual dels i les participants a l’enquesta
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3. El context social i territorial
A l’hora d’aproximar-nos a la realitat juvenil de Premià de Dalt cal tenir present quin és
l’entorn i el context social del municipi. Per aquest motiu en el següent apartat recollim
algunes de les principals dades sociodemogràfiques i principals elements d’aquest
context.



El municipi i l’estructura de la població

Premià de Dalt és un municipi situat a la comarca del Maresme i té una superfície de
6,6 km2 . És un poble força dispers i està dividit en diversos barris, amb tres nuclis
principals: el nucli antic; Santa Anna-Santa Maria-Tió i el barri del Remei.

La població de Premià de Dalt és de 10.476 persones, segons dades del padró
municipal de 2016, representant el 2,4% de la població total de la comarca.

El municipi ha acumulat creixement de població durant el període 2007-2016. Aquest
darrer ha registrat un augment poblacional respecte l’any 2015 de 84 persones, que
comporta un increment relatiu del 0,8%, més elevat que comarcal (0,45%) i que el
computat per al conjunt de Catalunya (0,19%).

Gràfic 4. Evolució de la població Premià de Dalt 2006- 2016
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat i Ajuntament de Premià de Dalt
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La densitat de població de Premià de Dalt és de 1.590 habitants/km2, més elevada
que la del conjunt de la comarca (1.107,8 habitants/km2) i de Catalunya.
A continuació, es mostra la distribució per sexes i franges d’edat de la població del
municipi.

Taula 1. Població per sexe i edat quinquennal. Premià de Dalt. 2016
Homes

Dones

Total

De 0 a 4 anys

296

223

519

De 5 a 9 anys

308

290

598

De 10 a 14 anys

335

314

649

De 15 a 19 anys

325

288

613

De 20 a 24 anys

273

236

509

De 25 a 29 anys

250

237

487

De 30 a 34 anys

290

286

576

De 35 a 39 anys

381

365

746

De 40 a 44 anys

417

461

878

De 45 a 49 anys

452

469

921

De 50 a 54 anys

445

420

865

De 55 a 59 anys

357

381

738

De 60 a 64 anys

299

324

623

De 65 a 69 anys

290

281

571

de 70 a 74 anys

235

224

459

De 75 a 79 anys

130

157

287

De 80 a 84 anys

113

118

231

De 85 anys i més

73

133

206

5.269

5.207

10.476

Total

Elaboració pròpia. Font de les dades: padró municipal d’habitants, 16/09/2016, Ajuntament de Premià de Dalt.

La població del municipi està distribuïda de forma equilibrada per sexes, ja que el pes
de cada col·lectiu no difereix gaire. Els homes representen el 50,3% de la població
(5.269 homes) i les dones el 49,7% (5.207 dones), mentre que en el conjunt de la
comarca, tot i també tenir una població equilibrada per sexes, el col·lectiu femení té un
pes relatiu més fort representant el 50,6%.
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Pel que fa a la distribució per grups d’edat, la població de Premià de 2016 compta amb
més proporció de població infantil de 0 a 14 anys (16,86%) que el conjunt de la
comarca (16,39%%). Al municipi la població jove de 15 a 29 anys és la que té un pes
relatiu més baix, tot i que és una franja d’edat que s’eixampla més que en el cas de la
comarca, tal i com es pot observar als següents gràfics.
Gràfic 5. Distribució de la població per grups d’edat i sexe. Premià de Dalt 2016
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Padró municipal d’habitants, 16/09/2016, Ajuntament de Premià de Dalt.

Gràfic 6. Distribució de la població per grups d’edat i sexe. Maresme 2016
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat. Padró municipal d'habitants

D’altra banda, la població de 30 a 44 anys representa el 21% de la població total de
Premià i el gruix de la població el trobem en la franja compresa entre els 45 i els 59
anys (el 24,09% de la població total), seguida de la de 60 anys i més que representa el
22,69% de la població total.
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La població jove

A Premià de Dalt hi viuen 1.640 joves d’edats compreses entre els 15 i els 29 anys,
segons dades del padró municipal d’habitants de 2016, i representen el 15,65% de la
població del municipi.
A continuació, es pot observar que el percentatge de població jove de Premià de Dalt
és més elevat que el de la comarca (14,57%) i de Catalunya (15,04%).

Gràfic 7. % Població jove (15 a 29 anys). Premià de Dalt, Maresme i Catalunya. 2016
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat, Padró municipal d’habitants

El gràfic següent mostra l’evolució del pes relatiu de joves a Premià de Dalt així com
del Maresme i de Catalunya durant el període 2006-2016, per tal de poder establir una
comparativa:
Gràfic 8.Evolució del pes relatiu de la població jove (15 a 29 anys). Premià de Dalt,
Maresme i Catalunya. 2006-2016
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat, Padró municipal d’habitants
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Durant el període 2006-2016 l’evolució del pes relatiu de joves de Premià de Dalt ha
estat similar al de la comarca i a la mitjana catalana si bé destaca que a partir de 2010
és quan comença a situar-se per sobre del comarcal i de Catalunya.
Per franges d’edat, la població jove de Premià de Dalt es distribueix de forma força
equilibrada, si bé el percentatge de joves de 15 a 19 anys és més elevat que el de
joves de 20 a 24 i de 25 a 29 anys, tal i com es pot observar al següent gràfic.
Gràfic 9. Població Jove de 15 a 29 anys, per franges d’edat. Premià de Dalt. 2016

31,59%

de 15 a 19 anys

37,38%

de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys

31,04%

Elaboració pròpia. Font de les dades: Padró municipal d’habitants, 16/09/2016, Ajuntament de Premià de Dalt.

Pel que fa a l’evolució de la població jove del municipi, al gràfic següent es pot
observar que ha minvat al llarg dels darrers 10 anys, situant-se l’any 2016 amb 240
joves menys que l’any 2006.
Gràfic 10. Evolució de la població jove de 15 a 29 anys, per franges d’edat. Premià de
Dalt 2016
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat. Padró municipal d'habitants
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Els darrers tres anys el pes relatiu de la població jove respecte el total es manté en el
15,65%, mentre que a la comarca i a Catalunya el percentatge ha anat disminuint
lleugerament.
Dins del col·lectiu de persones joves del municipi, l’única franja d’edat que ha
augmentat en nombre de joves els darrers deu anys és la de 15 a 19, experimentant
un creixement del 22,1% respecte 2006.
D’altra banda, si centrem la mirada en com es distribueix el jovent segons barris o
seccions, a continuació es pot observar que on viuen més joves és al nucli antic (340
joves), seguit del barri del Remei. A continuació en nombre de joves trobem La
Floresta i Can Vilar, seguits de la zona que comprèn Puig de Pedra- Sot del Pi i part
del nucli antic, el barri de Santa Anna i Disseminats.

Gràfic 11. Població jove de 15 a 29 anys segons seccions. Premià de Dalt 2016
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Padró municipal d’habitants, 16/09/2016, Ajuntament de Premià de Dalt.

Si ens fixem en les dades següents es pot constatar que el barri del Remei és el barri
on més pes relatiu tenen els joves, representant el 18,34% de la població total del
barri, un percentatge més elevat que el de joves en el conjunt del municipi. En canvi,
tot i que al nucli és on més joves hi ha en nombres absoluts, és on representen un pes
relatiu inferior (12,37%).
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Taula 2. Percentatge de població jove de 15 a 29 anys per seccions. Premià de Dalt
2016

Barris/seccions

de 15 a
19 anys

de 20 a
24 anys

de 25 a
29 anys

Total
joves
(15-29
anys)

Total
població

%joves

Nucli Antic

126

115

99

340

2621

12,97%

Floreta i Can Vilar

117

107

85

309

1877

16,46%

Barri Santa Anna

77

60

73

210

1545

13,59%

Barri del Remei

122

96

110

328

1788

18,34%

Barri Santa Anna i
Disseminats

59

44

73

176

1003

17,55%

Puig de Pedra-Sot
del Pi i part del
nucli antic
Totals

112
613

87
509

78
518

277
1640

1642
10476

16,87%
15,65%

Elaboració pròpia. Font de les dades: Padró municipal d’habitants, 16/09/2016, Ajuntament de Premià de Dalt.



La població estrangera

A Premià de Dalt hi ha empadronades 956 persones estrangeres1, fet que representa
el 9,12% de la població total del municipi, pes inferior al de la comarca (10,7%) i de
Catalunya (13,60%). La nacionalitat amb major pes és la de Marroc (28,3%), seguida
d’Itàlia (8,6%) i Rússia (6,6%).
Del total de persones estrangeres, 139 són joves d’edats compreses entre els 15 i els
29 anys, és a dir, el 14,54%.
L’evolució de la població estrangera de Premià de Dalt al llarg dels darrers 10 anys
presenta característiques pròpies respecte la comarca. Mentre en el conjunt de la
comarca el pes màxim de població estrangera es va assolir l’any 2010, a Premià va
seguir augmentant fins arribar a un pic l’any 2013. L’any 2014 va minvar i a partir de
llavors el pes de població estrangera a Premià va anar augmentant mentre que al
Maresme va minvar a partir de 2012 i és l’any 2016 quan s’inicia un lleuger creixement.

1

Segons dades del padró municipal d’habitants 11/11/12016, facilitades per l’Ajuntament de
Premià de Dalt
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Gràfic 12. Evolució del pes relatiu de la població estrangera. El Maresme i Premià de
Dalt 2006-2016
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat. Padró municipal d'habitants



Els moviments migratoris

Pel que fa als moviments migratoris, el saldo migratori l’any 2015, és a dir, la diferència
entre les emigracions i les immigracions al municipi, es situava en xifres negatives, per
tant marxaven més persones que les que arribaven al municipi.

Al llarg dels darrers anys les migracions externes han tingut més pes que les
migracions amb la resta de Catalunya i amb Espanya. Del 2005 al 2014 el saldo
migratori extern ha sigut positiu i es situava per sobre de les migracions amb la resta
de Catalunya i d’Espanya, a excepció del 2010 i 2013 en què el saldo migratori amb
Catalunya va situar-se lleugerament per sobre.
L’any 2015 les emigracions a altres països van assolir el pic més elevat dels darrers
deu anys i es va assolir un saldo migratori extern negatiu, ja que van arribar 79
persones d’altres països i van marxar 131.
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Gràfic 13. Evolució dels moviments migratoris. Premià de Dalt 2005-2015
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resta de Catalunya
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-50

-100
Elaboració pròpia. Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.

Pel que fa als moviments migratoris de la població jove de 15 a 29 anys del municipi,
al següent gràfic es pot observar que al llarg dels darrers cinc anys ha disminuït el
nombre de joves que arriben i marxen, produint-se diverses oscil·lacions.

Gràfic 14. Evolució dels moviments migratoris de la població jove de 15 a 29 anys.
Premià de dalt 2010-2015
200
150

169
169
155
146

132
123

123
107

133
132
130 114

Joves que arriben

100
Joves que marxen
50

Saldo migratori jove
total

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
-50
Elaboració pròpia. Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.

