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1. MISSIÓ I VISIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2007-20 10 

 

El Pla Jove  2007-2010 ha de prioritzar i estructurar les actuacions que   

s’adrecin als joves de Premià de Dalt. Després del procés d’avaluació i reflexió 

s’ha realitzat un diagnòstic per tal de optimitzar aquestes actuacions. La Missió 

és una guia per a les actuacions que es duran a terme dins del pla jove.  

 

Missió 

Millorar la cohesió social de la a població jove, fomentar la participació per tal 

de gaudir d’una major cohesió ciutadana, donant respostes efectives a les 

necessitats joves i oferint eines per fer front els projectes d’autonomia de vida, 

en igualtat d’oportunitats. Així com garantir als joves els seus drets com a 

ciutadans (formació, treball, circulació social, habitatge, informació...). Creant 

sinèrgies, entre els joves i l’ajuntament, amb canals d’actuació fluids i positius. 

Des d’una perspectiva del treball transversal  i la corresponsabilitat. 

 

Visió 

L’any 2010 volem ser motor del  treball  transversal amb tots/es els i les  agents 

,joves, regidories i administracions  implicades en la realització dels projectes 

del Pla Jove . Enfocat a la cohesió social i l’establiment de xarxes socials i 

complicitat en el treball amb joves.   

Crear una xarxa social i reforçar la cohesió social de tot el municipi. 

Des del  Pla Jove es vol oferir uns serveis de qualitat, arribant al 2010 millorant 

els equipaments, els recursos econòmics i humans destinats al treball amb i per 

a joves.   

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
2. SÍNTESI DEL DIAGNÒSTIC: 

 

El darrer any s’ha realitzat l’anàlisi de la realitat juvenil i l’avaluació del Pla Jove  

2002-2007, en aquest dos processos hi han participat joves del municipi, 

agents del territori, i polítics. Amb els resultats de l’avaluació del Pla Jove 

2002-2007 s’extreu que : 

 

- Entre el 2002-2007 s’ha dut a terme el 65% de les accions contemplades al 

PJ En el darrer pla s’incloïen activitats destinades també a infants. Al nou PJ 

les accions que hi apareixen són exclusivament per a joves .  

 

- Durant els darrers anys s’ha iniciat el treball transversal  amb 5 regidories, i 

s’han consolidat accions mancomunades com ara el llibret d’informació juvenil 

El Crit i el projecte de formació de corresponsals als IES. Cal seguir treballant 

des de tots els implicats per una implementació total del nou Pla Local de 

Joventut. 

 

- S’ha adequat l’espai del Punt d’informació juvenil La Fletxa , amb 4 PC’s 

d’autoconsulta i internet. Des del 2004 funciona dos dies a la setmana el PIJ 

descentralitzat a l’IES Valerià Pujol. L’Ajuntament ha dotat els dos espais de 

recursos i de personal per a desenvolupar diverses accions. S’ha consolidat el 

programa de joves corresponsals a l’IES i el programa d’activitats compartit a 

l’hora de tutories a tots els cursos, i el servei d’orientació acadèmica. Però 

manca un espai de referència on els i les joves del nucli antic es puguin 

adreçar. 

 

- L’acció Tardes joves  s’ha transformat en l’Espai Jove , un espai de trobada 

setmanal, obert a joves de 12 a 16 anys. S’ha aprofitat l’espai existent i les 

professionals de la Ludoteca La Xarranca  per a oferir una tarda oberta perquè 

els joves assistents construeixin les seves activitats de lleure.  

 

- Gaudim de una série d’equipaments que són utilitzats de forma natural pels 

joves, són equipaments esportius, culturals, i d’entitats. Aquest espais han 



 

 

 

 
servit per potenciar activitats destinades per a joves, i cal treballar per obrir més 

el ventall d’accés en aquest espais. 

 

- Cal generar espais i mecanismes per acostar els joves i els polítics . Trobar 

nous espais de escolta activa, i interlocució entre les dues parts.  

 

- Actualment hi ha diversos col·lectius no formals de joves, alguns es troben 

prop de l’entorn esportiu i de l’IES, que realitzen activitats, i tres entitats 

constituïdes per a joves. S’han de trobar mecanismes per acostar als joves 

membres d’entitats o  no, a espais de caràcter participatiu  de la població, com 

la Comissió de Festa Major i el Consell Municipal de Cultura..   

 

El Pla Jove  vol incidir en el desenvolupament de programes accions adreçades  

a tots els i les  joves de 12 a 35 anys, incidint especialment en algunes casos 

en les i els joves de 12 a 20 anys.  El nou pla vol respondre a les necessitats i 

propostes expressades per les persones  i entitats que han participat en 

l’anàlisi de la realitat juvenil i l’avaluació del Pla Jove  02-06. També respon a 

les necessitats del treball transversal  amb diversos departaments.  Aquestes 

accions volen apropar la realitat juvenil del municipi amb les polítiques que s’hi 

desenvolupen. Els principals eixos d’actuació que es treballaran són: 

l’emancipació  (ocupació, promoció de la salut, cultura, accés a la mobilitat i 

accés a l’habitatge) i participació  (interlocució i execució de polítiques de 

joventut, suport a l’associacionisme i el foment de la cultura de la participació).  

 

Xarxes i cohesió social: 

Un aspecte important per a la implementaciò del nou  Pla Jove  2007-2010  és 

treballar mitjançant la creació de xarxes de relació social , potenciant la 

creació de sinérgies  entre polítiques i joves. Es vol  arribar teixir, 

conjuntament joves, polítics, entitats, col·lectius, agents professionals,  un teixit 

social fort, fer un treball conjunt per a la cohesió social del municipi. Cal activar 

una imatge positiva dels joves i potenciar la participació ciutadana - juvenil  del 

municipi.  

