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Presentació   

PRESENTACIÓ 
 
Planificar i assegurar que les polítiques de joventut de Premià de Dalt s’adequïn a la realitat i 
s’orientin de forma efectiva a transformar-la és el gran objectiu del Pla Local de Joventut que 
teniu a les mans. 
 
Volem afrontar els reptes que deriven de les transformacions de la realitat juvenil al nostre poble 
i que afecten el present i també el futur dels nostres joves. Aquest Pla neix a partir de 
l’experiència acumulada d’haver treballat estratègies planificades per a desenvolupar polítiques 
positives pel jovent. Ara ens cal un Pla que ens aporti més i noves eines per trascendir en la vida 
dels joves i facilitar-los més estratègies per a fomentar el seu desenvolupament humà.  
 
I ho fem des de la col·laboració i l’acompanyament, mai des de l’intervencionisme, Treballant de 
forma transversal amb Ensenyament, Esports, Cultura, Ocupació, Salut, Participació… perquè el 
projecte de Joventut l’entenem com un projecte de poble en què hi estan involucrades moltes 
àrees de l’Ajuntament i molts sectors del municipi. Comptem doncs amb tots vosaltres. 
 
Josep Triadó i Bergés 
Alcalde 
 

 

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Premià de Dalt, us presentem l’eina que 
necessitàvem al nostre poble per ajudar a adaptar-nos a la realitat social jove actual. 

L’equip de Joventut amb la col·laboració i aportacions de diversos joves associats i 
joves no vinculats a cap entitat, tècnics, agents culturals i polítics de la nostre vila i la 
ajuda de la Diputació de Barcelona a través de la Fundació Ferrer i Guàrdia, hem dut a 
terme una diagnosi, per conèixer la realitat diversa dels joves del municipi i per revisar 
els equipaments i recursos de que disposem i les nostres polítiques de Joventut, això 
ens ha permès elaborar el disseny del Pla Jove, l’instrument clau per a treballar amb i 
per als joves. 

Aquest no és un Pla de calaix, és un Pla actiu, per a la convivència i la integració total, 
per entendre i participar realment, per renovar-nos i acompanyar els nostres joves en 
la transició, creació, realització i en el lleure, perquè tots ens hi impliquem i decidim. 

El nou Pla Jove arriba carregat d’accions i estratègies de present i futur, treiem-li tot el 
suc i divertim-nos. 
 
Emma Escolano i Juanola 
Regidora de Joventut 
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1. INTRODUCCIÓ   

 

El Pla Jove 18-21 és el document on es recullen les línies estratègiques, els 

projectes  i accions que estructuraran les polítiques de joventut de Premià de Dalt durant 

els propers 4 anys.  És un pla estratègic per ordenar els recursos que tenen disponibles 

els joves i planificar per tal d’oferir-los respostes més eficients a les seves necessitats.  

El Pla Jove té dues finalitats, és un document de treball, d’anàlisi  de la realitat juvenil  i 

d’anàlisi de les polítiques de joventut.  En aquest Pla s’han prioritzat aspectes que es 

volen treballar, i s’han tingut en compte  la limitació dels recursos i les característiques 

del municipi.  

L’elaboració d’aquest Pla s’ha dut a terme entre el juny del 2017 i el primer 
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trimestre del 2018. La informació recollida al Pla està vinculada a aquest període. El Pla 

contempla mecanisme d’actualització i avaluació, i es pot adaptar a la realitat canviant.  

El Pla s’ha estructurat en tres parts, diagnosi ,  disseny i implementació. Les dues 

primeres fases s’han realitzat amb les aportacions de diversos  joves, tècnics, polítics i 

agents vinculats del municipi. Les fases d’elaboració del Pla Jove 18-21  han estat les 

següents: 

 

-Fase de Diagnosi.  

La Diagnosi es va iniciar al novembre de 2016,  amb el suport de la Diputació de 

Barcelona.  Aquesta fase ens ha donat a conèixer la realitat diversa dels joves del 

municipi en el moment d’elaborar aquest document.  Es va realitzar una recollida i anàlisi 

tant de dades qualitatives com quantitatives.  Aquesta informació es va complementar 

amb 4 grups de discussió amb joves, 2 grups de discussió amb tècnics i agents del 

municipi i un amb polítics.  I finalment una enquesta online oberta als joves. 

  

Imatges de les sessions de treball de camp realitzades 

-Fase de Disseny 

Aquesta és la segona fase del present document.  En aquesta fase es descriuen 

les línies estratègiques, programes i accions que es duran a terme els propers 4 anys.  

 
 

  
Fase de diagnòstic 

de la realitat 
juvenil 

 
Fase de definició i 

disseny del Pla  
Fase 

d'implementació i 
avaluació 
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Aquesta fase s’ha desenvolupat des de l’equip de joventut, on s’han definit les prioritats 

d’actuació en els propers anys.  En aquesta priorització s’han incorporat  les aportacions 

que ha fet l’equip de govern i un grup de joves que han participat en el grup de discussió 

del disseny (Laboratori Participat).  En aquest apartat s’han  tingut en compte les dades 

recollides a la diagnosi, les necessitats detectades i les propostes de millora que es van 

fer als grups de discussió. Els eixos s’han prioritzat en relació als resultats de la diagnosi, 

i s’han concretat tres eixos: 

                                                  

           

 1.Participació, cultura i oci.                                  2.Acompanyament en les transicions.      

                                                

                                                   3.Comunicació. 

 

 

 

2. EL PUNT DE PARTIDA:  LA DIAGNOSI  

La diagnosi és la  fase mes important del Pla jove,  es on trobem la informació 

del punt de partida des de on es fonamenten els programes a desenvolupar al Pla Jove. 

La finalitat de la diagnosi  és conèixer la realitat juvenil  del municipi , conèixer, 

comprendre  les necessitats, demandes, expectatives i problemàtiques dels  i de les 

joves del municipi. En la diagnosi  ens permet recollir la informació necessària per poder 

planificar i desenvolupar el nou Pla Jove de Premià de Dalt.  

Entre el novembre de 2016 i el maig de 2017 es va fer l’anàlisi i explotació de dades i  

grups de discussió  per tal de recollir dades quantitatives de joves, polítics i tècnics.  
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Grups de Treball realitzats en la Diagnosi 

 

 

 

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

-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: 

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. 
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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: 

 

- Cultura i Participació                 -   Insertora laboral 

- Joventut                                       -   Coordinadora pedagògica de l’Institut V.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 

- Tec. Serveis tècnics i territori 

 

 

 

 

o 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 corresponsals de l’Institut públic de Premià de Dalt. 

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 
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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. 

o Sessió amb joves no associats i usuaris de serveis municipals de Premià de Dalt. 

Es va realitzar una sessió de treball amb joves no associats de 12-24 anys, i usuaris 

dels serveis municipals al PIJ La Fletxa. Van participar 17 nois i noies. La sessió 

perseguia fer una aproximació qualitativa des del punt de vista del jovent del 

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. 

o Enquesta jove. 

Paral·lelament a les sessions presencials es va dissenyar una enquesta on line per 

distribuir a tots els joves del poble. Ha respost 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 respost 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)1. 

 

 

 

 

 

2.1. PRIORITZACIONS. 

                                                        
1  A l’annex1 es pot consultar el recull de l’enquesta al document de la Diagnosi. 
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Per poder tenir una visió global de la realitat dels joves de Premia de Dalt, i definir 

quins son els eixos prioritaris s’ha comptat amb el coneixement de l’equip de joventut, 

i  el suport tècnic de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona. S’ha consensuat 

quins són els àmbits prioritaris del nou Pla Jove. S’ha debatut l’agrupació dels programes 

i accions en els corresponents eixos. Finalment s’ha acordat la creació 3 eixos. 

Amb les dades obtingudes a les conclusions de la diagnosi i les del Laboratori Participat 

amb jove, s’han prioritzat aquets tres eixos: 1. Participació, cultura i oci 2. 

Acompanyament en les transicions 3. Comunicació. 

 

Premià de Dalt , joves i dades. 

o 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 aquesta 

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 

o El municipi i l’estructura de la població. 

Anàlisi de la 
Realitat Juvenil 

Anàlisi de les 
Polítiques de 

joventut

Conclusions
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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%). 

 

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. 

 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 
Total 5.269 5.207 10.476 

 
 

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

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. 

 

Distribució de la població per grups d’edat i sexe.  Premià de Dalt 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

o 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%). 
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 % Població jove (15 a 29 anys). Premià de Dalt, Maresme  i Catalunya. 2016 

 

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:  

Evolució del pes relatiu de la població jove (15 a 29 anys). Premià de Dalt, Maresme  i 

Catalunya. 2006-2016 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT, Padró municipal d’habitants 

 

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. 
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 Població Jove de 15 a 29 anys, per franges d’edat.  Premià de Dalt. 2016 

 
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.  

 

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.  

Població jove de 15 a 29 anys segons barri de residència. 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%). 

 

La població estrangera. 

A Premià de Dalt hi ha empadronades 956 persones estrangeres2, fet que 

representa el 9,12% de la població total del municipi, un 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. 

 

                                                        
2 Segons dades del padró municipal d’habitants. 11/11/12016, facilitades per l’Ajuntament de 
Premià de Dalt 
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Evolució del pes relatiu de la població estrangera. El Maresme i Premià de Dalt 2006-

2016 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat. Padró municipal d'habitants 

 

o 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.  

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.  

 

Evolució dels moviments migratoris de la població jove de 15 a 29 anys. Premià de Dalt 2010-

2015 

 

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE. 
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Durant aquest període 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. 

 

o Formació . 

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.  

Quina serà la teva opció d’estudi de cara als propers anys? 

 

 

 

 

 

Font: Enquesta jove-Diagnosi PLJ Premià de Dalt 

 

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 respost 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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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.  

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.  

En el marc del Pla Educatiu d’Entorn  i pel que fa al suport a l’estudi, , des de 

2007 s’organitzen diverses accions adreçades a tota la comunitat educativa, entre elles 

els tallers d’estudi assistit a l’Institut Valerià Pujol. 

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 Santa Anna utilitzen la biblioteca de Premià de 

Mar. 

 

o 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 
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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. 

 

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%). 

 

 Evolució del nombre de persones joves registrades a l’atur . Premià de Dalt. Desembre 2013-

desembre 2016 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Departament d'Empresa i Ocupació. 

 

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. La taxa d’atur registrat  estimat dels 

homes entre 16 i 24 anys a Premià de Dalt es de 9,70% , és una mica inferior que el del 

Maresme, 17,10%. La taxa d’atur registrat estima de les dones de 16 a 24 anys de Premià 

de Dalt és del 13,01% molt similar al Maresme que és del 13,23%.  Aquesta mateixa taxa, 

dels homes d’entre 25-34 anys a Premià de Dalt és del 10,53% i al Maresme és del10,12% 

. El de les dones entre 25-34 anys  de Premià de Dalt és del 11,78% i al Maresme és del 

11,97%. 

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 

 El Maresme Premià de Dalt 
Edat Homes Dones Total Homes Dones Total 

De 16 a 
24 anys 14,10% 13,23% 13,71% 9,70% 13,01% 11,28% 
De 25 a 
34 anys 10,12% 11,97% 11,03% 10,53% 11,78% 11,14% 

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. 
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o Les polítiques de Joventut a Premià de Dalt .  

Informació, orientació i acompanyament: 

El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) La Fletxa3 és l’espai vertebrador de les polítiques 

de joventut.  És un espai  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. 

 

Del registre de consultes del PIJ La Fletxa es recullen les dades dels joves atesos, les 

consultes realitzades i el perfil dels joves atesos, entre d’altres dades.  

 

2014 2015 2016 2017 

Nº usuaris PIJ La Fletxa 1.720 2.133 2.286 2.179 

Nº de consultes ateses 

al PIJ La Fletxa. 

2.140 4.512 4.955 4.793 

 

 Usuaris La Fletxa i nombre de consultes, per edats. 2017 

Edat 
Número 
Usuaris 

% 
Usuaris 

Número 
Consultes 

% 
Consultes 

<16 
1705 

 
78,25% 

 
3579 

 
74,67% 

 

16-20 
372 

 
17,07% 

 
929 

 
19,38% 

 

21-25 
40 

 
1,84% 

 
127 

 
2,65% 

 

26-29 
13 

 
0,60% 

                    
                                  
37 

0,77% 
 

30-35 
15 

 
0,69% 

 
36 
 

0,75% 
 

>35 
34 

 
1,56% 

 
85 
 

1,77% 
 

Total 
2179 

 
100,00% 

4793 
 

100,00% 

Font de les dades:  Registre 2017 PIJ La Fletxa 

 

                                                        
3 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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Pel que fa al perfil dels i de les usuàries per lloc de residència, a la taula següent 

es pot observar que el 48,241% del jovent usuari del PIJ viu al barri de Santa Anna, on 

està ubicat el servei.  

 Lloc de residència usuaris La Fletxa. 2017 

Municipi 
Residència 

Número 
Usuaris 

% 
Usuaris 

Número 
Consultes 

% 
Consultes 

B. La Floresta 2 0,09% 7 0,15% 

B. Puig de Pedra 1 0,05% 2 0,04% 

B. Santa Anna 999 46,81% 2261 48,24% 

B. Santa Maria PM 85 3,98% 145 3,09% 

Casc Antic 142 6,65% 307 6,55% 

El Masnou 1 0,05% 3 0,06% 

Mataró 2 0,09% 3 0,06% 

No Informat 45   106   

Premià de Dalt 840 39,36% 1808 38,57% 

Premià de Mar 61 2,86% 150 3,20% 

Remei 1 0,05% 1 0,02% 

Total: 2179 100,00% 4793 100,00% 

 

    

Font de les dades: Registre 2017PIJ 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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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  38 

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. També reben  la formació de delegats i delegades 

des del PIDCES   

La valoració de la tasca que realitza el PIDCES per part del coordinador pedagògic 

de l’institut, coordinadors de cicle, la tècnica de joventut i 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 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 del 2017 organitzen accions de formació i d’orientació 

adreçades a famílies i fills/es  des de la xarxa Joves. TET i l’ AMPA INS Valerià Pujol. 

 

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’Ensenyament, 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 

la ESO i es troben en un procés de transició cap al món laboral i els cal un 

acompanyament davant les opcions de futur tan educatives com laborals. L’Institut 
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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. 

 

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.  

 

o 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’altre 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 
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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. 

 

És 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.  
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2.2. CONCLUSIONS  
 

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. 

 En relació als processos de formació dels joves: 

·         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 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 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. 

 ·         Manquen espais d’estudi. Es proposa ampliar l’horari de l’Espai jove 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. 

 ·         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 
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famílies i des de l’ajuntament no s’està implementat 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. 

 En 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. 

 Es detecta la necessitat, però, d’identificar, orientar i acompanyar al jovent que no 

està en els circuits formatius i laborals. Per aquest motiu, cal millorar la coordinació 

entre el servei de Joventut i Promoció econòmica. 

 ·         També es fa necessari millorar els plans estratègics pensant en els joves de més 

de 21 anys que no han acreditat res de formació i no estan en els circuits formatius i 

laborals. 

·         Es detecta com una oportunitat el fet que a Premià de Dalt hi hagi ubicades 

diverses empreses (relacionades amb la informàtica, etc.). Es proposa promoure-
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les més i cercar estratègies perquè el jovent hi pugui entrar en contacte, per 

exemple a través de convenis de pràctiques. 

 En 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. 

 ·         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 
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perquè els i les joves puguin aprofitar el poliesportiu. 

 ·         Alguns adolescents troben a faltar que s’organitzin activitats del Multiesportiu 

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 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 perquè 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. 

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. 
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 ·         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 perquè l’ajuntament les tingui en compte en les programacions i iniciatives 

juvenils que impulsi. 
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2.3. ORIENTACIONS 
 

La diagnosi ens ha  permès conèixer les necessitats  de la població jove de Premià 

de Dalt, així com les actuacions que s’estan duent a terme per donar-hi resposta. Aquest 

procés en ha portat al inici del disseny de les estratègies per tal de respondre a aquestes 

necessitats manifestes dels i de les joves de Premià de Dalt.  