Durant el període 2010-2015, l’any 2015 és quan més diferència hi ha entre el nombre
de joves que arriben i el nombre de joves que marxen del municipi, assolint un saldo
migratori de -18 persones.
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4. El Servei de Joventut
Premià de Dalt compta amb una llarga trajectòria centrada en donar resposta a les
necessitats del jovent i compta amb voluntat política i tècnica de donar continuïtat a tot
allò que s’està realitzant i així com de detectar elements de millora.
El servei de Joventut està format per:



Regidora de Joventut

Tècnica de Joventut. Contractada a jornada complerta com a Tècnica Auxiliar
de Joventut C1. Laboral Fix. Formació: Educació social i antropologia social i
cultural. És la informadora del PIJ La Fletxa, amb una dedicació de 20 hores
setmanals i coordina el servei de Joventut (13 hores a la setmana), el projecte
Ajuntament Jove i destina 4 hores de la seva jornada a les tutories de la Xarxa
TET.



Dinamitzador juvenil. Contractat com a Auxiliar de Ludoteca, amb una dedicació
setmanal de 27,5hores setmanals. C2 Laboral. Formació: Integració Social .
Dedica 3 hores els divendres a l’Espai Jove; 4 hores els dissabtes com a
informador del PIJ La Fletxa; i 12 hores com a educador de la ludoteca La
Xarranca, un servei infantil que es gestiona des del servei de Joventut i s’adreça a
nens i nenes de 5 a 12 anys.



Dinamitzadora juvenil. Contractat com Auxiliar de Ludoteca, amb una jornada
laboral de 37,5 hores setmanals. C2.Laboral Fix. Formació Educació Social, i
Pedagogia.. Dedica 3 hores de la seva jornada laboral a l’Espai Jove; és la
dinamitzadora del PIDCES amb una dedicació de 19,5hores setmanals; i 14 hores
les dedica a la ludoteca La Xarranca com a educadora social.



Tècnica. Auxiliar Administrativa. Compartida amb el departament de Serveis
Socials. Amb una dedicació horària a la Regidoria de Joventut del 10% amb una
jornada laboral de 37,5 hores setmanals. C2.Laboral Fix

El servei de Joventut de Premià de Dalt es coordina amb el Servei Comarcal de
Joventut del Maresme i utilitza diferents recursos comarcals com per exemple
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l’assessoria de mobilitat internacional i participa en diversos espais de coordinació i
diferents projectes en funció de les necessitats.
L’equip de Joventut està ben valorat i és reconegut per part de diversos agents del
municipi (veïnat, comerços, etc.) i a nivell de barri fet que suposa un element
d’oportunitat de cara a dissenyar i implementar les polítiques de joventut del municipi.
En l’actual context el servei de Joventut, però, es troba amb què la nova legislació
limita l’organització i el pagament de determinades activitats i aquest fet condicionarà
l’organització de determinades activitats mancomunades.
Pel que fa al pressupost municipal que l’ajuntament de Premià de Dalt destina al servei
de Joventut a la taula següent es pot observar que l’import total de l’any 2016 és de
l’1,28% del pressupost global, que representa un augment respecte els 4 anys
anteriors:

Taula 3. Evolució del pressupost de Joventut. 2012-2016. Premià de dalt

Pressupost
total
consolidat
Ajuntament
Pressupost
de joventut
% que
representa
pressupost
de joventut

2016

2015

2014

2013

2012

11.214.068,16€

1.913.368,16€

11.840.905,12€

12.128.373,
54 €

14.218.890,
21 €

143.661,91€

136.942,85€

138.416€

1,28%

1,14%

1,17%

138.752,60
€
1,14%

148.450,92
€
1,04%

Font: Ajuntament de Premià de Dalt
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5. Àmbits d’anàlisi
5.1 La formació dels i de les joves
L’oferta d’educació secundària a Premià de Dalt s’articula a través de l’Institut públic
Valerià Pujol i Bosch, que compta amb tres línies d’ESO i 2 de batxillerat, i Les
Escoles Betlem, de titularitat concertada, que a banda d’oferir el segon cicle
d’Educació Infantil i Primària ofereix també educació secundària obligatòria i batxillerat.
L’oferta és poc diversa ja que no inclou el batxillerat artístic, cicles formatius ni oferta
de formació professional i el jovent té dificultats per accedir a l’oferta d’altres municipis
degut a les deficiències en les comunicacions amb transport públic.

Aquestes dificultats de mobilitat amb transport públic condicionen al jovent del poble a
l’hora de triar els seus estudis i es detecta que alguns nois i noies en l’elecció
prioritzen la voluntat de no marxar del poble o els costos de desplaçament en
detriment dels seus interessos estrictament formatius.
D’altra banda, entre el jovent es valora molt positivament poder disposar del carnet per
a menors de 18 anys que els permet agafar el bus del poble gratuïtament però es posa
l’accent en la necessitat de millorar les condicions de mobilitat, ja que és utilitzat per
molta gent, no només joves i pels matins va massa ple. Com a millores, proposen
ampliar les places, oferint-los dos busos enlloc d’un com es fa actualment, o crear una
línia paral·lela que només sigui per a l’alumnat de l’institut.
Pel que fa a les opcions d’estudi de cara als propers anys, la majoria del jovent
enquestat afirma que seguirà estudiant, ja sigui perquè ho troben necessari per trobar
feina o per aprendre més. Sobre les seves intencions de futur, la meitat del jovent que
ha respòs l’enquesta jove vol continuar amb estudis universitaris. Un 25% es decanta
pels cicles formatius de grau i un 18,8% afirma no tenir cap opció d’estudi de cara als
propers anys.
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Gràfic 15. Quina serà la teva opció d’estudi de cara als propers anys?

Font: Enquesta jove. Diagnosi PLJ Premià de Dalt

El nombre d’alumnes matriculats a l’Institut Valerià Pujol el curs 2016-2017 és de 375
a l’ESO i 118 a batxillerat.

Es realitzen coordinacions mensuals entre l'institut i serveis socials pel seguiment de
casos i per detectar possibles casos d’absentisme, a través de les Comissions socials.

Els joves en seguiment des de la xarxa TET (Joventut, SMOPE, Serveis Socials,
Educació) es situen en 30-40 joves aproximadament, i se’n fa seguiment des de la
Xarxa TET, de transició escola -treball. No obstant, es detecta que manquen dades
amb relació a l’alumnat que abandona l’institut i garantir el traspàs d’aquesta
informació a la comissió social per millorar l’acompanyament que es fa a aquests
joves.
A l’Institut Valerià Pujol es porta a terme el Pla d’Acció Tutorial, que inclou accions
formatives durant l’horari lectiu organitzades pel servei de Joventut de forma
coordinada amb el centre i altres àrees i serveis municipals.
L’institut, en col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt, també està
implementant el Projecte Terramar, que ofereix una aula de currículum adaptat a
l’ESO per donar resposta a les necessitats d’atenció específiques de l’alumnat.
L’Ajuntament de Premià de Dalt impulsa des de 2014 el Projecte rodallibres per
donar ajudes a les famílies per fer front a les despeses en material escolar. S’adreça a
alumnat de P3 a 2n de batxillerat i està molt ben valorat també entre el jovent.
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Oferta de formació no reglada

El municipi no compta amb l’Escola d’Adults, però si amb una Aula d’Adults i una
Oficina de Català i això suposa que el jovent del poble que necessita aquest servei ha
de ser derivat a la de Premià de Mar.
Des de l’Aula d’Adults de Premià de Dalt es duen a terme classes d’alfabetització,
lectoescriptura, càlcul i sessions d’acolliment lingüístic. També realitza tallers adreçats
a mares per proporcionar informació sobre els recursos del municipi en què s’inclou
informació relacionada amb els recursos i serveis de joventut i porta a terme altres
accions d’orientació a les famílies.
A l’Aula d’adults no hi participen gaires joves. En concret, el curs 2016-2017 dels 57
matriculats el curs 2016-2017 només hi ha una noia de 18 a 25 anys i cinc que tenen
entre 31 i 35 anys. La resta són majors de 35 anys.
Premià de Dalt disposa d’una Escola de Música municipal, amb una oferta potent
però no accessible per a algunes famílies i des de l’ajuntament no s’està implementant
cap programa de beques per oferir més oportunitats d’accés.
L’Aula de Dansa, també de titularitat municipal, ofereix cursos de dansa a partir dels
tres anys, diversos tallers i un grup d’esbart.
D’altra banda, el servei de Joventut també complementa l’oferta formativa del municipi
per exemple amb l’organització del curs de monitors de lleure infantil i juvenil, entre
d'altres.

Es detecta que, tot i que el jovent sap que viure a Premià de Dalt implica haver de
marxar per accedir a una oferta formativa més àmplia, és necessari donar més opcions
de formació al propi municipi. En aquest sentit, des de l’àmbit tècnic consultat
s’identifica l'esport com un àmbit d'oportunitat per ampliar l’oferta formativa de Premià
de Dalt i es posa l’accent en la necessitat de generar una oferta alternativa d’itineraris
específics per a joves sobre temàtiques del seu interès.
Sobre temes d’interès per a nous cursos, entre el jovent consultat es proposa que
s’organitzin de cuina i sala, cursos sobre la història del poble i cursos d’idiomes, per
exemple.
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D’altra banda, el Museu de Premià de Dalt també ofereix possibilitats i

àmbits

d’oportunitat. Les activitats programades pel museu tenen una finalitat educativa i
formativa i en molts casos adreçada al col·lectiu escolar i jove. Organitza exposicions
permanents relacionades amb el patrimoni cultural local, exposicions temporals per a
tots els públics, xerrades, cursos i itineraris diversos i força alumnes van al museu per
a consultar informació quan han de fer el crèdit de síntesi de l’institut.

El Museu és una plataforma de formació no reglada per als joves, però per promourela més caldria establir relacions de coordinació entre el museu i altres serveis
municipals (Cultura, Joventut, Institut, Aula d’Adults...) i cercar estratègies compartides
per fomentar la participació del jovent a l’hora de definir itineraris i activitats.


Espais d’estudi

Molts i moltes joves estudien a casa i en el cas del jovent enquestat així ho afirma el
73,7%.
La Biblioteca Jaume Perich és utilitzada per alguns joves però en general es valora
que no és un espai adequat per a fer treballs en grup. D’altra banda, per qüestions de
proximitat, en general els i les joves del Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió utilitzen la
biblioteca de Premià de Mar.
El PIJ La Fletxa és força utilitzat pels adolescents per fer treballs, imprimir o
enquadernar. La majoria són del Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió i en algun cas
també hi van nois i noies d’altres zones de Premià de Dalt que necessiten puntualment
algun servei (impressió, ...). En canvi, altres joves consideren que no és un espai que
reuneixi les condicions adequades per fer treballs ja que és petit i s’hi fan altres
activitats. Entre els i les joves enquestades es troba a faltar que ampliï el seu horari
d’obertura i es promogui com un espai d’estudi. Per exemple, es proposa que s’hi
habiliti un espai d’estudi els caps de setmana per la tarda ja que la biblioteca està
tancada i alguns nois i noies a casa no disposen de les condicions adequades per
concentrar-se i estudiar.
D’altra banda, els i les corresponsals consultades són del parer que cal habilitar un
espai d’estudi a l’institut fora de l'horari lectiu per estudiar i fer treballs i poder disposar
de connexió WiFi..
En el marc del Pla Educatiu d’Entorn i pel que fa al suport a l’estudi, des de 2007
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s’organitzen diverses accions adreçades a tota la comunitat educativa, entre elles els
tallers d’estudi assistit a l’Institut Valerià Pujol.

