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Un dels reptes pendents que tenia l’actual equip de govern de Calella era disposar d’un servei i unes 

actuacions específiques encarades exclusivament al jovent del municipi. Avui, ja és una realitat. 

 

Amb la incorporació d’una tècnica de Joventut i l’elaboració del Pla Local de Joventut, destinat a millorar i 

afavorir la participació del jovent en els projectes de la ciutat, l’ajuntament i els i les joves disposen ja d’un 

marc d’actuació en el qual desenvolupar i donar resposta a les seves necessitats, els interessos i 

demandes. 

 

El Pla Local de Joventut esdevé un important punt de referència i alhora una eina perquè joventut i 

ajuntament col·laborin de manera conjunta en la consecució d’objectius comuns, que tenen com a prioritat 

el benestar dels joves, la millora de la seva qualitat de vida i el foment d’un sentiment participatiu i de 

vinculació i implicació amb la ciutat. I en el futur la satisfacció dels interessos vinculats amb l’habitatge, 

l’ocupació i la formació, elements imprescindibles per assolir una autèntica autonomia personal. 

 

Aquest és només el primer pas per aconseguir crear un Servei de Joventut eficient i àgil, que doni una 

resposta real als reptes dels joves i atengui les seves demandes i les seves necessitats, a fi d’ajudar-los en 

el seu projecte de vida i en el seu desenvolupament personal i professional. 

 

 

 

 

Josep Basart i Pinatel·li 

Alcalde de Calella 
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Tens a les teves mans el Pla Local de Joventut (PLJ) de Calella.  Aquest Pla és l’eina que ha de servir-nos 

de guia per a afrontar les polítiques de joventut els propers tres anys.  

 

El Pla, que té el suport de tots el partits polítics de l’ajuntament, ha estat elaborat partint d’un estudi de la 

realitat juvenil de Calella. Aquest estudi reflecteix les mancances que tenen els i les joves del nostre 

municipi però també tota la feina que es fa des de les diferents regidories per donar sortida a les 

necessitats i inquietuds d’aquest col·lectiu.  

 

Aquest document pretén ser el fonament que ha de permetre construir, tots junts, la casa on tots i totes 

les joves trobin l’aixopluc necessari per a poder emancipar-se i realitzar-se com a joves. 

 

Crec que amb el PLJ la nova estructura de la regidoria i el futur nou equipament per a joves –està previst 

posar a la seva disposició un local municipal amb la finalitat de convertir-lo en un lloc de referència pel 

jovent- podrem fer que el jovent de Calella se senti més ben atès per l’ajuntament. 

 

Finalment, voldria donar les gràcies a totes les persones que han fet possible que el PLJ de Calella sigui 

una realitat: als i les joves de Calella que van participar en els grups de discussió que es van organitzar 

durant la primera fase d’elaboració del Pla, al Consell Comarcal del Maresme i les seves tècniques, i als 

professionals de l’ajuntament que dia a dia treballen amb i per als joves, especialment des de la regidoria 

de Joventut.   

 

 

Òscar Ojer i Mollfulleda 

Regidor de Joventut
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INTRODUCCIÓ 

 

El municipi de Calella, a desembre de 2006 ja té 18.308 habitants, d’aquests un 20% són 

joves de 15 a 29 anys, si ens fixem en la franja dels 10 als 34 anys, veiem que aquesta 

proporció es dispara fins al 34%. Només aquestes dades, ja exigeixen que des de 

l’ajuntament treballem decididament per dotar-nos d’un marc estratègic en base al qual es 

puguin planificar i dissenyar les polítiques locals de joventut. 

 

Entenem que aquest marc estratègic, concretat en el Pla Local de Joventut (PLJ), ha de 

permetre, mica en mica, aglutinar les diferents actuacions adreçades a joves que es 

desenvolupen al municipi. No parlem però, d’un recull d’activitats i projectes per joves que 

realitza l’ajuntament i/o les entitats al municipi. El PLJ és el projecte, el compromís, assumit 

des de l’ajuntament (prioritats, objectius, voluntat de canvi, etc.) per millorar la situació de 

partida dels i les joves del municipi durant la seva vigència. El PLJ ens ha de servir per 

encarar la revisió de la feina que estem fent i possibilitar la connexió i el treball conjunt entre 

els professionals que actualment treballen amb i per als joves a Calella. 

 

Així doncs, el PLJ, és l’Eina de treball que vertebra i dóna unitat a les diferents actuacions 

que es desenvolupen per i amb els joves, alhora que garanteix que aquestes responguin a 

les necessitats reals dels i les joves de Calella. 

 

El document que teniu a les mans s’ha realitzat en el marc d’un conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament de Calella i el Consell Comarcal del Maresme i es planteja com una 

proposta tècnica, en què s’ha fet un esforç important de diagnòstic i d’ordenar les prioritats 

de treball de l’ajuntament en matèria de joventut. Tot i que com es veurà més endavant, el 

Pla no s’ha desenvolupat mitjançant la participació directa dels joves, sí que se’ls ha tingut 

en compte en la realització de l’Anàlisi de la Realitat Juvenil, és per això que de moment 

parlem de proposta tècnica, i ens fixem com a prioritat de cara a 2007, l’impuls d’un procés 

de participació amb els i les joves de Calella. 

 

Som conscients que hi ha molta feina a fer, però també sabem que no partim de zero. 

L’Ajuntament i el teixit associatiu de Calella compten amb professionals que ja tenen un 

bagatge en l’àmbit de les polítiques de joventut al municipi. Tanmateix, el Servei de 

Joventut, fins ara ha estat pràcticament inexistent. És per això que encarem aquest Pla amb 

dos objectius fonamentals, crear el Servei de Joventut i posicionar-lo com a interlocutor de 

referència en l’àmbit de les polítiques locals de joventut, davant dels joves i dels diferents 

agents implicats al territori; i fomentar la participació dels joves i la seva implicació en la 

revisió i disseny del PLJ. 
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En el decurs del treball que hem anat realitzant durant aquest any 2006, l’ajuntament de 

Calella ha apostat per l’increment dels recursos disponibles a joventut i des del mes de 

desembre, la regidoria de joventut compta amb personal tècnic capaç d’impulsar i 

desenvolupar el pla local de joventut. 

 

Entenem que cal anar avançant de forma decidida, però també cal fer-ho des d’una base 

sòlida que garanteixi la consolidació de la feina feta, i és només des del treball que l’anirem 

assolint. És per això, que es planteja un horitzó temporal del Pla a mig termini, a tres anys 

vista (2007 – 2009). En aquest període cal construir, crear aquesta base, apropar-se als 

joves i als agents del territori, integrar-se en les dinàmiques establertes, a partir d’aquí 

podrem plantejar un nou PLJ més ampli de mires i més al servei dels joves.  
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VALORS DEL PLA 

 

Atenent al què acabem de dir, i per posar més en situació com ens plantegem encarar la 

feina que tenim al davant, hem cregut oportú explicitar el nostre posicionament en vers els 

valors que el Pla Local de Joventut ha de fomentar i impulsar entre els joves, des de 

qualsevol dels seus àmbits. 

 

• L’Arrelament – Sentiment de pertinença. Davant d’una realitat cada cop més complexa, 

les administracions hem d’afrontar noves problemàtiques també complexes i entomar 

nous reptes en la gestió del territori. En la configuració de les respostes a aquestes 

problemàtiques, en l’abordatge de nous models de gestió, cada cop més, esdevé 

imprescindible la implicació dels ciutadans i ciutadanes. Entenem que aquesta implicació 

és complicada d’assolir si no existeix un sentiment clar de pertinença i d’arrelament al 

municipi. “Em sento implicat llavors participo”. 

 

• Voluntat de canvi. Ens plantegem el foment de l’esperit crític, de valors com el consum 

responsable i ètic, la justícia i la sostenibilitat com a motor per generar noves dinàmiques 

socials, més facilitadores de la cohesió social i la convivència al nostre poble. 

 

• Diversitat: treballem des del reconeixement i el respecte de la diversitat i pluralitat de 

perfils (ideològics, socioeconòmics, culturals i geogràfics). Entenem que aquesta 

diversitat requereix de respostes i plantejaments diferenciats en determinades ocasions.   

 

• Civisme. Com a model de relació amb la societat. 

 



    
Pla Local de Joventut 2007 - 2009 

 8 

 

DIAGNÒSTIC 

 

Com ja hem apuntat, el Pla Local de Joventut ha de ser l’instrument en què es concreti la 

voluntat de l’Ajuntament per incidir en la transformació de la realitat dels joves de Calella. 

Per tant, com a primer pas, cal conèixer quina és aquesta realitat i en base a ella dissenyar 

les polítiques de joventut del nostre municipi. 

 

Partint d’aquesta premissa és que s’elabora el present diagnòstic, que si bé, no és tot 

l’exhaustiu que haguéssim volgut, creiem que recull de manera força encertada la situació 

actual i el punt de partida de les polítiques de joventut impulsades des de l’Ajuntament de 

Calella. 

 

El diagnòstic s’ha elaborat a partir d’una anàlisi externa, concretada principalment en el 

document d’Anàlisi de la realitat Juvenil de Calella i d’una anàlisi interna, basada en l’anàlisi 

de diferents documents i estudis elaborats per l’ajuntament i en la realització d’entrevistes a 

diferents tècnics i tècniques de l’ajuntament que treballen amb i/o per als joves.  

 

Anàlisi Externa: l’Anàlisi de la Realitat Juvenil1 

 

L’estudi s’ha realitzat durant l’any 2005 de forma mancomunada. El Consell Comarcal del 

Maresme, mitjançant un conveni de col·laboració amb nou municipis de la comarca, entre els 

que es troba Calella, ha contractat una tècnica de recerca per a l’execució del projecte. 

 

L’objectiu principal de l’ARJ ha estat conèixer les característiques, necessitats i demandes de 

la població jove per tal de dissenyar adequadament el Pla Local de Joventut. 

 

Per la recollida d’informació, a nivell qualitatiu, s’han realitzat, entre tots els municipis, un 

total de 26 grups de discussió de caràcter focal: 

. 18 grups de discussió amb joves: 96 joves 

. 8 grups de discussió amb professionals: 62 professionals 

 

A més, s’ha treballat en base a estadístiques del Cens de Població i del Padró municipal de 

diversos anys elaborades per l’Institut d’Estadística de Catalunya.  

                                                
1 Annex 1: Informe de l’Anàlisi de la realitat Juvenil de Calella 2005. 
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Les premisses bàsiques, sota les que s’ha plantejat l’estudi són: 

 

Integralitat: La joventut és una etapa de la vida de configuració d’un horitzó de futur.  

