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30 participants, en nom dels equips i serveis de
joventut del Maresme, han respost el formulari web
durant gener/febrer de 2017 i han formalitzat
una reunió presencial en cada Municipi on la temàtica
era les TIC en els serveis de joventut.
El document està dividit en 7 apartats; Recursos;
Metodologia 2.0; TIC; Coneixement; Competències;
Hipòtesi Final i Reflexions i Reptes.
Finalment després hi ha un apartat d’annexes amb les
taules de Regidores i Regidors, de Joves i de recursos
generats durant els procés de la Diagnosi.

Participants:
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1.

EJ LA BARRAKA SANTA SUSANNA

17. CASAL JOVES L’ESCORXADOR TIANA

2.

EJ CAN BATLLE PALAFOLLS

18. ALELLAJOVE

3.

CASAL JOVES TORDERA

19. CASAL JOVES LLAVANERES

4.

JOVENTUT MALGRAT

20. JOVENTUT ARGENTONA

5.

JOVENTUT MASNOU

21. REGIDORIA D’IGUALTAT I JOVENTUT

6.

JOVENTUT PREMIA DE MAR

7.

PIJ LA FLETXA PREMIÀ DE DALT

22. CALDETESJOVE

8.

EJ VILASSAR DE DALT

23. CASAL DE JOVES DE TEIÀ

9.

PUNT JOVE SANT CEBRIÀ VALLALTA

10.

“EJ CAU” SANT VICENÇ MONTALT

11.

EJ CAN JALPI PINEDA DE MAR

12.

JOVENTUT CALELLA DE MAR

13.

EJ CA L’ARTURO SANT POL DE MAR

14.

SCJ MARESME

15.

EJ CAN MARTINET CABRERA DE MAR

16.

EJ CAN JORBA VILASSAR DE MAR

MATARÓ/ OJ MARESME-SIDRAL

24. EJ CALISAY ARENYS DE MAR

25. EJ LA MASOVERIA CANETJOVE
26. JOVENTUT ARENYS DE MUNT
27. JOVENTUT ÒRRIUS
28. EJ ALTELL DE CABRILS
29. EJ JOVENTUT DOSRIUS
30. JOVENTUT MONTGAT

1. RECURSOS
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1.1. Característiques dels serveis participants:
Nº de persones que treballen al servei
1
nº de
persones

Nº
(freqüència)

Valor absolut

1
2

10
11

10
22

3
4
5

5
1
3

total

30

15
4
15
66

2

3

5
4 10%
3%
3
17%

4

5

1
33%

2
37%

professionals

Mitjana: 2,2 persones per servei
La Comarca del Maresme hi ha 105mil joves entre els 12 i 34 anys aproximadament, segons dades de l’Observatori de
Desenvolupament Local, que són potencials usuaris dels 30 serveis de joventut de la comarca.
Actualment, segons aquesta diagnosi, un total de 66 professionals, són referents tècnics, de programes i punts
d’informació juvenil i dels espais joves de les seves localitats. En aquest sentit, trobem que el 30% tenen més de 3
professionals treballant les polítiques de joventut.
La Mitjana de 2’2 persones per servei davant la població de joves per atendre, implica necessàriament la utilització
d’estratègies digitals i noves competències on les TIC prenen un paper determinant.
*En la revisió no s’han tingut present professionals que treballen o desenvolupen exclusivament altres programes com
ara Garantia Juvenil.

1.2. Característiques dels serveis participants
Disponibilitat de PIJ, espai jove o punt
de trobada amb els i les joves:

Dels que tenen algun tipus d’espai
trobem:

Sí

No

1 espai

+1 espai

26

4

17

9

sí

no

no
13%

1 espai

més d'1 espai

35%
sí
87%

65%

Actualment al Maresme, hi ha el 12% de serveis que no disposen d’un espai físic de trobada amb les persones
joves i la seva relació es basa a través de diferents programes en els centres educatius, trobades en equipaments
Cívics o fòrums de participació.
Referent a la diversitat d’espais dels que han contestat afirmativament, el 35% disposa de més d’un espai com ara
Aula TIC, PIJ, Aules d’Estudi,.... que fan una labor de servei i són complementaris a la proposta d’espai jove.

Disposar i dotar de continguts i serveis els punts de trobada amb els joves, permetrà recolzar aquesta tasca amb
les TIC, compartint la qualitat i quantitat d’activitats, propostes, projectes o iniciatives dels mateixos joves.

1.3. Característiques dels serveis participants:
Hores d’obertura setmanal dels espais
nº d’hores

Nº

0

6

10–20

14

21–30

4

31–40

3

41-50

1

51-60

2

Total

30

0

41-50
3% 51-60
7%
31-40
10%

0
20%

21-30
13%

10-20
21-30
31-40

10-20
47%

41-50
51-60

Mitjana: 20 hores setmanals
Disposar d’espais, equips de professionals però també d’un horari accessible dirigit als joves és un indicador a
considerar així, ens trobem que el 47% dels serveis ofereixen entre 10 i 20 hores setmanals per assessorar i
realitzar activitats amb els i les joves de manera estable i el 10% obren una quantitat superior a les 40
h/setmanals.
Aquestes hores que tenim de contacte directe amb els i les joves són un moment important per a compartir com
ha de ser l’atenció i la relació a través de les xarxes socials, pactar quins canals són els més adients per a
comunicar-se i fomentar la participació i, per altre part, poder conèixer a la gent jove gràcies al seguiment i al fet
de compartir a través de la seva activitat a les xarxes.

1.4. Característiques dels serveis participants
Recursos tecnològics que ofereix l’espai

Equipament

Nº

%

Aula TIC

24

80%

WI-FI

26

87%

Ordinadors

2

7%

Projector

3

10%

Videoconsola

8

26%

Reproductor
música

2

7%

Chromecast

1

3%

Reproductor
música Chromecast
3%
2%
Videoconsola
12%
Projector
5%
Aula TIC
Ordinadors
36%
3%
WI-FI
39%

Aula TIC
WI-FI

Ordinadors
Projector

Videoconsola
Reproductor
música

La varietat de recursos TIC mostra un bon nivell tecnològic dins dels espais destinats als joves, malgrat que en
certs casos podem trobar ordinadors en un estat obsolet o wifi d’escassa qualitat però, el servei Wifi és una
aposta clara ja que la trobem en el 87% dels espais. Aquesta a part, de ser un reclam per part dels joves, també
permet realitzar activitats i dinàmiques a través de les TIC.
Que el 80% tinguin Aula TIC representa una xarxa paral·lela a nivell comarcal de suport a la formació, estudis i
creixement dels i les joves així com un element d’accés pe aquells joves que no poden disposar.

Destacar el “Chormecast” del Casal Joves de Teià que permet connectar als i les joves el seu telèfon o tableta a la
TV de l’espai i així compartir i veure continguts des del mòbil.

1.5. Característiques dels serveis participants
L’espai disposa de telèfon mòbil
25
70%
20

Sí
21

No
9

15
30%

10
5
0
Sí

No

Un 30% encara no disposa de telèfon mòbil la qual cosa obliga en certs casos a utilitzar aparells personals dels
professionals de joventut per a un servei públic amb tot el que això comporta.
I del 70% que sí disposa, en alguns casos no es veu com una eina de dinamització o bé per a compartir amb els i
les joves per a la dinamització i coneixement dels seus hàbits digitals.
El telèfon mòbil desenvolupa actualment diferents funcions dins de la gestió dels serveis de joventut:
1. Utilització d’aplicacions de comunicació i contacte com WhatsApp, Telegram, SnapChat o Instagram.
2. Dinamització de les xarxes socials des de diferents espais o accions que es desenvolupin.
3. Oficina mòbil per a la gestió del dia a dia i de cada moment.
4. Creació de continguts multimèdia a través de diferents aplicacions.
5. Conèixer als i les joves
6. Dissenyar activitats i accions així com “jugar” amb els i les joves.
7. Altres.