A més, el municipi compta amb el reforç escolar de la Caixa Proinfància, a través de
l’entitat AGI, oferint un grup per a secundària des de fa tres anys.
Tot i això, alguns nois i noies troben a faltar que s’organitzin més cursos de suport a
l’estudi, especialment adreçats a aquells que tinguin la necessitat de millorar el seu
rendiment i els resultats acadèmics.


Informació, orientació i acompanyament al jovent

El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) La Fletxa2 és molt accessible i és un servei
conegut i molt utilitzat pels i per les adolescents, que valoren positivament
l’assessorament i l’acompanyament que reben tant en temes formatius com laborals.
Per exemple, organitza xerrades sobre què fer a partir de l’ESO; opcions de cicles
formatius; modalitats de batxillerat; i compta amb un servei d’assessorament sobre
Mobilitat internacional, mancomunat amb 19 ajuntaments del Maresme. Tanmateix, és
un servei que utilitzen per realitzar tràmits diversos, com per exemple la sol·licitud de
beques, inscripcions, etc.

Els i les adolescents el tenen com a referència en aquests àmbits i valoren molt
positivament que la informació que se’ls ofereix inclou serveis, recursos i ofertes de
municipis propers i no només es cenyeix a les possibilitats de Premià de Dalt. Els que
no viuen al Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió però troben a faltar que es creï un altre
PIJ en una zona més cèntrica per afavorir que més joves l’utilitzin.
2.286 joves van utilitzar el PIJ l’any 2016 dels que el 52,77% eren noies i el 47,23%
nois i es van produir 4.955 consultes.

2

Està ubicat al barri de Santa Anna i obre els dimarts, dijous i dissabtes de 17 a 21h i els

dimecres de 11 a 14 hores.
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Taula 3. Usuaris La Fletxa i nombre de consultes, per edats. 2016

Número
Usuaris

Edat
<16

% Usuaris

Número
Consultes

% Consultes

1763

77,12%

3487

70,37%

16-20

409

17,89%

1126

22,72%

21-25

57

2,49%

203

4,10%

26-29

9

0,39%

23

0,46%

30-35

30

1,31%

74

1,49%

>35
Total

18

0,79%

42

0,85%

2286

100,00%

4955

100,00%

Font de les dades: PIJ La Fletxa

Pel que fa al perfil dels i de les usuàries per lloc de residència, a la taula següent es
pot observar que el 47,51% del jovent usuari del PIJ viu al barri de Santa Anna, on
està ubicat el servei.

Taula 4. Lloc de residència usuaris La Fletxa. 2016
Lloc de Residència
Altres
Badalona
Barcelona
B. La Floresta
B. Puig de Pedra
B. Santa Anna
B. Santa Maria PM
Casc Antic
El Masnou
Mataró
Matarò
Premià de Dalt
Premià de Mar
Remei
Vilassar de Dalt
Altres
Total

Número Usos
Servei

% Usos Servei

Número
Consultes

%
Consultes

1
1
1
6
1
1100
101
154
1
1
2
670
71
2
2
172
2286

0,04%
0,04%
0,04%
0,26%
0,04%
48,12%
4,42%
6,74%
0,04%
0,04%
0,09%
29,31%
3,11%
0,09%
0,09%
7,52%
100,00%

1
1
2
16
1
2354
234
339
1
4
8
1414
183
5
4
388
4955

0,02%
0,02%
0,04%
0,32%
0,02%
47,51%
4,72%
6,84%
0,02%
0,08%
0,16%
28,54%
3,69%
0,10%
0,08%
7,83%
100,00%

Font de les dades: PIJ La Fletxa

L’atenció al jovent es realitza principalment de forma presencial (66,62% de l’atenció
realitzada) i en segon lloc de forma presencial descentralitzada (32,26%).
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Pel que fa al nivell d’estudis del jovent usuari del PIJ l’any 2016, tal i com es pot
observar a la següent taula el 57,41% han cursat estudis obligatoris i el 24,72% els
estaven cursant. Un 14,38% ha cursat estudis post-obligatoris i en menor mesura no
tenen estudis (2%) o tenen estudis universitaris (1,50%).
Taula 5. Nivell d’estudis usuaris La Fletxa. 2016

Número Usuaris

%
Usuaris

Número
Consultes

%
Consultes

Cursant estudis obligatoris

545

24,72%

937

22,04%

Estudis obligatoris

1266

57,41%

2230

52,45%

Estudis post-obligatoris

317

14,38%

875

20,58%

Estudis universitaris

33

1,50%

76

1,79%

Sense estudis

44

2,00%

134

3,15%

Altres

36

Nivell d'Estudis

Total

2241

72
100,00%

4324

100,00%

Font de les dades: PIJ La Fletxa

El PIJ també ofereix atenció descentralitzada a través del PIDCES a l’Institut Valerià
Pujol, que es desenvolupa des de 2001. És un projecte valorat molt positivament per
tots els agents, consolidat al municipi i un dels eixos vertebradors de les polítiques de
joventut de Premià de Dalt.

Ubicació PIDCES en l’organigrama
de la Regidoria de Joventut de Premià de Dalt
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El PIDCES és un servei específicament destinat al jovent de Premià de Dalt que estan
inscrits a l’institut i tenen entre 12 i 19 anys. S’ofereix dos matins a la setmana, durant
mitja hora. Disposa d’una cartellera d’ús exclusiu a l’entrada del centre educatiu i és
l’únic PIDCES de la comarca que disposa d’espai propi integrat en el centre educatiu.
Està ubicat a una sala annexa a l’entrada de l’INS, al costat del local de l’AMPA.
L’alumnat de l’institut el valora molt positivament i el té com a referent en la informació
i la orientació acadèmica. Com a aspecte a millorar, els agradaria que s’ampliessin els
horaris per poder rebre una atenció més personalitzada.
Tenint en compte que l’ Institut Valerià Pujol és un punt de trobada de molts joves del
municipi i és un lloc idoni per difondre la informació d’interès juvenil, el PIDCES porta a
terme el projecte de dinamització i informació de corresponsals. El grup de
corresponsals de l’institut són joves que fan d’enllaç entre el Punt d’Informació Juvenil i
els companys d’aula i fan arribar al PIJ les demandes, dubtes, activitats i propostes del
grup classe.

Assisteixen a reunions mensuals amb la informadora de l’institut i

participen en una formació trimestral conjuntament amb els i les corresponsals de
Vilassar de Dalt i Cabrils. També reben la formació de delegats i delegades des del
PIDCES.
La valoració de la tasca que realitza el PIDCES per part de la coordinadora
pedagògica de l’institut, coordinadors de cicle, la tècnica de joventut i la dinamitzadora
juvenil és molt positiva i es detecta molta predisposició per part del centre educatiu.
Des del treball conjunt amb l’institut, el PIJ La Fletxa organitza diverses activitats,
campanyes i tallers relacionats amb l’orientació acadèmica, l’ocupació i la salut
(campanya de prevenció de les addiccions; sexualitat i afectivitat, autoestima, nutrició,
noves addiccions). Pel que fa a l’àmbit acadèmic, s’organitzen xerrades a l’institut
inicialment a 3r d’ESO ja que és el moment en què han d’escollir assignatures
optatives, i es realitzen sessions d’orientació sobre els itineraris acadèmics amb
l’alumnat de 4t d’ESO. També es fan xerrades a alumnat de 2n de Batxillerat i es visita
el saló de l’Ensenyament.
D’altra banda, des d’aquest curs s’organitzen accions de formació i d’orientació
adreçades a famílies i fills/es des de la xarxa Joves.TET i l’ AMPA.
Des de l’àmbit tècnic municipal consultat es valora que la informació que reben els i les
alumnes és força complerta. No obstant, entre l’alumnat consultat es troba a faltar que
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les xerrades de l’institut incloguin informació sobre els cicles de grau mitjà i superior i
les opcions d’estudis universitaris.


La coordinació i el treball en xarxa dels agents educatius

Premià de Dalt compta amb diversos espais de treball transversal pel que fa als
processos de formació i de transició escola treball del jovent del municipi.
Un d’aquests espais de treball transversal municipal és Premià de Dalt, municipi
Educador, en el marc del qual s’han creat dos comissions: una sobre prevenció de
fracàs escolar i l’altra sobre recursos fora de l’espai escolar, a nivell lúdic, educatiu i
esportiu. Hi participen els CEIPS Santa Anna i Marià Manent, l’INS Valerià Pujol, les
AMPA d’aquests centres, les regidories d’ Esports, Cultura, Ensenyament, Serveis
socials, Joventut, Promoció econòmica, el departament d’ensenyament de la zona i la
LIC (assessora de llengua i cohesió social) de l’INS Valerià Pujol, entre d’altres. Des
de Joventut es coordinen i s’avaluen les activitats que es realitzen a l’institut.
D’altra banda, el P.A.T (Pla d’acció Tutorial) està format per les accions de formació
que es realitzen durant l’horari lectiu de tutories a l’Institut, organitzades pel servei de
Joventut de forma coordinada amb els i les coordinadores de cicles i la coordinadora
pedagògica de l’institut i comptant amb la implicació d’altres serveis i àrees municipals
(l’àrea d’ensenyament, serveis socials, joventut, salut, SMOPE, consum, etc.) de
l’Ajuntament de Premià de Dalt. També s’han fet actuacions puntuals al teatre, amb la
col·laboració de Societat Cultural Sant Jaume (Premià de Dalt). Des del PIDCES
s’està treballant per establir coordinació directa amb l’AMPA de l’institut per fer-la
partícip de les accions que s’organitzen des del servei de joventut.

Entre els serveis i professionals consultats es valora positivament la coordinació entre
els agents del municipi pel que fa a l’orientació i l’acompanyament en els processos de
formació del jovent del poble. Fruit d’aquest treball transversal entre els diversos
agents implicats, els nois i noies que estan en els circuits formals i les famílies que
entren en contacte amb els serveis municipals tenen clars els referents del poble pel
que fa a joventut.