  Des de la regidoria de joventut s’ha volgut incloure  la participació dels joves dins 

del procés de diagnosi i disseny del nou Pla Jove 18-21 de Premià de Dalt.  Es va fer una 

convocatòria oberta als joves del municipi, per fer el retorn dels resultats de la diagnosi, 

convidant especialment als joves que van intervenir en el procés i alhora recollir 

propostes d’acció per desplegar en el nou pla.  Es van establir tres eixos estratègics per 

recollir aquests propostes  d’actuació: 

✓ ACOMPANYAMENT I SUPORT        ✓  PARTICIPACIÓ, CULTURA I OCI 

 

✓ COMUNICACIÓ 

 

Aquests tres eixos corresponen a tres àrees temàtiques on  trobem les principals 

necessitats detectades en la diagnosi i a la realitat juvenil del municipi.  Deriven d’un 

treball analític que s’ha anat desenvolupament durant el procés de diagnosi i disseny4 

del nou Pla  Jove.  Aquests eixos estan en consonància amb el Pla Nacional de joventut 

de Catalunya 2020 i amb el Pla d’Actuació Territorial de Polítiques de Joventut. 

                                                        
44 A l’annex 2. es pot ampliar informació a l’informe de la sessió de retorn de la Diagnosi dins del 
Laboratori Participat amb joves. 
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La diagnosi del Pla Jove ens ha permès saber quines són les necessitats dels joves 

de Premià de Dalt, i quines actuacions han portat a terme per donar resposta.  Aquest 

procés  ha donat forma al disseny de les estratègies per donar resposta a aquestes 

necessitats.  

La fase del  Disseny del Pla Jove és la que concreta els àmbits, valors i com 

s’implementaran les polítiques de joventut en els propers 4 anys a Premià de Dalt. Per 

iniciar aquest disseny, establim 3 eixos estratègics.  Dos dels quals hem treballat a la 

fase de diagnosi i un tercer que ha sorgit com a necessitat metodològica, per tal de donar 

resposta a les dificultats de comunicació i a les formes canviants de relacionar-nos amb 

els joves  i establir-hi una comunicació mes fluida.  

Els projectes i accions que pengen d’aquest tres eixos han sorgit de l’anàlisi de la 

diagnosi i de les aportacions que s’han recollit durant la fase de disseny dels joves, 

polítics i agents del territori vinculats amb els joves. Els tres eixos son tres àrees 

temàtiques que vertebrant les necessitats de la població jove , en coherència amb els 

principis rectors del Pla Nacional de Joventut de Catalunya i el Pla d’actuació Territorial 

de les polítiques de joventut 2018. 

Aquest Pla local desplega els principi rectors que ens permet concatenar la 

realitat de les polítiques de joventut a Premià de Dalt amb la realitat del conjunt de 
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Catalunya.  Així, les actuacions en polítiques de joventut que es desenvolupen al  

municipi, s’emmarquen d’una forma més global en les polítiques del Pla Nacional de 

Joventut de Catalunya.  

Per desenvolupar aquest Pla Jove 18-21, tenim en compte els principis que seguirem per 

desenvolupar cada programa, i com es vol realitzar cada acció. Aquest principis son  els 

estableix la llei de polítiques de joventut: 

• Participació i Autonomia.  

• Transformació  

• Transversalitat i integralitat ( Interdepartamentalitat) 

• Qualitat. 

Aquest Pla no es aliè a la realitat de l’administració pública  i a la conjuntura 

econòmica. S’han de tenir en compte les  competències municipals en alguns àmbits, i  

els recursos disponibles per tal de poder dissenyar un pla ajustat a la realitat del 

municipi.  

El Pla Jove de Premià de Dalt 2018-2021 vol donar continuïtat a les polítiques de 

joventut desenvolupades fins a l’actualitat, projectant actuacions que garanteixin l’accés 

de la població jove  als recursos, promovent la seva participació; de manera que les 

polítiques de joventut  siguin una realitat visible i properes als i les joves  de Premià de 

Dalt. Des de la regidora de joventut s’han realitzat esforços per consolidar el PIJ La Fletxa 

com a referent de les polítiques de joventut per els joves, amb la finalitat d’oferir una 

millor atenció individualitzada i col·lectiva als joves, perquè esdevingui un espai 

participatiu, bidireccional, on crear noves sinèrgies administració/població jove.   

Els dos elements vertebradors d’aquest nou pla són la participació i la transversalitat.  

Volem donar resposta a les necessitats de la població jove de Premià de Dalt, i continuar 

millorant el treball en xarxa amb els agents presents en la vida dels joves, de forma 

multidisciplinar, interdepartamentalment i en xarxa. Tenim molt present la necessitat 

d’ampliar les estratègies per fomentar la participació dels joves  dins de les polítiques de 

joventut.  
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3. MISSIÓ, VISIÓ, VALORS  DEL PLA JOVE I DE LA 
REGIDORIA DE JOVENTUT 
 

MISSIÓ  

La nostra  missió com a servei  és la d’acompanyar els joves en  les transicions i cap a 

l'autonomia, i la de donar resposta a les necessitats i inquietuds dels joves del municipi, 

entitats i els diversos col·lectius de joves. Potenciant la participació i facilitar els 

processos  d'emancipació i  la seva vinculació amb el municipi.  

VISIÓ  

El servei de joventut s'ha de consolidar com a espai de referència, d'acompanyament i 

de proximitat, creant nous espais de participació on els i les joves pugin incorporar  les 

seves propostes i necessitats a l'agenda municipal. Trobant noves forma d'interlocució , 

més efectives amb la  diversitats de col·lectius joves , més enllà de l’adolescència. 

VALORS 

En la següent imatge s’han recollit els valors del servei de joventut. És el recull dels valors 

que consideren destacats de la regidora de joventut, joves i polítics. 5 

 

 

 

                                                        
5 Es pot consultar el llistat complert dels valors a l’Annex 6. 
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3.1. LÍNIES ESTRATÈGIQUESS DEL PLA JOVE 2018-2021 

 

Aquest Pla Jove de Premià de Dalt ens permet definir el paper de la regidoria de 

joventut en el disseny i la implementació de les polítiques de joventut al municipi. 

Defineix les estratègies de coordinació  a nivell intern i entre les diferents àrees 

municipals i agents d’altres administracions.  

El Pla Jove de Premià de Dalt 2018-2021 s’emmarca en les valors i principis generals de 

la Llei 31/2010 de l’1 d’octubre, on es regulen les polítiques de joventut dins del Pla 

Nacional de Joventut de  Catalunya 2010-2020.  

El Pla Jove de Premià de Dalt es vertebra a traves de tres eixos, que defineixen 

tres línies d’actuacions. 1. La Participació, cultura i Oci (apoderament, participació fora 

de l’educació formal, i protagonisme dels Jove). 2.  L’ Acompanyament en les transicions 

(acompanyament en les diverses transicions dels joves: formació, mobilitat, sent 

referents per els joves, etc.  I la 3.La Comunicació ( millorar  les estratègies i canals de 

comunicació  amb els joves ).  En el següent apartat presentem el  conjunt de propostes 

on s’agrupen 14 programes al voltant d’aquest tres eixos. Aquest programes  s’ordenen 

seguint les línies estratègiques proposades al Pla Nacional de Joventut de Catalunya 

2020, des d’una perspectiva local.  
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3.2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PLA JOVE  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu general d’aquest eix és la de fomentar  i 

facilitar des del servei de joventut la participació de la 

població jove i de les entitats juvenils del municipi i 

dinamitzar  activitats culturals i d’oci.  

 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS: 

- Oferir activitats, tallers variats i espai de trobada en horari 

de tarda per als joves del municipi. 

- Facilitar el desenvolupament d’activitats culturals i d’oci 

proporcionant recursos i fomentant un model d’oci 

assequible.  

OBJETIUS OPERATIUS: 

- Generar i facilitar l’accés a cultura i l’oci dels i de les joves 

en la seva diversitat, fomentant la seva creativitat . 

- Promoure l’arrelament dels joves al conjunt del municipi i 

la seva participació activa fomentar així la convivència i les 

dinàmiques participatives.  

- Promocionar i facilitar l’autonomia de les persones joves, 

acompanyada per l’orientació de professionals.  

- Donar a conèixer i facilitar els recursos disponibles per a 

entitats i joves que vulguin desenvolupar activitats de 

participació, oci i cultura al municipi.  

- Possibilitar que aquestes activitats es realitzin en entorns 

segurs. 

 

 

 
 

 

1. PARTICIPACIÓ,  

CULTURA I OCI. 
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2.ACOMPANYAMENT 

EN LES TRANSICIONS. 

 

L’objectiu general d’aquest eix és el de : Esdevenir un 

servei de referència i acompanyar als joves del municipi 

en les diverses transicions, potenciant la seva autonomia 

i apoderament en la presa de decisions.  

 

 

 

   
 

L’objectiu general d’aquest eix es el foment ..........  
 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS: 

- Desenvolupar i consolidar recursos d’acompanyament 

efectius i adequats per a resoldre les necessitats de les 

persones joves en els processos de transició cap a la 

vida adulta.  

- Millorar la informació i el coneixement de pràctiques  

per a estils de vida i conductes saludables entre la 

població jove.  

- Potenciar la informació i el coneixement dels 

mecanismes d’orientació educativa i laboral amb els 

joves entre 15-22 anys en situacions de vulnerabilitat. 

- Afavorir el desenvolupament formatiu , de forma 

global i transversal.  

 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

-Acompanyar en l’ús de les TIC als joves de 12-20 anys del 

municipi des del PIJ i millorar les seves competències 

digitals. 

- Possibilitar espais d’interrelació i diàleg entre els joves i 

entre el municipi/joves/administració.  

-Dotar d’eines per gestionar la informació entre els i les 

joves de  12 a 18 anys.  

-Millorar l’autoconeixement, habilitats i competències 

dels adolescents i joves que accedeixen al servei de 

joventut.  
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L’objectiu general d’aquest eix és el de : Actualitzar, i 

diversificar els canals de comunicació del servei de 

joventut, amb la finalitat de consolidar el seu paper 

de punt de referencia entre la població jove  i donar 

a conèixer els recursos que ofereix de forma més 

eficient. 

 
 
OBJECTIUS  ESTRATÈGICS : 

- Actualitzar els canals d’informació i 

comunicació del servei de joventut per tal de 

fer-lo mes dinàmic i eficient per arribar a la 

població jove.  

OBJECTIUS OPERATIUS: 

 - Enfortir la comunicació del servei de joventut amb la 

població jove, millorant les eines i estratègies del servei 

de joventut  

- Millorar l’accés dels joves a la informació 

relacionada amb la regidoria de joventut, en 

xarxes socials, App, i cartellera.  

-Actualitzar els canals d’informació  i comunicació 

del servei de joventut per tal de fer-lo més 

dinàmic, eficient per arribar a la població jove, en 

xarxes socials, App i cartellera.  

 

 
 

3. COMUNICACIÓ 
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4. LES PROPOSTES  

Per a l’elaboració d’aquets Pla Jove s’ha comptat amb la participació dels joves i 

agents vinculats a les polítiques de joventut de Premià de Dalt.  S’han ofert diversos 

espais de participació en la diagnosi  -per destacar necessitats i problemàtiques dels 

joves. I s’ha ofert un espai de participació dels joves en la fase de disseny per prioritzar 

les necessitats a donar resposta6.  

 

4.1.DISSENY DE LA PARTICIPACIÓ 

 

  El disseny del Pla ha comptat amb diversos espais de participació on les joves, 

entitats i polítics han pogut fer propostes, prioritzar accions i millorar projectes.  A través 

d’un Fòrum Jove es va articular un espai de participació, es va fer el retorn de les 

conclusions de la diagnosi, i els joves van prioritzar actuacions dins dels tres eixos.  Es 

van dividir els joves en dos grups, (+ de 16 anys I  - de 16 anys-)  i van treballar propostes 

en els tres àmbits. Després les van col·locar a cada àmbit i les van compartir amb la resta 

de joves.  

- Propostes Joves. El 14 de novembre es va convocar els joves que van participar en la 

diagnosi del Pla i  joves interessats en fer aportacions per el nou pla. Les propostes es 

van recollir en tres àmbits, que es van prioritzar de les conclusions de la Diagnosi. 

 - Propostes polítiques. Durant el mes de octubre es va demanar als regidors del govern 

i l’oposició aportacions per definir els valors de la regidoria de joventut, i configurar la 

missió i la visió del nou pla.  Les aportacions pel que fa als valors s’ha afegit a les que han 

fet els joves 7 

  El Laboratori Participat jove va comptar amb una participació de 10 persones, 4 

de les quals ja havia participat en la fase de diagnosi.  I  dues persones van venir en 

representació d’entitats del municipi. I 4 com a corresponsals del INS.  

                                                        
6  Es pot consultar l’informe sobre el Laboratori Participa a l’Annex 2. 
7 Recollits en el núvol de valors del Pla, la Missió i la Visio. al punt 3.1. 
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Totes les aportacions que es van fer al Laboratori participat s’han valorat a nivell 

tècnic i polític per intentar incorporar-les en forma d’actuacions o be per completar-ne 

algunes ja previstes. Cal dir que l’aplicació d’alguna de les propostes realitzades depèn 

d’altres administracions o en gran mesura de l’evolució del recursos tècnics i econòmics, 

funcionals de la regidoria, amb els que es pugui comptar des del servei de joventut els 

propers anys.  

A continuació es detallen les propostes recollides durant  el procés de participació del 

disseny.  

 

4.2. CONTINGUT DE LES SESSIONS DE PARTIPACIÓ:  

 

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 

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

• Potenciar els mecanismes de participació dels alumnes de l’institut. 

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 
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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 organitza 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  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. Una altra 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  Santa Anna Tió. 

•  Avançar l’orientació acadèmica a 3r ESO. 

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

fa a 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. 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 futbolí. 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 a 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 organitzar la festa de Halloween al poble ja que té més tirada entre els 

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

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

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

Anna Tió 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. 

• Promoure la creació d’espais de participació estables per interlocutar amb els 

joves com ara  un Consell de joves. 
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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 dona 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. 

 

3 .Comunicació: 

• Treballar en xarxa intermunicipal. 

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.  
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5. ELS PROJECTES 

A continuació presentarem les graelles amb els projectes i actuacions organitzats 

en els tres eixos.  La informació que hem recollit fins ara ens ha servit per plantejar les 

respostes a les necessitats dels joves detectats en els dues fases anteriors. Cada projecte 

incorpora actuacions concertes, que seran les accions practiques amb les que es 

treballarà per aconseguir els objectius definits en cada eix.  

Una gran part de les accions es duen a terme des del Servei de Joventut, i d’altres en 

xarxa amb altres regidories  o liderades per Joventut.  Tot i això s’han volgut incorporar 

aportacions sorgides d’aquests treball en xarxa, que ha fet replantejar iniciatives i 

adequar-les a la necessitats actuals de la població jove de Premià de Dalt.  
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5.1. ESQUEMA GLOBAL 

Els projectes i accions d’aquest pla s’han agrupat en tres grans eixos. Aquest tres grans 

eixos han sorgit de la fase de la diagnosi*.  

 

*La Temporalització de cada acció és trimestral i anual, és la mateixa per als anys 
posteriors tal i com es detalla en la graella del punt 6.2  de la pagina 82 .  
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5.2. EIX 1: PARTICIPACIÓ, CULTURAL I OCI 

 

EIX PARTICIPACIÓ , CULTURA I OCI  

Des de la diagnosi s’ha percebut la necessitat de la població jove per tal d’acostar les 

ofertes culturals i d’oci , de forma més atractiva per als joves del municipi.  

El col·lectiu jove de Premià de Dalt és molt divers, sumat a la fragmentació del municipi 

condiciona les dinàmiques de lliure i la partició dels joves del municipi.  

En el  temps de lleure, els i les joves en general no estan acostumats a moure’s per les 

diferents zones del poble, i quan ho fan és per interessos concrets ( INS, activitats 

esportives, parcs… ). 

-Objectiu  General : 

-Fomentar i facilitar des del servei de joventut la participació de la població jove i de 

les entitats juvenils del municipi  i dinamitzar  activitats culturals i d’oci.  

-Objectiu Estratègic: 

-Oferir activitats, tallers variats i espai de trobada en horari de tarda per als joves del 

municipi. 

-Facilitar el desenvolupament d’activitats culturals i d’oci proporcionant recursos i fomentant un 

model d’oci assequible.  

Objectius operatius:  

-Generar i facilitar l’autonomia de les persones joves, acompanyada per l’orientació de 

professionals. 

 -Promoure l’arrelament dels joves al conjunt del municipi i la seva participació activa 

fomentar així la convivència i les dinàmiques participatives.  