2. METODOLOGIA 2.0
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2.1. Les TIC les fem servir per a:
Objectiu

Nº

Informar

29

Comunicar

28

Participar

16

Crear coneixement

11

Jugar

1

Debatre per Whatsapp

1

Seguiment dels joves

1

No disposen de recursos TIC

1

%
No disposen de recursos TIC
Seguiment dels joves
Debatre per Whatsapp
Jugar
Crear coneixement
Participar
Comunicar
Informar

3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
36,7%
53,3%
93,3%
96,7%
0

5

10 15 20 25 30 35

Comunicar i Informar representen el 93,3% i 96,7% respectivament de l’ús que es fa de les TIC per part dels
professionals de joventut. El 53% per fomentar la participació i el 36% per crear coneixement.
Així, s’està fent servir la vessant més efímera de les xarxes socials en detriment de la vessant més creativa i
col·laborativa on podem descobrir la qualitat i riquesa del dia a dia dels serveis de joventut.
Jugar, el món de la gamificació, només contestat per un servei, el 3%, és una de les millors maneres actualment
de conèixer, dialogar i descobrir les competències digitals dels joves.
Destacar AlellaJove amb la seva proposta d’utilitzar les TIC per fer seguiment des de les xarxes socials dels i les
joves que participen en els seus programes amb els objectius de conèixe’ls i de fer arribar propostes més
vinculades a les seves necessitats o competències.

2.2. Quina relació teniu amb les TIC
(quin ús diari es fa professionalment)
Eines i utilització en l’àmbit professional

Nª

%

Correu electrònic com a mitjà de comunicació amb altres
professionals

30

100%

Missatgeria (Whatsapp o Telegram) com a mitjà de
comunicació amb altres professionals

20

67%

Missatgeria (Whatsapp o Telegram) com a mitjà de
comunicació amb joves

24

80%

Xarxes Socials (Facebook, Twitter, Instagram) per estar al
corrent de l’actualitat del meu àmbit professional

25

83%

Xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram) per difondre
informació

27

90%

Xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram) per
comunicar-me amb altres professionals

13

43%

Xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram) per
comunicar-me amb joves

26

87%

Eines 2.0 (Google Drive, Calendar) per gestionar documents
i organitzar la meva activitat professional

25

83%

Eines digitals ofimàtiques tradicionals (Microsoft Office,
OpenOffice) per gestionar documents

25

83%

Altres (No tenim accés a xarxes socials, Netvibes com a
escriptori temàtic, Whatsapp personal, formularis...)

8

27%

Destacant el que no destaca, per la part
baixa de les dades, es visibilitza les
dificultats de contemplar les xarxes
socials com espai de comunicació i
treball entre professionals amb un 43%
de valoració.
En aquest sentit, les XXSS poden
representar un salt qualitatiu com a
professionals de joventut del Maresme
COMPARTINT un treball en xarxa que
permeti el suport, la innovació o
l’assessorament entre iguals.
El 100% d’utilització del correu-e com a
mitjà de comunicació amb altres
professionals és un hàbit generalitzat
però que quan es porta a la comunicació
amb els joves no troba la mateixa
eficàcia ja que, com han assenyalat els
professionals de joventut, és una eina, el
correu, que fan servir molt poc els joves.

2.3. Llenguatge i feedback amb els i les joves
Altres (no tenim accés a les xarxes ni eines digitals,
manca de recursos digitals,
Preparo materials en formats multimèdia com ara
presentacions o vídeos intentant fer servir dissenys
actuals i un llenguatge proper als joves

27%

Participo en espais digitals joves deixant comentaris i
recursos

17%

Tinc sempre el meu WhatsApp disponible per als joves
que accedeixen al servei i ho necessiten

50%

Comparteixo vídeos, notícies i tot tipus de continguts
digitals amb joves perquè entenc que així millora la
meva proximitat
Comunico de forma digital de forma individual però no
participo a espais digitals joves perquè entenc que no
és el meu espai
Comunico constantment amb joves amb eines digitals
i el mòbil, em permet tenir un contacte continu i
donar resposta de forma immediata a qualsevol cosa
Comunico només de forma presencial, això és un plus
que no ofereixen les eines digitals

El 17% de serveis de joventut
participen en espais digitals
joves de manera activa deixant
comentaris o recursos i el 27%
crea continguts multimèdia
dirigits als joves.
Per altre part, el 80% comunica
constantment a través d’eines
digitals com el mòbil.
Un 70% fa la tasca de
compartir coses d’altres que
creuen d’interès per als joves.

7%

70%

40%

80%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Són 4 dades que ens allunyen o
apropen a la gent jove sí
compartim i participem dels
seus espais a la xarxa; assolim
crear continguts propis on els
joves són els protagonistes;
quan la comunicació constant
no la monopolitzant sempre els
mateixos joves i; sí realment el
que compartim d’altres és de
l’interès dels i les joves.

2.4. Dinamització comunitària i TIC
Usos de les TIC per a la participació social

Nº

Informació d’activitats per arribar als joves

9

Processos participatius de decisió

3

Enquestes

4

Dinamització de joves

5

Cap

13

cap
38%

informació
activitats
26%
processos
participatius
9%

dinamització enquestes
de joves
12%
15%

informació
activitats

processos
participatius
enquestes

dinamització de
joves
cap

Dues dades que marquen certa unidireccionalitat en l’ús de les xarxes socials són per una banda, que tenim un
38% que no les fa servir amb cap intencionalitat de participació i un 26% les fa servir com eines d’informació dels
joves.
En el sentit estricte, el 24% les fan servir per a l’elaboració de processos participatius o dinamització de joves amb
l’objectiu de convertir-les en espais de diàleg i d’escoltar als joves.
Punt a part són les enquestes que tenen una quota del 12% però que no es poden acabar de considerar eines de
participació social i sí més de consulta per l’elaboració posterior de programes o plans locals de joventut.
D’aquesta manera es perd el gran potencial de les xarxes socials de compartir idees, propostes,.....de creació
col·laborativa o d’assolir reptes col·lectius per a la transformació social.