Es fa necessari, però, començar a obrir vies de coordinació amb el centre concertat
Escoles Betlem, ja que els joves que hi estudien ESO o batxillerat estan fora del circuit
d'orientació municipal. L’alumnat d’aquest centre en general no fa activitats al poble i
no entren en contacte amb els serveis municipals. Per tant cal cercar estratègies per
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connectar els serveis municipals amb el centre educatiu i el seu alumnat per poder
detectar necessitats. En general es detecta manca de predisposició del centre a l’hora
de traspassar informació però el fet que respongués positivament a participar en
l’enquesta de salut jove realitzada recentment al municipi es percep com un element
d’oportunitat a partir del qual anar generant altres col·laboracions.
D’altra banda, es detecta que cal millorar el treball conjunt entre el Pla de Barris de
Santa Maria-Santa Anna-Tió, el servei d’Esports, Cultura, Serveis Socials, etc per
valorar quina acollida tenen els programes de beques existents en cursos i tallers que
organitza l’ajuntament des dels diferents serveis i determinar quin impacte tenen al
poble.

5.2 Els processos d’ocupació dels i de les joves
Per analitzar com s’estan donant els processos d’ocupació del jovent es fa necessari
fer una aproximació a la situació laboral de la població del municipi i especialment del
col·lectiu de joves de Premià de Dalt.

Les dades disponibles indiquen que la població activa registrada de Premià de Dalt
l’últim trimestre de 2016 és de 4.687 persones i ha acumulat creixement al llarg dels
darrers 6 anys. Segons franges d’edat es pot observar a continuació que la població
activa registrada de 25 a 34 anys ha minvat. En la franja de 16 a 24 anys va anar
disminuint de 2010 a 2013 i a partir de llavors ha anat acumulant creixement.

Gràfic 16. Població activa registrada. Premià de Dalt. 4t trimestre 2010-4t trimestre
2016
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Programa Hermes, a partir de dades elaborades en col·laboració
amb la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local, a partir de la Taxa d'atur registral del
Departament d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social.
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La taxa de contractació temporal a Premià de Dalt es situa en el 83,67%,, inferior al
86,22% comarcal. En el cas del jovent de 16 a 25 anys, la taxa de contractació
temporal es situa en el 90,48% i és superior al comarcal (89,67%).

Amb relació a les dades de contractació de desembre de 2016 a Premià de Dalt els
sectors econòmics amb un pes relatiu més elevat de contractació van ser el sector
serveis, que va registrar el 54% dels contractes, i l’agricultura (42% del total dels
contractes registrats). La indústria i la construcció van tenir un pes molt residual,
situant-se prop del 2% respectivament.
La taxa d’atur registrat a Premià de Dalt a desembre de 2016 era de d’11,06% , per
sota del 14,65% de Maresme i de la taxa catalana (12,86%).
El nombre de persones registrades a l’atur de Premià de Dalt entre 2013 i 2016 ha
anat disminuint, tal i com ha succeït a nivell comarcal.

Gràfic 17. Evolució del nombre de persones aturades. Desembre 2013-desembre
2016. Premià de Dalt
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació
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Gràfic 18. Evolució del nombre de persones aturades. Desembre 2013-desembre
2016. El Maresme
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació

Ell nombre de persones aturades en nombres absoluts era de 508 l’any 2016, 111
persones menys que l’any anterior. Del total de persones registrades a l’atur, 4 tenen
menys de 20 anys i 57 persones entre 20 i 29 anys.3

Al següent gràfic es pot observar que el nombre de persones joves aturades ha
disminuït al desembre de 2016 respecte les dades de 2013, si bé en aquest període
s’han produït diverses oscil·lacions segons les franges d’edat de població jove de fins
a 29 anys, seguint una tendència similar a la comarcal.
Gràfic 19. Evolució del nombre de persones joves registrades a l’atur. Premià de Dalt.
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Departament d'Empresa i Ocupació.

3

Segons dades del Departament d’Empresa i Ocupació
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Gràfic 20. Evolució del nombre de persones joves registrades a l’atur .El Maresme.
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Departament d'Empresa i Ocupació.

El nombre de persones joves aturades de menys de 20 anys va augmentar els anys
2014 i 2015 i al 2016 ha disminuït situant-se en valors per sota dels de 2013. Pel que
fa a la franja de 20 a 24 anys, el nombre de persones registrades a l’atur ha anat
disminuint progressivament. En canvi, el nombre de joves de 25 a 29 anys va tenir un
pic de creixement l’any 2014 i des de llavors ha anat minvant fins l’any 2016. En el cas
de la comarca, l’atur registrat ha anat minvant de 2013 a 2016 en totes les franges
d’edat joves dels 20 als 29 anys.
Si observem la següent taula, en què es mostra la taxa d’atur registral estimada
segons franges d’edat i sexe de Premià de Dalt i de la comarca, es pot observar que la
taxa d’atur registral de joves de 16 a 24 anys és menor a Premià que al conjunt de la
comarca però en canvi la taxa corresponent a població jove de 25 a 34 anys és
lleugerament més elevada que al conjunt del Maresme.
D’altra banda, es pot observar que a Premià de Dalt la taxa d’atur registral és superior
en el cas de les dones que en els homes.
Taula 6. Taxa d’atur registral, estimada per edat i sexe de la població jove de 16 a 34
anys. Premià de Dalt i El Maresme. Desembre 2016
Edat
De 16 a
24 anys
De 25 a
34 anys
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El Maresme
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Total
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Total

14,10%
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13,71%

9,70%

13,01%

11,28%

10,12%

11,97%

11,03%

10,53%

11,78%

11,14%
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Font de les dades: Hermes, en col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament
Econòmic Local, a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del Departament
d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social



L’oferta de formació ocupacional

Amb relació a les possibilitats de formació ocupacionals del municipi, l’oferta de
formació no reglada inclou tallers de formació ocupacional però manca oferta
d’itineraris formatius específics i no té oferta de Programes de Formació i Inserció
(PFI). La manca de PFI obliga a derivar al jovent a l’oferta de PFI de Premià de Mar.
El Pla de Barris de Sant Anna-Tió organitza el curs de cambrers, que aquest any ha
permès repescar a 6 joves que estaven fora dels circuits formatius i laborals.
Així mateix des del Servei Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica, ofereix
Certificats de Professionalitat del SOC relacionats amb l’àrea d’Atenció a les
persones dependents en institucions socials, i amb l’àrea d’auxiliar administratiu.
D’altra banda, a través del sistema de Garantia Juvenil es pot accedir als recursos
formatius i laborals que aquest ofereix pels joves.


La informació i l’orientació en els processos de transició escola-treball del
jovent

Pel que fa a la informació sobre les ofertes de treball, el jovent compta amb la borsa
de treball del Servei Municipal d’Ocupació.
D’altra banda, per tal de millorar l’atenció, l’orientació i l’acompanyament al jovent en
els seus processos de transició escola-treball, el curs 2011-2012 Premià de Dalt va
posar en marxa un programa per la transició escola-treball del jovent a través de la
Xarxa Jove.TET. És un grup de treball transversal integrat per la insertora laboral,
representants de l’Institut Valerià Pujol, la tècnica d’Educació, una educadora de
Serveis socials i la tècnica de Joventut del municipi.

En formen part tots els agents implicats que fan atenció a joves que acaben o
abandonen l’ESO i es troben en un procés de transició cap al món laboral i els cal un
acompanyament davant les opcions de futur, tant educatives com laborals. L’Institut
facilita les dades referents als alumnes que no acrediten l’ESO a l’equip TET i això
permet un millor seguiment i acompanyament per part dels altres serveis municipals.
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A més, l’indicador de joves aturats de llarga durada que ha elaborat el Consell
Comarcal del Maresme permetrà reforçar el treball des de la xarxa i l’atenció a aquest
col·lectiu.
En el marc de la xarxa s’organitzen diverses accions d’orientació vinculades a l’àmbit
de l’ocupació juvenil i des de Joventut es fa un acompanyament personalitzat al jovent.
Durant el curs 2015-2016 es van realitzar 4 sessions d’orientació amb els alumnes de
4ESO de l’Institut Valerià Pujol, 2 visites a SMOPE i al PIJ la Fletxa i 17 tutories
individualitzades posteriors a les sessions d’orientació que es realitzen a l’institut.
Actualment, hi ha 32 joves en seguiment (curs 2016-2017) d’edats compreses entre
els 16 i els 25 anys, un nombre més elevat que el del curs 2015-16, en què es va
atendre a 16 joves. L’any 2014-2015 es va atendre a 32 joves i el període anterior
2013-204 a 45 nois i noies. A continuació es mostra la distribució del col·lectiu jove
atès per la xarxa TET de 2013 a 2017 per edats.
Gràfic 21. Edat joves en seguiment. TET. Gràfic 22 Edat joves atesos.TET 2014-2015
2015-2016
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Des de l’àmbit tècnic es valora positivament la coordinació entre els diversos serveis i
recursos municipals en els processos de transició escola-treball del jovent però es
detecta que cal treballar amb Promoció econòmica per enfocar els plans d’ocupació
pensant en els joves especialment majors de 21 anys que no han acreditat res de
formació o s’han quedat pel camí.
D’altra banda, de l’enquesta jove realitzada sorgeix la proposta d’organitzar un taller
d’orientació laboral destinat específicament a joves que estan buscant feina, no tenen
experiència en el món laboral i no tenen clara la seva preferència. Per contra, des de
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Promoció Econòmica es porten a terme tallers d’orientació, recerca de feina,
coaching...i els joves no s’inscriuen.
Entre el jovent consultat s’identifica la presència al municipi d’empreses relacionades
amb la informàtica com un element d’oportunitat i es planteja la necessitat de cercar
estratègies per a què el jovent hi pugui entrar en contacte, per exemple a través de
convenis de pràctiques.

5.3 L’oci i el lleure del jovent
El col·lectiu jove de Premià de Dalt és molt divers i aquest fet, sumat a la fragmentació
del poble i a què la població dels diferents nuclis no s’hi relaciona gaire condiciona les
dinàmiques de lleure i participació del jovent del poble.
Al marge de quan es troben a l’institut, hi ha un gran desconeixement i desconnexió
entre el jovent que viu a la part de dalt del poble (Sant Jaume, etc...) i el que viu a la
part de baix (Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió).
En el temps de lleure, els i les joves en general no acostuma a mobilitzar-se d’una
zona a l’altra del poble i quan ho fan és per interessos molt concrets (anar a l’institut,
fer alguna activitat puntual,...). Es percep que costa més que els i les joves
adolescents de Sant Jaume vagin a fer activitats al Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió
que no pas al revés.
L’oferta d’activitats de Premià de Dalt s’orienta principalment al públic infantil i familiar
i, tot i que actualment s’organitzen més activitats per a joves que fa uns anys, molts
nois i noies, especialment a partir de 17 anys, consideren que estar al poble resulta
avorrit.
Entre el jovent consultat, especialment major d’edat, es percep que l’ajuntament durant
molts anys ha promogut un model poble dormitori en què no s’ha tingut en compte als
nois i noies. Aquest fet ha repercutit en la manca de vinculació del jovent amb el poble.