-Promocionar i facilitat l’autonomia de les persones joves, acompanyada per l’orientació 

de professionals.  

 



Pla Jove Premià de Dalt 2018-2021 

 
47 

-Donar a conèixer i facilitar els recursos disponibles per a entitats i joves que vulguin 

desenvolupar activitats de participació, oci i cultura al municipi. Possibilitar que 

aquestes activitats es realitzin en entorns segurs . 
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EIX 1 : PARTICIPACIÓ CULTURA I OCI 

1.1AJUNTAMENT JOVE.  AJOVINS  ( Ajuntament Jove a l’Institut ) 

JUSTIFICACIÓ: 
Programa pensat per a generar espais que possibilitin la interrelació  dels joves estudiants del 
INS amb representants de l’administració. Es vol potenciar  espai del diàleg entre els joves i 
l’Ajuntament, per tal de crear noves actuacions de forma conjunta. 

OBJECTIUS : 
-Generar experiències d’interrelació entre la població jove de Premià de Dalt, amb 
l’administració, i altres col·lectius del municipi. 

-Crear espais i mecanismes per facilitar la  participació, diàleg i decisió amb la població jove de 
Premià de Dalt. 

DESTINATARIS  : Grup motor, joves estudiants de 3r d’ESO, i beneficiaris de l’acció la resta de 
joves estudiants del INS. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: 

-Els grups classe dissenyen i seleccionen propostes per realitzar un mural graffiti a la paret del 
INS.  Participen en grup de formació tècnica per pintar.  

-UN grup de joves motor dels tres grups escullen , organitzen i gestionen les propostes 
finalistes.  

-El grup de joves motor amb el suport de l’ajuntament realitzen una mostra final on es 
realitzen els grafitis juntament amb altres activitats artístiques.  

TEMPORITZACIÓ 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 Dinamitzadora PIDCES,  1 Tèc. Aux. Joventut ,1  administrativa 

Equipaments 

PIJ La Fletxa, Sala PIDCES, sala de Plens, altres espais municipals que 
siguin necessaris per desenvolupar les accions. 

Econòmics 

 Tallers, formació, material fungible, transports i sortides. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Coord.  Pedagògica INS, xarxa interdepartamental, joves 3r ESO. 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació trimestres INS i reunions mensuals regidoria de 
joventut.  
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AVALUACIÓ Indicadors 

 

Indicadors quantitatius: 

-Nombre de grup motor de joves participants. 
 Nivell òptim desitjat: 3 
Ràtio a observar: nombre de joves o representats assistents a les 
reunions . 
-Nombre d’agents del territori  que participen en les reunions:  
 Nivell òptim desitjat: 3 
 Ràtio a observar: nombre de joves o representats d’entitats 
assistents a les reunions :2/8 
-Nombre d’ activitats generades pels  joves assistents: 
 Nivell òptim desitjat:  1  propostes anual. 
 Ràtio a observar: nombre d’activitats  generades ½ 
Satisfacció i millora de l’acció realitzada: 
  Nivell òptim desitjat 60% satisfacció. 
-Satisfacció i millora de les reunions realitzades ( percepció dels joves): 
     Nivell òptim desitjat 60% de satisfacció. 
-Satisfacció i millora de les reunions i actuacions  realitzades amb els 
agents (percepció dels agents ): 
   Nivell de satisfacció desitjat 60% 
-Propostes de millora o d’ampliació de serveis i programacions: 
  Nivell òptim de propostes realitzades 80%. 
-Grau d’assoliment dels objectius ( matriu d’avaluació). 

 Metodologia 

 

Organitzar conjuntament amb  grups de joves 3r d’ESO dins de les hores 
de tutoria i al PIJ La Fletxa  (institut, entitats, col·lectiu no formals, tècnics 
i polítics) un projecte a realitzar de forma co-gestionada amb el nom de 
“AJOVINS.PRO” que reverteixi o gaudeixin la resta de joves del centre. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

-Passa classes alumnes de 3r en personal. A l’inici projecte. 

-Informació via WhatsApp, twitter , facebook i bloc de joventut. 

-Comunicació amb grup motor via WhatsApp.  

-Comunicació a la resta de joves sobre implementació via xarxes socials. 
Joves creant # per publicitar accions a Instagram i twitter. 

-Vídeo noticia de la implementació del projecte Premià de Dalt Media. 
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  1.2. FÒRUM JOVE 

JUSTIFICACIÓ 

Trobar espais d’interrelació i interlocució amb diferents grups de joves. Trobades 
bianuals per  recollir propostes, crear noves formes de relació joves-administració. 

OBJECTIUS  
-Donar a conèixer la realitat dels joves i fer-los visibles.  
-Crear mecanismes, i facilitar espais  la  participació, diàleg de la població jove de 
Premià de Dalt. 

-Generar experiències de reflexió i diàleg sobre necessitats i inquietuds de la joventut. 

DESTINATARIS   

Tots els joves del municipi entre 12-29 anys. 

Descripció tècnica de les actuacions 
-Fòrum de joves , amb dues trobades anuals del Fòrum Jove. organitzar dues trobades 
anuals amb joves, per fer el seguiment dels projectes desenvolupats per la regidoria de 
joventut. recollir propostes, valoracions, necessitats i proposta de millorar o canvi dels 
projectes desenvolupats dins del Pla Jove. una durant el segon trimestre i una al quart.  

TEMPORITZACIÓ 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

-1 Tèc. Aux. Joventut, disseny , implementació i  coordinació. 
-1 Aux. Ludoteca /Dinamitzadora, disseny i implementació. 
-Personal laboral de l’ajuntament. 
-El suport de una tècnica administrativa per la gestió de la 
documentació 

Equipaments 

-PIJ La Fletxa 

-Sala Polivalent Antic Ajuntament 

-Sala entitats Can Figueres. 

Econòmics 

Material. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Tècnics municipals serveis a les persones, esports i entitats 
esportives i joves esportistes.  Tècnica de participació i comunicació. 

Mecanismes de coordinació 
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Reunió trimestral per organitzar el disseny i la implementació. 
Reunió  gener 2019 per fer avaluació. 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Eines per avaluar: 
-Full de recull de les trobades bianuals, aportacions i acords del grup 
de joves assistents. 

-Recull de les actes de les reunions d’equip. 
Indicadors d’avaluació: Indicadors quantitatius 
-Nombre de joves convocat per xarxes socials: 

 Nivell òptim desitjat: 350 informats de  en cada trobada. 

Ràtio a observar: nombre de joves que assisteixen a la trobada: 35 

-Nombre de propostes/necessitats presentades pels  joves 

assistents: 

 Nivell òptim desitjat:  3  propostes. 

 Ratio a observar: nombre d’activitats  generades 3 / 4 

-Nombre de propostes noves o necessitats respostes posteriorment 

a la trobada:           Nivell òptim desitjat:  3  propostes. 

 Ratio a observar: nombre d’activitats  generades 3 / 4 

-Nombre de  joves que assisteixen al es dues trobades: 

 Nivell òptim desitjat 25 . 

-Nombre de joves que no assisteixen  i motiu.  
Indicadors qualitatius: 
-Satisfacció i millora de les  activitats o tallers realitzats al  (alumnes i 
docents): 
  Nivell òptim desitjat 60% satisfacció. 
-Propostes de millora o d’ampliació  de la programació: 
  Nivell òptim de propostes realitzades 60%. 

-Grau d’assoliment dels objectius. 

 Metodologia 

 

-Recull d’actes de les reunions i trobades realitzades.  

-Recull de les enquestes dels joves assistents i del recull de propostes .  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

-Difusió de les trobades a traves de xarxes socials, web municipal i 
bloc de joventut.  -Convocatòria  joves a traves de WhatsApp.  

-Cartells a les cartelleres municipals  -Recull de propostes i difusió a 
les xarxes socials amb infografies.  
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1.3.ESPAI JOVE 

JUSTIFICACIÓ 

Espai  setmanal,  adreçat a adolescents i joves . Ubicat a la  Ludoteca la Xarranca (ubicada al 
barri St. Anna –Tió) s’ofereix un espai els divendres a la tarda on els joves del municipi hi 
poden accedir per a realitzar diferents activitats.  
Es tracta de facilitar un espai de participació, a traves de la co-organització d’activitats de 
lleure i socioeducatives,  en diferents espais del municipi. Es volen cobrir les necessitats del  
joves: 

- Fomentar l’autogestió com a forma d’organització. 

- Oferint un espai de relació personal i de transformació de la vida comunitària. 

- Afavorir el treball de proximitat amb el grup.  

- Incidir en generar dinàmiques participatives en les assemblees setmanals (rotllana). 

OBJECTIUS  

-Augmentar les possibilitats de participació de la població jove, dotant-los amb eines per 
generar oportunitats d’aprenentatge, possibilitat  el sorgiment noves dinàmiques d’inclusió 
-Diversifica la oferta d’activitats, per tal de donar resposta als diversos interessos dels 
col·lectius de jove. 
-Promoure les activitats lúdiques i la cultura popular entre les i  els joves 12-17 anys del 
municipi. 

DESTINATARIS   
Adolescents i joves  a partir de 12- 17anys , de Premià de Dalt.  
Hi participen a títol individual, amb consentiment familiar. S’inscriuen durant el setembre. 
Poden venir per pròpia iniciativa o per derivació de agents socioeducatius del territori ( IES, 
serveis socials, entitats socials, etc). Es treballa de forma coordinada si es tracta de casos 
d’exclusió o en risc. Tenen preferència d’inscripció joves de Premià de Dalt o amb familiars 
treballant amb municipi. La participació setmanal és obligatòria. Es dona de baixa si es deixa 
d'assistir sense justificació durant un mes i/o la seva assistència trimestral no supera 2 
mesos. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 

És un espai on a part d’oferir unes activitats d’oci proposades pel propi grup, amb 
l’acompanyament de dos professional,   es volen potenciar dinàmiques de comunicació, 
socialització   i participació  amb els joves mitjançant el desenvolupament de les habilitats 
socials. Es un programa municipal , gestiona per la Regidoria de Joventut, que es 
desenvolupa dins de la Ludoteca Municipal La Xarranca i el PIJ la Fletxa ( ocasionalment ). 

TEMPORITZACIÓ 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

-Dos aux. de ludoteca, amb una dedicació setmanal de 6h. 
-1 Tèc. Aux. joventut coordinació. 
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-Personal laboral de l’ajuntament 
-El suport d’una tècnica administrativa per la gestió de la documentació 

Equipaments 

Ludoteca La Xarranca. PIJ La Fletxa 

Econòmics 

Tallers i formació .Material.  Sortida final de curs. 
-Taxes trimestrals dels joves (15€euros per trimestre/jove) 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Pla de Barris, educadors de SS.SS, associació de veïns Santa Anna Tio i 
comerciants.  

Mecanismes de coordinació 

-Reunions mensuals de coordinació joventut -  Reunions programació 
trim. 

-Reunió trimestral seguiment ss.ss.                       -Reunions internes. 

-Rotllana setmanal amb joves. 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Eines per avaluar: 
-Full de recull de la rotllana setmanal, aportacions i acords del grup de 
joves. 
-Full de Valoració diari dels educadors.  

-Recull de les actes de les reunions d’equip. 

-Full de seguiment trimestral usuaris derivats ss.ss. 

-Recull valoracions joves. 

Indicadors d’avaluació: Indicadors quantitatius 
-Nombre de joves apuntats en actiu: 

 Nivell òptim desitjat: 14  en cada activitat. 

 Ràtio a observar: nombre de joves inscrits al servei 14 / 16 

-Nombre d’ activitats generades pels  joves assistents: 

 Nivell òptim desitjat:  3  propostes. 

 Ratio a observar: nombre d’activitats  generades 3 / 4 

-Nombre de participació en activitats del municipi: 

 Nivell òptim desitjat 1 activitat . 

Nombre de joves inscrits/es. 
-Nombre de baixes i motiu de baixa.  
-Nº de demandes i propostes realitzades pels joves.  
-Nº de participants a les accions a Castanyada, Carnaval, Sant Jordi i la 
Cisa . 
-Nº de participants en les sortides. 
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Indicadors qualitatius: 

-Satisfacció i millora de les  activitats o tallers : 

  Nivell òptim desitjat 60% satisfacció. 

-Satisfacció i millora de les sortides: 

     Nivell òptim desitjat 70% de satisfacció. 

-Satisfacció i millora de l’espai: 

   Nivell de satisfacció desitjat 60% 

-Propostes de millora o d’ampliació de serveis i programacions: 

  Nivell òptim de propostes realitzades 80% 

 Ràtio a observar: 4 activitats  

 Metodologia 

 

     La programació de les activitats setmanals sorgeix de les propostes del 

grup de joves , i  de les seves necessitats. Es fan quatre activitats anuals, 

dins del calendari festiu municipal, amb altres entitats del municipi ( 

Carnaval, Sant Jordi , Aplec de la Cisa, Castanyada). Els tallers i activitats 

principalment giren a l'entorn del projecte de paradeta jove que es duen a terme 

dins del calendari festiu municipal. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

-Preinscripció i informació: xarxes socials, cartelleres municipals, web 
municipal. Flyers Setembre 2018. 

-Amb els joves participants: grup de WhatsApp. Octubre-juny.  

-Difusió de les activitats. Xarxes socials joventut  ( Instagram, twitter i 
facebook). Durant tot l’any. 

-Comunicació amb les famílies telèfon mòbil/WhatsApp. 

- Durant tot l’any fem circulars informatives ( document imprès per 
autoritzacions i avisos.) 
 
-També atenem famílies presencialment. 
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1.4. ESTIU JOVE 

JUSTIFICACIÓ 

Realització d’activitats adreçades a joves a partir de 12 anys de dilluns a divendres, al matí 
durant el mes de juliol. Les activitats es realitzaran de dilluns a divendres de 10h a 14h , la 
Ludoteca la Xarranca serà un punt de trobada, però es farà ús d’altres instal·lacions municipals 
depenent de l’activitat que realitzem i les necessitats d’espai que impliqui. La dinamització de 
l’espai va a càrrec dels dos educadors de joventut. 

OBJECTIUS  
-Proporcionar un espai de relació als nois/es de 12 a 16 anys, mitjançant la participació en 

activitats lúdico – educatives durant el període de vacances. 

-Consolidar un programa de dinamització juvenil que ofereixi un alternativa als joves durant el 

mes de juliol, per donar resposta la manca d’activitats adreçades a joves  a partir de 12 anys.  

-Augmentar les habilitats dels participants, fent us autònom del transport públic per desplaçar-

se  fora del municipi. 

DESTINATARIS   
Els joves des de  12 anys (que cursin primer d’ESO ) fins als de 16 anys  formalitzen una 
inscripció amb les dades personals bàsiques i amb autoritzacions signades per la persona 

legalment autoritzada . El nombre màxim de joves inscrits per setmana serà de 248, essent  12 
el mínim per realitzar l’activitat. Els destinataris de la Festa Final estiu jove , són tots els joves 
del municipi a partir de 12  fins a 29 anys. 

 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 

L’Espai jove d’Estiu es concep com un espai participatiu on tots i totes poden fer propostes , i 
dur-les a terme ,ja que els professionals faciliten els processos de materialització d’aquestes 
propostes dels/les joves. Les activitats  que es proposen per aquest mes són: Una sortida 
setmanal.-Tallers diversos .Activitats esportives. -Sessions de treball de grup. Jocs de taula en 
grup. La festa final de l’estiu jove està oberta a tots/es, i vol fer visible les accions dutes a terme 
durant tot el mes a la resta de població. 

TEMPORITZACIÓ 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

-Els dos auxiliars de ludoteca (amb una dedicació de  37.5h i 27h  durant 
el mes de juliol I ½ jornada durant el mes de juny). Amb el suport puntual 
de la tècnica de joventut a les sortides que ho requereixin. 

El suport de una tècnica administrativa per la gestió de la documentació, i 
seguiment dels pressupostos. 

Equipaments 

Espai Santa Anna, PIJ La Fletxa, Ludoteca La Xarranca. 
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Econòmics 

Sortides i tallers .  Festa Final  
Concepte Tallers i  Material. -Monitor/a de suport extern 
-Taxa setmanals dels joves (10€euros per setmana/jove).  
-Subvenció Contracte Programa DGJ/CCM. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

-Educador social de SS.SS, dinamitzador/a Pla de Barris. Tèc. joventut. 

Mecanismes de coordinació 

-Coordinació trimestral interdepartamental. Disseny reunió equip 
joventut febrer-abril. 