 

El projecte vital del i la jove està composat per múltiples esferes:  

. l’esfera professional (estudis i treball),  

. l’esfera afectiva (projecte familiar, amistats),  

. l’esfera de la identitat personal,  

. l’esfera de l’oci i la cultura (capital cultural, consum),  

. l’esfera dels hàbits de salut,  

. l’esfera comunitària (participació, associacionisme, relacions de veïnatge), 

  

Co-responsabilitat: La política de joventut i els seus responsables haurien de vetllar, 

impulsar i co-responsabilitzar els agents del territori en l’objectiu d’aconseguir per als i les 

joves unes condicions i oportunitats igualitàries en la configuració del seu futur personal en 

totes i cadascuna d’aquestes esferes (perspectiva integral del PLJ). 

 

Mancomunitat: L’ARJ vol posar l’accent en aquells aspectes compartits per la major part de 

les poblacions del Maresme: 

. gran part de les característiques, necessitats i problemàtiques dels joves són comunes a 

molts dels municipis de la comarca  

. gran part de les dificultats internes dels ajuntaments són comunes a molts dels municipis 

de la comarca 

I, per tant, convé compartir solucions i recursos de manera mancomunada, dialogant i 

pactant entre municipis. 

 

Transformació: Aquesta Anàlisi de la Realitat Juvenil basada en les aportacions de joves i de 

professionals, ha de permetre distingir entre dues òptiques complementàries i necessàries 

per al disseny del Pla Local de Joventut:  

- Les demandes explícites d’alguns joves 

- Les necessitats implícites de tots els joves 

 

Per això, l’ARJ parteix de la certesa que no tots els joves tenen un discurs elaborat, ni uns 

canals d’accés i de comunicació, ni tan sols una llista de demandes concretes, i que per tant, 

cal “escoltar” als joves d’una altra manera, cal observar, analitzar i interpretar des d’un 

coneixement, des d’unes hipòtesis de treball, i des d’una voluntat més transformadora que 

merament executora. 
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Diversitat: La població juvenil destinatària del Pla Local de Joventut és un compendi de 

realitats força diferents. Per tant les actuacions i programes del Pla han de fer explícit a 

quina realitat s’adrecen. 

 

Els factors i condicionants més importants que diferencien els joves són: 

. l’edat: trobem dos grups principals, els de 12-18 anys i els de 18-30. 

. els factors socioeconòmics: en què trobem grups socials segmentats, amb comportaments i 

oportunitats diferents 

. el gènere: els homes i les dones 

. els orígens culturals (procedència o proximitat a altres cultures)  

. l’espai de referència (centre-perifèria municipi, regió metropolitana) 

 

Sensibilitat amb els més vulnerables: Entre la joventut, existeixen una sèrie de perfils socials 

amb un altíssim nivell de vulnerabilitat, és a dir que tenen un risc elevat de marginació 

social. Els i les joves que estan en aquesta situació són grups minoritaris però amb un nivell 

alt de demanda als serveis públics d’assistència social: 

. els i les joves immigrants sense papers 

. els i les joves amb conductes de risc reincidents 

. els i les joves amb malalties mentals greus 

. els i les joves sense estudis ni capacitació professional 

 

Problemàtiques i necessitats detectades 

Hem agrupat en diferents eixos temàtics les problemàtiques i necessitats detectades en tot 

el procés, a través dels quals, creiem, serà més àgil la seva interpretació i anàlisi: 

Convivència 

Mobilitat 

Socialització i valors 

Temps lliure  

Participació ciutadana  

Salut 

Estudis   

Treball 

Habitatge  

 

Per tal de facilitar al màxim la contextualització i la comprensió dels diferents eixos, 

acompanyem cadascun d’ells amb taules i gràfics elaborats a partir les dades estadístiques 

analitzades. 
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CONVIVÈNCIA 

 

a Metropolització del territori 

Al voltant de Barcelona s’ha configurat una enorme àrea urbana (de la que el Maresme en 

forma part) estretament interdependent en termes funcionals, és a dir un espai caracteritzat 

per: 

. territori segmentat en zones especialitzades (residència, serveis, indústria, oci...),  

. un nivell elevat de mobilitat quotidiana, 

. una dispersió de la població del centre a les perifèries (primera i segona corona) 

. amb el temps s’intensifica i s’estén (la regió es fa gran) 

. apareixen noves demandes i necessitats socials, culturals i de serveis 

 

Evolució de la població del municipi i la comarca.    

 Maresme   Calella     

Any Habitants  Increment a(1) Habitants  Increment a(1)   

1981 253.527   10.586     

1986 269.502 1,26 11.320 1,39   

1991 293.103 1,75 11.324 0,01   

1996 318.891 1,76 11.687 0,64   

2001 356.545 2,36 13.694 3,43   

2004 386.573 2,81 16.008 5,63   

Font: Padró municipal d'habitants. Cens 1991 i 2001. Estadística de Població 1996. Idescat. 
(1)  Increment anual brut         

 

Piràmide de població de Calella 2004 

 

  
 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Font: Padró continu de població.   
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Evolució dels joves i de la proporció dels joves respecte el total de població.   

    1996   2001   2004   

    joves % joves joves % joves joves %joves 

Calella   2.653 22,70 2.899 21,17 3.343 20,88 

Maresme   78.076 24,48 79.251 22,23 81.441 21,07 

Catalunya   1.454.489 23,88 1.380.599 21,77 1.424.462 20,91 

Font: Estadística de Població 1996. Cens 2001. Padró municipal d'habitants. Idescat.     

 

 

Evolució de la població jove del municipi. 1981 –2004.    

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Font: Estadística de Població 1996. Cens 1991 i 2001. Padró municipal d'habitants. Idescat. 

 

Població jove de 10 a 34 anys per grups d'edat. 2004. 

Calella   homes  dones total %  

 10-14   356 302 658 11,96 

 15-19   407 389 796 14,46 

 20-24   574 538 1.112 20,21 

 25-29   761 674 1.435 26,08 

 30-34   773 729 1.502 27,29 

total   2.871 2.632 5.503  

Font: Padró continu de població.       

 

b Contraposició entre “poble-actiu” vs “poble-dormitori” 

A nivell de joves, s’hi observa un distanciament entre grups o perfils socials, que obeeix més 

a qüestions d’identitat, a com s’ha anat configurant el poble, a l’individualisme imperant i a 

la manca del sentit de comunitat, que no pas a conflictes explícits ni baralles. 

 

c Necessitat d’espais de trobada i convivència entre joves 

Són pocs (institut, festa major) els espais possibles de construcció d’una interrelació entre 

joves de perfils socials diferents. 
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d Joves immigrants amb dificultats d’integració 

Alguns professionals han alertat sobre la necessitat d’integrar els grups de joves immigrants, 

(en especial els joves immigrants sense escolarització) per tal d’evitar conflictes entre grups,  

actituds agressives, etc. 

 

 

Població jove de 15 a 29 anys segons lloc de naixement. 2004. 

  nascuts a Catalunya 

nascuts resta de 

l'Estat nascuts a l'estranger 

  joves % joves % joves % 

Calella 2.164 64,73 207 6,19 972 29,08 

Maresme 67.114 82,41 3.234 3,97 11.093 13,62 

Catalunya 1.129.683 79,31 64.625 4,54 230.154 16,16 

Font: Padró continu de població. Idescat.         

              

  

Migracions internes            

Taula 1.7.  

Migracions internes dels joves i del conjunt de la població. Municipi. 

2001-2003 

    2001     2003     

  arriben marxen saldo arriben marxen saldo   

15-19 26 27 -1 45 37 8   

20-24 66 63 3 103 88 15   

25-29 118 93 25 199 166 33   

15-29 210 183 27 347 291 56   

total població 695 547 148 1.239 959 280   

Font: Moviments migratoris. Idescat           
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Gràfic 1.10. 

 

Evolució de les migracions 

internes dels joves del municipi 

             Gràfic  1.11. 

 

Evolució de les migracions internes  

del conjunt de població del 

municipi. 

 

      

  

  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Font: Moviments migratoris. Idescat  Font: Moviments migratoris. Idescat   

 

Migracions externes           

Dades generals sobre població estrangera. 2004  

    PNE JNE 

JNE (-

rUE) %PNE/total P %JNE/J 

%JNE/P

NE 

Calella   2.945 902 815 18,40 26,98 30,63 

Maresme   33.006 10.115 9.257 8,54 12,42 30,65 

Catalunya   642.846 213.582 195.224 9,44 14,99 33,22 

Font:Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró municipal 

habitants.Idescat        

PNE 

Població nacionalitat 

estrangera           

JNE Població jove de 15 a 29 anys nacionalitat estrangera       

JNE (-rUE) Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera excepte els de la resta de la UE   

%PNE/total P 

Proporció de població de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el conjunt de la 

població.   

%JNE/J Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total dels joves.   

%JNE/PNE 

Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total de població de 

nacionalitat estrangera 
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Evolució de la població i dels joves de nacionalitat estrangera. 1996, 2001 i 2004 

  PNE JNE JNE (-rUE) 

%PNE/total 

P %JNE/J %JNE/PNE   

2004 2.945 902 815 18,40 26,98 30,63   

2001 1.595 462 402 11,65 15,94 28,97   

1996 587 139 112 5,02 5,24 23,68   

Font:Elaboració pròpia a partir de dades Estadíst. població 1996,Cens 2001, Padró continuo població.Idescat   

 

Població de nacionalitat estrangera per edats i continent d'origen.  2004 

 

  
 

            

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Font: Padró municipal habitants.Idescat.         

 

Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera per continent d'origen i sexe. 2004 

 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Font: Padró municipal habitants .Idescat           
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2 SOCIALITZACIÓ I VALORS 

 

a Dispersió en l’entorn educatiu dels adolescents i joves 

En l’entorn educatiu i socialitzador dels nens/es, adolescents i joves, disminueix la influència 

de les figures de referència de major proximitat (pares, germans, tutors, veïns, monitors, 

educadors) i prenen rellevància altres agents socialitzadors (televisió, internet, etc.) més 

distants i allunyats de les inquietuds i necessitats reals del dia a dia de l’adolescent i del 

jove. 

Les causes: 

Una multiplicitat de factors causants: la globalització del mercat de consum, la penetració 

domèstica de les noves tecnologies, les noves relacions familiars, la descohesió social i 

comunitària, l’auge de la privacitat i l’individualisme enfront la convivència i la proximitat 

veïnal, etc. 

 

Els efectes: 

L’absència de referents positius i propers afecta al jove en diversos aspectes cabdals en el 

seu procés de maduració: 

. els hàbits quotidians (seguiment d’hàbits saludables, horaris, consum) 

. l’acompanyament en la trajectòria personal (tries i decisions) 

. la comunicació familiar (convivència i “encontre” personal) 

. l’autoestima i les necessitats socio-afectives 

. la detecció de problemàtiques o angoixes incipients, etc. 

