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1- Presentació 

  
L’Ajuntament de Premià de Dalt, a través del Servei de  Joventut està elaborant el Pla 

local de joventut del municipi. Durant el 2017, amb el suport de la Diputació de 

Barcelona, es va dur a terme de la diagnosi de la realitat juvenil i ara l’equip tècnic de 

joventut està començant a dissenyar el futur Pla. 

En aquest marc, el passat  dia 14 de novembre va tenir lloc una sesisó oberta amb els 

joves del poble que cercava dos objectius: 

D’una banda fer el retorn de les conclusions de la diagnosi i d’una altra recollir 

propostes i suggeriments d’actuacions que puguin ser incorporades al futur Pla jove. 

La sessió es va estructurar de la manera següent: 
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A continuació, es presenten els resultats de la sessió de treball. 

 

2- Síntesi d’aportacions 
 

2.1 Acompanyament i suport 
 

• Treballar per intentar ampliar l’oferta formativa del municipi 

Promoure iniciatives que permetin que l’institut ofereixi el batxillerat artístic i 

amplair l’oferta formativa que s’ofereix des de l’institut. 

• Potenciar els mecanismes de participació dels alumnes de l’institut 
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Contribuir a que els alumnes de l’institut puguin tenir mecanismes de participació 

interna per poder fer arribar propostes de millora al propi centre.  De la mateixa 

manera que enguany s’ha fet el projecte delegats 3D es tractaria de continuar 

contribuint a que la figura dels delegats esdevingui un canal útil de participació. Es 

tractaria de canalitzar propostes com per exemple demanar al centre que totes les 

assignatures optatives incloguin excursions o visites.  

• Obrir les formacions que organitzar el Cau a  altres joves del poble 

Es proposa establir una aliança amb l’agrupament per tal que alguna de les 

formacions que actualment organitza pels seus infants i joves ( gestió de les pors, 

educació emocional,etc) es poguessin obrir a altres joves que no formen part de 

l’entitat. D’aquesta manera s’aprofitaria l’experiència d’aquesta entitat alhora que 

s’ampliaria l’oferta de cursos o tallers a la població jove del municipi.  

• Promoure cursos de formació per joves majors de 16 anys 

Continuar promovent cursos de formació adreçat a joves majors de 16 anys en 

horari de tarda de manera que aquells joves que estudien pels matins i volen 

puguin complementar la seva formació. 

• Promoure millores a en la mobilitat en transport públic 

Promoure mesures que facilitin la mobilitat en transport públic per tal que els i les 

joves puguin accedir als diferents recursos. Un exemple seria ampliar la gratuïtat 

de la targeta jove joves estudiants majors de 18 anys ja que els alumnes que 

repeteixen o van a la universitat ja no es poden beneficiar d’aquests ajuts. Un altre 

proposta seria desdoblar la línia de bus C14 de manera que un dels vehicles 

pogués fer  el trajecte en sentit contrari baixant pel barri del  Cotet. 

•  Avançar la orientació acadèmica a 3r ESO 

Es proposa treballar amb l’institut, per tal que l’actual orientació acadèmica que es 

fa 4t ESO es pogués avançar a 3r ESO de manera que a l’hora de triar itinerari els 

alumnes tinguessin més clares les opcions.  

 

• Continuar i ampliar el suport a l’estudi  

Continuar i ampliar el suport a l’estudi i les classes de reforç escolar per a joves 

que ho necessiten. 
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2.2 Participació, cultura i oci 

 

• Habilitar un espai de trobada per a joves majors de 16 anys 

Es proposa habilitar algun espai de trobada per a joves que pogués ser 

autogestionat. No es tractaria tant d’oferir activitats dirigides sinó d’oferir un espai 

físic on els joves es puguin trobar, relacionar-se, etc. Hi ha qui proposa poder 

disposar de jocs  de taula, consoles o un futbolín. De la mateixa manera que la 

gent gran té el seu espai es tractaria que el jovent del poble també tingués el seu 

espai de trobada. 

• Habilitar algun espai per l’assaig de grups de musica 

 Es proposa habilitar algun espai o local per tal que els joves músics tinguin un 

espai on poder assajar en condicions. Un espai així facilitaria la creació musical 

dels joves. 

• Organitzar sortides nocturnes o colònies a l’estiu 

En el marc de l’estiu jove, es proposa organitzar alguna activitat nocturna o que 

impliqui passar la nit fora de casa. Aquest tipus de propostes que s’han fet alguna 

vegada tenen molt interès i atractiu pels joves. 

• Organitzar activitats d’interès pels joves en diades assenyalades 

Es proposa organiztar la festa de Halloween al poble ja que té més tirada entre els 

joves que no pas la tradicioanl castanyada. (des de l’ajuntament s’observa que 

enguany s’ha començat a assajar un model híbrid amb castanyeres zombies). 

També es proposa ampliar les activitats per joves  de las festa major al barri del 

Cotet així com estimular que es posin més atraccions per joves  a la fira. 

 

• Senyalitzar i promoure els itineraris i rutes per la muntanya 

Es proposa senyalitzar adequadament els diferents itineraris i rutes que hi ha a 

l’entorn del poble per tal que el jovent pogués aprofitar millor aquest entorn. 

Aquesta senyalització es podria fer en col·laboració amb el grup La tortuga que 

tenen experiència i coneixement d’aquest entorn. 
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• Promoure la creació d’espais de participació estables per interlocutar 

amb els joves com ara  un Consell de joves 

Es proposa crear taules o espais de participació estables formats per joves. Un 

consell  de joves format per aquell jovent que ho desitgés es podria reunir 

periòdicament amb l’ajuntament ( cada dos o tres mesos) i parlar d’aquells temes 

que interessen al jovent.  

 

• Promoure la coordinació de les entitats del poble a través d’una Taula 

d’entitats o un banc de recursos 

Es proposa promoure i dinamitzar una taula d’entitats del poble que servís perquè 

les entitats del poble es poguessin conèixer i coordinar millor. Un espai d’aquest 

tipus permetria posar en contacte entitats de diferent tipus i el contacte 

intergeneracional. Es podria impulsar iniciatives com ara un banc de recursos  de 

les entitats on les entitats poguessin oferir i gaudir de recursos compartits. 

 

• Suport a les entitats 

Continuar i ampliar el suport que es dóna a les entitats sobre tot pel que fa als 

temes fiscals i econòmics. Aquesta gestió econòmica sovint desborda a les entitats 

juvenils per la qual cosa cal que l’ajuntament creï eines de suport. 

2.3 Comunicació 

 

• Treballar en xarxa amb altres municipis 

Aprofitar eines i sinèrgies amb altres municipis de l’entorn per fer difusió d’agendes 

o activitats d’interès pels joves. 

• Crear un canal de youtube de l’ajuntament 

Es proposa crear un canal de youtube de l’ajuntament de manera que 

determinades informacions es puguin difondre a través de vídeos penjats a la 

xarxa.  

 