En general els i les joves tenen interioritzat que han de marxar per trobar alternatives
d’oci i estableixen dinàmiques de lleure a altres municipis propers, com per exemple
Premià de Mar, on hi fan més vida i on hi tenen colla d’amics i amigues.
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Les dificultats de mobilitat amb transport públic són un element que condiciona i limita,
especialment en menors d’edat, les possibilitats de lleure i oci del jovent degut a les
deficiències de connectivitat amb municipis propers geogràficament. Entre el 60% de
joves enquestats que afirmen que acostumen a quedar-se a Premià de Dalt durant el
seu temps lliure la majoria tenen entre 16 i 19 anys i, en canvi, el 40% que manifesta
que marxa correspon majoritàriament a joves de 20 a 25 anys.

Pel que fa als usos del temps de lleure, els que es queden al poble acostumen a estar
a casa entre setmana; fer activitats esportives (el 56,3% del jovent enquestat) i molts
noies i noies del Barri Santa Maria- Santa Anna-Tió van al PIJ La Fletxa i a l’Espai
Jove. Tanmateix, el 83% del jovent enquestat afirma que una de les seves activitat
principals en temps de lleure és connectar-se a internet.
D’altra banda, també hi ha joves de 12 i 19 anys, principalment nois, que estan a parcs
i places, especialment les tardes i vespres entre setmana i caps de setmana.
Precisament, el 75% de joves enquestats afirmen que estar a parcs i places és una de
les seves activitats més freqüents.

Malgrat tot, molt joves consultats consideren que els parcs i les places del poble no
estan pensats per ells sinó que estan orientats a infants i famílies. Per això, a alguns
nois i noies adolescents els agradaria que s’hi instal·lessin elements (per exemple llits
elàstics, ...) i també assenyalen la necessitat d’instal·lar més lavabos públics.

Els joves freqüenten diversos espais públics (parcs, places, pistes, ...) Es reuneixen
per exemple al Parc Jordi Pujol; al parc F.Xarrie;a la zona esportiva i a la Fàbrica, la
qual a alguns nois i noies els agradaria que es potencies com a plaça major del poble.
Altres joves es troben a la Via Primília; al Parc dels Tomàquets (Premià de Mar); al
Parc de la República (Premià de Mar) i a la zona de la Petanca. L’entorn proper a la
biblioteca també és un punt de trobada de jovent, que hi va especialment per
connectar-se al WiFi. D’altra banda, els més joves acostumen a trobar-se a
l’Espolçada i al camp de futbol.
Es detecta un ús diferencial de l’espai públic entre nois i noies, ja que hi ha més nois
que noies i elles acostumen a estar per la zona del casc antic.
Pel que fa la convivència a l’espai públic, principalment intergeneracional, es detecta
que la presència de grups de joves no agrada a gran part del veïnat, que considera
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que parlen amb un to massa elevat i generen molèsties. Precisament, la major part de
les intervencions amb joves per part de la Policia Local estan relacionades amb
molèsties al veïnat (per soroll, incivisme,etc...) i en un percentatge molt reduït amb
baralles.

En aquest context, el jovent i altres agents consultats coincideixen en percebre que en
general es té una imatge negativa i uniforme dels nois i noies del poble, que no
reconeix la diversitat dins del col·lectiu. Senten rebuig per part de les altres
generacions i aquest fet condiciona la seva vinculació amb el poble.
Pel que fa a la valoració general que fan els joves enquestats amb relació a l’oferta
d’activitats del poble (esportives, culturals, etc...) majoritàriament (el 66,7%)
consideren que és pobre i que manquen activitats. Un 20% manifesta que no necessita
que s’organitzin activitats de lleure ja que ells ocupen el seu temps lliure i el 13,3%
restant afirma no conèixer l’oferta d’activitats.
Gràfic 24. Com valores l’oferta d’activitats de lleure (esportives, culturals, oci ) que
organitza l’ajuntament?

Font: Enquesta jove-Diagnosi PLJ Premià de Dalt



L’oferta cultural

Pel que fa a l’oferta d’activitats culturals adreçades al jovent, des de l’equip de
Joventut es percep un gran canvi respecte anys anteriors, en què era inexistent, i
actualment s’està treballant per desenvolupar una proposta de lleure creatiu i s’ha anat
generant oferta, com ara activitats teatrals que estan molt ben valorades entre els nois
i noies.
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L’Espai Jove-Punt d’Informació Juvenil (PIJ) La Fletxa és l’únic
espai per a joves del municipi i concentra l’oferta d’activitats
juvenils. Està ubicat al Barri Santa Maria-Santa Anna-Tió, al
Torrent de Santa Anna, que marca els límits dels municipis de
Premià de Dalt i Premià de Mar. La majoria dels seus usuaris són
del barri i, donada la seva ubicació, hi van nois i noies de Premià de Dalt i Premià de
Mar. Alguns adolescents també van a la ludoteca, que s’adreça a infants i joves fins
als 16 anys.

Pel que fa al grau de coneixement de La Fletxa, el 46,7% del jovent que ha respòs
l’enquesta afirma conèixer-lo i haver-hi anar alguna vegada. El 26,7% hi va bastant
sovint i un 20% el coneix però manifesta no haver-hi anat mai. Només un noi del total
de joves que han respòs la pregunta de l’enquesta afirma no conèixer-lo.

Gràfic 25. Coneixes La Fletxa?

Font: Enquesta jove-Diagnosi PLJ Premià de Dalt

El PIJ La Fletxa ofereix alternatives de lleure que estan molt ben valorades pels seus
usuaris. Com a aspectes a millorar, alguns d’ells troben faltar que obri totes les tardes
de dilluns a divendres. També hi ha joves que voldrien que hi hagués un altre espai
jove situat en una zona més cèntrica i propera al nucli antic i altres barris del poble.
Pel que fa a les activitats d’interès es té la sensació que els tallers de cuina són els
que més atrauen ja que n’hi participen molts. De l’enquesta jove realitzada sorgeixen
diverses propostes d’activitats que es troben a faltar a La Fletxa. Entre elles, més
tallers de maquillatge, tallers de fotografia o jocs competitius d’ordinador per exemple.
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Durant el curs escolar des del PIDCES es treballa conjuntament amb la direcció de
l’Institut en activitats socio-educatives dins del Pla d’acció Tutorial de tots els cursos,
així com de la programació de dues obres de teatre.
Pel que fa al període de vacances d’estiu, s’organitza el programa Estiu Jove per
oferir una alternativa de lleure a joves de 12 a 16 anys durant el mes de juliol. L’Estiu
Jove atrau a nois i noies dels diferents barris de Premià de Dalt, que normalment no es
troben fora de l’horari lectiu i té llista d’espera degut a l’èxit d’acollida.
Es tracta d’un projecte impulsat per la Regidoria de Joventut, en
coordinació amb la d’Educació, Serveis socials i Pla de barris. Inclou
activitats socioeducatives i lúdiques molt diverses i l’any 2015 des de
l’Estiu jove, es va organitzar un curs de Premonitors de lleure infantil
que va tenir un gran èxit de participació. Van participar 16 joves, van
fer sis sessions de teoria i 10 de practiques al Casal d’estiu per infants i a les Activitats
de Dinamització del Pla de Barris.
L’Espai Jove i l’Estiu Jove són dos projectes consolidats en el municipi i tenen molt
bona acceptació no només pel jovent sinó també per les famílies. Al jovent consultat li
agradaria que s’ampliessin les places de l’Estiu Jove, que es limiten a 24, i també la
franja d’edat per poder seguir participant quan siguin majors de 16 anys.

El servei de Joventut de vegades es troba amb dificultats per realitzar les activitats de
projectes amb continuïtat com l’Estiu Jove, la Ludoteca, etc degut a la manca d’espais
amplis al poble.
Pel que fa a la resta d’activitats de l’any, durant l’època de vacances de Nadal, des del
servei de Joventut s’ofereix el Desgongela’t, una programació d’activitats per a joves
de 12 a 17 anys. S’han incorporat tallers de batucada per donar més cobertura social a
les activitats perquè sembla que hi ha interès en aquest tipus d’activitats.
D’altra banda, l’any 2015 va néixer el projecte Arrela’t , una programació que aplega
diverses activitats de cultura popular i tradicional a 4 barris de Premià de Dalt (nucli
antic, El Remei, La Floresta i Santa Maria-Santa Anna-Tió). Per promoure i facilitar la
participació del jovent a les activitats de fora dels seus barris es va posar en marxa un
trenet que va allà on estan els joves i en barris com La Floresta, on no hi ha un eix
principal de dinamització, el tren s’atura i fa un concert per atraure més al jovent.
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Durant la Setmana Santa també s’ofereixen activitats. Des de la
Regidoria de Joventut s’està replantejant la programació del
festival Divertit, per donar-li un enfocament artístic, creatiu i
educatiu.
Al llarg de l’any l’Oficina del Pla de Barris Santa Maria-Santa Anna-Tió de Premià de
Dalt i Premià de Mar també organitza diverses activitats de dinamització adreçades al
jovent, en què hi participen joves de Premià de Dalt i de Premià de Mar (per exemple
el Laboratori d’Artistes; jocs populars; i tallers)
En general es troba a faltar més espais d’oci i lleure i que s’organitzin més activitats
col·lectives que promoguin la trobada i la relació del jovent, d’una banda de nois i
noies de fins a 15 anys per exemple jocs, excursions o sortides. D’altra banda, més
activitats adreçades a joves majors de 16, com per exemple festes i concerts de grups
de música del seu interès.
Per ampliar l’oferta d’activitats lúdiques i culturals juvenils, el jovent consultat té
diverses propostes. Troben a faltar activitats de cultura popular i altres posen l’accent
en la necessitat que es programin més activitats creatives i artístiques relacionades
amb el món del grafit i la pintura, del cinema (per exemple activitats de cinema a la
fresca, etc) i la fotografia.
D’altra banda, s’apunten que seria positiu fer alguna programació de concerts
accessible i del gust del jovent. No obstant, entre el jovent associat consultat es
detecta que la manca d’hotels del municipi limita les possibilitats d’organitzar actes
culturals amb gran aforament (trobades d’esbarts, concerts, etc...).
Actualment al poble s’organitza el festival de Jazz però es considera que no és
accessible econòmicament per gran part del veïnat i tampoc pels joves.
Pel que fa al calendari festiu, al poble s’organitzen diverses festes com halloween, la
cavalcada de reis i la festa major i el jovent troba a faltar més festes juvenils. En
aquest sentit els i les corresponsals de l’institut tenen la percepció que a molts joves
els agradaria que es fes la festa de la primavera per a alumnes del centre educatiu,
per exemple llogant el gimnàs que es troba ubicat al costat de l’institut.
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Amb relació a la Festa Major, es té la percepció que l’ajuntament no hi promou la
participació del jovent i es troba a faltar una programació d’activitats més atractives i
de l’interès d’un col·lectiu molt ampli de joves per tal d’atraure’ls i que no marxin a
pobles veïns.