2.5. Referents a les xarxes socials
Seguiment i/o interacció amb
perfils professionals i
d’organitzacions a les xarxes
socials

Nº

Serveis públics i Administració

22

Espais Joves i Serveis de Joventut

14

Servei de Mobilitat Internacional

5

Professionals de l’àmbit

4

Serveis d’inserció laboral

2

Entitats Socials

10

Espectacles / oci

2

Cap

3

3%

5%

16%
36%
3%

Serveis públics i
Administració
Espais Joves i Serveis de
Joventut
Servei de Mobilitat
Internacional
Professionals de l’àmbit
Serveis d’inserció laboral

6%
Entitats Socials
8%

23%

Espectacles / oci
Cap

El 19% dels serveis de joventut segueixen a entitats socials o espectacles/oci a les xarxes socials, la resta, el 78% a
perfils relacionats amb les administracions i un 3% no segueixen a ningú.
Aquestes dades marquen una tendència clara a compartir molta similitud de continguts derivats de les mateixes
fonts d’informació, realitat que situa les xarxes socials molt escorades a la vessant de servei i d’informació. En tot cas,
sí aquestes publicacions o propostes es convertissin en reptes per a compartir amb els joves i integrar-les en la
dinàmica de treball i creixement dels i les joves dins dels serveis de joventut, tindrien molt més sentit.
En aquest sentit, el Servei de Mobilitat Internacional amb un 8% representa aquesta filosofia amb la proposta
“Maresmencs pel Món”

2.6. Com es visualitza el treball en xarxa entre serveis de
joventut del Maresme
Eines, espais digitals, estratègia i
metodologia que es fa servir

Nº

Blocs

1

Google Drive de Mobilitat Internacional

15

Buscador jove

3

Facebook

5

Correu electrònic

5

Projectes musicals i de fotografia

2

Consell Comarcal

2

Cap

6

Cap
Consell
15%
Comarcal
5%
Projectes
musicals i
foto
5%

Blocs

Blocs
3%

Drive Mobilitat
Drive
Mobilitat
38%

Buscador jove
Facebook

Correu electrònic

Correu
electrònic
13%
Facebook
13%

Buscador
jove
8%

Projectes musicals i
foto
Consell Comarcal
Cap

El repositori de documents “Drive” amb un 38% és l’eina considerada més interactiva entre professionals de
joventut del Maresme.
Facebook amb una quota del 13% queda molt lluny de ser, ara per ara, un espai de treball en xarxa i col·laboratiu
que permeti desenvolupar criteris d’eficiència i eficàcia entre serveis de joventut.
Un treball en xarxa que permeti el procés d’acollida de nous professionals de joventut al territori; un espai on
compartir recursos; crear un sentiment de pertinença al territori i a la professió; millorar la gestió i atendre
necessitats o; generar nous projectes d’innovació social a nivell comarcal.

2.7. Existeix una estratègia compartida a nivell de
servei amb la regidoria?
25

73%

20

Sí

No

15

8

22

10

27%

5
0

Sí

No

El 73% dels serveis no tenen cap estratègia compartida amb la vessant política de les regidories de joventut.
Els motius bàsicament és que es relaciona TIC amb difusió i comunicació i per tant, entren a normativitzar o
coordinar altres departaments de les administracions locals com ara els Comunicació, protecció de dades o
Alcaldia.

També la bretxa es produeix perquè hi ha una estratègia a nivell tècnic però no plantejada a nivell polític
“aquestes coses no parlem amb el/la Regidora”.
Hi ha consciència del potencial de les TIC per arribar als joves però existeix una manca de coneixement o de
metodologies de com fer servir les xarxes socials més enllà d’informar o divulgar.

2.8. Teniu o feu servir hashtags propis del servei?
#caldetesjove #artgentjove #joventutargentona
#alterfesta #tensplans? #estiujovepdd #pidcespdd
#argentonajove #alella #pressupostjove #mobilitat
#alellajove #jovescalarturo #maresme #premiajove
#jovesantpol #pijlafletxa #joventut #barraquescanet
#fentcamins #viupremiadedalt #caldetes #jove
#lamasoveria #Espaijove #PDDcontralaviolencia
#espaijovepdd #canmartinetjove #Montgatjove
#internacional #jovescabrerademar #canetjove
El 27% dels serveis de joventut del Maresme utilitzen etiquetes “hastags”, vinculant els serveis de joventut al territori
amb l’objectiu de posicionar i interactuar amb els i les joves a través de les xarxes.
Després tenim, un segon bloc d’etiquetes vinculades als espais joves com estratègies de dinamització de les activitats i
compartir les propostes.
Finalment hi ha etiquetes genèriques ja sigui de temes de joventut o bé, de les localitats dels serveis.

3. CONEIXEMENT
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3.1. Coneixement i visió de les TIC(a)
Percepció i potencialitats de les TIC
Altres

10%

Que infoxiquen (excés d'informació) el nostre dia a dia
professional

50%

Que permeten plantejar activitats creatives i divertides amb joves

83%

Que aporten molt a la dinamització comunitària amb joves i
professionals

83%

Que canvien contínuament i treuen temps per treballar
directament amb les persones

10%

Que els joves fan servir de forma irresponsable compartint
informació sense ser conscients de les conseqüències

33%

De comunicació que treuen qualitat al treball cara a cara amb les
persones

17%

Amb molts riscos en relació a temes de de seguretat i privacitat

63%

Imprescindibles en el nostre àmbit donat que treballem amb
nadius digitals

97%

Que tothom hauria de fer servir perquè faciliten la feina diària i la
comunicació

80%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3.1. Coneixement i visió de les TIC(b)
Percepció i potencialitats de les TIC
El 97% dels professionals entrevistats tenen clar que són eines
imprescindibles perquè treballen amb “nadius digitals”.
El 83% creuen que aporten molt a la dinamització comunitària
amb joves i que permeten plantejar activitats creatives i
divertides amb joves.
I un 80% creu que tothom les hauria de fer servir perquè
faciliten la feina diària i la comunicació.
Entrant en la vessant menys afable de les TIC, un 50% pateix
infoxicació (excés d’informació) a través de les xarxes.
El 63% veuen riscos relacionats amb temes de seguretat i de
privacitat.
I finalment, el 33% creuen que els joves (alguns) fan servir de
formar irresponsable quan comparteixen informació.
Reflexionant, la infotoxicació és derivada moltes vegades
d’una incorrecte selecció de les organitzacions o persones que
es segueix a les xarxes socials que no aporten valor a les
nostres xarxes socials amb les seves publicacions.
Per altre part, la manca de coneixement i les normatives locals
generen un estat preocupant sobre els temes de seguretat i
privacitat fins el punt d’utilitzar incorrectament les xarxes
socials. I els serveis de joventut també han de ser formadors i
educadors dels i les joves en matèria de TIC, ja sigui des de la
vessant de sensibilització com també, aportant models i
referents de bons usos de les xarxes socials.

Les TIC són eines...

Nº

Que tothom hauria de fer servir perquè faciliten la feina
diària i la comunicació

24

Imprescindibles en el nostre àmbit donat que treballem
amb nadius digitals

29

Amb molts riscos en relació a temes de de seguretat i
privacitat

19

De comunicació que treuen qualitat al treball cara a cara
amb les persones

5

Que els joves fan servir de forma irresponsable
compartint informació sense ser conscients de les
conseqüències

10

Que canvien contínuament i treuen temps per treballar
directament amb les persones

3

Que aporten molt a la dinamització comunitària amb
joves i professionals

25

Que permeten plantejar activitats creatives i divertides
amb joves

25

Que infoxiquen (excés d'informació) el nostre dia a dia
professional

15

Altres

3

3.2. Coneixement i visió de les TIC

Eines que es fan servir per configurar la identitat digital del servei
Pinterest
4%

Altres
8%
Apps pròpies
3%

Eines que es fan servir per
configurar la identitat
digital del servei

Twitter
12%

Youtube
9%
Snapchat
4%
Linkedin
0%

Slideshare
0%
Blogs
0%

Facebook
35%
Google +
9%
Instagram
16%

Twitter
Facebook
Instagram
Google +
Linkedin
Snapchat
Youtube
Blogs
Slideshare
Pinterest
Apps pròpies

Nº

%

Twitter

9

30%

Facebook

27

90%

Instagram

12

40%

Google +

7

23%

Linkedin

0

0

Snapchat

3

10%

Youtube

7

23%

Blogs

0

0

Slideshare

0

0

Pinterest

3

10%

Apps pròpies

2

7%

Altres (Netvibes, Prezi, seccions
dins la web municipal, butlletins
digitals)

6

20%

Xarxes socials pròpies dels joves com són actualment Youtube i Instagram representen, les dues juntes, un 25% de la presència dels
serveis de joventut a la xarxa i, per contra Facebook significa el 35% de quota.
Les dades també indiquen una escassa capacitat de creació de continguts multimèdia sumant els valors de Slideshare, Blocs i Youtube
on només significa una quota del 9%.
Twitter, una bona eina per a l’estratègia en xarxa entre professionals o posicionament en el territori, només és utilitzada per un 30%
dels serveis.
Destacar, i com a factor de correcció, el 0% dels blocs, malgrat que actualment hi ha 6 serveis que disposen no els veuen o utilitzen
com espais de creació i participació dels joves i sí més aviat, fan una funció de pàgines web.