-Reunió setmanal Joventut del 15 de juny al 30 de juliol.  

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Indicadors d’avaluació: 
Indicadors quantitatius: 

-Nombre de joves apuntats en actiu: 
 Nivell òptim desitjat: 20 per setmana. 
 Ràtio a observar: nombre de joves inscrits al servei 20 / 24 
-Nombre d’ activitats generades pels  joves assistents: 
 Nivell òptim desitjat:  2  propostes. 
 Ràtio a observar: nombre d’activitats  generades 2 / 4 
-Nombre d’assistència a la reunió prèvia amb les famílies 
            Nivell òptim desitjat:  10 assistents. 
-Nº de participants en les sortides. 
-Nº de participants en la festa final. 

Indicadors qualitatius: 
-Satisfacció i millora de les  activitats o tallers : 
  Nivell òptim desitjat 60% satisfacció. 
-Satisfacció i millora de les sortides: 
     Nivell òptim desitjat 60% de satisfacció. 
-Satisfacció i millora de l’espai: 
   Nivell de satisfacció desitjat 60% 
-Propostes de millora o d’ampliació de serveis i programacions: 
  Nivell òptim de propostes realitzades 70% 

 Metodologia 

 

Eines per avaluar: 
-Full de recull setmanal, aportacions i acords del grup de joves.-Full de 
valoració diari dels educadors.  
-Recull de les actes de les reunions d’equip. 
-Actes de les reunions de derivació. 
-Enquesta  de satisfacció on-line als joves participants.  
-Aportacions i acords amb els joves participants. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 
Preinscripció i informació: xarxes socials, cartelleres municipals, web 
municipal. Flyers març/abril 2018. 
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-Amb els joves participants: grup de WhatsApp. Juliol.  

-Difusió de les activitats. Xarxes socials joventut  ( Instagram, twitter i 
facebook). I presencialment a l’Espai Jove, PIDCES i PIJ. 

-Comunicació amb les famílies en persona,  telèfon mòbil/WhatsApp o 
amb notes per escrit.. Juliol 

 
 
 

 1.4. ACTIVITATS CULTURALS 

JUSTIFICACIÓ 

 Les accions del DESCONGELA’T es realitzen durant la darrera setmana de desembre i la primera 
de gener es realitzen diferents tallers, activitats lúdiques i d’oci adreçades als joves del 
municipi). Totes són gratuïtes. Els tallers volen ser una alternativa a l’oci més comercial, amb 
especial atenció a l’ús de material reciclat, l’intercanvi i la reutilització de materials. També es 
volen acostar les activitats de caire tradicional i popular als joves. ARRELA’T és un projecte 
liderat per la regidoria de cultura, que dinamitza amb entitats del municipi. Des de joventut es 
fa una part de la programa, adreçada als joves.  

OBJECTIUS: 
-Impulsar espais de trobada, d’interacció , de creativitat, de lleure , tenint en compte la 

diversitat  sociocultural del col·lectiu jove. 
-Promoure activitats de lleure com a eines de socialització i convivència enter els adolescents i 
els joves entre 12-21 anys. 
-Oferir activitats lúdiques, d’interès juvenil, i fomentar els espais de trobada a joves dels 
diferents barris del municipi.  
-Fer visibles als joves, i les seves pràctiques en el temps lliure dins del municipi.  
-Fomentar la Participació activa dels joves en la organització del seu temps d’oci i lleure.  

DESTINATARIS   

-Joves de tot el municipi entre 12-24 anys. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: 

Es desenvolupen dues accions anuals culturals. 

-Descongela’t. Es dissenya durant la primera quinzena d’octubre. Es proposen les diferents 
accions, es recullen les propostes dels i de les joves (a través de les xarxes socials, corresponsals, 
regidors, i espai jove ). Les activitats es realitzen al PIJ la Fletxa, a l’Espai Jove i a la Sala Polivalent 
Santa Anna, i al carrer.  Es duen a terme  les dues ultimes setmanes  de desembre. Es fa 
publicitat de les accions a tots els barris. Les inscripcions són gratuïtes, i es fan per ordre 
d’arribada. 

-Arrela’t.  Es dissenya durant el mes de juliol.  Programa liderat per la regidoria de cultura i la 
comissió Arrela’t. Es realitzar a diversos barris del municipi de forma simultània. Es connecten 
les diverses activitats amb un trenet que porta als diversos espais d’activitats. Es volen acostar 
activitats d’arrel popular a tradicional als joves.  Es duu a terme durant la segona quinzena de 
setembre. 

TEMPORITZACIÓ 
2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             
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Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

2 aux. Ludoteca/dinamitzadors,  1 Tèc. Aux. Joventut , 1  administrativa. 

Equipaments 

PIJ La Fletxa, Espai Santa Anna. Diverses espais municipals  (Parc Felicià 
Xarrier, SC Sant Jaume, etc). 

Econòmics 

Tallers descongela’t. Material descongela’t. Tallers arrela’t. Publicitat 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Descongela’t: regidoria de joventut, departament de comunicació.  

Arrela’t: comissió de Festes, , regidora de cultura i festes., tècnica de  
cultura i festes, col·lectius no formals.  

Mecanismes de coordinació 

Descongela’t: Servei de joventut. Reunió de coordinació a l’octubre.   

Arrela’t: Reunió de coordinació amb la Comissió Festa Major, regidoria de 
cultura i joventut.  

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Indicadors quantitatius : 
-Nombre de tallers realitzats per tipologies/cursos/edat. 
- Nombre de inscripcions realitzades per curs/taller. 
- Nombre de  peticions de tallers per part dels joves. 
- Nombre de consultes sobre el descongelat i arrela’t al PIJ/PIDCES/OAC. 
-Grau de compliment del calendari   i del pressupost. 
-Grau de compliment de les reunions de coordinació  
-Grau de satisfacció dels joves participants als tallers.  
Indicadors qualitatius: 
-Satisfacció i millora de les  activitats o tallers realitzats  (alumnes i docents): 

  Nivell òptim desitjat 60% satisfacció 
Propostes de millora o d’ampliació  de la programació: 
  Nivell òptim de propostes realitzades 60%. 

 Metodologia 

 

Eines per avaluar: 
-Quadre de programació   
-Peticions formulades pels joves 
-Propostes d’accions realitzades per altres entitats o regidories. 
-Fulls de reunions de disseny i coordinació 
-Fulls d’avaluació dels tallers, accions etc. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 
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-Difusió dels cartells , amb les activitats de xarxes socials, web municipal i 
bloc de joventut. 

-Enviament informació activitats Descongela’t i Arrela’t als  joves a través 
de WhatsApp.  

-Cartells a les cartelleres municipals 

-Recull de fotografies i vídeos de les activitats realitzades a traves 
d’Instagram i difusió a les xarxes socials. 

 
 

 

 

1.6 SUPORT ENTITATS 

JUSTIFICACIÓ 

Des de la regidoria de joventut , s’ofereix   suport tècnic i econòmic a les entitats joves 
de la població. Així com l’acompanyament en la creació de noves entitats, en la petició 
de subvencions, registrar-se al cens d’entitats municipals juvenils. 

OBJECTIUS  
-Vetllar perquè les entitats joves disposin dels recursos necessaris per desenvolupar les 
seves actuacions al municipi. 
-Oferir assessorament tècnic a les entitats joves i col·lectius no formals de joves. 
-Possibilitat espais de interrelació entre la població jove associada. 

DESTINATARIS   
Joves dels municipi,  membres d’entitats joves registrats , col·lectius de joves no formals 
del municipi. Entitats del municipi que tingui secció jove (12-29 anys). 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 

Suport tècnic a les entitats joves del municipi, i a col·lectius de joves no formals. Suport 
en la tramitació de subvencions, en la gestió de l’entitat i per l’accés a recursos.  

TEMPORITZACIÓ 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

-1 Tècnica aux. De Joventut 

-1 Tècnica administrativa 

Equipaments 

PIJ La Fletxa 

Econòmics 
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Capítol 1. Subvenció entitats.  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

-Tèc. Aux. Joventut -Departament Intervenció i Secretaria 

-Regidoria Entitats -Entitats joves 

Mecanismes de coordinació 

Dues reunions anuals .  

Trobada presentació subvenció anual. 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Indicadors qualitatius: 
-Grau de satisfacció dels col·lectius, agent implicats , tècnics i polítics. 
-Grau de satisfacció de les entitats i dels joves participants de les 
entitats.  
-Fitxa recollida de dades i satisfacció entitats. 

 Metodologia 

 

Eines  per avaluar: 
-Recull d’actes de les reunions realitzades amb entitats i col·lectius no 
formals de joves. Memòries i projectes de les entitats joves. 
-Nombre de trobades amb entitats i col·lectius no formals de joves. 
-Nombre de assessoraments a entitats joves i col·lectius. 
-Nombre de joves associats a entitats. 
-Nombre de consultes sobre creació d’entitats. Nombre de noves 
entitats creades. 
-Nombre de regidories, entitats, col·lectius i professionals implicats 
en les diferents accions.  
-Nombre de activitats que requereixen suport . 
-Nombre de projectes realitzats conjuntament. 
-Nombre d’entitats, grups col·lectius de joves adherits 
-Nombre de col·lectius no formals que ho sol·liciten. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

-Difusió de la informació  , amb les activitats de xarxes socials, web 
municipal i bloc de joventut. 

-Enviament informació  a entitats a traves de WhatsApp i correu 
electrònic.  

-Cartells a les cartelleres municipals 
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5.3. EIX 2: ACOMPANYAMENT EN LES TRANSICIONS. 

 

 

 

EIX 2: ACOMPANYAMENT EN LES TRANSICIONS 

 En aquest eix es pretén ordenar les accions encaminades a oferir  orientació i 

assessorament a les persones joves, de forma efectiva per facilitar els processos de 

transició juvenil  de les joves de Premià de Dalt.  Amb especial èmfasi en la formació i 

assessorament, sense deixar de banda la salut com a àmbit transversal.  

En aquest eix estan agrupats els programes d’orientació , i acompanyament dels joves.  

Són un seguit d’accions estructurals que configuren les projectes d’acompanyament en 

les diverses transicions en les que es troben els joves . La majoria de programes estan 

liderats per el serveis joventut, ja que des d’aquest Pla es gestionen i es treballa de forma 

directa. I es treballa de forma coordinada amb les altres àrees que participen de forma 

transversal o en xarxa per l’acompanyament dels joves del municipi.  

-Objectiu General: 

- Esdevenir un servei de referència i acompanyar als joves del municipi en les diverses 

transicions, potenciant la seva autonomia i apoderament en la presa de decisions. 

-Objectius Estratègics: 

-Desenvolupar i consolidar recursos d’acompanyament efectius i adequats per a 

resoldre les necessitats de les persones joves en els processos de transició cap a la vida 

adulta. 

-Millorar la informació i el coneixement de pràctiques per a estils de vida i conductes 

saludables entre la població de joves.  

-Potenciar la informació i el coneixement dels mecanisme d’orientació educativa i 

laboral amb els joves entre 15-22 anys en situacions de vulnerabilitat.  
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-Afavorir el desenvolupament formatiu, de forma global i transversal.  

-Objectiu operatius:  

- Acompanyar en l’ús de les TIC als i a les joves de 12-20 anys del municipi. 

-Possibilitat espais  d’interrelació i diàleg entre els joves, i entre el municipi els joves i 

l’administració. 

-Dotar d’eines per gestionar la informació entre  els i les joves de 12-18 anys.  

-Millorar l’autoconeixement, habilitats i competències dels adolescents i joves que 

accedeixen al servei.   

 

Pel desenvolupament de les accions del PJ18-21  volem fer servir metodologies 

socioeducatives , basades en la proximitat  i l’apoderament de la població jove. Volen 

fer ús d’ estratègies  per l’acompanyament a col·lectius , generant oportunitats socials, 

I  noves dinàmiques d’inclusió,  potenciant la seva socialització i  la participació en el 

municipi. Seguint la metodologia d’acompanyament socioeducatiu de J. Funes.8 

 

“ Acompanyar és fonamentalment I ‘acció de caminar al costat  d’una persona, 
compartint alguna part de la seva vida- itinerari. No es tracta de cap manera 
d’exercir de vigilants per impedir les equivocacions del camí. No es tracta 
tampoc d’exercir de protectors per evitar l’ aparició de riscos en el recorregut. 
El qui acompanya no és una mena de professional prescriptor de receptes i 
remeis per a les equivocacions. Acompanyar sempre serà, de maneres diverses, 
compartir el pa en el camí (del llatí: ad cum panis). Sempre serà, tanmateix, una 
part del seu camí i adoptant la proximitat adequada, sense ofegar i sense fer 
sentir l’ abandó.” FUNES, J.(2009) 

 
Les estratègies  que proposem per tal de treballar amb proximitat amb els diferents 

joves són: 

   -La relació jove/educador, com a eina educativa. Sent referents positius, i motors per 

l’acció.     

  -El treball en grup, potenciant espais de relació, experimentació, creació, discussió i 

trobada, entre joves a diferents espais del municipi. 

  -  Acompanyar en l’ús de les TIC als joves,  per tal de disminuir  els efectes diferencials 

pel que fa l’accés de les TIC.  

                                                        
8 FUNES, J. “Transicions, itineraris i processos. L’atenció socioeducativa en les transicions vitals”, pag. 15-
26.Educació Social 42, Fundació Pere Tarrés. (2009). 
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-Augmentar las possibilitat d’usar-les per millorar la formació, ocupació i la transició 

escola-treball.  

  -Assessorar, informar, orientar i acompanyar , com a eines de treball individual, amb 

les joves amb necessitats específiques. 

 -Acompanyament personal en la transició,  prioritzant  la població jove entre 16-21 

anys en situació de vulnerabilitat. 
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EIX 2 : ACOMPANYAMENT EN LES TRANSICIONS. 

2.1 PIJ LA FLETXA 

JUSTIFICACIÓ 

-Oferir un espai de trobada i interrelació dins del punt d’informació juvenil. 
-Afavorir el desenvolupament socioeducatiu  i personal dels joves.  
-Ampliar les possibilitats de  informació , acompanyament  i assessorament personalitzat als 
joves del municipi.  
-Acompanyar l’ús de les TIC als i les joves de 12-20 del municipi. 
-Possibilitat espais  d’interrelació i diàleg entre els joves, i entre el municipi els joves i 
l’administració . 
-Dotar d’eines per gestionar la informació entre  als i les joves de 12-18 anys.  
-Millorar l’autoconeixement , habilitats i competències dels adolescents i joves que 
accedeixen al servei.   

DESTINATARIS   
La població jove, a partir de 12 anys fins a 29 anys. En especial aquells que estan cursant la 
ESO, CF o batxillerat, o que no estudien ni treballen,  que els cal un acompanyament més 
personalitzat en el us de les TIC.  
Tota la població jove de 12-29 anys, que tenen consultes, o requereixen orientació, o 
acompanyament.  Joves que requereixen una atenció individual per situacions de 
vulnerabilitat, manca de referents o dificultats familiars.   

Els i les joves poden realitzar amb l’ajuda  de les TIC o amb l’acompanyament de la 
informadora/dinamitzadora  juvenil. Amb especial atenció als joves que tot i ser nadius 
digitals pateixen les conseqüències de la fractura digital. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 
El PIJ la Fletxa, és un equipament municipal, gestionat per la regidoria de joventut, ubicat al 
barri Santa Anna-Tió. La Fletxa és un espai de proximitat, des d’on s’articulen totes les 
polítiques de joventut. 
Obert a tots els i les joves entre 12 i 29 anys i es pretén incidir  en la seva realitat a  nivell 
socioeducatiu i cultural.  
Les accions que es desenvolupen com  punt d’informació juvenil són: 
-Atenció de consultes personals, assessorament i orientació  
-Espai d’autoconsultes  (4 PC, una web cam, escàner). 
-Ús dels pc i connexió a internet, impressora, enquadernadora, plastificadora,  per  fer 
consultes, realitzar treballs, c.v., etc. 
-Espai per fer treballs i tasques acadèmiques.  Espai de trobada. 
-Espai de revistes, diccionaris, i documents .  
-Tramitació de carnets, d’alberguista, estudiant i teatre.  
-Atenció de les consultes on-line, a traves de correu, telèfon i xarxes socials. 