Com a propostes per a la programació de la festa major es planteja recuperar la
baixada d’andròmines que organitzaven les famílies que van impulsar i organitzar el
Divertit.


L’oferta esportiva

L’oferta esportiva del poble és diversa i inclou voleibol, futbol (excepte equip femení),
bàsquet i patinatge. També compta amb un club de tennis però manca oferta
d’activitats privades no esportives per a joves de 12 a 21 anys. Força adolescents fan
esport i en el cas del jovent enquestat el percentatge de joves que ho practiquen
freqüentment se situa en el 56,3%.
Aquest percentatge augmenta si ens fixem en els resultats de l’enquesta sobre hàbits
relacionats amb la salut realitzada a alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Valerià Pujol i
d’Escoles Betlem. L’enquesta conclou que el 63% dels i de les joves enquestades
practica esport fora de l’horari lectiu, dels quals el 80% són nois.
Gràfic 26. % Pràctica de l’esport fora de l’horari escolar. Alumnat de 4t d’ESO

Font de les dades: Enquesta a l’alumnat de 4t d’ESO sobre Hàbits relacionats amb la salut .
Servei de salut pública de la Diputació de Barcelona

Pel que fa a les edats del jovent que practica esport al poble, a partir dels 18 anys són
pocs els joves i les famílies que continuen amb els equips o les activitats esportives
que realitzaven d’adolescents.
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Com a elements a millorar de l’oferta esportiva existent, es troben a faltar hoquei, boxa
i arts marcials i activitats d’esport d’aventura, així com poder gaudir de piscina
municipal.
L’oferta esportiva no és accessible per a tots els joves, ja que és federada, i des de
serveis socials s’ofereixen ajuts econòmics per a participar en un equip no federat dins
del programa de la Diputació de Barcelona “Esports per a la inclusió”.
D’altra banda, per oferir una alternativa a l’oferta esportiva
federada, el Pla Barris Santa Maria-Santa Anna- Tió,
juntament amb la Regidoria de Joventut, organitza el
Multiesport Jove a les pistes de l’Escola Santa Anna. En el
marc del Multiesport s’organitzen diversos tallers (els
divendres i dissabtes) per a joves a partir de 12 anys. Pel que
fa al perfil dels participants, es detecta que els i les
adolescents a partir de 15 anys no hi acostumen a participar,
ja que veuen que normalment hi participen nois més petits.

Per fomentar la participació dels i de les adolescents en el multiesport, es troba a faltar
que s’organitzin les activitats per franges d’edat diferents, per exemple per a
adolescents de 10 a 14-15 anys i per a joves de 16 a 18 anys.

Premià de Dalt compta amb bones instal·lacions esportives i, com a propostes de
millora alguns joves suggereixen que es millorin les condicions del camp de bàsquet i
futbol i que siguin de lliure accés per aprofitar-les més.

La pista de La Petanca és un dels equipaments esportius que freqüenten molts joves,
que juguen a futbol de forma lliure. Les noies però no s’hi senten a gust per fer-ho
degut a la presència de joves més grans. L’Espai Jove hi s’organitza activitats juvenils
però el jovent consultat troba a faltar que s’hi realitzin més tornejos de futbol i que
siguin gratuïts per oferir més possibilitats al jovent que no està federat.
A la Petanca s’hi troben nois i noies de 17 anys aproximadament i els i les adolescents
de 14-16 anys hi voldrien ser-hi però senten que els grans els fan fora. Per aquest
motiu, alguns marxen i opten per entrar sense permís al pati de l’escola ja que
consideren que no tenen un altre lloc on jugar a futbol. D’altres no hi van ja que no els
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agrada compartir l’espai amb els infants de 8-9 anys que hi van.

Premià de Dalt també compta amb altres pistes esportives per jugar a futbol, per
exemple al barri del Remei, a les Pèrgoles, i a la SC de Sant Jaume.
Un altre equipament de trobada del jovent és La Poma, on hi ha el bikepark i
l’skatepark, espais molt promoguts per l’ajuntament. Hi van joves a partir de 12 anys i
de diverses edats així com molts estrangers, fet que ha permès el contacte amb joves
d’altres països. Per als nois i noies de Premià de Dalt és gratuït i els dissabtes és un
espai dinamitzat per monitors.
Pel que fa a la pista d’skate s’apunta que caldria que fos gratuïta també pels
adolescents i joves de Premià de Mar ja que actualment hi ha nois i noies de Premià
de Mar que no hi van perquè han de pagar. Això limita la possibilitat que els nois i
noies de Premià de Dalt s’hi puguin trobar amb els seus amics i amigues de Premià de
Mar.
D’altra banda, Premià de Dalt també compta amb un poliesportiu municipal. De cara
a cercar estratègies per a fer-lo més accessible al jovent alguns proposen crear un
carnet jove d’esports. Pel que fa al gimnàs, es detecta que els horaris i la seva oferta
de sales no s’adeqüen a les necessitats dels joves i per això molts marxen a Premià
de Mar o Vilassar de Dalt per exemple.

Entre el jovent consultat es perceben els equipaments esportius i els nombrosos
espais lliures del poble com una oportunitat per potenciar una oferta d’activitats més
àmplia. Sobretot es destaca la necessitat d’organitzar activitats esportives col·lectives i
gratuïtes segons franges d’edat (per exemple maratons, sortides i excursions a la
muntanya, a la platja; escalada; ràpel, etc.).
També es proposa organitzar activitats d’esport mixt per fomentar la participació de les
noies, així com ajudar a crear i dinamitzar equips de futbol femení si es detecta interès.
D’altra banda, s’identifica l’entorn natural del poble com un valor a potenciar i que
s’organitzin excursions i sortides i activitats a la platja. Alguns joves també consideren
que es podrien organitzar activitats d’airsoft i activitats de paintball i que cal habilitar
zones per poder-ho fer.



L’oci nocturn
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A Premià de Dalt manca oferta d’oci nocturn per joves i per això acostumen a marxar.
Entre els agents consultats es té la percepció que a Premià de Dalt es promou una
oferta d’oci consumista orientada a un perfil de joves molt concret.
Es posa l’exemple del bus nit 2.0, un autobús gratuït que es va posar en marxa l’any
2015 i que els dissabtes els comunica directament amb la zona d’oci de Mataró. A
més, utilitzar aquest servei de transport nocturn els permet tenir entrada preferent a la
discoteca, sense necessitat de fer cues. El bus té un horari de sortida i dos de tornada.
Tant els horaris com les parades del bus nit 2.0 són resultat d’una prova pilot, en què
es va detectar que els horaris intermitjos tenien una estadística d’ús molt baixa per part
del jovent. La prova pilot també va permetre identificar les parades que ocasionaven
menys molèsties a nivell de convivència amb el veïnat. Des de l’àmbit polític es
destaca que el servei de bus nit està funcionant sense cap incidència i que amb les
parades i horaris actuals s’ha millorat a nivell de convivència amb els veïns i veïnes.

El bus nit 2.0 és una iniciativa que en general agrada molt als joves però alguns nois i
noies apunten la necessitat d’incrementar també les possibilitats d’oci al poble per a
què així no hagin de marxar.

Els nois i noies consultats tenen la sensació que seria molt positiu que el bus no
només els connectés amb la discoteca sinó que tingués més parades i que s’ampliés
el seu horari oferint opcions intermitges de freqüència de pas. I és que els horaris
actuals del bus són percebuts per part del jovent consultat com un element que
promou que el jovent s’hi quedi fins més tard del que alguns voldrien i que incentiva a
que molts d’ells acabin bevent més per passar l’estona fins que arribin les sis del matí.
Tenint en compte aquests elements, hi ha joves que proposen tornar a oferir més
busos al llarg de la nit i que tots facin el recorregut d’anada i tornada, per a què els que
vulguin puguin tornar abans a casa.
D’altra banda, gran part dels agents consultats són del parer que aquesta iniciativa
d’oci, que alguns qualifiquen de sexista ja que les noies no paguen per entrar a la
discoteca, no respon a una preocupació de donar alternatives d’oci al jovent sinó als
interessos de les famílies d’aquests joves, que guanyen en tranquil·litat, algunes de les
quals preparen la beguda per al botelló dels seus fills i filles.
Amb tots aquests elements presents, entre els agents consultats es posa l’accent en la
necessitat de revisar l’oci que es promou i oferir una programació d’oci alternativa que
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tingui en compte les necessitats del col·lectiu de joves del poble.

5.4 La salut juvenil
El curs 2016-2017 la Diputaciód e Barcelona ha realitzat als dos centres de secundària
del poble l’enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut jove de l’alumnat de 4t
d’ESO, per tal d’explorar la percepció de l’estat de salut, els hàbits d’alimentació, la
sexualitat, l’estat d’ànim i les relacions socials i interpersonals dels adolescents i per
conèixer aspectes relacionats amb el lleure, el consum de tabac, d’alcohol i d’altres
substàncies i dades relatives a accidents i mobilitat.
L’enquesta conclou que l’inici en el consum de substàncies addictives es produeix a
l’edat dels 14 anys .

Font: Enquesta Hàbits relacionats amb la salut realitzat a l’alumnat de 4t d’ESO de Premià de
Dalt. Diputació de Barcelona. Curs 2016-2017

Entre els agents consultats per elaborar la present diagnosi del PLJ es detecta que el
consum d’alcohol, marihuana i haixix és habitual entre el jovent i el de marihuana, que
els és de fàcil accés, s’ha tornat molt visible. No es tracta d’un consum excessiu però
es té la percepció que l’edat d’inici en els consums s’ha avançat als 12 anys.
Són diversos els recursos i les accions vinculades a l’àmbit de la salut juvenil que
s’estan realitzant al municipi.
Es valora molt positivament el Programa Salut i Escola, que s’està implementant a
l’institut utilitzant la sala del PIDCES dos divendres al mes. En el marc del programa es
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produeix molta coordinació entre l’Institut i el servei de Joventut i s’ofereix
confidencialitat a l’alumnat. El Programa Salut i Escola també és present a l’Escola
Betlem.

El Programa Salut i Escola, però, té la limitació que només s'adreça a joves de 3r i 4t
d'ESO i es troba a faltar que s’adreci a tot l'alumnat atès que en joves de 1r i 2n
d'ESO també es detecten dubtes i angoixes. Per aquest motiu, a la pràctica s'atén
qualsevol consulta arribada també d'altres alumnes per poder atendre les seves
necessitats. S'atenen tot tipus de necessitats vinculades amb salut per exemple les
relacionades amb bulling, hàbits, alimentació, temes emocionals, pressions, sexualitat.