3.3. Coneixement i visió de les TIC
Coneixement de projectes-recursos TIC del territori

Projectes-recursos TIC al territori que
coneixen

Espais de
coworking
9%

Nº

Espais de coworking

3

Telecentres (Punt TIC, Òmnia)

7

Projectes maker (robòtica educativa, impressió
3D)

3

Espais per a emprenedors

2

Tecnocampus

2

Desconeixement

16

Telecentres (Punt
TIC, Òmnia)
21%

Desconeixement
49%

Tecnocampus
6%

Projectes maker
(robòtica educativa,
impressió 3D)
9%

Espais per a
emprenedors
6%

Hi ha un desconeixement bastant gran amb un 49% de projectes o recursos TIC en el territori i com destacable del
coneixement d’aquests recursos, serien els Telecentres de Punt TIC o Xarxa Òmnia reconeguts per un 21% dels
professionals de joventut.
Cercar “aliats” a la comarca permet ampliar les possibilitats dels serveis de joventut i organitzar accions
relacionades amb les tendències tecnològiques actuals: robòtica, animació 3D, gamers, youtubers, creació
multimèdia,.....així com, dotar de nous continguts els espais joves.

4. TIC
#TicMaresmeJove

4.1. Impactes i persones afiliades a les vostres xarxes
12

11

Nº de serveis agrupats per seguidors a les xarxes

10
8

8

8

6
4

4

1.0002.000

2.0003.000

>3.000

Facebook

8

4

11

2

1

Twitter

4

2

1

0

0

Instagram

8

3

0

0

0

Nº de seguidors a les xarxes

2

2

Xarxa

1
0

0
<500

5001.000

4
3

2

<500

Xarxa

500-1.000
Facebook

0 0

1.000-2.000 2.000-3.000
Twitter
Instagram

0 0
>3.000

Mínim

Màxim

Mitjana

Facebook

85

3.076

1.115

Twitter

50

1.916

339

Instagram

75

766

577

La presència en nombre de seguidors, amics/amigues i “followers” a les xarxes socials està condicionada en part per la densitat de
població de cada municipi, però també mostra la preferència dels professionals de joventut del Maresme per Facebook.
A Facebook també trobem una casuística important perquè el 60% tenen perfil en aquesta xarxa i només el 33% pàgina que seria lo
convenient al tractar-se de serveis públics.
Referent a Instagram és una xarxa incipient entre els serveis de Joventut del Maresme ja que ningú supera la xifra dels 1000 seguidors i
per altre part, existeixen varis serveis que disposen de la xarxa però encara no s’han estrenat en el món de les publicacions. Actualment,
les diferents aplicacions que ofereix Instagram permeten el diàleg, la comunicació, la creativitat i molts altres aspectes com conèixer als i
les joves.

4.2. Grau de satisfacció dels professionals en l’ús de
xarxes socials en relació al treball amb joves
Grau de satisfacció

Nº

1

1

2

1

3

9

4

19

total

30

1

2

3

4

3% 3%

30%
64%

Escala: 1 (no aporten res al treball amb joves)
fins a 4 (són fonamentals en el treball amb
joves)

Mitjana: 3,5
El 64% mostra un alt grau de satisfacció o el 94% creu fer una bona feina a les xarxes socials en relació als joves,
una percepció que entra en certa contradicció amb les dades que veiem anteriorment del nombre de seguidors a
les principals xarxes socials on Instagram no superava en cap cas el llindar dels 1000 seguidors o Youtube només
és utilitzat pel 23% dels serveis.
La reflexió porta a entendre que els i les professionals de joventut del Maresme poden trobar-se en la seva zona
de confort utilitzant una xarxa com Facebook, publicant i compartint continguts d’altres serveis o administracions
com hem vist anteriorment en l’apartat 2.3., però no donar un pas més de connectar a través de les xarxes més
afins a la gent jove.

4.3. Coneixement per part del professional del grau de satisfacció
dels recursos socials digitals del servei per part dels joves
1

Grau de satisfacció dels joves

Nº

0

12

1

1

2

9

3

4

4

4

total

30

Escala: 1 (gens satisfets amb els recursos digitals) fins a
4 (molt satisfets) 0 indica desconeixement per part del
professional

2

3

4

3%
30%

40%

14%

Mitjana: 2,6

13%

...i el 40% dels professionals de joventut del Maresme desconeixen quina percepció tenen els joves del seu
territori sobre la utilització que fan de les xarxes socials per part dels serveis de joventut, el 30% creuen que els
joves els aprovarien i només el 27% mostren certa seguretat de que els joves estan satisfets de com connecten
amb ells i elles.
Parlar sobre les TIC amb els joves i com aquestes estan fent-se servir per part dels serveis de joventut, és la millor
fórmula per assolir un alt grau de confiança de que estem utilitzant les xarxes adequades i interactuant realment
més enllà d’informar, comunicar o divulgar.

0

4.4. Percepcions del professional de com fan servir les xarxes els i
les joves participants al servei
Desconeixement

La meva percepció és que els i les
joves fan servir les xarxes com a
espais

7%

Jugar online

83%

Consum de continguts digitals

80%

Trobar parella, fer amistat

67%

Participació comunitària

37%

Compartir les seves creacions artístiques

63%

Reflexió sobre la realitat

33%

Debat

30%

Aprenentatge

43%

Mostrar els seus gustos i preferències

90%

Definició de la seva identitat digital…

Comunicació entre iguals

73%
90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Nº

De comunicació entre iguals

27

De definició de la seva identitat
digital personal (digital)

22

Per mostrar els seus gustos i
preferències

27

D’aprenentatge

13

De debat

9

De reflexió de la seva realitat

10

De compartició de les seves
creacions artístiques

19

De participació comunitària

11

Per trobar parella i/o fer relacions
d’amistat

20

De consum de continguts digitals

24

De jocs digitals i online

25

Altres: desconeixement

2

La percepció que tenen els professionals de joventut sobre què fan els joves quan es connecten a la xarxa és per a
compartir i mostrar els seus gustos, comunicar-se entre iguals, en tercer lloc jugar i destacar en quarta posició el
consum de continguts digitals.
En aquest sentit sí sabem el què fan, conèixer als joves passa per saber quins són aquests continguts, jocs,
gustos.....amb l’objectiu d’integrar-los en les dinàmiques de participació i socialització en els espais joves.