TEMPORITZACIÓ 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

-1 Tèc. Aux. Joventut  (37,5h setmanals). El 60% de la jornada. 
-1Aux. Ludoteca/Dinamitzadora juvenil 37,5h setmanals).  El 60% de la 
jornada. 
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-1 Aux. Ludoteca/Dinamitzador juvenil 27h setmanals) El 20% de la 
jornada. 

Equipaments 

Pij LA FLETXA. Sala PIDCES dins del INS Valerià Pujol i Bosch. 

Econòmics 

Capítol 1. Material PIJ. Inversions equipament informàtic i mobiliari. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Diversos tècnics de les regidories de serveis a les persones.  

Coordinació Pedagògica INS, Pla Educatiu d’entorn, Taula Protocol 
Violència Masclista amb joves.    

Mecanismes de coordinació 

Oferint espais personals de treball,  amb connexió a internet, ús de TIC 
(PIJ, PIJ INS). De forma presencial el PIJ La Fletxa esta obert 20h setmanals. 
A través d’acompanyament socioeducatiu i comunitari, l’atenció, 
assessorament en les consultes ateses dels joves que ho sol·licitin , així 
com d’informació, prevenció i l’orientació en l’autoconsulta en els temes 
del seu interès. Col·laboració amb els agents del territori i el treball en 
xarxa per a la coordinació i realització d’aquest projectes. Amb especial 
atenció a col·lectius de joves en situació de vulnerabilitat, i en transició 
Escola-Treball.  
Tenint present l’escletxa digital pel que fa a l’ús de les TIC que afecte a 
part de la població jove del municipi. 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Indicadors quantitatius : 
- Nombre de consultes anuals. 
- Nombre de autoconsultes amb l’ús de  TIC. 
- Nombre de assessoraments personals. 
- Nombre d’acompanyaments personals anuals. 
- Nombre de derivacions a altres serveis i agents. 
- Nombre de consultes de professionals.  
-Grau de compliment del calendari  anual. 
-Grau de compliment del pressupost anuals. 
-Grau de compliment de les reunions de coordinació ( educació , serveis 
socials, IES, promoció econòmica...). 
-Grau de satisfacció dels joves amb el servei. 

Indicadors qualitatius: 
-Satisfacció i millora de les  activitats o tallers realitzats al PIJ : 
  Nivell òptim desitjat 60% satisfacció. 
-Satisfacció i millora de les sortides: 
     Nivell òptim desitjat 60% de satisfacció. 
-Satisfacció i millora de l’espai: 
   Nivell de satisfacció desitjat 60%. 
-Propostes de millora o d’ampliació de serveis i programacions: 
  Nivell òptim de propostes realitzades 80%. 

 Metodologia 
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- Eines per avaluar: 
-Registre de consultes anuals, per tipologies, edats. Registre online. 
-Registre d’autoconsultes. 
-Memòria del PIJ. 
-Fulls de valoració dels joves. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

-Difusió de la informació  , amb les activitats de xarxes socials 
( Instagram, twitter, facebook i bloc), web municipal i bloc de joventut.  

-Campanyes informatives segons calendari ( presencial i on line). 

-Enviament informació  a entitats a traves de WhatsApp i correu 
electrònic.  

-Cartells a les cartelleres municipals. 

-Vídeos temàtics Premià de Dalt Media. 

 
 

 

2.2. PIDCES 

JUSTIFICACIÓ 
El PIJ descentralitzat a l’INS.  Dins de l’INS es compta des del 2003 amb una sala especifica 
per aquest servei dotada amb mobiliari i cartelleres (al vestíbul  de l’INS i dins del PIJ INS). 
Aquest és un espai de trobada natural dels joves de 12 a 17 anys de tot el municipi, això la 
fa una ubicació privilegiada, ja que no passa enlloc més.  

La dinamitzadora obre un espai propi, dins de l’INS Valerià Pujol, dos dies a la setmana a 
l’hora del pati.  Dins del vestíbul de l’INS , hi ha una cartellera de suro de joventut. Es 
dinamitzen els/les 38 corresponsals a tots els cursos, que fan d’enllaç amb la resta 
d’alumnes del centre. 

OBJECTIUS  
-Oferir un espai  de proximitat, on els joves puguin accedir a la informació, i acompanyar-
los en l’ús de les TIC. 
-Dinamitzar la informació juvenil en el mateix centre d’educació secundària, i els 
corresponsals. 
-Realitzar una activitat socioeducatives per i amb els joves. 
-Fomentar una activitat lúdica on hi puguin participar la diversitat de joves de Premià de 
Dalt. 
-Realitzar una sortida conjunta amb els corresponsals de Premià de Dalt, com a gratificació 
per la tasca realitzada dins el programa de corresponsals (PIDCES). 

DESTINATARIS  

 Tots els joves estudiants del INS, de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat.  

Són majoritàriament joves d’entre 12 i 18 anys que estan matriculats a l’ institut Valerià 
Pujol. Són joves que tot i anar a l’ institut de Premià de Dalt , també provenen de  
municipis propers. El nombre d’alumnes matriculats al curs 17/18 es de  515. 
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DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 

També es realitzen tasques  amb el professorat del centre per tal de coordinar diferents 
activitats dins dels passa classes, resoldre consultes  i fer un traspàs d’informació. Es 
realitzen reunions de coordinació amb tutors/es i coordinacions de cicle.  

A l’inici de curs, es fa una presentació del projecte PIDCES dins del claustre de professors. 
Es fan reunions trimestrals de coordinació per cicles.  

S’organitzen formació sobre habilitats comunicatives i competències  amb els 
corresponsals, com a mínim dues per curs.  

Des d’aquest projecte es col·labora en l’organització del Concurs del Cartell del dia de la 
Dona. Es dona suport des del PIDCES, en el concurs de fotografia matemàtica 
organitzada per el departament de matemàtiques del centre.  

Es desenvolupa conjuntament amb el centre, el programa d’actuacions Delegats 3D, per 
promoció de la participació dels delegats en  el centre.   

TEMPORITZACIÓ 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Capítol 1: 1 dinamitzadora/informadora. 15h setmanals.  I el suport 
de la Técnica de joventut. 

Equipaments 

Sala PIDCES dins del INS , ocasionalment Biblioteca del INS. 

Econòmics 

-Formació . -Material fungible. -Sortida PIDCES. -Tallers PAT.  

-Teatre debat PAT. -Formació prevenció hàbits saludables. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

-Coordinadors de Cicle de l’INS.  
-Coordinadora Pedagògica. 
-Tècnica d’educació, joventut tècnica de promoció econòmica, i 
educadora de ss.ss. 
-PEE.-AMPA INS. 

Mecanismes de coordinació 

Metodologia d’acompanyament socioeducatiu. 
Es fa un passa- classes per la captació de corresponsals durant la 
primera quinzena d’octubre.  
Es fan 2 sessions de formació obligatòria als/les corresponsals sobre 
estratègies de comunicació. Es dinamitza la informació a tot el centre 
a traves dels/es corresponsals.  
Es realitzen reunions quinzenals amb els corresponsals. Reunions 
mensuals amb la coordinació pedagògica de l’INS.  
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Es realitza una sortida a final de curs amb els corresponsals que han 
participat activament en el projecte.  
 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Indicadors  quantitatius  i recull de dades anual: 
- Nombre de passa classes realitzats. 
- Nombre de corresponsals/es proposats. 
- Nombre de corresponsals/es participants. 
- Nombre de propostes realitzades per els/es corresponsals. 
- Nombre de d’auto consultes realitzades. 
- Nombre de peticions realitzades per els estudiants, docents i 
professionals. 
 - Nombre de consultes realitzades sobre estudiants. 
- Nombre de propostes municipals repartides.  
-Nivell de satisfacció dels/es corresponsals Enquesta final de curs. 
-Grau d’assoliment dels objectius ( diana d’avaluació ). 

 Metodologia 

 

Eines per avaluar: 
-Full de reunions amb corresponsals. 
-Recull de valoració de les formacions de corresponsals. 
-Actes de les reunions amb els coord. Pedagògic del centre.  
-Recull setmanal d’assistència dels corresponsals. 
-Registre de consultes descentralitzades. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

-Difusió de la informació, amb les activitats de xarxes socials 
(Instagram, twitter, facebook i bloc), web municipal i bloc de 
joventut. 

-Campanyes informatives segons calendari ( presencial i on line). 

-Enviament informació  a traves de WhatsApp i correu electrònic.  

-Cartellera entrada del INS.  -Vídeos temàtics Premià de Dalt Media. 
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 2.3. PAT (  PLA D’ACCIÓ TUTORIAL) 

JUSTIFICACIÓ 

Des del PIJ descentralitzat a l’INS, com a espai estratègic d’intervenció, trobem joves dels 
diferents barris del municipi. Des d’aquest espai es coordinen les activitats de les 
diferents regidories que s’ofereixen al centre, en especial atenció les activitats 
preventives que es realitzen dins de les hores de tutoria. des de joventut es recullen les 
necessitats del centre i les que ofereixen els diferents departaments i administracions. i 
es coordina el quadre d’activitats anuals a desenvolupar.  

OBJECTIUS  
-Dur a terme tallers i activitats de prevenció dins de les aules de l’IES Valerià Pujol, 
incloses en la programació del centre. 
 
-Aglutinar les accions que s’ofereixen des d’altres regidories, administracions i agents de 
l’IES. 

-Coordinar les necessitats del centre amb les respostes que pot donar el municipi pel que 
fa a les temàtiques treballades dins de les tutories. 

-Organitzar sessions de formació per als docents, per donar resposta a les necessitats 
manifestada pel centre al voltant de la prevenció i els hàbits saludables.  

DESTINATARIS  

 Tots els joves estudiants de l’INS, de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat.  I  les formacions per 
els 24 tutors i també per a la resta de  docents de l’INS Valerià Pujol.  

Són majoritàriament joves d’entre 12 i 18 anys que estan matriculats a l’ institut Valerià 
Pujol. Són joves que tot i anar a l’ institut de Premià de Dalt, també provenen de  
municipis propers. El nombre d’alumnes matriculats al curs 17/18 és de  515. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 

Es realitzen tasques  amb el professorat del centre per tal de coordinar diferents 
activitats dins el Pla d’Acció Tutorial, resoldre consultes  i fer un traspàs d’informació. 

S’organitzen formació sobre habilitats comunicatives i competències  amb els 
corresponsals, com a mínim dues per curs.  

Es dona suport des del PIDCES, en el concurs de fotografia matemàtica organitzada per el 
departament de matemàtiques del centre.  

Es desenvolupa conjuntament amb el centre, el programa d’actuacions  Delegats 3 D, per 
promoció de la participació dels delegats en  el centre.  

Coordinar la programació de tallers, de caràcter preventiu  i el seu desenvolupament 
dins de l’espai de tutoria de tots els cursos de l’INS Valerià Pujol. Les temàtiques i les 
accions es coordinen amb els responsables pedagògics del centre  i depèn de les 
necessitats expressades pels tutors del centre, a l’hora d’abordar les diverses temàtiques 
dins les hores de tutories (tenint en compte les necessitats detectades des dels diferents 
departaments de l’ajuntament , i de les taules de treball en xarxa). 

Es realitzen reunions de coordinació entre juliol i octubre amb la coordinadora 
pedagògica de l’INS per tal de demanar els tallers a diferents administracions, estaments 
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, entitats i regidories per al curs vinent.  Les accions s’inclouen en les programacions de 
les tutories de tots els cursos. 

 Des del 2017, dins del PAT es realitzen formacions als tutors i docents del centre, sobre 
prevenció de violència masclista , resolució de conflictes, primers auxilis,  ús de les 
pantalles, internet segura, relacions afectives, etc. La temàtica d’aquestes formacions 
varia segons les necessitats de formació detectades al centre, relacionades amb les 
formacions que fan els alumnes dins del PAT.  

TEMPORITZACIÓ 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Capítol 1 : 1 dinamitzadora/informadora. 15h setmanals.  I el suport 
de la Técnica de joventut. I 1 Tèc. Administrativa. 

Equipaments 

Sala PIDCES dins del INS, aules del INS,  ocasionalment Biblioteca del 
INS. 

Econòmics 

-Tallers PAT. -Teatre debat PAT. -Formació prevenció hàbits 
saludables. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

-Coordinadors de Cicle de l’INS.  
-Coordinadora Pedagògica. 
-Tècnica de joventut, d’educació, tècnica de promoció econòmica, i 
educadora de ss.ss. 
-PEE. 

Mecanismes de coordinació 

Metodologia d’acompanyament socioeducatiu. 
Es realitzen reunions trimestrals amb els corresponsals. Reunions 
mensuals amb la coordinació pedagògica de l’INS.  
 Recollida de demandes i necessitats dels joves estudiants i dels 
tutors/es. 

VALUACIÓ Indicadors 

 

Indicadors  quantitatius  i recull de dades anual: 
- Nombre de peticions realitzades per els estudiants, docents i 
professionals. 
 - Nombre de consultes realitzades sobre estudiants. 
- Nombre de propostes municipals repartides.  
-Nivell de satisfacció dels/es corresponsals Enquesta final de curs. 
-Grau d’assoliment dels objectius ( diana d’avaluació ). 
- Nombre de formacions amb docents realitzades.  
- Nombre de tallers realitats 
-Fulls de valoració de les entitats que desenvolupen els tallers.  
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-Grau de satisfacció dels docents participants en les formacions.  
- Nombre de peticions posteriors a les formacions dels docents.  

 Metodologia 

 

Eines per avaluar: 
-Recull de valoració del tallers per part de joves i professionals.. 
-Actes de les reunions amb els coordinadors pedagògics del centre.  
-Actes de les reunions amb coordinació pedagògica.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

- Difusió de la informació  , amb les activitats de xarxes socials 
( Instagram, twitter, facebook i bloc), web municipal i bloc de 
joventut. 

-Enviament d’informació  a traves de WhatsApp i correu electrònic.  

 -Vídeos temàtics Premià de Dalt Media. 

 
 

 

 

2.4 XARXA JOVES.TET 

JUSTIFICACIÓ 

Dispositiu per millorar la TET ( Transició Escola Treball ) dels joves de Premià de Dalt, a 
través d’una tasca coordinadora dels agents del territori implicats en el món 
educatiu/laboral. Per tal d’acompanyar i donar suport a joves que en deixar l’ESO no 
tenen clara una opció formativa, ni tenen prou maduresa per entrar al mercat laboral.   

OBJECTIUS 
Objectiu General de la Mesa Tècnica: L’objectiu general d’aquesta estructura 
organitzativa consisteix a formular estratègies tècniques que permetin desenvolupar, 
implementar i coordinar de forma integral les accions concretes que es portin a terme 
amb el col·lectiu de joves en el seu procés de transició de l’escola al mercat laboral, 
d’acord amb les línies polítiques emergents del compromís de les Regidories implicades. 
Objectius Operatius: 

• Acompanyar i donar suport a joves que en deixar l’ESO no tenen clara una opció 
formativa ni tenen prou maduresa com per entrar al mercat laboral.  

• Donar continuïtat en els casos que ho requereixin a la tasca orientadora dels Instituts. 

• Reduir l’impacte de situacions de fragilitat en joves de 16 a 25 anys . 

• Treballar en la prevenció d’aquestes situacions amb una intervenció precoç en 
adolescents que no disposen de referents clars. 

• Dotar dels recursos necessaris que puguin conduir a l’assoliment d’estabilitat i 
autonomia com a facilitadors de la integració sòcio-laboral. 

• Afavorir la continuïtat de la tasca educativa més enllà de l’entorn concret dels Instituts. 

• Intervenir de forma coordinada amb les altres agències i serveis locals per donar 
coherència a l’acció global.  

DESTINATARIS   
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Joves de 16-24 anys , que pertanyen al municipi de Premià de Dalt (En els casos 
d’alumnat matriculat a l’Institut Valerià Pujol però que viu a Premià de Mar, es farà la 
pertinent derivació a aquest últim municipi. Amb pocs recursos personals i socials, amb 
necessitats d’un seguiment molt pautat i individualitzat). Amb un historial de fracassos 
acumulats (joves que inicien processos que no acaben i per tant amb poques 
expectatives d’inserció o formació). Amb necessitats molt específiques que no estiguin 
ateses per altres institucions, organismes, entitats o professionals. Amb un procés 
insuficient d’arrelament al territori i/o d’adaptació a les dinàmiques socials i educatives 
locals. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 
A traves de la Mesa Tècnica integrada per les Regidories de educació, serveis socials, 
promoció econòmica i joventut.  
S’articulen en dues actuacions : tutories d’acompanyament realitzades per joventut i la 
coordinació i seguiment de casos de la mesa tècnica. 