El programa només permet actuacions puntuals unes hores a la setmana i es detecta
que hi ha pocs usuaris. Un dels elements que possiblement condicionen l’ús del servei
per part del jovent és que, tot i ser un servei que ofereix confidencialitat als alumnes,
l’atenció es desenvolupa en horari lectiu i això els exposa davant la resta de companys
i companyes ja que han de marxar de l’aula per ser atesos per la infermera. D’altra
banda, entre el professorat manca consciència del servei i alguns professors/es
prioritzen la seva hora lectiva al fet que un alumne no vagi a una classe per ser atès
per la infermera del Salut i Escola.
Per poder millorar en la prevenció, la detecció i l’atenció en el marc del programa Salut
i Escola cal que els agents de salut siguin un referent a l'institut tant pels professors
com pels joves i tenir un pes específic que ara no tenen.
D’altra banda, des de La Fletxa, en coordinació amb els altres agents de salut del
municipi, s’organitzen diverses accions de prevenció i promoció de la salut juvenil. Per
exemple, aquets curs 2016-2017 s’ha dut a terme el taller sobre prevenció en el
consum d’alcohol realitzat amb els alumnes de 1r d’ESO. També s’ha realitzat el
taller d’educació emocional a l’alumnat de 2n d’ESO.
Pel que fa l’àmbit de la violència masclista, Premià de Dalt compta des de 2014 amb
un protocol en què hi participen els CEIPS Santa Anna i Marià Manent, l’INS Valerià
Pujol, les regidories d’Educació, Benestar social i família, Joventut, igualtat, salut,
infermera del CAP, Policia local i mossos d’esquadra de la zona.

Dins d’aquest

Protocol de prevenció contra la violència masclista es treballa de manera
transversal tots aquells projectes i actuacions que tenen a veure amb la prevenció de
la violència masclista i es duen a terme propostes dins de l’institut, com el concurs de
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cartells del dia de la dona, creació d’un cor gegant contra la violència, etc. Tanmateix,
es realitzen tallers de prevenció de les relacions abusives i la violència masclista.

En el marc del protocol, durant el curs 2014-2015 es va iniciar un programa pilot de
formació per els corresponsals, “Corresponsals Antenes de Prevenció Violència de
Masclista”. Es van fer dues sessions de formació sobre els indicadors de violència
masclista per a què puguin fer de referents d’aquest tema amb la resta del grup classe.
També s’ha creat una subcomissió de violència masclista jove, en la que participen
el servei d’Educació, Serveis Socials, Joventut els cossos policials i l’Institut Valerià
Pujol. Des d’aquesta comissió s’organitzen diverses accions com per exemple el taller
de sensibilització “El carrer és nostre” adreçat a adolescents de 1r d’ESO,

5.5 La informació i la comunicació amb el jovent
El PIJ La Fletxa concentra i dinamitza tota la informació d’interès juvenil del poble
(sobre treball, formació, lleure i oci, salut, mobilitat, esports, etc...). Els i les
corresponsals de 1r d’ESO a batxillerat de l’institut Valerià Pujol fan una tasca molt
important a l’hora de fer arribar la informació a la resta d’alumnat del centre i als seus
tutors i tutores. Hi participen uns 18 joves de 1r a 3r d’ESO i aproximadament uns 12
de 4t d’ESO a batxillerat.

Des del PIJ i el PIDCES aquesta xarxa resulta

imprescindible per treballar amb el jovent del municipi i permet recollir les seves
necessitats i demandes.

Els i les corresponsals participen en actuacions del PIDCES, dinamitzen la informació i
les campanyes d’activitats, per exemple del Descongela’t, campanyes de salut, la
informació del Saló de l’Ensenyament, l’agenda d’activitats municipal, etc. i assisteixen
a jornades de formació.

Mentre el 37,5% del jovent enquestat considera que esta força informat o informada
dels diferents actes i activitats que s’organitzen al poble, un 50% es reparteix
equitativament entre els que consideren que no ho estan gens o que ho estan poc.
Només el 12,5% opina que ho està molt.

Gràfic 26. Respecte la informació dels diferents actes i activitats que es fan a Premià
de Dalt et consideres....
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Font: Enquesta jove-Diagnosi PLJ Premià de Dalt

Pel que fa als canals i eines que utilitza el jovent per informar-se, entre els agents
consultats es percep que ho fan sobretot a través d’instagram, twitter i whats app.
Tot i això, tal i com s’observa al següent gràfic, hi ha més joves enquestats que
utilitzen més el facebook (31,3%) que l’instagram (18,8%) i la resta utilitzen twitter,
cartells, els amics i amigues, l’Espai Jove o els cartells al carrer i en menor mesura
també el correu electrònic.

Gràfic 27. Quin mitjà o canal creus que és el millor per assabentar-te de les activitats
que s’organitzen al municipi?

Font: Enquesta jove-Diagnosi PLJ Premià de Dalt

La Fletxa té facebook i blog propis i per reforçar la tasca de difusió i arribar a més
joves a través de les xarxes socials es vol començar a fer difusió també a través de
twitter,.
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Es detecta que cal reforçar la difusió sobretot amb el jovent a partir de 15 anys , ja que
a partir d’aquesta edat molts joves desconeixen el que s’organitza al poble.

5.6 La participació juvenil
Pel que fa a projectes i espais que fomenten la participació juvenil al poble, des de fa
quatre anys l’ajuntament i l’Institut Valerià Pujol impulsa l’Ajuntament Jove. Aquesta
iniciativa acosta al jovent els valors democràtics a partir de la pràctica en primera
persona, promou la seva participació i corresponsabilització en l’organització
d’activitats i dona visibilitat a una imatge positiva del jovent.
En el marc d’aquest projecte l’alumnat de 3r d’ESO presenta propostes d’activitats per
al poble, concretament 3 projectes per aula, les quals són votades pels propis alumnes
per triar la millor proposta de cada classe. Els projectes poden ser culturals i lúdics i
l’ajuntament subvenciona els més votats. Els i les alumnes valoren molt positivament
el projecte i els agradaria que s’obrís als joves d’altres cursos.
D’altra banda, pel que fa a altres possibilitats de participació juvenil al municipi, La
Fletxa consulta amb els usuaris les programacions mensuals abans de tancar-les, i
aquests ho valoren molt positivament ja que així poden expressar què els agrada i què
no i fer propostes i se senten tinguts en compte.


Barreres que dificulten la participació del jovent del poble

En general la participació del jovent i la seva vinculació amb el poble i el teixit
associatiu és minsa i acostuma a participar des del consum d’activitats.

El 62,5% del jovent enquestat opina que la gent jove del poble participa poc en les
activitats del poble i un 25% considera que no participa gens. En canvi, el 12,5%
restant és del parer que participa força.

Gràfic 28. Com valores la participació de la gent jove en les activitats del poble?
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Tots els agents consultats per elaborar la present diagnosi coincideixen en assenyalar
que entre gran part del jovent del poble hi ha desmotivació per participar.

Els joves consultats vinculats a entitats apunten que aquesta desmotivació i la
desvinculació del jovent amb el poble bé donada d’una banda per la fragmentació del
poble en nuclis diversos que no entren en contacte. També cal sumar-hi el fet que
durant molts anys s’hagi promogut un model de poble dormitori que no s’ha equilibrat
amb una oferta de lleure atractiu i alternatiu pel jovent i això els ha abocat a generar
relacions i dinàmiques fora i a sentir-se menys arrelats a Premià de Dalt.
El 75% del jovent enquestat considera que la manca de participació ve donada pel
tipus d’activitats que s’organitzen, que no són d’interès del jovent. Un 13,3% opina que
a Premià no es fan d’activitats per a joves i el 13,% considera que hi ha poca o nul·la
participació perquè manca difusió.

Gràfic 29. En cas que pensis que la gent jove participeu poc o gens en les activitats,
quin creus que seria el factor que més influeix en què no participeu més?

Font: Enquesta jove-Diagnosi PLJ Premià de Dalt

La manca d’interès per participar també bé donada per la manca de foment de la
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participació juvenil al municipi. El jovent té la sensació que l’ajuntament no s’ha
interessat per saber què pensen i què els hi agrada. En aquest sentit, el 60% del
jovent enquestat opina que l’ajuntament no té en compte a la gent jove a l’hora de
prendre decisions que els afecten.
Gràfic 30. Penses que l’ajuntament té en compte la gent jove a l’hora de prendre les
decisions que us afecten?

Font: Enquesta jove-Diagnosi PLJ Premià de Dalt

Un altre element que esdevé una barrera per la participació d’alguns nois i noies és la
manca de retorn per part de l’ajuntament quan s’ha dut a terme alguna consulta juvenil
i això els ha general frustració ja que desconeixen l’impacte i els resultats de la seva
participació.

L’escassa participació del jovent del poble és un reflex de la poca participació de les
famílies i conseqüència també de la manca de pedagogia de la participació ciutadana
des de la infància. Com a estratègies per intentar revertir aquesta situació, el jovent
associat consultat posa de relleu la necessitat de promoure accions adreçades a
jovent i famílies per crear cultura participativa al poble.


Els temes d’interès del jovent per participar

Si prenem com exemple l’enquesta jove realitzada, totes les persones joves que hi ha
participat excepte una, afirma que li agradaria participar en les decisions que l’afecten,
principalment a través de consultes puntuals i en menor mesura hi ha joves que
preferirien fer-ho a través d’alguna assemblea jove.
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Gràfic 31.T’agradaria participar en les decisions que t’afecten?

Font: Enquesta jove-Diagnosi PLJ Premià de Dalt

Per a què el jovent pugui participar s’apunta la necessitat de fer arribar al jovent la
informació sobre els canvis rellevants que es produeixin en les polítiques de joventut i
habilitar més espais i canals per poder expressar les seves opinions i fer propostes
sobre temes que siguin del seu interès.

Alguns joves voldrien fer-ho respecte millores de la festa major; poder escollir
pel·lícules per a activitats cinema a l’aire lliure i proposar altres activitats de lleure. Els i
les corresponsals proposen també que l’alumnat de l’institut pugui implicar-se en la
decoració del centre per sentir-se’l més seu.
Altres joves voldrien poder participar a l’hora de formular propostes de millora pel
poble en general; participar en l’elaboració de polítiques adreçades a joves.
Tanmateix, des de l’àmbit tècnic es detecta com un element d’oportunitat les ganes de
molts joves de 15 a 17 que volen d’implicar-se en l’organització d’activitats.


Espais i canals de participació del jovent

Alguns i algunes joves proposen crear un comitè o una taula jove, per a què
l'ajuntament conegui els interessos del jovent i pugui programar activitats que
s’adeqüin als seus interessos. A més, una taula jove com a espai estable de
participació ajudaria a anar creant vincle del jovent amb el poble i els que en formessin
part podrien fer de promotors de les iniciatives que en sorgeixin i d’altaveus vers els
altres joves.
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Per fomentar la participació juvenil també es proposa complementar espais de
participació presencials amb l’ús de les xarxes socials (en la difusió, recollida de
propostes,...) per fomentar la participació.
Entre el jovent consultat també s’identifica com un element la necessitat de dur a
terme accions i generar espais que afavoreixin la convivència al poble entre el
col·lectiu de joves així com a nivell intergeneracional. En aquest sentit, es proposa
anar més enllà de la idea d’un espai jove i crear un centre cívic obert a tothom, un
espai on poder passar l’estona, trobar-se i mica en mica anar generant teixit social.
També consideren important recuperar i potenciar les tradicions com element que pot
ajudar afavorir el vincle del jovent amb el poble.