5. Competències
#TicMaresmeJove

5.1. Limitacions i dificultats professionals per l’ús d’eines digitals
Altres: cap

3%

Confiança en la utilitat de les eines digitals

3%

Personals i competencials

23%

Dificultats tècniques al treballar en un entorn de l'Administració

43%

Temps

70%

Estratègia en l'ús metodològic d'eines digitals amb el col·lectiu

Motivació

53%
0%

Formació i assessorament

63%

Recursos (equipament, connectivitat, programari)

63%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

El 70% dels professionals de joventut del Maresme defensen que la manca de TEMPS és la limitació principal a l’hora d’integrar
plenament l’ús de les TIC.
No obstant, la formació amb un 63% al igual que disposar de recursos o definir una estratègia amb un 53% són els tres elements
destacats a continuació que, assolits en un alt grau convertirien el factor temps en un element secundari com a dificultat.
Remarcar amb un 43% les dificultats tècniques de treballar en un entorn de l’Administració amb les seves normatives, protocols o
concebre les TIC des dels departaments de comunicació, premsa o informàtica.

No obstant la MOTIVACIÓ amb el 0% no és cap problema per avançar en el món del les TIC amb els professionals de joventut del
Maresme, un punt de partida molt important.

5.2. Formació realitzada per a la capacitació digital
Formació recent en
competències digitals

Autodidacta

Nº

Autodidacta

9

Universitària

3

ACTIC

1

Programa KNKTA’T

5

Tallers Diputació de
Barcelona

2

Tallers Consell Comarcal

2

Cap

6

Cap
21%
Tallers Consell
Comarcal
7%
Tallers Diputació
de Barcelona
7%
Programa KNKTA'T
18%

Universitària
Autodidacta
32%

ACTIC
Programa KNKTA'T

Universitària
11%
ACTIC
4%

Tallers Diputació de Barcelona
Tallers Consell Comarcal
Cap

La formació TIC dels professionals de joventut del Maresme no segueix cap patró definit o estructurat, així la
principal base formativa és ser autodidactes el 32% i el programa Knkta’t de @joventutcat amb un 18% són les
principals vies d’aprenentatge.
Aquestes dificultats o necessitats formatives venen donades en certa part per trobar-nos davant d’un col·lectiu
que en la seva formació acadèmica realitzada no existien les actuals xarxes socials i per tant han tingut que
pal·liar-lo amb accions formatives complementàries.
Destacar que un 21% no practica la formació vers les TIC en cap sentit.

5.3. Normatives i procediments interns per gestionar la comunicació

Requeriments, protocols, filtres i
limitacions tècniques que limiten
la teva acció comunicativa

Nº

Cap

8

Coordinació amb regidoria

2

Coordinació amb departament de
Comunicació

18

Coordinació amb departament
d’informàtica

5

Drets d’imatge / Privacitat

2

Privacitat
6%
Cap
Informàtica
23%
14%
Regidoria
6%

Cap
Regidoria
Comunicació
Informàtica
Privacitat

Comunicació
51%

Els departaments de Comunicació amb una valoració del 51% aglutinen les limitacions principals quan es tracta d’incorporar les TIC
en els serveis de joventut i li segueix a molta més distància els departaments d’informàtica amb un 14%.
Els professionals de joventut han de fer molta pedagogia per a mostrar com les TIC són eines metodològiques que tenen una funció
per a fomentar la comunicació, la participació, la gestió i la creació de coneixement, més enllà de la seva vessant informativa i
divulgativa.

Important que el 23% no troben cap dificultat des de la pròpia administració quan es tracta de fer servir les TIC des dels serveis de
joventut.

5.4. Valores que connectes bé amb els i les joves en la teva
tasca professional?
Valoració de la interacció
Connecto bé cara a cara en espais
presencials

Nº
24

Connecto bé a través d'eines i espais
digitals

14

Em costa molt connectar amb el
col·lectiu de forma presencial

4

Em costa molt connectar amb el
col·lectiu a través de la tecnologia

10

Altres

4

altres
7%
em costa a
través de la
tecnologia
18%
em costa de
forma presencial
7%
bé a través
d'eines i espais
digitals
25%

bé cara a cara en
espais presencials

bé cara a cara en
espais
presencials
43%

bé a través d'eines i
espais digitals
em costa de forma
presencial
em costa a través
de la tecnologia
altres

L’experiència i la formació dels professionals de joventut fa que el 43% considerin que connecten bé en els espais
presencials però quan parlem d’interactuar a través d’entorns virtuals, la xifra baixa fins el 25%.
Un 18% de professionals reconeixen que tenen dificultats de fer-ho a través de la tecnologia en el següent apartat
5.5. trobem tot un bloc de factors que dificulten interactuar amb els joves com ara parlar a través del servei i no
com a persones professionals, el llenguatge i representar a un organisme públic, ....

5.5. Per què valores que connectes bé amb els i les joves
en la teva tasca professional?

Elements que AJUDEN a la interacció
Disponibilitat i eficiència per respondre a les
demandes dels joves
Escolto i intento respondre aviat aportant
solucions
La presencialitat ajuda a establir normes de
convivència que reforcen el contacte virtual

Elements que DIFICULTEN la relació
No tenim accés a les xarxes socials

Compartir el mòbil entre els diferents professionals
del servei
Els joves identifiquen el Facebook amb el servei i
no amb la persona professional

Existeix un vincle de proximitat i muntem
activitats que són del seu interès

Ens perceben com a part de l’Administració i a
vegades tenim una comunicació massa formal per
a l’estil jove

El contacte cara a cara ajuda a desmuntar tòpics

No disposar d’un espai físic de trobada

L’actitud i l’observació

No disposar d’eines i recursos per contactar a
través de les xarxes

Empatia, proximitat, llenguatge comú
La presencialitat ajuda a mantenir el contacte
en espais digital
Participació en els espais presencials

Fer servir un llenguatge poc col·loquial a les xarxes

Manca d’espais propis del servei i d’una identitat
pròpia
Un espai compartit que els joves no viuen com
propi

6. Hipòtesi FINAL
Connecten millor amb els joves els
professionals que fan un ús
més intensiu de les xarxes socials?

#TicMaresmeJove

Anàlisi d’hipòtesi:
Volem saber si els professionals que gestionen
un major número de perfils a xarxes socials, i
fan un ús més complet de les mateixes,
connecten millor amb els i les joves.

Procediment
Seleccionem les dades obtingudes a partir de les preguntes 4 i 7 del
qüestionari per tal de relacionar-les amb els resultats de la pregunta
21.
La hipòtesi que volem verificar és si valors alts en les variables
codificades a partir de les preguntes 4 i 7 es relacionen amb valors alts
de la pregunta 21.
Donat que la mida de la mostra es petita, dicotomitzen les variables
per tal de poder aplicar les anàlisis.

Procediment
Pregunta 4: les TIC les fem servir per a:
a)
b)
c)
d)

Informar
Comunicar
Participar
Crear coneixement

Codifiquem aquesta pregunta en valor de 0: cap ús, fins a 4: tots els
usos possibles. Després dicotomitzen aquesta variable (US_TIC_DICO)
en 2 categories: ús baix (valors de 0 a 2), ús alt (valors de 3 a 4).

Procediment
Pregunta 7: Identitat digital de cada servei a nivell de joventut:
a) Twitter
b) Facebook
c) Instagram
d) Google +
etc...
Codifiquem aquesta pregunta en valor de 0: cap perfil, fins a 7: 7
perfils. Després dicotomitzen aquesta variable (PERFILS_DICO) en 2
categories: baix número de perfils (valors de 0 a 2), número alt de
perfils (valors de 3 a 7).