 



 

 

 

 
 

Transversalitat: 

Des de l’Ajuntament de Premià de Dalt es desenvolupen accions  

transversals , que fa que es treballin des de diferents aspectes de la vida 

juvenil, i municipal des de diversos departament municipals, entitats, agents 

locals. Un aspecte a destacar d’aquest treball és la implementació del Pla 

Educatiu de Entorn , que és el resultat del treball transversal realitzat els 

darrers anys en el projecte “Millora de l’Èxit Escolar ” iniciat per la regidoria 

d’Educació.  Es l’únic espai de coordinació conjunta que es realitza al municipi 

amb tots els agents implicats. Caldrà  treballar conjuntament joves , polítics i 

tècnics per crear un espai de coordinació d’accions joves.  

  

Des de la regidoria de Cultura s’han dut a terme accions compartides, com la 

programació de tallers (circ, gralles, dansa del ventre, curs de cangurs, 

monitors de lleure... ) i activitats adreçades exclusivament per a joves, així com 

l’impuls del nou programa per potenciar l’accés dels joves al teatre .  

 

Conjuntament es duen a terme un seguit d’accions amb la regidoria de serveis 

socials, per tal d’acostar als joves amb necessitats especifiques als serveis 

normalitzats, i es fa un acompanyament en els processos d’aquest joves. Així 

com activitats per treballar hàbits saludables . S’iniciaran accions en medi 

obert, per treballar amb col·lectius no formals, a espais no formals de trobada 

naturals dels i de les joves.  

 

Interinstitucionalitat: 

Pel que fa a les polítiques d’ocupació, es treballa amb el Servei Municipal 

d’Ocupació i Promoció Econòmica (SMOPE), per tal d’acostar el servei als 

joves del municipi així com l’acompanyament en els processos de transició 

escola/treball . 

  

Pel que fa a les polítiques interinstitucionals  s’està treballant de manera 

coordinada i coherent amb diferents òrgans institucionals, comarcals i 

intermunicipals per tal de dur a terme els diferents projectes relacionats amb 

joventut. Així doncs, amb la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de  



 

 

 

 
 

Catalunya es treballa per exemple amb els Plans Locals de Joventut; amb el 

Consell Comarcal del Maresme donant suport als serveis municipals de 

joventut (s’ha creat una xarxa amb els informadors juvenils i els tècnics de 

joventut); amb la Oficina de Pla Jove de la Diputació de Barcelona es treballa a 

nivell d’assessorament i suport; Amb els municipis col·lindants es duent a terme 

accions relacionades amb els projectes dins dels IES, la formació de joves 

corresponsals, es realitzen projectes mancomunats com el llibret d’informació 

juvenil El Crit, o el treball per impulsar l’accés a les programacions de teatre.



 

 

 

 

 

3.PROGRAMES I ACCIONS 

2007 2008 2009 2010 Àmbits Programes Accions 
1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 

1.1.1. Elaboració de criteris entitats joves              

1.1.2.  Suport a entitats joves i col·lectius no formals                 

 
1.1.Espais acostar  
joves i polítics 1.1.3. Impuls iniciatives juvenils              

1.2.1. Joves voluntaris            
1.2.2.Nit de Reis                
1.2.3. Aplec Cisa                 
1.2.4.  Sant Jordi                  
1.2.5. Carnestoltes                 
1.2.6. Descongela’t               

 
 
 
 

1. Participació 
i Cohesió 
social 
 

 

 
1.2. Intercanvi i 
cohesió jove 

1.2.7. Festival  Divertit                 
2.1.1. Millora de l’Èxit                 
2.1.2. Pla Educatiu d’Entorn                 
2.1.3.  Programa de seguiment d’expulsats.                
2.1.4. Teatre en l’educació                 

2.1. Educació i estudis 

2.1.5. Pla acció tutorial IES                 
2.2.1.Programació accions amb SMOPE                 
2.2.2.Curs de formació joves Cangurs                
2.2.3. Curs de formació classes particulars.                
2.2.4. Cursos de formació món del lleure                                                
2.2.5. Borsa de treball del món del lleure              

2.2.  Treball 

2.2.6. . Borsa de Treball de cangurs              
2.3.1. Espai Jove                 
2.3.2. Espai jove casc antic              
2.3.3. Teatre +Jove                 
2.3.4  Programació accions amb Cultura                 P
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2.Autonomia i  
Emancipació 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Oci i temps lliure 

2.3 .5  Programació accions Esports.              
1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t  

2007 2008 2009 2010 



 

 

 

 

 
 

2007 2008 2009 2010 Programes Accions 
1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 

2.4.1. Consulta  salut jove               2.4. Salut 
2.4.2. Tallers Hàbits saludables              
2.5.1. PIJ LA Fletxa                  
2.5.2. P.I.D.C.E.S                  
2.5.3.  La Fletxa PIJ  IES Corresponsals/es                 

Àmbits 

 
2.5. Informació 
 
 2.5.4. El Crit. Llibret d’Informació Juvenil                 

3.1.1. Presentació del Nou Pla Local de joventut     

3.1.2. Comunicació projectes PLJ                 

3.1.Comunicació 

3.1.3. Debat jove                 
3.2.1. Difusió de l’estat del PLJ                  P
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3.Impuls a 
les polítiques 
locals de 
joventut 
 

3.2.Activar la 
voluntat política 
envers Pla Jove 3.2.2. Avaluació del Pla Jove 07/10 

 
    

1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t  

2007 2008 2009 2010 