 

b El triomf de la societat de consum  

Els valors fomentats per l’economia de consum, basats en un ideal hedonista, individualista, 

d’èxit personal a curt termini, triomfen per damunt d’altres models com la preservació del 

planeta, la distribució equitativa de la riquesa, el foment de la convivència i l’entesa o altres 

valors de caire social. Els joves no estan exempts d’aquestes influències, al contrari, en el 

seu procés de creació d’una identitat, el jove presenta una receptivitat molt àmplia davant el 

món de la publicitat i del consum (mercantilització de l’oci fonamentada en el consum com a 

font de la identitat individual). 

 

3 TEMPS LLIURE 

 

a Limitacions per a una autogestió juvenil del temps lliure: Per la manca d’una 

oferta de lleure pròxima i que connecti amb els interessos dels joves i accepti la 

participació dels joves. 
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b Presència de grups de joves al carrer (que, alguns cops, comporta conflictes entre 

veïns) 

 

c La mobilitat associada a l’oci, amb un elevat grau de risc d’accidents (consum 

d’alcohol + conducció vehicle) 

 

d El predomini del lleure de consum per sobre del lleure autogestionat: Fet que 

reforça l’associació diversió=consum i valors com l’individualisme, l’evasió, 

l’hedonisme, i manquen espais on es desenvolupin la convivència, l’esperit crític, 

l’autonomia, l’acció col·lectiva. 

 

e Lleure autogestionat és minoritari: Propostes de lleure de caire cultural, 

associatiu, participatiu, etc. són viscudes per sectors reduïts de la població jove, i no 

són compartides per la majoria dels joves. 

 

D’altra banda, si ens centrem en l’àmbit esportiu, d’acord amb les conclusions de l’Enquesta 

d’hàbits Esportius de Calella realitzada per la Diputació de Barcelona al setembre de 2006, 

veiem que el col·lectiu de joves en general és força actiu i ocupa una part del temps de lleure 

en la pràctica esportiva. Algunes d’aquestes conclusions, entre d’altres, assenyalen que: 

• L’edat major de realització d’activitats físico-esportives se situa a la franja dels 16 als 24 

anys amb un 94,1% dels joves que responen afirmativament a la pregunta: vostè fa 

esport? Destacant que a partir dels 24 anys la pràctica disminueix uniformement. 

• Segons l’activitat, és significatiu que el 100% dels estudiants han realitzat alguna 

activitat físico-esportiva en els últims 12 mesos. 

• El 71% dels enquestats no és soci, ni abonat, ni federat 

 

4 PARTICIPACIÓ 

 

a Poca participació i baix sentiment de pertinença al poble: Més enllà de la 

voluntat personal, la no participació dels joves en els projectes del poble i en les 

associacions s’explica per diversos factors que afecten la seva socialització i la seva 

identitat: 

- socialització: viure i conèixer la participació des de la infància  

- sentiment de pertinença a un poble: inexistent als “barris-dormitori” 

- individualisme: l’esfera individual, més rellevant que la col·lectiva 

- manca convivència: no es comparteixen els problemes ni la recerca de solucions 
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b Els joves participatius són molt actius: Pel què fa als col·lectius de joves que 

participen, s’assenyalen un seguit de característiques i de reptes a superar: 

- són poca gent però molt activa (mateixos joves en els diferents espais de 

participació) 

- joves inquiets i interessats en el desenvolupament del seu poble (opinió política 

manifestada obertament) 

- diversitat en el grau de participació (organitzadors, col·laboradors, espectadors) 

- no gaire pluralitat de perfils socioculturals entre els que participen més activament 

 

c Obstacles a superar en les relacions ajuntament – joves: Les relacions entre 

l’ajuntament i els joves han de superar una sèrie d’obstacles i problemàtiques: 

 

- les actuacions de l’ajuntament no arriben o no són acollides de la mateixa manera 

per tots els perfils de joves que resideixen al municipi 

- el ritme i la lògica interna de l’ajuntament xoca, en alguns moments, amb la 

dinàmica dels grups de joves 

- superar les desconfiances mútues que impedeixen, molt sovint, el diàleg i la co-

responsabilitat 

- dins l’ajuntament, falten recursos per a la dinamització de la participació juvenil. 

 

En quant a entitats pròpiament juvenils, a Calella, només tenim l’Agrupament Escolta. 

Tanmateix hi ha un seguit d’entitats i col·lectius que encara que no són pròpiament juvenils, 

aglutinen força joves: l’associació de bàsquet, els geganters, els maulets, els Mousa Molo 

(entitat d’immigrants), el grup de capoeira, la Creu Roja Joventut. i els del PSANT (partit 

socialista d’alliberament nacional). 

 Amb aquestes entitats i col·lectius, des de la regidoria de joventut, s’organitzen 

conjuntament les diferents activitats joves de les dues festes majors, el concert dels 

Geganters i el de “fes-te la festa”. 

 

5 SALUT 

 

a Manca de recursos de prevenció 

Caldrien més actuacions i més recursos en l’adquisició d’hàbits saludables (alimentació sana i 

equilibrada, fer esport i altres activitats de lleure saludables), i més energia i coneixements 

per a detectar precoçment els problemes de salut quan encara estan en fase incipient. 
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b L’oci amb risc 

Algunes de les conductes de risc (que poden portar a seriosos problemes de salut) estan 

lligades, en l’imaginari de molts adolescents i joves, al fer-se gran, al passar-s’ho bé, al 

sentir-se integrat en un grup, i sobretot a un tipus d’oci molt arrelat al consum, etc. Les 

problemàtiques més serioses són: el consum d’algunes drogues, els embarassos no desitjats, 

les malalties de transmissió sexual, els accidents de cotxe. 

 

c Salut mental i exclusió social 

Els trastorns en l’alimentació, les depressions, i en general les malalties mentals són un 

factor d’exclusió d’estudis, treball i vida social, que deixa el jove en situació d’aïllament i 

desconnexió. 

 

Aquestes dades vénen també corroborades per algunes de les conclusions de l’enquesta 

sobre el consum de tabac, alcohol, i altres drogues en estudiants de secundària de l’Alt 

Maresme, que s’ha realitzat l’any 2004, en el marc del Pla Intermunicipal de 

Drogodependències de l’Alt Maresme: 

 

La proporció d’alumnes de 14 anys (els més joves de l’estudi) que donen molt valor a les 

intervencions és inferior a l’observat en anys anteriors2. Caldria revisar l’adequació (i també 

la intensitat) de les intervencions en el grup d’edat més jove i possibles efectes de “desgast” 

o cansament de les intervencions a 3r d’ESO. 

 

Tot i que el consum de tabac ha disminuït respecte l’estudi anterior, l’edat mitjana d’inici al 

seu consum, continua sent molt jove (13,2 anys) i es recomana continuar amb intervencions 

específiques als cursos de 1r i 2n d’ESO. 

 

El consum d’alcohol ha disminuït també de forma important respecte l’estudi de 2002, però 

continua sent la substància més consumida. Es destaca que ha disminuït lleugerament la 

proporció d’alumnes que condueix després de consumir alcohol. En aquest punt es recomana 

continuar amb les activitats preventives directament amb els joves i a més, incorporar al 

sector de l’oci nocturn per intensificar accions encaminades a evitar l’associació alcohol i 

conducció. 

 

                                                
2 Aquesta enquesta es realitza amb caràcter bianual entre joves dels municipis integrants del 

Pla Intermunicipal de Drogodependències, abarcant la franja d’edat dels 14 als 18 anys. El 

2004 és el tercer cop que es realitza l’estudi.  
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Pel que fa al consum de cànnabis, i si ho comparem amb la resta de Catalunya, els alumnes 

de l’Alt Maresme presenten un patró de consum més alt, tot i que es detecta un descens en 

aquesta tendència. Aquest descens ve donat a expenses dels nois, ja que en les noies es 

detecta un lleuger increment. Seria recomanable incorporar el cànnabis a les intervencions 

per la prevenció del consum del tabac. 

 

Cal estar atents al consum de cocaïna i plantejar-se a nivell local accions de vigilància. Pel 

que fa a la resta de drogues se situen en llindars inferiors que els de la resta de Catalunya. 

 

6 ESTUDIS 

 

a Tendència a la polarització dels nivell educatius de la població jove: Tot i les 

millores del sistema educatiu i del nivell de formació de la població, la situació 

socioeconòmica de la família d’origen encara és un condicionant del nivell d’estudis 

que poden assolir els joves. Cada vegada hi ha més distància entre un gruix de joves 

que allarguen els estudis superiors i un sector de joves que no assoleixen nivells de 

formació intermitjos. 

 

Nivell d'instrucció dels joves. 2001         

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15-19 5 26 228 360 24 13 108 0 0 

20-24 14 32 107 279 96 95 209 106 40 

25-29 18 36 138 314 100 145 157 139 109 

15-29 37 94 473 953 220 253 474 245 149 

% 1,28 3,24 16,32 32,88 7,59 8,73 16,36 8,45 5,14 

Font: Cens 2001. Idescat.              

1 No sap llegir o escriure 4 ESO,EGB o Batx. Elemental 7 Batxillerat superior   

2 Sense estudis 5 FP grau mitjà 8 Diplomatura   

3 Primer grau   6 FP grau superior 9 Llicenciatura i doctorat   
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Nivell d'instrucció dels joves de 25 a 29 anys. 2001. 

    E.obligatoris o inferior   E. postobli. no universitaris 

  E. 

universitaris   

    j  % j  % j  % 

Calella   506 43,77 402 34,78 248 21,45 

Maresme   42.129 53,24 25.694 32,47 11.313 14,30 

Catalunya   214.484 38,61 195.433 35,18 145.534 26,20 

Font: Cens 2001. Idescat.           

Equivalència 2001             

Estudis obligatoris o inferior 

"no sap llegir o escriure", "sense estudis", "primer grau", "EGB,ESO o Batxillerat 

elemental" 

Estudis postobli. no universitaris "FPgrau mitjà" FPgrau superior" "Batxillerat superior"   

Estudis universitaris "Diplomatura" "Llicenciatura i doctorat"     

 

Nivell d'instrucció dels joves de 25 a 29 anys i de la resta de població major de 29 anys. 2001. 

           

    

E.obligatoris o 

inferior 

E. postobli. no 

universitaris 

E. universitaris 

 

    j  % j  % j  % 

joves de 25 a 

29   506 43,77 402 34,78 248 21,45 

de 30 a 65 i 

més   6.193 71,03 1647 18,89 879 10,08 

Font: Cens 2001. Idescat.           

 

Nivell d'instrucció dels joves de 25 a 29 anys per sexe. 2001 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Font: Cens 2001. Idescat.         
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Nivell d'instrucció dels joves de 25 a 29 anys. 1996-2001 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Font: Cens 2001. Idescat.           