Procediment
Pregunta 21: Valores que connectes amb els i les joves?
a) Connecto bé cara a cara en espais presencials.
b) Connecto bé a través d’eines i espais digitals.
c) Em costa molt connectar amb el col·lectiu de forma presencial.
d) Em costa molt connectar amb el col·lectiu a través de la tecnologia.
Transformen els resultats d’aquesta pregunta en una variable
(CONECTO_DICO) dicotòmica amb valors: baix (valors 0 ó 1, és a dir, no
connecto de cap manera, o connecto només presencialment) o alt (si
connecta digitalment o digitalment i presencial).
Curiosament destacar que no hi ha cap persona que hagi afirmat
connectar bé digitalment i no presencialment. La presencialitat és
sempre un requeriment per a la connexió en espais digitals.

Procediment
Creuem la variable que avalua la qualitat de la
connexió amb els i les joves, amb les altres dues
variables que mesuren l’ús professional que es fa de les
xarxes, i el número de perfils digitals. Fem servir la
prova estadística de Chi-quadrat per veure si estan
relacionades i de què forma.

Resultats
Taula creuada US_TIC_DICO * CONNECTO_DICO
Observem que valors baixos
d’ús de les xarxes
coincideixen amb valors
baixos de connexió amb els
joves. De la mateixa forma,
valors alts en ús de les TIC
coincideixen amb valors alts
de connexió.

Prova Khi-quadrat
Observem que la significació
d’aquesta prova és de 6,5%
quan normalment es
considera que hi ha
significació amb valor de 5%
o menys. Estem molt a prop
de poder dir estadísticament
hi ha relació entre les dues
variables.

Resultats
Taula creuada PERFILS_DICO * CONNECTO_DICO
Observem que valors baixos de
perfils a xarxes coincideixen amb
valors baixos de connexió amb els
joves. De la mateixa forma, valors
alts de perfils coincideixen amb
valors alts de connexió. En aquest
cas hi ha més força en aquesta
relació veient els percentatges.

Prova Khi-quadrat
En aquest cas la prova
estadística khi-quadrat ens
dóna una significació molt
alta (1,1%). Per tant
aquesta relació és
estadísticament
significativa, a més de serho descriptivament.

Els serveis de joventut del Maresme
que tenen una Identitat Digital
definida a les xarxes i desenvolupen
una alta activitat a nivell de
continguts i de diàleg, connecten
qualitativa i quantitativament millor
amb les persones joves.

#TicMaresmeJove

7. REFLEXIONS i REPTES

#TicMaresmeJove

REFLEXIONS Professionals Joventut del Maresme vers les TIC....
El gran desconeixement
sobre si el que
publiquem arriba, a qui
arriba i si s'utilitza, tant
per part dels joves com
dels professionals.

Formació i
assessorament en TIC per
als professionals del
Maresme.

Hem de treballar per
millorar la nostra
presencia i comunicació a
la xarxa

El repte és
aconseguir el
feedback real amb
els joves a través de
les xarxes.

Tenir coneixements de les
xarxes socials per poder
defensar el seu ús amb els
joves davant les normatives
públiques

Com a reflexió: millorar el
dinamisme de la comunicació en
l'àmbit de les TIC des del servei, i
replantejar l'ús que fem de les
eines de comunicació disponibles i
de la nostra presència a xarxes
socials.

Esperem ampliar les
xarxes i els canals per
poder comunicar i
interactuar millor amb
els joves.

millorar l'oferta de
recursos en les Tic

Més visibles a les xarxes
socials, millorar
comunicació amb els joves
per arribar a la resta que no
siguin usuaris del casal de
joves.

Difícil equilibri entre
vinculació i imatge
institucional i adaptació a
imatge i continguts
juvenils

Crec que es una cosa molt
important i que hi ha coses
molt xules però es necessita
temps, dedicació, seguiment i
formació i en les meves
condicions em manquen tots
aquest ítems.

obrir una pàgina web per
mantenir actualitzada la
informació

Tota recomanació
serà benvinguda.

Ens agradaria poder
incidir més en l'aspecte
participatiu de les TIC i
disposar de més hores
per fer-ho.

Poder disposar dels recursos
econòmics i materials per fer
possible la implantació
d'aquests usos tan necessaris
per connectar amb els joves
que són una gran oportunitat
que hem d'aprofitar ja.

formació en XXSS
Hauria de formar-me jo una
mica més en les TIC
Aprofundir en tema hastags i
participació a través de la
xarxa.

#TICMaresmeJove 2017

REPTES #TICMARESMEJOVE
1.

Digitalització de la totalitat dels serveis de joventut amb la incorporació de telèfons mòbils i
xarxes socials que permeti millorar l’accés a la informació i connectar amb els i les joves.

2.

Crear un espai de treball de professionals a la xarxa, podria ser un grup de Facebook ja que
la majoria de serveis de joventut tenen perfil en aquesta xarxa, amb l’objectiu de generar
sinèrgies, acollida de nous professionals de la comarca, intercanvi d’experiències i recursos,
assessorament o creació de nous projectes en el territori.

3.

Compartir l’etiqueta #MaresmeJove o similar, que permeti interactuar i visibilitzar la qualitat
i diversitat dels serveis de joventut.

4.

Fomentar la formació de les tècniques i tècnics de joventut en Metodologia 2.0 per a la
comunicació i participació dels joves.

5.

Creació de continguts i coneixement utilitzant diferents llenguatges multimèdia i xarxes
socials .

6.

Les TIC com eines de de dinamització dels espai joves i serveis de joventut que permetin
integrar

7.

Obrir espais de diàleg amb els i les responsables polítiques per l’elaboració del Pla Social
Media de les polítiques de joventut en cada territori.

8.

Generar recursos i xarxes de serveis a partir de la creació col·laborativa ja sigui entre
professionals de joventut o amb la participació de la gent jove, #GuiaMaresmeJove 2.0

9.

Descobrir i compartir com són els i les joves del Maresme a través de les xarxes socials.

ANNEXES
I. Reflexions Taula regidores i regidors(1)
II. Reflexions taules de joves(3)
III. Talent Serveis de Joventut MaresmeJove
IV. Playlist Youtube MaresmeJove
V. Maps MaresmeJove.
VI. Participants MaresmeJove.
VII. Impactes #TICMaresmeJove.

#TicMaresmeJove

Taula Regidores i Regidors #MaresmeJove 15Feb.2017
Participants: Anna Alfaro Lucas d’Alella, Arnau Aymerich Casas d’Argentona, Oriol Gil i Tomàs de
Cabrils, Neus Tallada Moliner del Masnou, M. Luisa Merchán Cienfuegos de Mataró, Raül Abad
Navarrete de Montgat, Rosa Maria García Colomer de Palafolls, Emma Escolano Juanola de Premià
de Dalt i Paula Lloret Puig de Vilassar de Dalt
Espai de reflexió per a compartir com viuen les TIC des de la vessant política per una banda i per l’altre,
analitzar les dades de la Diagnosi #TICMaresmeJove:
Es destaca que és difícil connectar amb els joves perquè hi ha una dissonància entre les xarxes que fan
servir els i les joves (Instagram, Snapchat i Youtube principalment) i les que utilitzen des dels serveis de
joventut (facebook). Només el 40% dels serveis fan servir Instagram, 10% Snapchat i 23% Youtube i
aquest darrer algunes pertanyen al departament de comunicació local respectivament.
Hi ha consciència en general que les xarxes les fan servir per a informar i comunicar però no per a la
creació de coneixement o esporàdicament per a fomentar la participació. El treball amb hastags en un
tema pendent per a un 74% dels municipis.