TEMPORITZACIÓ 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

-Capítol 1: 
   -8h setmanals tècnica de joventut per tutories d’acompanyament. 

-10h mensuals de les tècniques de les àrees de educació, serveis 
socials i promoció econòmica 

Equipaments 

PIJ La Fletxa, SMOPE sala polivalent. 

Econòmics 

Tallers orientació amb famílies. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

-Tècniques i regidories de ss.ss., promoció econòmica, educació i 
joventut.  

-Coordinació pedagògica de l’IES i la Diputació de Barcelona. 

-AMPA INS Valerià Pujol i Bosch  -PEE. 

Mecanismes de coordinació 

-Reunió trimestral tècnica.  

-Reunió semestral INS amb coordinació Pedagògica. 

-2 Reunions Gener/Febrer tutors 3r i 4r d’ESO. 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Indicadors quantitatius: 
Nombre de Joves atesos a les tutories 
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- Nombre de sessions d’orientació a tutoria 3/4t ESO. 
- Nombre de tutories realitzades amb docents. 
- Nombre de joves en seguiment per cada tècnica. 
- Nombre de reunions de coordinació realitzades.  
- Nombre de joves registrats 
- Nombre de joves derivats de l’INS 
- Nombre de joves que abandonen la ESO 
- Nombre de joves que no acrediten la ESO 
- Nombre de joves del dispositiu que s’inscriuen a PQPI, escoles 
d’adults, CFGM, etc. 
- Nombre de joves del dispositiu que no s’inscriuen a cap formació 
reglada. 
Indicadors qualitatius: 
-Grau de satisfacció dels professionals implicats. 
-Grau de satisfacció dels joves.  
-Grau de satisfacció de les famílies dels joves 
-Propostes de millora o canvi en el dispositiu.  
-Grau d’assoliment dels objectius. 

 Metodologia 

 

Eines per l’avaluació: 
-Actes de les reunions de la Mesa Tècnica.  
-Recull de valoració de les reunions amb els/es coordinadors 
pedagògics de l’INS 
-Fulls de seguiment individuals.  
-Fulls d’acceptació de joves i famílies.  
-Memòria anual.  
-Seguiment coordinació pedagògica-taula TET.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

-Difusió de la informació  , amb les activitats de xarxes socials 
( Instagram, twitter, facebook i bloc), web municipal i bloc de joventut. 

-Enviament informació als joves  a través de WhatsApp i correu 
electrònic.  

-Cartellera entrada del INS i cartelleres municipals. 

-Vídeos temàtics Premià de Dalt Media. 
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2.5.MOBILITAT INTERNACIONAL JOVE 

JUSTIFICACIÓ 
 És un ventall d’accions del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme. El SMIJM és un 
projecte format per 23 municipis el Maresme i  amb el suport i coordinació del Consell Comarcal 
del Maresme. 
Des d’on s’ofereix a través del PIJ informació i assessorament sobre mobilitat internacional :1. 
Feina i pràctiques 2. Estudis 3. Voluntariat  4. Turisme alternatiu i la creació d’un butlletí on-line 
informatiu mensual sobre el servei. 

OBJECTIUS  
-Donar informació de caràcter general sobre les possibilitats que presenta la mobilitat 
internacional.  
-Oferir assessorament i acompanyament personalitzat sobre mobilitat internacional jove. 
- Situar la mobilitat internacional dins del recorregut del projecte vital de la persona. 
-Donar a conèixer mobilitat internacional l’opció de l’intercanvi juvenil dins del programa 
Erasmus+. 
-Proporcionar recursos informatius sobre les principals opcions de mobilitat internacional 
existents per joves en l’àmbit del treball, els estudis, el turisme alternatiu i el voluntariat. 
- Mostrar la capacitat decisiva dels i de les joves quan elaboren projectes de mobilitat. 
- Oferir una mirada més realista de les vivències que tenen lloc en els processos migratoris a 
nivell psicològic i social (xoc cultural, nostàlgia, oportunitats, models d’aculturació, etc.). 

DESTINATARIS   

Joves de 16 a 29 anys dels municipis en  conveni. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 
Informació general i recomanacions des del PIJ. 
Assessorament personalitzat, hores concertades des de l’Assessoria externa. Mancomunat. 
Oportunitats generals per a la Mobilitat Internacional. 
Interculturalitat i Mobilitat internacional. 
Preparació d’una estada a l’estranger. 
Parlem sobre Mobilitat Internacional. 

TEMPORITZACIÓ 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

-1Tèc. Aux. Joventut, informadora Juvenil i tèc. D’ocupació. 

-Assessora Mobilitat internacional. 

Equipaments 

PIJ La Fletxa. Diversos equipaments joves del maresme, on es fan les 
assessories presencials descentralitzades. 

Econòmics 

Conveni per el serveis d’assessorament i dos tallers. 
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METODOLOGIA 

Agents implicats 

1Tèc. Aux. Joventut, informadora Juvenil i tèc. D’ocupació. Coord. 
Pedagògica del INS. 

-Tècnics/ques de joventut dels 23 municipis. 

-Assessoria de  Mobilitat internacional Internacional Jove. 

-Tècnica que coordina el projecte des del Servei Comarcal de joventut CCM. 

Mecanismes de coordinació 

-Reunions semestrals al CCM de coordinació del servei i els municipis. 

-A traves de mail i drive amb l’assessora.  

AVALUACIÓ Indicadors 

 

- Nombre de joves atesos, tipologia dels assessorament.  

-Tipus de consultes reptes i canal (personal, xarxes socials, PIJ, etc.). 

-Perfil jove atesos  informació i assessoria. 

- Nombre de subscripcions al butlletí.  

- Nombre de seguidors xarxes socials. 

- Nombre de visualitzacions xarxes socials.  

- Nombre de publicacions realitzades.  

-Recull actes de les reunions 23 municipis amb CCM i plans de treball.  

 Metodologia 

 
Memòria anual, amb el recull de dades quantitatives i qualitatives del servei 
de mobilitat internacional jove  i les assessorament per municipis. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

-Difusió de la informació i del butlletí a les activitats de xarxes socials 
(Instagram, twitter, facebook i bloc), web municipal i bloc de joventut. 

-Enviament del butlletí a l’OAC i tèc. De serveis a les persones. 

-Enviament informació als joves  a traves de WhatsApp i correu electrònic.  

-Cartellera entrada del INS i cartelleres municipals. 

 

 2.6 Formació 

JUSTIFICACIÓ 
Oferir cursos monogràfics d’entre 5h i 20h  de formació per a joves (entre 16 i 29 anys). Sobre 
diferents temàtiques acadèmiques, pre-laborals o de prevenció.  
Amb especial atenció a les formacions no reglades vinculades a les primeres feines, per potenciar 
les habilitats i competències dels joves, sobretot en el món del lleure i a la transició escola treball.  
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Els cursos es realitzen entre febrer i juliol. Fora del horari escolar, en caps de setmana, o durant el 
mes de juliol pel matí per facilitar la participació de més joves. 

OBJECTIUS  
-Dissenyar accions formatives que responguin a les necessitats dels adolescents i joves, millorant 
el seu èxit escolar i les seves potencialitats d’ocupació.  
-Oferir accions formatives relacionades amb la transició escola treball.  
-Augmentar la igualtat d’oportunitats  i potenciar la inclusió social dels joves a partir de 16 anys, a 
través de la formació 
-Apropar la cultura i les arts escèniques a la població jove del municipi. 

DESTINATARIS   

Tots els joves del municipi a partir dels 12 anys. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 
-Cursos monogràfics (+de 6h). Cursos monogràfics, destinats a aprofundir en una temàtica 
concreta (cangurs, classes particulars, premonitors/es, monitors/es de lleure infantil, 
socorrisme..etc). A través de sessions teòriques i pràctiques fer un acostament a possibles 
practiques profesionalitzadores que serviran d’experiències per les primeres feines.  
-Sessions formatives. (1-5h) Càpsules formatives (manipulació d’aliments, servei de cambrers/es... 
), amb metodologia dinàmica i pràctica per a joves de 16-22 anys.  
Dependrà de la tipologia de la formació. Però es prioritzaran les formacions que combinen la 
formació teòrica i  els acostin a les pràctiques laborals, a través de dinàmiques de grup, 
simulacions i pràctiques.   

La programació de la tipologia de cursos  es realitzarà en coordinació amb l’SMOPE. Es farà un 
treball en xarxa per tal de detectar les necessitats de formació  de les dues regidories, i en especial 
atenció a les dels joves entre 16-22 anys i  per a joves 21-29 anys.  I es comparteixen recursos, 
aules i recursos tècnics. I es realitzaran formacions compartides.   
A través de les reunions de programació de la Regidoria de Cultura, la Comissió de cultura i la 
Societat Cultural Sant Jaume.  

Recollint els interessos dels joves  pel que fa  a  la cultura, l’oci i les arts escèniques. 

TEMPORITZACIÓ 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Tècnica aux. De joventut, dinamitzadora PIDCES.  

Equipaments 

PIJ La Fletxa, Espai Santa Anna, Ludoteca La Xarranca, Societat Cultural 
Sant Jaume. Cartellera INS 

Econòmics 

-Depenent de la programació acordada. -Formació monogràfics. - 
Tallers. 

METODOLOGIA Agents implicats 
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-Regidoria de cultura, joventut.  

La S.C. Sant Jaume. Corresponsals del INS 

Mecanismes de coordinació 

Reunions bianuals. 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Indicadors quantitatius : 
- Nombre de peticions per programa arts escèniques per joves. 
- Nombre de programacions adreçades a joves. 
Indicadors qualitatius: 
-Grau de compliment del calendari . 
-Grau de compliment del pressupost . 
-Grau de compliment de les reunions de coordinació ( entitat, tècnics 
joves)  
-Grau de satisfacció dels joves assistents.  
-Grau d’assoliment dels objectius. 

 Metodologia 

 

Eines per avaluar: 
-Actes de les reunions de coordinació cultura-joventut. 
-Recull de satisfacció posterior a la programació. 
-Fulls de valoració de la programació.  
-Enquestes de valoració dels participants. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

-Difusió de la informació, amb les activitats de xarxes socials 
( Instagram, twitter, facebook i bloc), web municipal i bloc de joventut. 

-Enviament informació als joves  a través de WhatsApp i correu 
electrònic.  

-Cartellera entrada del INS i cartelleres municipals. 

-Vídeos temàtics Premià de Dalt Media. 

 
 
 

2.7. JOVES AMB IMPULS  

JUSTIFICACIÓ 

Taula de joves referents del municipi. Crear espais de coneixença i intercanvi entre joves, 
amb trajectòries destacades, a nivell personal, professional, social per compartir amb la 
resta de la població jove.  

OBJECTIUS  

- Fomentar  espais  d’interrelació i diàleg entre els joves de més de 18-30 anys amb la resta 
de joves del municipi. 
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-Oferir accions al voltant de la transició escola treball i acostar a la realitat laboral de joves 
del municipi.  
-Augmentar la igualtat d’oportunitats  i potenciar la inclusió social dels joves a partir de 16 
anys, a través de la formació. 

-Donar a conèixer la realitat dels joves i fer-los visibles.  
 

DESTINATARIS  :Tots els joves del municipi entre 16-29 anys. 

Descripció tècnica de les actuacions :- JOVES AMB IMPULS.  Taula de joves referents del 
municipi. Una trobada anual, amb joves amb trajectòries personals, esportives laborals o 
personals de referència  per a la població jove. -Els joves ponents exposaran en un espai 
distès les seves experiències als joves assistents. Amb aquestes accions es vol visibilitzar de 
forma positiva els joves del municipi, i a l’hora fer-los referents dels mes joves.  

TEMPORITZACIÓ 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

-1 Tèc. Aux. Joventut, disseny , implementació i  coordinació. 
-1 Aux. Ludoteca /Dinamitzadora, disseny i implementació. 
-Personal laboral de l’ajuntament. 
-El suport de una tècnica administrativa per la gestió de la documentació 

Equipaments 

-PIJ La Fletxa 

-Sala Polivalent Antic Ajuntament 

-Sala entitats Can Figueres. 

Econòmics 

Material. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Tècnics municipals serveis a les persones, esports i entitats esportives i 
joves esportistes.  Tècnica de participació i comunicació. 

Mecanismes de coordinació 

Reunió trimestral per organitzar el disseny i la implementació. Reunió  
desembre 2019 per fer avaluació. 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Eines per avaluar: 
-Full de recull de les trobades, aportacions i acords del grup de joves 
assistents. 

-Recull de les actes de les reunions d’equip. 
Indicadors d’avaluació: Indicadors quantitatius 
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-Nombre de joves convocat per xarxes socials: 

 Nivell òptim desitjat: 350 informats de  en cada trobada. 

Ràtio a observar: nombre de joves que assisteixen a la trobada: 35 

-Nombre de propostes/necessitats presentades pels  joves assistents: 

 Nivell òptim desitjat:  2  propostes. 

 Ratio a observar: nombre d’activitats  generades 2 / 4 

-Nombre de propostes noves o necessitats respostes posteriorment a la 

trobada:           Nivell òptim desitjat:  1  propostes. 

 Ratio a observar: nombre d’activitats  generades 1 / 2 

-Nombre de  joves que assisteixen al es dues trobades: 

 Nivell òptim desitjat:15 . 

-Nombre de joves que no assisteixen  i motiu.  
Indicadors qualitatius: 
-Satisfacció i millora de les  trobades  (joves i professionals): 
  Nivell òptim desitjat 60% satisfacció. 
-Propostes de millora o d’ampliació  de la programació: 
  Nivell òptim de propostes realitzades 60%. 

-Grau d’assoliment dels objectius. 

 Metodologia 

 

-Reunions per disseny trobades i implementació.  

Recull d’actes de les reunions i trobades realitzades.  

-Recull de les enquestes dels joves assistents i del recull de propostes .  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

-Difusió de les trobades a traves de xarxes socials, web municipal i bloc 
de joventut.  Espai bloc per fer visible els perfils dels joves amb impuls. 
-Convocatòria  joves a traves de WhatsApp.  

-Cartells a les cartelleres municipals  -Recull de propostes i difusió a les 
xarxes socials amb infografies.  
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5.3. EIX 3: COMUNICACIÓ 

 

 

EIX 3:COMUNICACIó 

Una de les propostes de millora recollides en els grups de treball del disseny del Pla es l’eix de 

la comunicació. Cal que el servei de joventut  s’adapti a les eines de comunicació que  fa servir 

la població  jove.  

Les actuacions d’aquest eix sorgeixen de la necessitats de desenvolupar un model comunicatiu 

propi , per definir en els propers anys des de servei de joventut.  En totes les actuacions del pla 

ja estan previstes estratègies comunicatives.  

 Objectiu Estratègic : 

- Actualitzar, i diversificar els canals de comunicació del servei de joventut, amb la 

finalitat de consolidar el seu paper de punt de referencia entre la població jove  i donar 

a conèixer els recursos que ofereix de forma més eficient. 

Objectiu operatius:  

- Enfortir la comunicació del servei de joventut amb la població jove, millorant les eines i 

estratègies del servei de joventut  

- Millorar l’accés dels joves a la informació relacionada amb la regidoria de joventut, en 

xarxes socials, App, i cartellera.  

-Actualitzar els canals d’informació  i comunicació del servei de joventut per tal de fer-

lo mes dinàmic, eficient per arribar a la població jove, en xarxes socials, App i cartellera.  
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EIX 3 : COMUNICACIÓ 

3.1. OFF LINE 

JUSTIFICACIÓ 

 Com a servei de joventut, cal dinamitzar i consolidar la comunicació amb els joves. Des 

del servei de joventut volem potenciar un imatge gràfica pròpia , identificable del servei 

de joventut, en les publicacions que es facin offline.  

OBJECTIUS  
-Actualitzar els canals d’informació  i comunicació del servei de joventut per tal de fer-lo 
més dinàmic, eficient per arribar a la població jove.  

 -Actualitzar i diversificar els canals de comunicació del servei de joventut, amb la finalitat 
de consolidar el seu paper de punt de referència entre la població jove  i donar a conèixer 
els recursos que ofereix de forma més eficient. 

-Crear noves estratègies per comunicar-nos amb els diferents col·lectius de joves.  

- Consolidar una identitat Digital pròpia del serveis de joventut. 