 

b Insuficient resposta al fracàs/abandó escolar: El col·lectiu de joves que 

abandonen els estudis obligatoris troba greus dificultats en la seva inserció socio-

laboral per la manca de capacitació laboral i per l’efecte de les problemàtiques 

“acumulades” que els afecten (salut mental, dificultats econòmiques, mancances 

socio-afectives, comportament provocatiu, etc.). Els recursos destinats a aquest 

col·lectiu (escoles taller, programes de garantia social, etc.) resulten insuficients per 

atendre el volum i complexitat d’aquesta problemàtica. 

 

Taula 2.7. Avaluació dels alumnes de segon cicle d'ESO dels IES del municipi. Sector públic.  

                  

Sector públic Avaluats Graduats en ESO Certificats ens sec Romanen cicle 

Curs (1)   T T % T % T % 

1999-2000   102 58 56,86 31 30,39 13 12,75 

2000-2001   90 50 55,56 12 13,33 28 31,11 

2001-2002   87 37 42,53 34 39,08 16 18,39 

2002-2003   74 44 59,46 17 22,97 13 17,57 

2003-2004   91 64 70,33 21 23,08 6 6,59 

Font: Departament d'Educació.             
(1) els cursos sempre fan referència al curs anterior           
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Taula 2.8. Avaluació dels alumnes de segon cicle d'ESO dels IES del municipi. Sector privat. 

                  

Sector privat   Avaluats Graduats en ESO Certificats ens sec Romanen cicle 

Curs (1)    T % T % T % 

1999-2000   162 124 76,54 23 14,20 15 9,26 

2000-2001   151 126 55,56 10 13,33 15 31,11 

2001-2002   138 104 75,36 17 12,32 17 12,32 

2002-2003   162 123 75,93 18 11,11 21 12,96 

2003-2004   161 116 72,05 36 22,36 9 5,59 

Font: Departament d'Educació.                 
(1) els cursos sempre fan referència al curs anterior         

 

7 TREBALL 

 

a Tendències econòmiques comarcals:  

- pèrdua de competitivitat de la indústria (valor afegit baix i costos laborals baixos) per la 

liberalització dels mercats i la deslocalització industrial. 

- davallada important de la indústria manufacturera tèxtil i de gèneres de punt. 

- sectors més dinàmics: la construcció i les activitats immobiliàries, l’hostaleria i els 

serveis empresarials (terciarització de l’economia catalana) 

- diversificació del sector serveis. 

- comportament estacional de l’activitat econòmica, i del mercat laboral, molt lligada al 

turisme. 

- elevat nombre d’empreses familiars que no generen ocupació (turisme) 

- predomini de les microempreses: al voltant del 75% de les empreses registrades tenen 

entre 1 i 5 treballadors. 

 

Situació laboral dels joves de 15 a 34 anys. 2001   

    ACTIUS     NO ACTIUS   

    desocupats         

  ocupats desoc.1a ocp. desocp.ocp.anterior estudia feines llar altr.situacions 

15-19 147 37 53 484 9 34 

20-24 493 34 126 245 30 50 

25-29 781 19 182 65 54 55 

30-34 780 10 172 19 92 59 

15-29 1.421 90 361 794 93 139 

Font: Cens 2001. Idescat.             
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Taxa d'ocupació dels joves de 16 a 29 anys. 

  1996 2001     

Calella   44,98 51,43     

Maresme   41,93 58,68     

Catalunya   71,52 60,44     

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996 i del Cens 2001.  

 

Joves de 16 a 29 anys ocupats per branques d'activitat. 2001 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Font: Cens 2001. Idescat.     

 

b La precarietat laboral afecta més als joves 

- enorme dificultat de certs col·lectius per inserir-se al mercat de treball 

- major desocupació en determinats grups socials, però existeix en tots 

- taxa d’atur juvenil 16-24 anys Estat espanyol: 40% (dècada dels 90) 

- la meitat dels joves aturats ho han estat de llarga durada (més d’un any) 

- els joves són el sector social més sensible al comportament global de l’ocupació i als 

cicles que marca l’economia (més beneficiats quan hi ha alça i més perjudicats quan hi 

ha recessió) 

- els joves estan situats a la perifèria del mercat productiu 

- tenen qualificació contractual més baixa 

- estan menys protegits pels convenis col·lectius, legislació laboral i sindicats 
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Situació professional dels  joves  de 16 a  Situació professional dels joves  

a 29 anys ocupats segons sexe. 2001 i majors de 29 anys. 2001.  

 

 
 

 

 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Font: Cens 2001. Idescat.    Font: Cens 2001. Idescat.    

 

Professió dels joves de 16 a 29 anys ocupats segons sexe. Municipi. 2001 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Font: Cens 2001. Idescat.     
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Professió dels joves i dels majors de 29 anys ocupats. 2001 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Font: Cens 2001. Idescat.     

      

Nivell de qualificació baix: Nombre de treballadors no qualificats     

    

Nombre de treballadors de serveis de restauració, personals protecció i venedors 

de comerços 

Nivell de qualificació mig: Nombre de tècnics i professionals de suport     

    Nombre de empleats administratius     

    Nombre de treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres 

    

Nombre d’artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la

construcció i la mineria 

    Nombre d’operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors   

Nivell ocupació alt: Nombre de directius de les empreses i de les administracions públiques 

    Nombre de tècnics i professionals científics i intel·lectuals   

 

c La inserció laboral: una carrera d’obstacles 

- augment de la competència per accedir als llocs que el mercat ofereix per la 

incorporació al treball de les generacions més nombroses (anys 70) i pel creixement 

de la taxa d’activitat femenina,  

- fet que genera excedents de mà d’obra 

- poques possibilitats d’exercir una experiència professional consistent (breus 

incursions) 

- el període de transició és més llarg i complex 

- davant de l’excedent de mà d’obra, les empreses seleccionen als més formats 

- els joves més afectats: els que han patit fracàs escolar o abandó. 

- el nivell educatiu no és una garantia suficient per a l’èxit en el mercat laboral 
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Taxa de desocupació dels joves de 16 a 29 anys. 

         

    1996 2001   

Calella   18,58 16,32   

Maresme   19,36 10,14   

Catalunya   17,42 9,26   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996 i del Cens 2001.  

 

Taxa de desocupació dels joves de 16 a 29 anys i adults, per sexe. 2001 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Font: Cens 2001. Idescat.        

 

8 HABITATGE 

 

a Endarreriment de l’emancipació: Acompanyat dels següents factors: 

- factors econòmics que obstaculitzen l’accés a l’habitatge i l’estabilitat laboral 

- allargament dels estudis  

- cultura de suport familiar als fills molt arrelada 

- manca de polítiques públiques que afavoreixin l’emancipació 

- endarreriment del projecte familiar (parella, fills) 

- emancipació lligada al projecte de família (pocs “pisos de pas”) 
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Població de 20 a 34 anys segons si està o no emancipada (tipus de llar de residència). 2001. 

    No emancipats     Emancipats     

    

Viu a la llar 

d'origen Viu amb parella  Altres situacions  total   

  j % j % j % j % 

20-24   707 72,29 106 10,84 165 16,87 271 27,71 

25-29   504 43,60 401 34,69 251 21,71 652 56,4 

30-34   226 19,96 654 57,77 252 22,26 906 80,04 

20-34   1437 44,00 1161 42,52 668 20,45 1829 56,00 

Font: Cens 2001.                   

 

 Població de 20 a 34 anys emancipada segons règim de tinença de l'habitatge. 2001. 

           

    Propietat Lloguer Altres situacions Total 

    j % j % j % j 

20 – 24    126 46,49 121 44,65 24 8,86 271 

25 – 29    379 58,13 226 34,66 47 7,21 652 

30 – 34    584 64,46 212 23,4 110 12,14 906 

Mun 20-34   1089 59,54 559 30,56 181 9,90 1829 

Maresme   27446 69,76 9215 23,42 2680 6,81 39341 

Catalunya   494196 66,12 207851 27,81 45418 6,08 747465 

Font: Cens 2001                

 

b Alça extraordinària dels preus de l’habitatge: 

- tipus d’interès de préstec hipotecari especialment baixos 

- tractament fiscal favorable a la compra de l’habitatge 

- creixent demanda estrangera d’habitatge 

- elevada demanda d’habitatge per a inversió 

- sobre-demanda de sòl urbanitzable (pressió urbanística) 

- manca d’intervenció dels poders públics 

 

c Manca d’oferta d’habitatge adient per als joves 

- manca d’oferta de lloguer assequible 

- habitatge en desús no disponible per al lloguer 

- reticències dels propietaris a llogar a joves 

- demanda d’habitatge petit per part dels joves. expulsió dels joves cap a fora del municipi 

 

 

 



    
Pla Local de Joventut 2007 - 2009 

 29 

 Tipus d'habitatge que hi ha en el municipi. 1981,1991 i 2001.   

 Principals Secundaris Vacants Altres situacions Total 

 N % n % n % n %   

1981 3.035 53,89 1230 20,52 1.534 25,59 0 0,00 5.994 

1991 3.840 51,79 2894 39,03 679 9,16 1 0,01 7.414 

2001 5.187 57,85 2502 27,91 1.135 12,66 142 1,58 8.966 

Font: Cens 1981, 1991 i 2001.                

 

En el POUM hi ha prevista la urbanització de la Riera Capaspre i també es té previst la 

construcció de nous habitatges a la zona d’en Raig (PMU-8) i a la zona de la Vall del Golí 

(PMU-4). Amb aquestes actuacions, des de l’Ajuntament, es creu que es podrà cobrir una 

part de les necessitats d’habitatge dels joves del Calella.  

 

Segons la normativa un 20% dels nous habitatges que es construeixin a la zona seran de 

sostre protegit i un altre 10% d’habitatge de sostre assequible. Des de joventut s’està 

treballant per incidir en què una part d’aquests habitatges vagi destinat a la població jove.  

 

Anàlisi Interna  

 

Per tal recollir la informació i obtenir una imatge al més aproximada possible de la situació 

actual de l’ajuntament de Calella envers a la planificació i execució de polítiques de joventut, 

s’han realitzat d’una banda entrevistes en profunditat amb: 

− Regidor de Joventut i Cultura 

− Regidora de Serveis Socials i Cooperació 

− Tècnica d’Educació 

− Tècnic de Promoció econòmica 

− Tècnic de Medi Ambient 

− Tècnic d’Esports 

− Coordinadora del Programa Intermunicipal de Drogodependències de l’Alt Maresme 

 

De l’altra s’ha fet un buidat d’informacions sobre les actuacions del municipi publicades en 

diferents documents físics i virtuals (material de difusió de les activitats, pàgina web de 

l’ajuntament i memòries i documents de treball dels plans, projectes i actuacions 

desenvolupades, evolució pressupostària). 