Dificultats per a tenir una marca o identitat digital clara davant el rebuig per part dels joves quan se’ls
etiqueta o la manca de transversalitat amb altres àrees del municipi així com, una estratègia a les
xarxes socials que sigui accessible per a totes i tots els joves.
No aprofitament del treball en xarxa i manca de visibilització de recursos a nivell de comarca a través
de les TIC, però sí alguns municipis treballen per proximitat territorial.
Dotar de telefonia mòbil als professionals de joventut per a la gestió eficaç de les xarxes socials i poder
conèixer també la realitat, necessitats i competències dels i les joves.
Es destaca també les dificultats que tenen les i els regidors amb els protocols dels ajuntaments en
temes de comunicació per entendre les xarxes socials com una finalitat i no com un mitjà per a
dialogar, treballar i compartir les propostes i recursos de joventut.
Per altre part, les TIC no han de ser només un mitjà també poden ser un element diàleg sobre les
mateixes amb els joves, treballar el seu ús i abús i finalment, compartir i implicar a les famílies en el
creixement i formació dels i les joves.

Diagnosi: Les TIC en els serveis de joventut del Maresme

Sessió de JOVES BAIX MARESME
Cabrils, Dimarts 28 febrer 2017
Sessió d’1h30’ de durada amb joves de Cabrils de 17 a 24 anys, reflexionant i parlant de manera distesa sobre les TIC, les
Xarxes Socials i com aquestes formen part de les seves vides, tot fent servir com a fil conductor Kahoot, eina Tic de
gamificació per a la participació i l’aprenentatge:
1. Referent a Facebook el consideren perillós pels virus i perquè poden modificar les teves fotos entre altres aspectes, per
tant el fan servir com espai d’informació i mirar el que penja la gent. El consideren una bona eina per a INFORMAR-SE
ja que és la més complerta, connectes i vas directe a les persones. No obstant, els hi preocupa que pot fer facebook
amb les seves imatges.
2. Instagram és com millor es podem “vendre” gràcies a les diferents aplicacions que va incorporant i la capacitat de
dialogar a través de les publicacions. Segueixes a la gent que t’interessa segons les teves motivacions. Utilitzen comptes
d’Instagram gestionades per varies persones, sobretot en les entitats com el Cau.
3. Youtube és terapèutic “quan estic agobiada miro un vídeo que em faci riure”. Cada cop menys miren la TV. També es
fa servir més per a la recerca d'informació perquè veure un vídeo és més fàcil que llegir un text
4. A Snapchat consideren que molts joves no seguiria a un professional de joventut i veuen que és una eina divertida
però que Instagram ja compleix més amb les seves necessitats..
5. Creuen que la gent quan veu que tens molts seguidors, et segueixen i no és un aspecte que ells tinguin molt present el
fet de quanta gent et segueix. Valoren més la capacitat d’interactuar, l’engagement, dóna qualitat.
6. Els preocupen molt els temes de seguretat “Tot el que penjo me és igual qui ho veu” La geolocalització i el
desconeixement de la gent que et segueix, així com, ell rastre digital i com pot afectar aquest pel fet de trobar feina
algun dia. “ Com podrà interpretar la gent el que pengen de tu”.
7. Parlant de recursos, valoren avui importantíssim trobar espais on tinguin wifi, les tablets són com ordinadors i per la
seva fragilitat durarien dos dies i per això millor ordinadors fixes per a compartir espais amb altres joves.
8. Una dada a destacar és que només a un participant li sonava que era Garantia Juvenil.....i Només coneixen els serveis
de joventut a nivell local.
9. Compartir és donar-te a conèixer, però creant la teva pròpia història.
10. Conèixer gent a les xarxes socials ja no és important (inicis de l’era facebook) inclús a vegades és perillós, ja hi ha
xarxes per a conèixer gent.
11. En els directes “live” encara et pots preparar més i millor per enganxar i enganyar a la gent.
12. Parlant de WhatsApp (wp), en els grups de wp és millor que t’eliminin que abandonar el grup. Els malentesos i les
converses són lo pitjor. El “doble check” és terrible perquè hi ha gent que se’ls pren molt malament no tenir feed back
instantani del receptor.
13. S’hauria de fer servir més Twitter perquè quan vols saber notícies el mires per saber que ha passat i aquí tothom és
famós i és un espai de riure ( participants eren joves de 18 a 23 anys)
14. “Les TIC estan condicionant la vida de les noves generacions....Els Joves quan arriben a les TIC comencen a fer servir
les xarxes socials per allò que no estan fetes”

Gràcies als i les joves
de Cabrils per
compartir la seva
visió sobre les Xarxes
Socials
#TICMaresmeJove

Diagnosi: Les TIC en els serveis de joventut del Maresme

Sessió de JOVES BAIX MARESME
Palafolls, Divendres 24 març 2017
Sessió d’1h30’ de durada amb joves de Palafolls de 12 a 24 anys, reflexionant i parlant de manera distesa sobre
les TIC, les Xarxes Socials i com aquestes formen part de les seves vides, tot fent servir com a fil conductor
Kahoot, eina Tic de gamificació per a la participació i l’aprenentatge:
1. Snapchat ha entrat en decadència gràcies a Instagram i la quantitat de publicitat, bàsicament el fan servir
per a jugar. El que té de bo és que amb poc pots aconseguir molt degut a la seva espontaneïtat.
Instagram, per la seva part inclou Snapchat/facebook/WhatsApp. La comunicació per tuits és més
complicada, twitter va més dirigit als pares, professionals, adults,....finalment, destacar que Prefereixen
conèixer a la gent presencialment, no per la xarxa
2. No els preocupa quants seguidors tenen, publiquen per autosatisfacció però un grup de música o similars
amb 200 seguidors no són ningú, és a partir de 700 seguidors que et comencen a fer cas.
3. En la recerca d’informació fan servir “Yahoo respuestas” i Google per la seva veracitat, concretament
Google Academy.
4. Els preocupa que es pugi envair la seva privacitat i comercialitzar amb les seves dades, que els segueixi
gent que no coneixen i ser estafats a través de les compres per internet. El “Sexting sé el que és però
penso que mai m’arribarà a mi”.
5. Un lloc amb Wifi és una oportunitat per quedar-se més temps, és el que més valoren quan van a un
espai jove.
6. Estan immersos en el món de Youtube, un dels participants segueix a 767 comptes relacionades amb els
món dels videojocs. Mencionen com a més propers Carloson27 o flamenca16.
7. WhatsApp (wp) implica un grau de confiança més gran amb qui comparteixes informació. Referent als
grups de wp lo pitjor és equivocar-te de conversa, consideren que els grups són bastant “patètics”
perquè el principal perill són les hores que perds. No acaben d’entendre l'estranya necessitat de crear un
grup de wp per a qualsevol cosa. Les “cadenes” són lamentables i wp consideren que és “la porta
d’entrada de molts problemes”. Hi ha un participant que ha d’esborrar aplicacions per poder veure tota la
info que li arriba a través de wp..
8. Finalment, de la comarca el concepte Garantia Juvenil no els hi sona de res i coneixen el projecte de
Mobilitat Internacional però creuen que falten més recursos relacionats amb el món de la música.