DESTINATARIS   

 A tota la població jove de 12-29 anys. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 
Creació de nous documents, i dinamitzar la forma de fer-los a arribar als joves. Fem als 
joves d’antenes d’aquestes comunicació. Dissenyant   eines  per comunicar-nos amb les 
joves , que permetin la seva participació i la interrelació dels/les joves i les entitats juvenils 
i amb l’administració.  

TEMPORITZACIÓ 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

-1Tec. Aux. Joventut , 2 aux. Ludoteca 

-1 Tèc. Administrativa. 

Equipaments 

PIJ La Fletxa 

Econòmics 

Publicitat i material PIJ. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

-Joventut i departament de comunicació. Corresponsals INS. 

Mecanismes de coordinació 
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-Reunions de coordinació mensual d’equip.  

-Puntualment amb el departament de comunicació.  

AVALUACIÓ Indicadors 

 

- Nombre de joves atesos 

- Nombre de consultes realitzades 

- Nombre de joves autoconsultes presencials.  

 Metodologia 

 Recull sistemàtic valoracions dins de la memòria anual de joventut 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

-Difusió de la informació  , amb les activitats de xarxes socials 
( Instagram, twitter, facebook i bloc), web municipal i bloc de joventut. 

-Enviament informació als joves  a traves de WhatsApp i correu 
electrònic.  

-Cartellera entrada del INS i cartelleres municipals. 

-Vídeos temàtics Premià de Dalt Media. 

-Comunicació personal joventut/joves/entitats/ajuntament. 
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3.2 ON LINE 

JUSTIFICACIÓ 

Com  a servei de joventut s’ha detectat la necessitat de  millorar la comunicació amb la 
població jove del municipi i adaptar les estratègies de comunicació del servei de joventut 
a les dinàmiques comunicatives dels joves . 

OBJECTIUS  
-Actualitzar els canals d’informació  i comunicació del servei de joventut per tal de fer-lo 
més dinàmic i eficient per arribar a la població jove.  

-Actualitzar i diversificar els canals de comunicació del servei de joventut, amb la finalitat 
de consolidar el seu paper de punt de referència entre la població jove i donar a conèixer 
els recursos que ofereix de forma més eficient. 

-Consolidar una imatge pròpia del servei de joventut a les xarxes socials. 

DESTINATARIS   

Tota la població jove de 12 a 29 anys . 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 

Consolidar i dinamitzar els canals de comunicació de la regidoria de joventut i de la 
població jove, donant a conèixer informació, serveis, recursos, activitats  que s’adrecen a 
la població jove.  
Es treballarà per al manteniment dels recursos existents al web, xarxes socials, APP 
telèfon mòbil de Joventut, juntament amb la incorporació de noves eines i continguts que 
siguin d’interès per la població jove.  
 Gestionar els canals existents en les diverses xarxes socials en coordinació amb el 
departament de comunicació. 

TEMPORITZACIÓ 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

-1Tec. Aux. Joventut , 2 aux. Ludoteca 

-1 Tèc. Administrativa. 

Equipaments 

PIJ La Fletxa. Mòbil i tables joventut. 

Econòmics 

Material i publicitat. 

METODOLOGIA 
Agents implicats 

-Joventut i departament de comunicació. Corresponsals INS- 
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Mecanismes de coordinació 

-Reunions de coordinació mensual d’equip.  

-Puntualment amb el departament de comunicació 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

- Nombre d’actuacions 

- Nombre de reunions 

-Recull avaluació qualitativa dels participants i dels tècnics.  

- Nombre de seguidors a les xarxes socials.  

- Nombre de visualitzacions, comentaris i compartits  etc de les 
publicacions de joventut. 

 Metodologia 

 
Recollir els indicadors i  elaborar una valoració quantitativa i 
qualitativa  desprès de cada actuació o semestralment.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

-Difusió de la informació  , amb les activitats de xarxes socials 
( Instagram, twitter, facebook i bloc), web municipal i bloc de joventut. 

-Enviament informació als joves  a traves de WhatsApp i correu 
electrònic.  

-Cartellera entrada del INS i cartelleres municipals. 

-Vídeos temàtics Premià de Dalt Media. 
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6. LA SISTEMATITZACIÓ  

La sistematització és el darrer apartat del Pla jove. En aquest apartat es 

descriuran els criteris que s’han tingut en compte  a l’hora de desplegar les polítiques de 

joventut al municipi.  És on especifiquem agents, franges d’edat, calendarització, etc.  

La sistematització permet fer una previsió del desplegament del Pla, la temporalització 

dels propers 4 anys de la vigència del Pla, els recursos amb els que es comptarà  i les 

formes d’avaluació.  

A continuació presentem els quadres  que recullen el Destinataris, la 

Temporalització, els Recursos, el Pressupost, la Metodologia, la Participació i l’Avaluació.  

Tot i que aquesta informació ja està recollida a la fitxa de cada programa, s’ha cregut 

oportú sistematitzar-ho, per fer-ho més operatiu.  

La sistematització pretén ser un instrument metodològic, útil per el desenvolupament 

del nostre Pla i donar resposta a les necessitats dels joves de Premià de Dalt.  

En aquest apartat volem analitzar el següents aspectes: Destinataris, temporalització, 

pressupost, metodologia,  treball en xarxa, participació, avaluació i comunicació.  S’han 

detallat en graelles per facilitar la visualització de cada apartat.  

 

 

6.1. DESTINARIS 

 

Els destinataris del Pla són la població jove de Premià de Dalt,  amb les seves 

necessitats, motivacions, expectatives, i problemàtiques  en el conjunt de la seva 

diversitat.  

Les franges d’edat  ens poden ajudar a entendre i identificar les especificitats 

dels joves.  Fem especial èmfasi en la franja 12-16 anys i 17-21 anys per donar respostes 

als i les joves amb més necessitats de acompanyament  i informació.  

En la següent taula s’han recollit les actuacions del Pla, segons les franges d’edat 

dels  joves destinataris del Pla Jove.  
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 JOVES  ( Edats) 
Programa 12-16 ANYS 17-21 ANYS 21-29 ANYS 

1.PARTICIPACIÓ CULTURA I OCI 

1.   1.1.Ajuntament jove    

1.2.Fòrum jove    

1.3 Espai jove    

1.4.Estiu Jove    

1.5. Activitats culturals     

1.6.Suport entitats    

2.ACOMPANYAMENT EN LES TRANSICIONS 

   2.1. PIJ La Fletxa    

2.2.PIDCES     

2.3. P.A.T.     

2.4. Xarxa Joves. TET    

2.5. Mobilitat Inter. Jove    

2.6. Formació     
2.7.Joves amb impuls    

3.COMUNICACIÓ 

3.1. Off line    
3.2. On line    
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6.2. TEMPORITZACIÓ 

 

En aquest apartat detallem la temporalització en anys i trimestres de cada actuació 

contemplada als programes del Pla Jove 18-21. Detallem en color verd els trimestres on 

s’implementarà cada actuació. En les actuacions que es duen a terme durant tot l‘any de forma 

continuada, s’han omplert tots els trimestres de color verd. Només s’interrompen durant dies 

festius,  període de vacances  escolars d’hivern i d’estiu. 

 

 Temporalització 

Programa 2018 2019 2020 2021 

1.PARTICIPACIÓ CULTURA I OCI 

1.    1
T 

2
T 

3 
T 

4 
T 

1
T 

2
T 

3 
T 

4 
T 

1
T 

2
T 

3 
T 

4 
T 

1
T 

2
T 

3 
T 

4 
T 

1.1.1.1.Aj. jove, AJOVINS                 
1.2.Forum jove                 
1.3 Espai jove                 
1.4.Estiu Jove                 
1.5. Activitats culturals                  
1.6.Suport entitats                 

2.ACOMPANYAMENT EN LES TRANSICIONS  
   2.1. PIJ La Fletxa                 

2.2.PIDCES                 
2.3. P.A.T.                 
2.4. Xarxa Joves. TET                 
2.5. Mobilitat Inter. Jove                 
2.6. Formació                  
2.7. Joves amb impuls                 

3.COMUNICACIÓ  
3.1. Off line                 
3.2. On line                 
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6.3. RECURSOS 

 

En el següent quadre, detallem els recursos destinats a cada acció del Pla. 

Detallen la previsió de recursos materials ( espais )  i recursos humans ( de la regidoria 

de joventut i de les implicades en el treball en xarxa)  amb els que es preveu implementar 

cada actuació en els propers anys.  

 

 

Programa Recursos  materials Recursos humans. 

1.PARTICIPACIÓ CULTURA I OCI 

1.   1.1.Aj.Jove . AJOVINS PIJ La Fletxa 
Antic Ajuntament  
Sala PIDCES INS 

Tèc. Joventut 
Regidora de joventut 
Tèc. Participació 
Tèc. Administrativa joventut 

1.2.Forum jove PIJ La Fletxa 
Antic Ajuntament  
Sala entitats Can Figures 

Tèc. Joventut 
Regidora de joventut 
 

1.3 Espai jove Ludoteca La Xarranca. Aux. Ludoteca/Dinamitzadora 

Aux. Ludoteca/Informador 

1.4.Estiu Jove Espai Santa Anna 
Ludoteca La Xarranca 
PIJ La fletxa 

Aux. Ludoteca/Dinamitzadora 

Aux. Ludoteca/Informador 
Monitor de suport 
Tèc. Joventut 
Tèc. Administrativa joventut 

1.5. Activitats culturals  Espai Santa Anna 
Ludoteca La Xarranca 
PIJ La Fletxa 

Aux. Ludoteca/Dinamitzadora 

Aux. Ludoteca/Informador 
Tèc. Joventut 
Regidora de joventut 
Tèc. Administrativa joventut 

1.6.Suport entitats PIJ La Fletxa Tèc. Joventut 
Regidora de joventut 
Tèc. Administrativa joventut 

2.ACOMPANYAMENT EN LES TRANSICIONS 
   2.1. PIJ La Fletxa PIJ La Fletxa Tèc. Joventut 

Regidora de joventut 
Tèc. Administrativa joventut 
Aux. Ludoteca/Dinamitzadora 
Aux. Ludoteca/Informador 

2.2.PIDCES INS Valerià Pujol i Bosch 
PIJ La Fletxa 
Sala PIDCES dins del INS 
Biblioteca INS. 

Aux. Ludoteca/Dinamitzadora 
Tèc. Joventut 
Tèc. Administrativa joventut 

2.3. P.A.T. PIJ La Fletxa 
Sala PIDCES INS 
Aules INS. 

Aux. Ludoteca/Dinamitzadora 
Tèc. Joventut 
Tèc. Administrativa joventut 

2.4. Xarxa Joves. TET PIJ La Fletxa 
Aules INS 

Tèc. Joventut 
Tèc. d’ocupació/smope 
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Sala de Plens 
Centre de Formació Permanent 

Ed. social ss.ss. 
Tèc. d’ensenyament. 

2.5. Mobilitat Inter. Jove PIJ La Fletxa 
Despatx SMOPE 
Assessorament descentralitzat a 
oficina de joventut Masnou i 
Vilassar de Mar 

Tèc. Joventut 
Tèc. d’ocupació/smope 
Assessora mobilitat  
Tèc. CCM 

2.6. Formació  PIJ La Fletxa 
Aules INS 
Sala de Plens 
Centre de Formació Permanent 
Sala d’actes INS. 

Tèc. Joventut 
Tèc. Administrativa joventut 

2.7. Joves amb impuls PIJ La Fletxa 
Sala de Plens 
SC Sant Jaume. 
 

Tèc. Joventut 
Tèc. d’ocupació/smope 
Ed. social ss.ss. 
Tèc. d’ensenyament. 
Dept. comunicació 

3.COMUNICACIÓ 

3.1. Off line PIJ La Fletxa 
 

Tèc. Joventut 
Tèc. comunicació 

Aux. Ludoteca/Dinamitzadora 

Aux. Ludoteca/Informador 

3.2. On line PC pij la Fletxa. 
Mòbil joventut 
Tables joventut 

Tèc. Joventut 
Tèc. comunicació 

Aux. Ludoteca/Dinamitzadora 

Aux. Ludoteca/Informador 

 

Per  al desplegament del Pla local de joventut 2018-2021 es compta amb un equip humà9 

contractat per la Regidoria de Joventut, que és l’encarregat de l’atenció directa als joves i 

dels serveis d’informació juvenil  i de l’Espai Jove, i compartit amb la Ludoteca Municipal La 

Xarranca. 

 

 

Equipaments de Joventut: 

 

Actualment, la regidoria de joventut compta amb un equipament dedicat exclusivament 

a la població jove, el PIJ La Fletxa.   La resta són compartits per altres grups d’edat (infants) 

o altres institucions ( institut). 

1. PIJ La Fletxa 

Situat al barri Santa Anna Tió, es on situa l’àrea de joventut. En un emplaçament privilegiat, 

a peu de carrer al Torrent Santa Anna. 

                                                        
9  A l’Annex 7 es pot consultar les funcions de l’equip de Joventut  i la  proposta de millora.  



Pla Jove Premià de Dalt 2018-2021 

 
90 

  

Disposa d’un espai per fer ús de 4 ordinadors, un escàner/fotocopiadora, enquadernadora, 

per poder fer consultes, confeccionar treballs, currículums, i fer ús gratuït de Internet. Hi 

ha un espai de treball amb taules i cadires per l’ús  dels i les joves .  

 

Es compta amb un petit espai de biblioteca , on consultar diccionaris, revistes i tríptics de 

temàtica juvenil. Es on es realitzen també les tutories d’acompanyament TET. 

Esta obert als i les joves 20h setmanals, 6 h en franja de matí i 14 de tarda.  

Hi ha un espai per feina interna que ocupen la tècnica informadora, la informadora PIDCES 

i el dinamitzador els dissabtes tarda. 

 

2. PIJ descentralitzat a l’IES Valerià Pujol 

Es compta amb una sala despatx de un 10m2, a l’IES Valerià Pujol, per tal de poder fer la 

dinamització PIDCES. També es compta amb 3 ordinadors amb connexió a Internet per als 

estudiants de centre. Està obert els dimarts i el dijous a l’hora del patí.  És l’únic espai de 

tot el municipi, on trobem joves de tots els nuclis de població.  

 

3. Espai Jove 

La Ludoteca La Xarranca, està situada al barri Santa Anna-Tió. És un equipament lúdic per 

a  infants de dilluns a dijous. En aquest emplaçament  els divendres és desenvolupa l’Espai 

Jove.  Es compta amb un espai lúdic, amb jocs de taula per a joves, una sala on fer ús de 

jocs (play, Wii, pc, etc). Quan l’activitat ho requereix, es fa ús de l’espai del PIJ La Fletxa.  
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6.4. PRESSUPOST  

 

En el següent quadre es detalla la relació dels pressupostos de despeses anuals 

de l’Ajuntament, en relació a les despeses de joventut i quin % representen les despeses 

de joventut amb el total dels pressupost municipal (excepte capítol 1).  S’ha fet una 

progressió estimada de les despeses dels propers anys de un 2%.  

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ajuntament 
Premià de Dalt 

6.408.561,9€ 7.606.781,48 € 7.758.917,11 7.914.095,45 € 8.072.377,36 € 

Joventut 61.060€ 44.430 € 45.318,6 € 46.224,97 € 47.149,47€ 

% Joventut 0,95% 0,58 % 0,58 % 0,58 % 0,58 % 

 

 

 

6.5. METODOLOGIA: TRANSVERSALITAT I TREBALL EN XARXA 

 

El treball en xarxa és una línia de treball essencial per desenvolupar les polítiques 

de joventut a Premià de Dalt.  Tant en les actuacions liderades per joventut com amb les 

liderades per altres departaments municipals o altres administracions.  

En les taules de treball en xarxa liderades des de joventut es tenen en compte les 

necessitats específiques de la població jove. Cal seguir aprofundint i incorporant aquesta 

mirada cap a les necessitats dels diferents col·lectius de joves  en la resta de grups de 

treball en xarxa. Cal  millorar les estratègies transversals per optimitzar aquests grups 

de treball.  

A continuació, segons els eixos plantejats, detallem quins programes són liderats per 

joventut, quins agents i departaments col·laboren en el disseny, en l’execució  o en la  

coordinació i el nº de reunions anuals previstes. 

El treball en xarxa requereix del acord entre els diversos agents que es volen implicar. 

Hi trobem diferents nivell d’implicació, en els diferents moments del pla (disseny, 

implementació i avaluació ) o la implicació puntual en programes. Des de la regidora de 

joventut amb aquest  Pla Jove, volem  establir línies de treball  transversal més estables.  