 

D’acord amb tot aquest treball presentem l’anàlisi de la situació de les polítiques de joventut 

al nostre municipi des de diferents perspectives: 
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Anàlisi pressupostària 

 

Partida 2003 2004 2005 2006 

Altres despeses de 

joventut 

0,00 12.000,00 12.000,00 20.000,00 

Subvencions 

entitats 

0,00 1.800,00 3.800,00 1.000,00 

Retribucions 

personal laboral 

0,00 0,00 0,00 1.629,90 

Total Joventut3 0,00 22.900,00 29.994,00 31.900,00 

Total Ajuntament 12.806.928,75 14.757.130.,29 15.041.581,04 16.780.055,00 

% Joventut 

s/Ajuntament 

0,17 0,16 0,18 0,19 

 

Si ens limitem a analitzar el pressupost de la regidoria de joventut, en les activitats que 

específicament es destinen a joves4, i ens centrem amb els números absoluts de 2003 i 

2006, aquest ha incrementat un 100%.  I en general, ha anat augmentant de forma discreta 

però lineal durant tot el període, tant en nombres absoluts com en relació al total del 

pressupost de l’Ajuntament. 

 

És important remarcar que el 2006 hi ha una primera dotació al capítol I amb la contractació 

d’una tècnica auxiliar de joventut. També, l’any 2006 hi ha un increment considerable de la 

partida altres despeses diverses joventut (100% respecte 2003, on aquesta partida no tenia 

dotació i 67% respecte 2004 i 2005).   

 

La partida d’altres despeses de joventut, pràcticament, està destinada a cobrir els actes de 

les festes majors gran i petita adreçats a joves (barraques i concerts), i altres celebracions 

musicals que es celebren durant l’any i que estan adreçades a joves. 

 

Pel que fa al pressupost total de l’ajuntament que es destina a activitats amb joves, és a dir, 

el que des de les altres regidories es destina a les actuacions adreçades a joves, actualment 

                                                
3 No es tenen en compte els pressupostos que la resta de regidories destinen a activitats amb joves. 
4 A nivell del pressupost de l’Ajuntament en la partida funcional 462 de joventut, hi ha altres conceptes 

que li són imputables però que no s’han tingut en compte perquè no estan vinculats amb actuacions per 

joves. 
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no és possible tenir una xifra, ni tan sols aproximada. Tanmateix, aquesta despesa existeix, 

tal i com es veurà amb la visualització, hi ha diferents àrees que estan impulsant actuacions 

adreçades a joves. 

 

Recursos humans i infrastructures per joventut 

 

Ens situem a mitjans de la dècada dels 90, quan la regidoria de joventut comptava amb un 

PIJ i una informadora juvenil. Tant l’equipament com la informadora van acabar 

desapareixent, s’apunta a que la principal causa sigui la manca de suport del propi 

ajuntament i poca concreció de cap a on havia d’anar el servei i les polítiques de joventut. 

 

A l’any 2000, en el marc del Programa intermunicipal de Drogodependències de l’Alt 

Maresme, es va comptar amb el suport de dos agents de salut (contractades com a pla 

d’ocupació) amb l’encàrrec de dinamitzar i implicar als joves en la posada en marxa d’un 

programa d’oci nocturn alternatiu. En acabar el Pla d’Ocupació l’acció no va tenir continuïtat, 

quedant aturat tot el que s’havia començat. 

 

Durant aquesta legislatura i fins desembre de 2006, la regidoria de joventut només ha 

comptat amb el regidor de Joventut com a únic referent, que ha fet les funcions tècniques 

que ha estat necessari, així mateix ha tingut el suport d’una administrativa de cultura per a 

l’execució de les tasques administratives. El regidor ha comptat també amb la col·laboració i 

suport de  col·lectius i entitats de joves del municipi (grup de bàsquet, els geganters, els 

Maulets, Moussa Molo, el grup de capoeira i el PSANT) que s’han implicat en l’organització 

dels diferents actes a les festes majors i concerts. 

 

Des del mes de desembre de 2006, però, la regidoria ha incorporat un referent tècnic, amb 

la contractació, de forma interina, d’una tècnica auxiliar de joventut (nivell C) a jornada 

complerta. Tot i que des de l’ajuntament s’és conscient que no és la solució més idònia, i que 

cal treballar per tenir un/a tècnic/a mig de joventut, aquest és el punt de partida que ens hi 

pot conduir. Ens trobem doncs, davant un punt d’inflexió amb la incorporació d’aquesta nova 

figura a la regidoria de joventut, que com veurem més endavant té un encàrrec i clar i 

coherent amb els objectius del Pla Local de Joventut. 

 

Equipaments / Infrastructures 

Actualment la regidoria de joventut no disposa de cap equipament propi i té les 

dependències a la seu de l’Ajuntament, amb les oficines dels altres serveis. Hi ha però la 

previsió que, a partir del segon semestre de 2007, es pugui ubicar el Servei de Joventut en a 

l’edifici de l’Antic Ajuntament . Aquest edifici està, a hores d’ara, en procés de rehabilitació i 
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s’estan executant les obres la primera fase. Aquesta reubicació del servei, tot i que, obeeix a 

criteris de descongestió de l’espai actual a l’edifici de Ajuntament (on hi ha un excés 

d’ocupació), facilitarà un contacte més directe dels joves amb la professional del Servei i una 

major identificació del Servei, donat que aquest espai compta amb una sala polivalent, 

diversos espais de treball i una sala de reunions, etc. i permetrà la programació i realització 

de diferents actuacions per joves (tallers, cursos, conferències, etc).   

 

Tanmateix, el nou espai no serà la seu del futur equipament per joves que s’està valorant de 

posar en marxa de cara a 2008. 

 

L’Ajuntament també d¡sposa d’un seguit d’equipaments que s’utilitzen en funció de les 

necessitats i del tipus d’activitats que es realitzen. Així com diversos espais a l’aire lliure on 

la programació d’activitats a per joves és força habitual (Parc Dalmau i la Platja). 

Possiblement, a nivell de joventut, podem destacar els següents: 

 

− Equipaments culturals: 

• Fàbrica Llobet i Guri: és un gran equipament (de més de 10.000 m2) que disposa d’un 

hotel d’entitats (no n’hi ha cap de juvenil, són majoritàriament culturals i esportives però 

aglutinen entre els seus membres a un nombre important de joves), altres espais cedits 

a professionals del municipi per realitzar activitats de caire cultural (pintura, dansa, 

música, teatre, etc.). També hi ha ubicades les dependències de Ràdio Calella, el Servei 

de Promoció Econòmica i el Servei d’Ensenyament, les aules de formació d’adults on hi 

acudeixen força joves d’origen estranger) i el centre obert “Els Pins” (es realitzen 

activitats per infants) i l’escola de Música Can Llobet. També disposa d’un rocòdrom i 

instal·lacions de tennis taula. 

• Museu Arxiu Municipal de Calella: pati exterior. 

• Teatre Orfeó. 

 

− Equipaments esportius: 

• Camp de futbol de Mar 

• Zona esportiva “La Muntanyeta” 

• Pavelló Municipal d’esports 

• Biciclòdrom  (està en fase d’anàlisi desdoblar la instal·lació per ubicar-hi una pista 

d’skate a demanda del propi col·lectiu de joves que tenen força relació amb el tècnic 

d’esports)  

• Pista poliesportiva del CEIP Minerva 

• Instal·lacions esportives en espais públics a l’aire lliure (pista bàsquet) 
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En tots els casos les instal·lacions són autogestionades per les mateixes entitats o per 

col·lectius, principalment de joves. En aquest darrer cas, es detecta un ús important de les 

instal·lacions per col·lectius de joves, tant autòctons com immigrants.  
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Visualització de les actuacions per joves que desenvolupa l’ajuntament  

 

Eixos Actuació Destinataris Impulsor Implicats 

Orientació educativa i professional: 

− Xerrades amb EDUCAWEB 

Alumnes de 2n de batxillerat i 

4t ESO 

Pares i Mares 

Reg. Educació - SEMAP Generalitat de Catalunya 

Taula Millora de l’èxit: Programa 

d’absentisme escolar 

Alumnes ESO Reg. de SSSS • Reg. Governació 

• Reg. Educació 

• Pla Intermunicipal de Drogodependències 

de l’Alt Maresme 

• Diputació de Barcelona 

• Centres escolars d’ESO 

SEMAP (servei municipal d’assessorament 

psicopedagògic 

Joves i infants Reg. Educació  

Activitats d’educació en el lleure: 

Casal i activitats d’estiu 

Infants i Joves de 12 a 16 

(segons activitat) 

• Entitats esportives  

• Reg. Educació 

 

E
d
u
ca

ci
ó
 

Cursos de formació d’adults 

(alfabetització, català, castellà) 

Joves nouvinguts i autòctons. 

Ciutadans en general 

Reg. Educació • Reg. promoció econòmica  

• Reg. SSSS 

Orientació professional: Bus de les 

professions 

Alumnes 4t ESO, Batxillerat i 

CF 

Reg. Educació - SEMAP 

 

 

T
re

b
a
ll 

Club de feina (presencial i virtual) Demandants de feina Reg. Promoció econòmica Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme 
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Suport a la creació d’empreses i foment 

de l’Autoocupació 

Joves emprenedors de 18 a 30 i 

emprenedors en general 

Joves IES 

Reg. Promoció Econòmica IES del municipi (públic i concertats) 

Nit de l’empresari: reconeixement 

d’iniciatives empresarials del municipis 

Joves emprenedors Reg. Promoció Econòmica  

Servei d’Ocupació Local: 

− Borsa treball 

− Formació Ocupacional 

Joves demandants en procés de 

recerca de feina 

• Reg. Promoció econòmica 

• Xarxa XALOC (311 

ajuntaments i DIBA) 

 

Punt de connexió a internet a la 

Biblioteca Can Salvador de la Plaça 

Usuaris de la biblioteca Regidoria de Cultura  Diputació de Barcelona 

Agenda cultural Joves i ciutadans en general • Reg. de Cultura 

 

• Reg. Joventut 

• Entitats del municipi 

• Diverses regidories 
Festes Majors (gran i petita): Barraques 

Joves i concert 

Joves en general • Reg. de Cultura 

• Reg. Joventut 

• Comissió de treball de festa major. 