L’associacionisme juvenil

A Premià de Dalt només existeix una entitat juvenil, El Cau, tot que gran part de
l’equip de monitors és de Premià de Mar i està poc vinculat al poble.
També podem trobar algun jove a alguna secció d’entitats del poble com els geganters
o l’Esbart l’Espolsada, per exemple i es detecten dificultats de relleu generacional a les
entitats i grups existents. El 68,8% dels joves que han respòs l’enquesta jove no
formen part de cap entitat.

Gràfic 32. Si no formes part de cap entitat, per què no en formes part?

Font: Enquesta jove-Diagnosi PLJ Premià de Dalt

No obstant, al 54,5% li agradaria però no hi ha cap entitat del poble que sigui del seu
interès. A un 36,4%, en canvi, voldria però no participa en cap perquè no les coneix. El
9,1% restant no té temps disponible per entrar a formar-hi part.
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6. Conclusions i orientacions per al disseny
del PLJ
A continuació, es presenten les conclusions de la diagnosi realitzada segons els
diversos àmbits en què s'ha centrat l'anàlisi, així com possibles orientacions per al
disseny del Pla Local de Joventut.

Amb relació als processos de formació del jovent


L’oferta formativa és poc diversa ja que no inclou el batxillerat artístic, cicles
formatius ni oferta de formació professional.



Les dificultats de mobilitat en transport públic de Premià de Dalt
condicionen les opcions d’estudi dels i de les joves ja que en alguns casos les
deficiències de connectivitat els dissuadeix de triar opcions d’estudi que són del
seu interès però que estan en municipis propers geogràficament. En aquests casos
prioritzen no marxar del poble, no haver de pagar despeses de desplaçament, etc.



Es planteja la necessitat d’ampliar l’oferta d’autobús que permet la
connectivitat amb transport públic de l’alumnat amb l’Institut Valerià Pujol



El PIJ La Fletxa i el PIDCES són referents per als joves i hi tenen molta
vinculació. Però caldria ampliar l’horari d’atenció a l’institut per poder oferir
una atenció més personalitzada. Tanmateix, hi ha qui proposa un PIJ en una
zona més cèntrica del poble ja que hi ha joves del nucli i d’altres barris que no
s’acosten fins la Fletxa per temes de proximitat i de dificultat de mobilitat amb el
bus (recorregut massa llarg, poca freqüència, ...)



Es troba a faltar que les xerrades d’orientació acadèmica de l’institut incloguin
més informació sobre cicles formatius i les opcions d’estudis universitaris.



Manquen espais d’estudi. Es proposa ampliar l’horari del PIJ La Fletxa i habilitar
un espai d’estudi i de realització de treballs les tardes del cap de setmana..
També es demana que s’obrin aules d’estudi a l’institut fora de l’horari lectiu,
amb accés WiFi i espai per a fer treballs en grup.
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S’identifica l’esport com un àmbit a potenciar per ampliar l’oferta de formació
no reglada al poble.



L’oferta de l’Escola de Música municipal és potent però no accessible per a
algunes famílies i des de l’ajuntament no s’està implementant cap programa de
beques per oferir més oportunitats d’accés.



Es valora positivament la coordinació i treball transversal entre els diferents agents
educatius del municipi i l’acompanyament al jovent que està en els circuits
formatius. Es detecta, però, que cal millorar la recollida de dades de l’alumnat
que abandona l’institut i el traspàs d’aquesta informació a la comissió social
per millorar en l’acompanyament a aquests joves.



Cal obrir vies de col·laboració amb Les Escoles Betlem per poder entrar en
contacte amb l’alumnat de Premià de Dalt que hi estudia, detectar les seves
necessitats i establir ponts de coordinació amb el centre educatiu. Des dels serveis
municipals es desconeix la realitat juvenil de l’alumnat que estudia ESO i Batxillerat
en aquest centre concertat ja que no disposen d’informació i són joves que en
general no fan activitats al poble i no estan vinculats a cap servei municipal.



Es planteja la necessitat d’establir i millorar la coordinació entre el Museu de
Premià de Dalt i altres serveis municipals per plantejar estratègies i projectes
compartits i fomentar la participació en la definició dels itineraris i els activitats del
museu.



Es fa necessari millorar el treball conjunt entre els serveis municipals (Pla de
Barris, Esports, Serveis Socials, Joventut etc) per valorar l’acollida dels
programes de beques i el seu impacte.

Amb relació als processos d’ocupació


Es valora molt positivament el treball transversal que s’està realitzant entre els
diferents agents implicats en els processos de transició escola-treball del jovent.



Cal treballar amb Promoció econòmica per enfocar els plans d’ocupació pensant
en els joves especialment majors de 21 anys que no han acreditat res de formació
o s’han quedat pel camí.



Es detecta com una oportunitat el fet que a Premià de Dalt hi hagi ubicades
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diverses empreses (relacionades amb la informàtica, etc.). Es proposa promoureles més i cercar estratègies per a què el jovent hi pugui entrar en contacte, per
exemple a través de convenis de pràctiques.

Amb relació al temps de lleure i a la salut juvenil


L’oferta d’activitats de Premià de Dalt s’orienta principalment al públic infantil i
familiar. Des del servei de Joventut es treballa per desenvolupar una proposta de
lleure creatiu pel jovent i s’ha anat generant oferta però cal seguir ampliant-la.



Es posa l’accent en la necessitat d’equilibrar la visió de poble dormitori que té
gran part del veïnat amb les necessitats de lleure del jovent. En aquest sentit
caldria generar una oferta de lleure atractiu i alternatiu pel jovent per tal que es
quedi més al poble, es generin dinàmiques entre ells i es vagin vinculant a Premià
de Dalt.



Es troben a faltar més espais d’oci i lleure i que s’organitzin més activitats
col·lectives que promoguin la trobada i la relació del jovent, d’una banda de nois i
noies de fins a 15 anys per exemple jocs, excursions o sortides. D’altra banda
organitzar més activitats adreçades a joves majors de 16, com per exemple festes i
concerts de grups de música del seu interès.



Es troben a faltar activitats de cultura popular i relacionades amb menjars del món
(musicals, més tallers de cuina...); activitats creatives i artístiques relacionades
amb el món del grafit i la pintura, així com amb el món del cinema i la fotografia;
una programació de concerts assequible per al jovent; i una festa de primavera per
a alumnes de l’institut.



També es planteja la necessitat de programar una oferta atraient pel jovent en
el marc de la Festa Major, incorporant activitats per a adolescents, ja que
actualment hi van joves més grans. Per exemple, programant la baixada
d’andròmines, adaptant l’horari dels concerts i oferint concerts que s’adaptin als
seus gustos.



L’entorn natural del poble és un valor a potenciar i en aquest sentit es troba a
faltar que s’organitzin excursions i sortides i activitats a la platja.
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Es proposa potenciar més els espais públics i el poliesportiu municipal
programant-hi activitats col·lectives i gratuïtes per joves, segons franges d’edat.
Per exemple organitzar activitats d’esport mixt per fomentar que les noies hi
participin i ajudar a crear i dinamitzar equips de futbol femenins; i crear un carnet
jove d’esports per a què els i les joves puguin aprofitar el poliesportiu.



Alguns adolescents troben a faltar que s’organitzin activitats del Multiesport Jove
per franges d’edat diferents, per exemple per a adolescents de 10 a 14-15 anys i
per a joves de 16 a 18 anys.



Es posa l’accent en la necessitat de revisar l’oci que es promou i oferir una
programació d’oci alternativa al municipi que tingui en compte les necessitats del
col·lectiu de joves del poble.



Es detecta que el consum d’alcohol, marihuana i haixix no és excessiu però sí
habitual i l’edat d’inici en els consums s’ha avançat als 12 anys aproximadament.



El Programa Salut i Escola està molt ben valorat però hi ha necessitat de reforçar
el pes específic dels agents de salut per a què siguin referents a l’Institut, tant
pel professorat com per l’alumnat.

Amb relació a la informació i la comunicació amb el jovent


Hi ha necessitat de reforçar la difusió de les activitats a través de les xarxes
socials (amb la creació d’un twitter, etc...) per arribar a més joves.



Es detecta que cal millorar i reforçar la informació i la comunicació especialment
amb el jovent a partir de 15 anys, ja que a partir d’aquesta edat molts joves
desconeixen el que s’organitza al poble.

Amb relació a la participació juvenil


La participació del jovent al poble és minsa i manquen accions coordinades des de
l’ajuntament per fomentar la participació juvenil al poble. Hi ha dificultats sobretot
per arribar al jovent a partir de 16 anys, que ja no estudia a l’institut i no està
vinculat a cap servei municipal.



En la desmotivació del jovent del poble per participar influeixen diversos aspectes.
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D’una banda, la fragmentació del poble en nuclis diversos que no entren en
contacte. Així mateix, s’identifica que la promoció de Premià de Dalt com a poble
dormitori no s’ha equilibrat amb una oferta de lleure atractiu pel jovent, que ha de
trobar opcions de lleure fora del poble. Aquest fet ha provocat que generin
relacions i dinàmiques a altres municipis i se sentin menys arrelats a Premià de
Dalt. D’altra banda, la manca de retorn en les consultes joves que s’han realitzat
els ha generat sentiment de frustració.


L’escassa participació del jovent del poble també és un reflex de la poca
participació de les famílies i del fet que no es promogui la pedagogia de la
participació ciutadana des de la infància. Per aquest motiu, es fa necessari
promoure accions adreçades a jovent i famílies per fer pedagogia sobre
participació i per crear cultura participativa al poble.



En general el jovent consultat percep que no és tingut en compte per l’ajuntament.
Troben a faltar que es creïn espais i canals de foment de la participació
juvenil per poder traslladar les seves necessitats i interessos i fer propostes sobre
temes que són del seu interès. Per exemple, sobre la programació d’activitats de
lleure, programació de la festa major, participació en l’elaboració de polítiques de
joventut i també en temes relacionats amb la millora del poble.



El jovent consultat proposa combinar espais de participació presencial amb
l’ús de les xarxes socials en el foment de la participació juvenil al poble. Alguns
nois i noies proposen crear un comitè o taula de joves. Aquest espai els permetria
traslladar a l’ajuntament les seves opinions, necessitats i propostes sobre temes
que són del seu interès per a què l’ajuntament les tingui en compte en les
programacions i iniciatives juvenils que impulsi.



Es proposa realitzar accions i generar espais que afavoreixin la convivència al
poble entre el col·lectiu de joves i també a nivell intergeneracional. Per exemple, a
través de la creació d’un centre cívic obert a tothom, com a espai de trobada per
mica en mica anar generant teixit social.

58

59