Des de l’equip de joventut, en funció de les necessitats detectades, incorporar als agents 
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necessaris per desenvolupar aquest treball  en xarxa.  Compartint metodologies,  

detallant les necessitats a donar resposta, consensuar el procés d’intervenció amb 

l’objectiu de fer partícips des de l’inici als agents implicats  en les polítiques de joventut.  

En aquest Pla  s’ha incorporat  la participació  i col·laboració del agents interns i d’altres 

administracions en diferents fases.  També s’ha incorporat una revisió  de les actuacions 

de desenvolupar. Es volen reduir les deficiències/dificultats de coordinació entre els 

agents que treballem amb els joves al territori. Volem  millorar la planificació de les 

accions que es duen a terme en xarxa, i l’avaluació de les activitats que es desenvolupen.  

 AGENTS IMPLICATS  

Programa Lidera  Col·laboren Reunions anuals 
previstes 

1.PARTICIPACIÓ CULTURA I OCI 
1.   1.1.Aj. Jove. AJOVINS Joventut -INS Valerià Pujol ( coordinació 

pedagògica) 
-Regidoria de Participació. 
-Regidoria d’ensenyament. 
-Alumnes  

4 
 

1.2.Forum jove Joventut -Regidoria de Participació. 2 

1.3 Espai jove Joventut -Regidoria de serveis socials. 
-Pla de Barris.  

2 

1.4.Estiu Jove Joventut -Regidoria de serveis socials. 
-Pla de Barris.  

3 

1.5. Activitats culturals  Joventut -Regidoria de Cultura 
-Comissió de Festes. 

2 

1.6.Suport entitats Joventut -Regidoria d’entitats. 
-Entitats joves. 

3 

2.ACOMPANYAMENT EN LES TRANSICIONS 
   2.1. PIJ La Fletxa Joventut -Regidoria d’ensenyament 

-Regidoria smope 
-Regidoria de ss.ss.  

4 

2.2.PIDCES Joventut -Coord. Pedagògica INS 
-Regidoria d’ensenyament 
-Regidoria de ss.ss. 

6 

2.3. P.A.T. Joventut -Regidoria d’ensenyament 
-Regidoria de ss.ss.  
-Regidoria de comerç 
-Regidoria de salut. 
-Coord. Pedagògica INS 

8 

2.4. Xarxa Joves. TET Joventut/SMOPE -Regidoria d’ensenyament 
-Regidoria smope 
-Regidoria de ss.ss.  
-Coordinadors de 2n Cicle INS.  
-Coordinadora pedagògica INS.  
-Piscopedagoga INS. 

8 

2.5. Mobilitat Inter. Jove Joventut /CCM -Regidoria smope 
-Tèc. Joventut CCM 
-Assessora en Mobilitat Internacional 
Jove.  
-Tècnics joventut 24 Aj. Maresme 
-Coordinadora pedagògica INS 

4 
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2.6. Formació  Joventut -Regidoria d’ensenyament 
-Regidoria de cultura 
-Joves consultats /participants 

2 

2.7. Joves amb impuls Joventut -Coordinació pedagògica INS. 
-Regidoria smope 
-Dept. Comunicació 
 

1 

3.COMUNICACIÓ  
3.1. Off line Joventut -Departament de comunicació i 

premsa.  
-Alcaldia 
-Brigada 

3 

3.2. On line Joventut -Departament de comunicació i 
premsa.  
-Departament d’informàtica. 
-Alcaldia  -Brigada 

2 

 

Taules de treball transversal: 

 Lidera  Col·laboren Reunions anuals 
previstes 

Taula Tècnica joves. TET Joventut -Tèc. ocupació 
-Tèc.d’ensenyament 
-Tèc. de ss.ss.  
-Tèc. Joventut 
-Coord. Pedagògica INS 

4 

Taula Protocol Violència Masclista 
i joves 

Serveis Socials -Tèc.d’ensenyament 
-Tèc. de ss.ss.  
-Coordd pedagògica INS.  
-Tèc. Joventut 
- Cossos de Seguretat-EAP -CAP 

2 

Taula interdepartamental serveis a 
les persones 

Ensenyament -Tèc. ocupació 
-Tèc.d’ensenyament 
-Tèc. de ss.ss.  
-Tèc. Joventut 
-Cap estudis INS 
-Pla de barris 
-Policia Local 

4 

Pla d’Igualtat. Igualtat -Tèc. ocupació 
-Tèc.d’ensenyament 
-Tèc. de ss.ss.  
-Tèc. Joventut 
-Tèc. Esports 
-Regidoria de Salut  
-Cossos Policials 
-Pla De Barris 
-Tèc. Museu 
-Tèc. Cultura… 

2 

 Taula Concurs Cartell Dona 

 

Joventut -Tèc.d’ensenyament 
-Tèc. de ss.ss.  
-Tèc. Joventut  

-Dep. Comunicació.  

-AMPA INS.-Coord. Pedagògica 
INS 

-Dep. Visual I Plàstica. 

-Corresponsals 

3 

 



Pla Jove Premià de Dalt 2018-2021 

 
94 

Principis rectors del  Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 
presents del Pla jove 18-21 de Premià de Dalt: 

 

   Per elaborar el present Pla Jove , s’han seguit les indicacions  de la principal eina de 

planificació de les polítiques de joventut: el Pla Nacional de Joventut 2020. El PNJ10 ens 

guia en el desplegament del nostre pla, vetllar per la coherència de metodològica de les 

accions  de les polítiques de joventut . Es una eina que es marca les línies, eixos,  i els 

objectius de les polítiques de joventut  a Catalunya. Ens proposa quatre principis rectors 

, que han de ser la base de les actuacions locals en l’àmbit de joventut: 1. La Participació. 

2. La Transformació. 3. La Integralitat 4.Qualitat.   En el següent quadre posem en 

relació el nostre Pla Jove amb aquest 4 principis rectors.  

 

Principis rectors del PNJC 2010-2020 

Programa Participació i 
autonomia 

Transformació  Transversalitat i  
Integralitat  

Qualitat 

1.PARTICIPACIÓ CULTURA I OCI 
1.   1.1.Aj. Jove AJOVINS     

1.2.Fòrum jove     
1.3 Espai jove     
1.4.Estiu Jove     
1.5. Activitats culturals      
1.6.Suport entitats     

2.ACOMPANYAMENT EN LES TRANSICIONS 
   2.1. PIJ La Fletxa     

2.2.PIDCES     
2.3. P.A.T.     
2.4. Xarxa Joves. TET     
2.5. Mobilitat Inter. Jove     
2.6. Formació      
2.7. Joves amb impuls     

3.COMUNICACIÓ 
3.1. Off line     
3.2. On line     

 

 

 

                                                        
10 http://ejoventut.gencat.cat/permalink/28d97259-f7b4-11e3-9e14-000c29676f2e 
 

http://ejoventut.gencat.cat/permalink/28d97259-f7b4-11e3-9e14-000c29676f2e
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6.6. PARTICIPACIÓ 

 

Des del servei de joventut es vol potenciar la participació dels diversos col·lectius 

de joves, per tal que les polítiques de joventut responguin a les seves necessitats . Volem 

tenir en compte la diversitat de col·lectius de joves, i la seva diversitat d’interessos. 

Volem fer participar als joves  en els diferents moment  dels programes: en el disseny 

del programa, en la seva implantació , en la seva avaluació i en la participació com a 

usuaris directes del programa . 

 

PARTICIPACIÓ 

Programa Disseny Implemen- 
tació   

Avaluació  Usuari  
directe 

Reunions 
anuals previstes 

1.PARTICIPACIÓ CULTURA I OCI 
1.     1.1.Aj.Jove AJOVINS      4 

1.2.Fòrum jove      2 

1.3 Espai jove       6 

1.4.Estiu Jove       4 

1.5. Activitats 
culturals  

      2 

1.6.Suport entitats      3 

2.ACOMPANYAMENT EN LES TRANSICIONS 
   2.1. PIJ La Fletxa     2 

2.2.PIDCES        4 

2.3. P.A.T.     4 

2.4. Xarxa Joves. TET     1 

2.5. Mobilitat Inter. 
Jove 

      1 

2.6. Formació       2 

2.7. Joves amb impuls      1 

3.COMUNICACIÓ 
3.1. Off line     1 

3.2. On line       1 
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6.7. AVALUACIÓ 

 

En aquest apartat plantegem el sistema d’avaluació d’aquest Pla Jove 2018-2021 

de Premià de Dalt. Amb aquesta metodologia de treball volen avaluar el resultat de les 

polítiques de joventut desplegades a Premià de Dalt, en els diferents eixos plantejats.  

Volem saber si hem donat resposta a les necessitats que vam detectar durant la diagnosi 

i el disseny.  

Aquesta avaluació es farà a través d’indicadors de resultats quantitatius i 

qualitatius.  En cada programa del pla es detallen les eines, criteris i indicadors  que es 

faran servir per recollir aquestes dades. Amb el recull de les avaluacions de tots els 

programes podrem establir criteris per comprovar si hem donat resposta a les 

problemàtiques plantejades.  

El Pla Jove de Premià de Dalt 2018-2021 és un document  on es plasma la 

planificació estratègica en el desplegament de les polítiques de joventut al municipi, ha 

de poder-se revisar de forma dinàmica, i ens plantegen avaluar diferents elements: 

-Avaluació de les necessitats i problemàtiques percebudes pels joves. 

-Avaluació de les necessitats i problemàtiques percebudes pels tècnics i agents 

presents en el territori.  

-Avaluació de les necessitats i problemàtiques percebudes pels  polítics.  

-Avaluació de la implementació.  

-Avaluació de les actuacions.  

-Avaluació dels resultats.  

-Avaluació dels recursos.  

L’avaluació de cada programa està dissenyada i temporalitzada en cada fitxa de 

cada programa.  Depenent de cada programa,  en la gran majoria de projectes 

l’avaluació la liderarà la regidoria de joventut , amb la participació d’altres serveis, 

agents  i regidories implicades.  

Recau sobre la regidoria de joventut fer el seguiment d’aquestes avaluacions, 

recollir les fitxes i dades de cada programa i coordinar el procés d’avaluació amb altres 
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serveis, joves participants o regidories.  I fer les memòries anuals de valoració.  

Dins del Fòrum Impuls jove , està prevista la creació el darrer trimestre de 2018 

d’una Taula de seguiment del Pla, amb la que es faran dues trobada anuals, per fer el 

seguiment de les actuacions , valorar l’estat del Pla i reconduir o millora  el que s’està 

duent a terme.   

- Es proposa una avaluació  sobre el nivell d’implementació, i de la Metodologia 

plantejada  en el  Pla Jove,  a principis de 2020. 

AVALUACIÓ DEL PLA JOVE 18-21 

Programa Avaluació 
anual 

2020 Avaluació  
Final 

0.1.Diagnosi     

0.2. Anàlisi de la realitat juvenil    

0.3. Avaluació del Disseny    

0.4 .Avaluació de la 
implementació. 

   

0.5. Grup Fòrum impuls joves    

EIX PARTICIPACIÓ CULTURA I OCI 

1.   1.1.Aj. Jove AJOVINS    
1.2.Forum jove    
1.3 Espai jove    
1.4.Estiu Jove    
1.5. Activitats culturals     
1.6.Suport entitats    

EIX ACOMPANYAMENT EN LES TRANSICIONS 

   2.1. PIJ La Fletxa    
2.2.PIDCES    
2.3. P.A.T.    
2.4. Xarxa Joves. TET    
2.5. Mobilitat Inter. Jove    
2.6. Formació     
2.7. Joves amb impuls    

EIX COMUNCIACIÓ 

3.1. Off line    
3.2. On line    
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ÒRGANS DE SEGUIMENT DEL PLA JOVE 2018-2021 

En la següent taula , posem en relació els moments d’avaluació amb el tipus de òrgans 
amb els que volem fer el seguiment del Pla Jove.  

 

 SEGUIMENT DEL PLA JOVE 18-21 

Programa Avaluació 
anual 

2020 Avaluació  
Final 

Òrgans de 
seguiment 

0.1.Diagnosi     Taula Tècnica 
Taula Política. 

0.2. Anàlisi de la realitat 
juvenil 

   Taula Tècnica 

0.3. Avaluació del Disseny    Taula Tècnica  
Fòrum Joves 

0.4 .Avaluació de la 
implementació. 

   Taula Tècnica  
Fòrum Joves 
Taula Política 

0.5. Grup Fòrum jove    Taula Tècnica  
Fòrum Joves 
 

 

 

6.8. COMUNICACIÓ 

 

“Per als adolescents -nadius digitals- no existeix una separació entre les interaccions online 

i offline, sinó que són complementàries. La identitat digital que construeixen reprodueix 

l’estructura de gènere tradicional i els seus estereotips. El gènere és també -en els espais 

online- l’eix vertebrador d’aquestes autopresentacions, que són 

interpretades i, fins i tot, acceptades o rebutjades atenent a codis basats en el gènere”.11 

 

Un dels eixos a potenciar  en el Pla Jove 2018-2021 és el de la Comunicació. Aquesta 

necessitat s’ha recollit tant en la diagnosi com en la sessió del disseny del Pla amb els 

joves. Es van recollir  diverses propostes en aquest eix , com la de crear un canal de 

Youtube del servei de joventut12.  

Les TIC i les xarxes socials són elements essencials i  estratègics per a la comunicació 

amb els joves. Les eines de comunicació i consum de la població jove estan en canvi 

constant. Les xarxes socials, el mòbil i l’ordinador són els elements claus que utilitza la 

població jove per comunicar-se virtualment.  

                                                        
11 SobrePantalles.net 
12 Annex 2.Laboratori Participat Disseny del PJ18-21. 
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Els joves entre 16-24 anys són el usuaris més freqüents de  fotografies digitals, 

xarxes socials, pel·lícules, sèries, música i videojocs, i que comparteixen continguts creat 

per usuaris  (blocs, xarxes, penjar les seves fotos, etc.  El segon grup d’edat  que tenen 

entre 25-34 anys són els més fan servir Apps, llegeixen premsa digital i llegeixen en web, 

comparteixen arxius i fan formació online. 13 

Des del servei de joventut, cal facilitar l’accés a les tecnologies i a la xarxa als joves 

que no en tenen  (escletxa digital)  i acompanyar-los en el seu ús, per prevenir els 

possibles riscos  i mals usos.  

Des del CCM, es va realitzar durant el 2017 una diagnosi sobre les TIC als  Serveis de 

Joventut del Maresme14. 

Hem de destinar recursos i eines per comunicar-nos amb els joves a través dels 

elements que ells fan servir. Però tenint en compte el tractament de la informació que 

els volem fer arribar, tenint en compte la diversitat dels col·lectius juvenils i des  d’una 

perspectiva de gènere.   

Cal que des del servei de joventut es consolidi la dinamització de la comunicació en 

diferents xarxes d’ús habitual pels joves, perquè pugin crear continguts, i també  per 

donar a conèixer el serveis adreçats als joves i  per fer-los arribar la informació generada 

des del servei. Des d’aquestes xarxes podem arribar a un col·lectiu més gran de la 

població jove de Premià de Dalt, tenir mes seguidors del municipi , i mes feedbacks. 

 

  

                                                        
13 “Estudio de Usos y actitudes de consumo de conenidos digitales” del ONTSI. 2017 del Ministerio de 
Energia, Turismo i Agenda Digital. 
14 Es pot consultar la Diagnosi de les TIC als Serveis de Joventut del Maresme a l’Annex.  
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@lafletxapij       La fletxa PIJ -Instagram i Facebook. 

https://pijlafletxa.wordpress.com/     Telegram i  whatsapp:670750284 

http://www.premiadedalt.cat/per-temes/infancia-i-joventut 

 

 

 

Annex 

Annex 1. Presentació de la  Diagnosi 2017. 
Annex 2. Recull Informe sessió i  Laboratori Participat Disseny Pla Jove 18-21amb joves. 
Annex 3. Recull Anual del Registre de Consultes Informació Juvenil PIJ Fletxa 15-17 
Annex 4.Enquesta Salut Jove 4t ESO Valerià Pujol .  
Annex 5. Diagnosi Les TIC als Serveis de Joventut del Maresme.  
Annex 6. Infografia resum PIDCES. 
Annex 7.Funcions recursos humans i proposta millora. 
Annex 8: Plantilla acta reunions i valoració joves. 
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