• Entitats i col·lectius juvenils. 
Cessió d’equipaments Associacions i entitats juvenils Reg. de Cultura 

 

• Reg. Joventut 

• Entitats 
Programació d’activitat lúdico - esportives Infants i Joves turistes  Agència turística de Calella Reg. de Cultura 

Activitats del Teatre Orfeó Joves en general Joventut Artística Reg. Cultura 

O
ci

, 
C

u
lt
u
ra

 i
 L

le
u
re

 

Tallers de teatre Joves ESO i Batxillerat Reg. Educació • Teatre Clavé  

• Institut del Teatre 
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Gegant’s Rock (concert de novembre) Joves en general • Colla de geganters • Reg. de Joventut 

• Reg. Cultura 

Subvencions a entitats  Entitats juvenils, culturals • Reg. Cultura 

• Reg. Joventut 

 

Fes-te la festa a la platja Joves en general • Reg. Joventut Entitats i col·lectius juvenils 

Festimatge, festival de la Imatge de 

Calella: activitats diverses al voltant del 

món de la fotografia, cinema i vídeo 

(exposicions fotogràfiques,  xerrades i 

debats al voltant de la fotografia i imatge, 

taller cinema jove, certamen de 

curtmetratges, concursos) 

Joves en general • Reg. de Cultura 

• Foto-film Calella 

• Agència Turística de Calella 

• Escola Pia  

Nit de l’Esport Joves esportistes i entitats 

esportives 

Reg. d’Esports 
Entitats esportives del municipi 

Subvencions per a la realització 

d'activitats i programes esportius 

Entitats esportives Reg. d’Esports  

Informació , cessió d’instal·lacions i 
impuls d’iniciatives d’entitats i col·lectius 

Entitats esportives 
Col·lectius de joves autòctons i 
nouvinguts  

Reg. Esports 
Col· lectius de joves i entitats 

CEIP Minerva 

Cursa de Primavera d’Orientació Joves en general 
Reg. d’Esports Reg. Medi Ambient 
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Pisos de protecció oficial (en projecció 

fase d’urbanització de la Riera Capaspre) 

Pendent concretar beneficiaris Reg. Urbanisme Reg. Joventut 

H
ab

it
at

g
e
 

Borsa Habitatge Jove i Social Joves en general i joves en risc 

d’exclusió 

Oficina d’Habitatge del Consell 

Comarcal del Maresme 

Reg. de Joventut 

S
a
lu

t 

Programa de salut i escola des d’on es 

desenvolupen tallers de: 

− Educació afectivo – sexual 

− Prevenció de la sida 

− Prevenció i/o reducció de danys 

relacionats amb el consum de drogues 

− Riscos associats a l’abús d’alcohol 

− Prevenció del consum del tabac 

− Trastorns del comportament 

alimentari 

− Hàbits alimentaris 

− Autoestima i habilitats per la vida 

Alumnes de d’ESO  i segon cicle 

de primària (per cadascun dels 

grups d’edat hi ha programades 

activitats diferents) 

• Reg. Educació - SEMAP 

• Pla Intermunicipal de 

Drogodependències Alt 

Maresme 

 

 

• Reg. Sanitat i Serveis Socials 

• ABS 

• Dpts. Educació i Salut de Generalitat de 

Catalunya 

• Corporació de salut del Maresme i la 

Selva 

• Unitat d’Atenció a les Drogodependències 

i alcoholisme (UAD) –hospital St. Jaume 

de Calella 

• IES Bisbe Sivilla 

• Escola Pia 
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Circuit d’atenció a joves que fan un 

consum de drogues 

 

Joves de 14 a 25 principalment.  • Reg. SSSS 

• Programa Intermunicipal de 

Drogodependències de l’Alt 

Maresme 

• SEMAP 

• Policia Local 

• 3 Centre educatius AMPA 

• ABS 

• UAD Calella 

• Mossos d’esquadra 

• Creu Roja 

 Consulta Jove (infermera a l’IES) 12 – 25 anys • ABS –ICS 
 

• Corporació de salut del Maresme i La 
Selva 

• IES Bisbe Sivilla 
• Escola Pia 

Tarda Jove (consulta els dilluns a la tarda 

de 17 a 19h) 

Joves en general • SEMAP 

• Hospital St. Jaume de Calella 

• Programa Intermunicipal de 
Drogodependències de l’Alt Maresme 

• Reg. de Serveis Socials i Sanitat 
•  

Accions de Educació Viària – Stop al cop Alumnes 3r ESO Reg. Educació • Reg. Governació 

• Institut Guttman 

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 12- 17 anys en risc • Hospital de Calella 
• Comunitat Terapèutica del 
Maresme 

Regidoria de SSSS 

S
o
ci

a
l 
i 

E
q
u
ili

b
ri
 

T
e
rr

it
o
ri
a
l 

Taula Municipal de la Solidaritat: 
− Activitats de sensibilització 
− Organització de la 15a solidària 
(xerrades, mostra entitats “Sidral 
Solidari” i tallers) 
− Plantada arbres 

Joves i ciutadans en general 
Reg. Solidaritat i Cooperació Reg. Medi Ambient 
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Xerrades d’educació ambiental a escoles i 

centres de formació 

Infants i joves  Reg. de Medi ambient  

Setmana de la mobilitat: bicicletada 

popular 

 Reg. de Medi Ambient  

Festa de l Medi Ambient: cursa i tallers 

d’orientació. 

Infants i joves Reg. de Medi Ambient Escoles 

Oficina de Relacions a la Comunitat 

(xerrades per fomentar el civisme) 

2n cicle ESO i batxillerat + CF 

(14 – 18) 

• Àrea Bàsica Policial d’Arenys 

de Mar  

• Reg. Governació (Policia 

Local) 

Arenys de Mar, Tordera, Canet de 
Mar, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol 
de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, 
Santa Susanna, Arenys de Munt, 
Pineda de Mar, Malgrat de Mar, 
Palafolls 
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Conclusions 

 

En fer l’anàlisi conjunt i el creuament de les variables externes i la situació interna, es van 

visualitzant els principals reptes que ha d’encarar el Pla Local de Joventut de Calella, i per 

tant, els compromisos que caldrà que des de l’Ajuntament anem assumint en vers les 

polítiques locals de joventut. 

 

Fem, per tant en primer lloc, una breu síntesi dels aspectes més rellevants que es posen de 

manifest en analitzar les dades que hem presentat anteriorment: 

 

• L’ajuntament no parteix de zero, en quant a experiència, a desenvolupar actuacions per 

joves. Hi ha un total de 10 regidories, incloent la de joventut, que estan “oferint” serveis 

als joves. Al mateix temps, en alguns casos, s’estan impulsant accions de forma 

transversal i alhora mancomunades (és el cas del Pla Intermunicipal de 

Drogodependències) amb altres municipis de la zona. 

 

• Es coneixen i s’utilitzen els recursos de la zona (hospital, IES, entitats i col·lectius 

diversos, ABS, etc.) per assegurar una millor execució de les diferents actuacions. 

 

• El municipi no disposa, actualment, de cap equipament ni espai de trobada per joves, 

fora dels centres d’ensenyament i dels espais privats d’oci nocturn, més de caire 

consumista. 

 

• Hi ha diversos equipaments, sobre tot culturals i esportius, que es poden utilitzar i 

potenciar per realitzar activitats amb joves. Existeix la possibilitat,  curt termini, de poder 

disposar d’unes instal·lacions del Servei de Joventut que poden ser l’embrió o “tastet” per 

la creació d’un punt de trobada exclusiu per als i les joves de Calella. 

 

• L’Ajuntament disposa de tècnics motivats pel treball amb els joves, que impulsen, en la 

mesura que poden i des de cadascun dels seus àmbits, actuacions adreçades a joves. 

Aquest treball, però, normalment no es fa a partir de les demandes dels propis joves, 

sinó de necessitats detectades des dels propis serveis o a demanda d’altres agents del 

municipi (IES, altres regidories, entitats). Possiblement, això dificulta que es puguin 

establir projectes i accions a mig o llarg termini i amb una certa continuïtat. 

 

• Fins ara no ha existit la figura d’un agent que exerceixi la coordinació, que faci les 

funcions d’aglutinar les diferents actuacions adreçades a joves, que pugui plantejar-les 
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de forma integral, com un tot que està sota el paraigua d’un projecte comú. Un cas, on 

es visualitza de manera força clara aquesta mancança, és en les actuacions que 

s’adrecen als joves a través dels IES, hi ha un total de 7 agents diferents, que impulsen 

desenvolupen activitats a través dels IES (6 regidories: Ensenyament, Serveis socials, 

Cultura (només amb l’Escola Pia), Promoció econòmica, Medi Ambient i Governació; i el 

Pla Intermunicipal de Drogodependències), però no hi ha cap espai de coordinació 

conjunta entre tots els agents, i entre aquests agents i els IES, per poder adaptar les 

actuacions o bé, fer-les més complementàries les unes amb les altres. 

 

• Tot i que hi ha accions que tenen establerts espais de coordinació política – tècnica 

(Taula de l’èxit, Circuit d’atenció a joves que fan un consum de drogues), no hi ha un 

espai de coordinació que aglutini els diferents professionals que desenvolupen accions 

per joves o que potencialment les podrien desenvolupar.  

 

• Seguint amb la mateixa línia, els joves i els altres professionals de l’ajuntament i del 

municipi no tenen un referent tècnic visible (la ubicació n’és una causa), i reconegut com 

a tal, a qui puguin adreçar-se per traslladar els uns les seves demandes, i els altres les 

necessitats detectades en matèria de joventut. Aquest fet és un dels motius que limiti 

que els joves s’adrecin a l’ajuntament. 

 

• Des de la regidoria de Joventut, s’estan impulsant accions vinculades a l’oci 

(concretament nocturn i més de caire “consumista”) i en l’àmbit de la festa major 

(concerts, barraques, etc.), però no en altres àmbits (si exceptuem les subvencions a 

entitats). És en aquestes accions on s’aboca la major part del pressupost de la regidoria, 

alhora que, actualment, és complicat conèixer de forma aproximada quina és la despesa 

que l’ajuntament destina a activitats i projectes per joves. 

 

• Tot i que, aparentment, no hi ha un grup de joves que facin demandes i reivindicacions a 

l’Ajuntament, ni estiguin participant de forma massa activa en el desenvolupament de 

polítiques locals de joventut, sí que podem afirmar que hi ha una implicació i participació 

dels joves associats i dels col·lectius de joves quan se’ls hi deixa un espai per fer-ho, un 

exemple n’és la comissió de festes majors que organitza les barraques i els concerts de la 

festa major gran i petita respectivament.  

 

• Fent referència a aquestes entitats i col·lectius de joves, és de destacar que en un 

municipi com Calella només hi hagi una entitat pròpiament juvenil, l’agrupament escolta, 

la resta són entitats on hi ha joves, o seccions joves d’alguna entitat més gran, però no 

són específicament juvenils.  
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• Tot i que s’està treballant la prevenció de la salut, principalment des de les aules, es 

detecta que manquen encara recursos per abordar amb més garanties d’èxit l’adquisició 

d’hàbits saludables entre els joves, de forma força important quan entrem en consum de 

drogues (legals o no) i en moments i espais més vinculats a l’oci, especialment nocturn. 