Gràcies als i les
joves de PALAFOLLS
per compartir la
seva visió sobre les
Xarxes Socials
#TICMaresmeJove

Diagnosi: Les TIC en els serveis de joventut del Maresme

Sessió de JOVES BAIX MARESME
Arenys de Mar, Divendres 7 d’abril 2017
Sessió d’1h30’ de durada amb joves d’Arenys de Mar de 17 a 24 anys, reflexionant i parlant de
manera distesa sobre les TIC, les Xarxes Socials i com aquestes formen part de les seves vides, tot
fent servir com a fil conductor Kahoot, eina Tic de gamificació per a la participació i l’aprenentatge:

1.

Consideren que Instagram és la xarxa més complerta actualment absorbint tot el que oferia
Snapchat, “InstaSnapchat”.
2. En el seu mòbil normalment les aplicacions que més fan servir són: whatsapp (wp), retoc
fotogràfic, joc, creació de música, spotify i instagram. Degut a la molta informació que arriba
per WhatsApp, tenen problemes de memòria que solucionen amb plataformes de “cloud”
que els donen 50gb per 0’99€.
3. No estan obsessionats amb el tenir molts seguidors, només ho veuen important per a artistes
i organitzacions o entitats.
4. Segueixen a molts youtubers i enganxats als influencers i al “cotilleo de les seves vides”.
Tenim al youtuber local HenrrixxSL i segueixen, entre d’altres, a Dj Mario i “unicos” per
resoldre exercicis matemàtics.
5. El problema de google és que et fa la cerca però la recerca l’has de fer tu, busques a google
per acabar veient vídeos de youtube.
6. Problemàtiques a les xarxes: les “cookies”; donar més informació. de les seves vides del que
deurien; sentir-se controlats i;a wp interpretar com es diuen les coses. Per altre part, sempre
és millor bloquejar que esborrar en aquesta aplicació per evitar problemes.
7. No els agradaria: trobar-se amb un perfil fals o veure que comparteixen coses de la seva
privacitat perquè “tu pots fer la foto que vulguis però has de ser conscient a qui li passes”,
troben dolent “passar” fotografies. També sortir en la compte @arenysdelMal.
8. Els i les joves que estan en la recerca de feina no busquen pel nom de “Garantia Juvenil”
perquè “sembla que si et trenques alguna cosa te la reparen”....
9. Els Espais joves necessiten més persones com l’Helena, tècnica joventut local, que ajudin i
donin suport als i les joves.
10. #MaresmeJove a nivell de comarca viuen les Festes Majors, concurs musical de la JERC i la
biblioteca del Tecnocampus.
11. A les xarxes socials valoren el seu potencial de crear i “penjar” perquè “Gràcies al fet de
compartir descobreixes coses que t’agraden”.

Gràcies als i les joves

d’ARENYS DE MAR
per compartir la seva visió
sobre les Xarxes Socials
#TICMaresmeJove

Descobrir MaresmeJove a través de les TIC
La Diagnosi #TICMaresmeJove ha comportat un conjunt de recursos trobats, proposats o elaborats
des dels mateixos serveis de joventut.
1.
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6.
7.
8.
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Vídeo dels joves La Barraka Santa Susanna Contra la Violència de Gènere 2016 Espai Jove
Can Batlle comparteix l’Alter Festa Barrakes de Palafolls
Interessant experiència el bloc de Música del Casal de Joves de Tordera
Un segon bloc amb Joventut Activa de Malgrat
Els serveis de Joventut El Masnou conjuntament amb Cabrils, Montgat i Vilassar de Mar descobrim el Concurs de Músicajove
El bloc del programa Joves En Acció de Joventut Premia de Mar
PIJ la Fletxa de Premià de Dalt autorització el seu bloc sempre serà un referent i compartim la seva autorització contactar a
través del mòbil amb els joves.
Una experiència del passat compartida entre Joventut Vilassar de Dalt, Cabrera de Mar, Premià de Dalt, Argentona, Cabrils i
Vilassar de Mar és el concurs de fotografia del Maresme.
Joventut de Sant Cebrià de Vallalta amb el bloc i la proposta de participació “Knkta’t”.
Espai Jove el “Cau” Sant Vicenç de Montalt i el Carnet Servei Dinamització Juvenil
“Can Jalpi” Pineda de Mar amb el Projecte Jove Participa
Joventut Calella de Mar i els Pressupostos Participatius i una de les propostes guanyadores “Burn The Clock”
Espai Jove Ca l’Arturo de Sant Pol de Mar vídeo FilmingStPolMasclisme
Del Servei Comarcal de Joventut del Maresme compartim el butlletí de Mobilitat Internacional i El Buscadorjove
Des de Can Martinet de Cabrera de Mar el seu canal de Youtube
Can Jorba Joventut Vilassar de Mar i “Efecte Jove”
Des del Casal de Joves de TIANA i des de l’INS Tiana el projecte “Tu punto de vista puede cambiar el mundo”
Alella Jove interessant proposta de la biblioteca humana #trialavia
Casal Jove de Llavaneres i el grup de Facebook de la Comissió de Joves.
Joventut Argentona El programa "Com sona?" ofereix la possibilitat a grups i solistes locals d’actuar a l’estudi de Ràdio
Argentona.
Joventut Mataró i el programa “Joves TV” compartint talents com Lorien.
Caldetesjove i el premi jove en el concurs de curtmetratges de videopesols.cat
Casal de Joves de Teià i el concurs de videoclips a través d’Instagram i Youtube dels joves.
Arenys de Mar des de l’Espai Jove Calisay trobem http://arenyautes.cat/ associació per fomentar les TIC realitzant el Casal
Digital.
Canet de Mar i #PressupostJoveCanet i la borsa de cangurs de CanetJove
Àrea de Joventut d’Arenys de Munt amb joves en el programa “ Gent de Munt” i descobrim el primer Skatepark de l’Estat.
Des de Joventut ÒRRIUS compartim el procés participatiu per a les activitats de Can Mestres.
Des de l’Altell de Cabrils el Quart Premi de l’Institut de Cabrils en el concurs Kabua 2015
Els Espais joves de Dosrius han iniciat el seu camí a través d’Instagram i introduint el mobil en la dinamització dels espais joves.
Montgat Jove i els joves artistes del Taller de Manga i donant a conèixer talent jove de la localitat

Youtube PlayList #MaresmeJove
Llista de distribució sobre vídeos recollits durant el procés de la Diagnosi i que permet
capitalitzar i compartir les publicacions dels serveis de joventut del Maresme a Youtube a
través d’aquest enllaç https://goo.gl/9Q9loq

Maps #MaresmeJove Espais Joves+ Wifi+ Espais TIC
A través del present enllaç https://goo.gl/qrdWcv els serveis de joventut del
Maresme comparteixen la geolocalització i el treball en xarxa amb la tecnología
Maps.

Impactes Diagnosi #TICMaresmeJove
 30 trobades en 29 municipis més el Servei Comarcal de Joventut.
 30 Fitxes d’assessorament sobre la diagnosi per a cada servei
participant.
 1 Enquesta amb 25 qüestions.
 4 Documents d’assessorament, resultats i recursos.
 Mapa TIC Serveis de Joventut del Maresme.
 Playlist Youtube #MaresmeJove
 30 Recursos dels Serveis de Joventut del Maresme.
 1 Trobada amb Regidores i Regidors de Joventut
 3 Trobades amb joves

 1 Trobada final amb tècnics i tècniques de joventut del Maresme

#TICMaresmeJove 2017