Sembla que tampoc no està massa incorporada la perspectiva del treball per la reducció 

de danys vinculats al consum. Cal abocar esforços en aquesta línia. 

 

• A nivell d’oci, no hi ha espais ni programacions alternatives a l’oci de tipus més 

consumista, ni en l’àmbit diürn ni en el nocturn. Possiblement, el treball en 

programacions alternatives d’oci nocturn facilitaria poder introduir estratègies 

encaminades a la prevenció de la salut i, per tant, a la disminució dels riscs associats 

més a l’oci de consum (drogues, accidents de trànsit, etc.). 

 

• Pel que fa als serveis i instruments per al col·lectiu de joves en situació de fracàs escolar, 

caldria reactivar i/o revisar els ja existents, i plantejar-se un treball més directe des de la 

perspectiva de la prevenció.   

 

• En matèria de treball i ocupació, tot i que l’Ajuntament ja compta amb serveis i recursos 

destinats a la inserció laboral, aquests no són massa coneguts ni utilitzats pels joves del 

municipi. Caldria dissenyar estratègies d’acostament als joves, i reforçar amb 

ensenyament les accions que es puguin establir en la línia de Transició Escola Treball. 

 

• No hem pogut obtenir ni analitzar dades sobre les accions adreçades al col·lectiu de 

joves de procedència estrangera, tot i que, tant en nombres absoluts com en proporció 

és un col·lectiu important. 
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MISSIÓ 

 

El pla Local de Joventut de Calella, com ja hem avançat, té vocació d’aglutinar i estructurar 

totes les actuacions que, tant des de l’Ajuntament com des d’altres ens que actuïn en el 

territori, s’adrecin als joves de Calella, principalment, en la franja de 14 a 29 anys, i en molts 

casos prioritzant la franja dels joves més joves (14-20). 

 

Partint d’aquesta premissa, i després d’un procés de reflexió que té en compte el moment 

del què partim i que hem intentat visualitzar en el diagnòstic, així com els recursos amb què 

comptem, entenem que la idea o MISSIÓ que ha de guiar el pla és la de construir un 

Servei de Joventut amb capacitat de recollir i gestionar les demandes dels joves, 

oferint-los eines que els permetin cobrir les seves necessitats i afrontar la 

construcció del seu projecte vital en igualtat d’oportunitats, tot afavorint el seu 

apropament a l’ajuntament i potenciant la seva implicació en el disseny de les 

polítiques que els afecten, des de la perspectiva del treball en transversal i la co-

responsabilitat amb la resta de professionals de l’ajuntament i del municipi. 

 

Hem cregut oportú incorporar la construcció del Servei de Joventut en la Missió del Pla, tot i 

que possiblement a nivell conceptual i metodològic no sigui molt correcte, perquè entenem 

que aquesta és la base que permetrà que es pugui assolir la resta de propòsits que ens fem.  

 

VISIÓ 

 

A l’horitzó temporal de 2009, volem tenir un servei de joventut integrat en les 

dinàmiques municipals i de l’ajuntament, que és proper, conegut i utilitzat pels 

joves, que participa i promou activament espais de coordinació tècnica i política en 

el territori i que és vist, pels joves i per la resta de professionals, com a referent en 

el disseny i desenvolupament de les polítiques  de joventut al municipi. 
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LÍNIES D’ACTUACIÓ I OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

Gairebé sense massa esforç, i pel que hem dit en els apartats anteriors, podem anar 

desgranant quins han de ser els objectius que ha de perseguir el Pla i les línies o àmbits 

estratègics que els han de vertebrar. 

  

1) Autonomia i emancipació 

Objectiu: Facilitar i acompanyar als joves en el procés de presa de decisions per la 

configuració del seu projecte o itinerari vital, potenciant la creació de nous serveis i projectes 

per joves i millorant l’accés als ja existents. 

 

2) Qualitat de vida 

Objectiu: Promoure una millora en la qualitat de vida dels joves en àmbits com la salut i el 

temps d’oci i de lleure, prioritzant intervencions encaminades a la prevenció de conductes de 

risc en l’àmbit de l’oci, principalment nocturn. 

 

3) Participació i ciutadania activa 

Objectiu; Crear i consolidar espais d’interlocució estables entre l’Ajuntament i els joves i 

afavorir la seva implicació en aquells aspectes que els afectin o interessin tot fomentant i 

donant suport a les iniciatives que sorgeixin des dels diferents grups o col·lectius. 

 

4) L’Ajuntament al servei dels joves 

Objectiu: Crear una estructura de treball estable dins l’Ajuntament i generar mecanismes i 

espais de coordinació entre els professionals de diferents àmbits i disciplines que treballen 

amb i per als joves de Calella. 
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EIXOS I PROJECTES 

 

Per cadascuna de les línies d’actuació hem fixat uns eixos de treball. Entenem que en 

aquests eixos hi estan representats tots els interessos i necessitats que engloben la realitat 

dels joves de Calella i per tant seran el paraigua sota el què s’aglutinin tots i cadascun dels 

projectes i actuacions que es desenvolupin en el marc del Pla Local de Joventut. 

 

1) Autonomia i emancipació 

 

a) Treball i Formació 

Reprenent les conclusions del diagnòstic. el tradicional procés de transició estudis-treball 

actualment està caracteritzat per una discontinuïtat molt marcada. És a dir, els joves 

tendeixen a estudiar i treballar de manera alterna, en funció de les necessitats. La inserció 

laboral es cada cop més complexa i dificultosa i com a conseqüència la inestabilitat i 

discontinuïtat és la tònica habitual en el procés de transició estudis-treball.  

 

Alhora, cada cop són més els joves que abandonen els estudis abans de finalitzar l’etapa 

obligatòria, fet que dificulta encara més la seva inserció laboral i augmenta la possibilitat de 

trobar un treball precari.  

 

Per tot això, les actuacions en matèria de formació i ocupació juvenil aniran encaminades a 

millorar l’orientació ocupacional i també dels processos d’inserció laboral.  

 

D’aquesta manera, s’ha de treballar per reduir l’abandó escolar com a prevenció de l’exclusió 

laboral i social i alhora s’han de potenciar les actuacions que actualment ja es realitzen en 

pro de l’orientació professional i l’ocupació laboral. 

 

b) Habitatge 

El jovent de Calella té series dificultats per trobar un habitatge i poder emancipar-se, com  a 

procés de construcció del seu projecte vital. La importància de poder marxar de la llar 

familiar recau en l’augment d’autonomia i de responsabilitat personal. Per tot això, les 

actuacions en matèria d’habitatge han d’anar encaminades a facilitar aquest procés 

d’emancipació personal. Les polítiques d’habitatge juvenil haurien de respondre a dos criteris 

bàsics: coordinació entre regidories implicades i adequació a les necessitats reals.  

 

D’aquesta manera, la futura oferta d’habitatge juvenil (tant de compra com de lloguer) haurà 

de donar resposta a les necessitats dels joves tant a nivell econòmic com a nivell  social. Així 
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doncs, s’haurà d’establir un pla d’habitatge jove pactat amb les regidories d’urbanisme i de 

joventut, per tal de planificar l’oferta amb uns criteris d’accessibilitat i adequació.  

 

c) Tecnologies de la Informació i la Comunicació – TIC 

Avui dia, esdevenen eines indispensables per garantir un nivell mínim de competències en 

diferents àmbits de la nostra vida (professional, formatiu, oci, etc.), així doncs, cal vetllar 

perquè el seu ús i coneixement sigui al màxim d’universalitzat possible entre el col·lectiu de 

joves. 

 

Al mateix temps, un dels objectius principals de l’actuació del Servei de Joventut de 

l’Ajuntament de Calella ha de ser aconseguir una interlocució permanent amb els joves, i les 

TIC ens poden facilitar aquesta feina, ja que són una de les eines més utilitzades pels joves i 

que, amb una bona planificació, permeten un accés ràpid als joves i establir-hi un contacte 

continuo. Els punts de connexió a Internet gratuïts (com el de la biblioteca) són essencials, 

però alhora és important que els joves tinguin un punt de referència pel que fa a informació 

juvenil a la xarxa. Amb el futur equipament de joventut, es pot plantejar establir uns punts 

de connexió a Internet per fer recerques en matèria de joventut. 

 

El Servei de Joventut haurà de treballar de valent per aconseguir informar i difondre les 

actuacions a tots els joves i també haurà d’intentar recollir les demandes, interessos i 

necessitats dels joves de primera mà. 

 

d) Mobilitat 

Les deficiències del transport públic i la dispersió dels joves a l’hora de reunir-se i de divertir-

se implica un alt nivell de desplaçaments amb transport privat, fenomen que s’accentua en 

horari nocturn.  

 

Alhora, la manca d’una oferta lúdica alternativa adreçada als joves comporta que aquests es 

vegin obligats a agafar el cotxe per tal de poder moure’s per la comarca donada la varietat 

d’activitat d’oci nocturn als pobles del voltant.  

 

D’aquesta manera, la resposta en polítiques de mobilitat ha d’anar encaminada a reduir els 

desplaçaments mitjançant una potent oferta d’oci al municipi i alhora conscienciar sobre el  

risc que suposa l’alcoholisme i el consum d’altres substàncies en la conducció, especialment 

en caps de setmana. 
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2) Qualitat de vida 

 

a) Salut 

Entenem que com a estratègia de prevenció de qualsevol conducta de risc hem de treballar 

per fomentar la responsabilitat i el coneixement dels riscs associats a aquest tipus de 

conductes.  

 

Recordem també que l’oferta d’oci nocturn a Calella està marcada excessivament per la festa 

i el consum d’alcohol, fet que comporta un alt nivell de risc per la salut dels joves. La manca 

d’una oferta d’oci alternativa i la poca conscienciació del risc que suposa el consum de 

drogues enforteix encara més l’associació entre oci i el consum d’alcohol, tabac o altres 

drogues.  

 

Per tot això, les polítiques de joventut en matèria de salut es dirigiran a augmentar els 

recursos en prevenció i conscienciació sobre conductes de risc i alhora, promoure activitats 

d’oci alternatives (sobretot a les nits del cap de setmana). És a dir, s’ha de treballar en pro 

d’unes conductes saludables entre el jovent i en la promoció i difusió dels recursos 

disponibles adreçats a joves.  

 

b) Alternatives d’oci. Cultura i esport 

Pel jovent, el temps lliure i d’oci esdevé el moment idoni per desenvolupar-se socialment i 

per establir vincles amb la resta de joves i amb la comunitat, en general. La possibilitat de 

construir un projecte individual també passa per poder gaudir d’una oferta d’oci adequada a 

les seves inquietuds.  

 

Actualment, la majoria de joves associen les activitats d’oci a la festa i al consum d’alcohol i 

drogues, la zona de bars i locals està plena cada cap de setmana, provocant conflictes amb 

la resta de veïns i una imatge pobre del jovent.  

 

D’aquesta manera, l’oci i el lleure esdevindrà un dels eixos bàsics de les polítiques de 

joventut, dissenyant una programació d’oci alternatiu (no exclusivament nocturn), fent 

especial èmfasi a activitats lúdiques, esportives i culturals.  

 

3) Participació i ciutadania activa 

Aquesta és la línia de treball que es desenvoluparà com a prioritària des de l’inici de la 

vigència del Pla. Entenem que per tenir un Servei de Joventut amb capacitat d’atendre i 

estar amatent a les  necessitats i demandes dels joves, cal que es desenvolupin polítiques 
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d’acostament als joves, que afavoreixin la creació de relacions de confiança entre els joves i 

l’Ajuntament i que convidin als joves a implicar-se en les polítiques que els afecten. 

 

a) Dinamització Juvenil 

Entenem la dinamització juvenil com l’estratègia per fomentar i incrementar la participació 

dels joves i, per tant, la seva implicació en l’activitat i dinàmiques socials del municipi. Des 

d’aquesta perspectiva cal treballar des d’una doble vessant, la dinamització des dels espais 

d’educació formal, parlem de l’IES i els altres centres d’educació secundària; i també, des 

dels altres espais d’educació i socialització més vinculats a l’educació en el lleure i 

comunitària, aquí volem fer especial èmfasi en la funció socialitzadora del futur equipament 

de joventut i en el treball de dinamització que des d’aquest espai cal liderar. 

 

b) Interlocució Juvenil 

La creació i consolidació d’espais i moments de interlocució juvenil amb un caràcter més 

estable i amb voluntat de permanència, es veurà afavorida i, possiblement, ha de ser una de 

les conseqüències de la tasca realitzada en l’àmbit de dinamització juvenil. No volem parlar 

d’òrgans de interlocució per tal de no limitar-nos a unes poques opcions i potenciar que sigui, 

conjuntament amb els joves, que es defineixi com prenen forma aquests espais i moments 

de interlocució. 

 

Tanmateix, ens plantegem des d’aquest eix el desenvolupament d’un procés de participació 

juvenil en el sentit més ampli possible en què puguem, si es donen les condicions adients, 

fer un debat i revisió integral del Pla Local de Joventut de forma conjunta amb els joves.  

 

c) Associacionisme i iniciatives juvenils 

La manca d’un sentiment de pertinença al poble, les poques associacions estrictament 

juvenils, la manca d’un espai de servei als joves... comporta un baix nivell de participació 

juvenil.  

 

Les actuacions de foment de la participació han de passar inevitablement pel suport a 

l’associacionisme  i a les iniciatives juvenil, desenvolupant una xarxa participativa dels joves.  

 

4) L’Ajuntament al Servei dels Joves 

a) Foment del treball en xarxa 

Com s’ha deixat ben palès a les conclusions del diagnòstic, des de l’Ajuntament actualment 

s’estan desenvolupant actuacions per joves des de diferents àmbits. Cal que aquest treball 

es desenvolupi sota el criteris de la integralitat de les polítiques de joventut, però al mateix 
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temps des d’uns valors i plantejaments comuns, tant pel que fa a la planificació com a la 

intervenció més directa, sense perdre de vista la Missió del Pla.  

 

Entenem que per tal de poder arribar assolir els objectius del Pla, cal que des del Servei del 

Joventut, s’incideixi en la importància del treball coordinat, en un principi, i en el foment del 

treball en xarxa com a un dels pilars que han de consolidar aquests resultats. Durant el 

període de vigència d’aquest pla possiblement aquesta serà una de les tasques més 

importants que haurà d’assumir el Servei de Joventut, bastir aquesta xarxa de treball, 

començant pels altres tècnics de l’Ajuntament i incorporant en la mesura que sigui possible a 

la resta d’agents del territori (entitats, centres d’ensenyament, professionals de la salut, 

etc.) 

 

5) Quadre resum de projectes i actuacions  

 

Línia 

d’actuació 

Eix Projecte Actuació 

Informació, orientació i assessorament 

sobre estudis i sortides professionals 

Transició escola 

treball 

Informació, orientació i assessorament 

laboral. 

Borsa de treball 

Formació per la inserció laboral 

Treball i 

Formació 

Accés al món 

laboral 

Foment de l’Autoocupació 

Pisos de protecció oficial en propietat Promoció 

d’habitatge jove Pisos de lloguer jove 

Informació i assessorament sobre 

temes relatius a l’Habitatge 

Borsa de Lloguer Jove i Social 

Habitatge 

Accés a l’habitatge 

Tramitació d’ajuts i altra 

documentació en matèria d’habitatge. 

Punts de connexió a internet Accés a les TIC 

Formació TIC  

Pàgina web de Joventut 

  

A
u

to
n

o
m
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 i

 e
m

a
n

ci
p

a
ci

ó
 

TIC 

Accés a la 

Informació Informació al moment 
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Mobilitat Millora del 

transport públic 

nocturn 

Reforç i Ampliació N-81 a Alt Maresme 

 

 

   

Tarda Jove al CAP  Informació i assessorament sobre 

temes de salut 

Realització de tallers sobre diferents 

temes relacionats amb la salut 

(sexualitat, drogues, alimentació, 

etc.) 

Accions educació vial: STOP al cop i 

altres 

Programa Salut i 

escola 

Punt de salut  l’IES 

Escola de Pares en 

salut 

Xerrades, conferències i tallers sobre 

educació en hàbits saludables i 

educació emocional 

Salut i nit Agents de salut nocturns– Som.nit 

Circuit d’atenció a joves que fan un 

consum de drogues 

Enquesta sobre el consum de tabac, 

alcohol i altres drogodependències 

Salut 

Programa  

Intermunicipal de 

drogodependències 

de l’Alt Maresme 

Realització de tallers en el marc del 

programa salut i escola 

Oci Nocturn (Programació d’activitats 

diverses en horari nocturn) 

Oci Alternatiu 

Cultura Jove (Programació d’activitats 

culturals i esportives per a joves) 

Activitats de les Festes Majors 

Fes-te la Festa  

Festes Joves 

Concert dels geganters 

Grups de Joves músics 

Festimatge (taller cinema jove, 

certàmens i concursos) 

  

Q
u

a
li

ta
t 

d
e
 v

id
a
 

Alternatives 

d’oci 

Joves creadors 

Creació Jove (Graffiti, còmic, joves 

escriptors, etc.) 
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Els joves fem 

cultura 

Foment i suport a les iniciatives dels 

joves en  l’àmbit cultural (música, 

activitats diverses) 

Informació i assessorament sobre 

temes diversos. 

Suport a les iniciatives estudiantils. 

Dinamització IES 

Programació d’activitats de 

complement de la tasca docent 

(campanyes, cursos, sortides, etc. 

relacionats amb els centres d’interès 

del centre d’ensenyament) 

Informació i assessorament als joves 

Punt de trobada 

Punt de connexió a internet 

Programació d’activitats  

Dinamització 

Juvenil 

L’equipament de 

Joventut 

Suport i dinamització d’iniciatives 

juvenils 

Interlocució 

juvenil 

Procés de 

participació juvenil 

Debatem el Pla Local de Joventut  

Subvencions a entitats i col·lectius de 

joves  

Cessió d’espais i equipaments 

  

P
a
rt

ic
ip

a
ci

ó
 i
 c

iu
ta

d
a
n

ia
 a

ct
iv

a
 

Associacionisme 

i iniciatives 

juvenils 

Suport a entitats i 

col·lectius de joves 

Informació, orientació i 

assessorament sobre temes diversos 

d’associacionisme, ajuts, projectes, 

etc. 
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L’ajuntament al 

teu abast 

Guia de serveis i recursos 

 

L
’A

ju
n

ta
m

e
n

t 
a
l 
s
e
rv

e
i 

d
e
ls

 J
o
v
e
s
 

Foment del 

treball en Xarxa 

Equipaments joves Els equipaments amb perspectiva 

jove (revisió de la gestió de 

determinats equipaments per afavorir 

i completar l’oferta de recursos per a 

joves, biblioteca, instal·lacions 

esportives, fàbrica Llobet, etc.) 

 

 

Com s’ha pogut comprovar les accions d’informació, assessorament i formació, són una 

tònica constant en gaire bé tots  els eixos de treball, tanmateix no hi ha cap projecte que faci 

referència a l’existència o creació d’un Punt d’informació Juvenil (PIJ). Com veurem més 

endavant i d’acord amb l’anàlisi que s’ha fet en el diagnòstic, considerem molt important que 

existeixin canals i mecanismes per garantir que els joves puguin accedir a tota aquella 

informació que els ha de ser d’utilitat alhora de configurar el seu projecte vital, i que en 

definitiva els permeti conèixer i escollir amb més criteri les diferents opcions què han 

d’orientar i definir aquest projecte. 

 

Entenem que la posada en marxa i posterior gestió d’un PIJ, és una tasca que requereix 

disposar d’un mínim de recursos (equipament, RRHH, dotació informàtica, etc.) de forma 

permanent i que, actualment i durant el període de vigència d’aquest pla, no estaran a 

l’abast de la regidoria de joventut. Al mateix temps, creiem que aquestes accions 

d’informació, assessorament i orientació centrades en temàtiques més concretes seran un 

punt de partida sobre el què plantejar-se, a mig termini, la necessitat de creació d’un Servei 

d’Informació Juvenil i el seu model de gestió. És per això que, conscientment, s’ha optat per 

no plantejar la creació d’aquest servei des d’un bon començament. 

 

Tanmateix, i com ja hem explicitat, creiem que la prioritat a encarar per aquest Pla Local de 

Joventut és tot allò que faci referència a la dinamització juvenil i el foment de la implicació 

dels joves en el disseny d’actuacions i del propi Pla. Un dels eixos vertebradors d’aquest 

àmbit serà el desenvolupament d’un procés de participació amb els joves i els agents del 

territori en el què es debatrà sobre el futur equipament de joventut i els serveis que cal que 

incorpori, entre ells el d’informació, assessorament i orientació.  
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Un cop fet aquest aclariment, entrem  a presentar, de forma sintètica, els diferents projectes 

que incorpora cadascuna de les línies d’actuació i eixos de treball que hem identificat 

anteriorment.  

 

Recollim, en cadascuna de les fitxes que segueixen a continuació, una breu referència als 

diferents projectes que incorpora el Pla local de joventut. Tal i com es veurà, en molts casos, 

s’han deixat aspectes oberts (principalment allò referent a la metodologia de treball, 

indicadors i eines d’avaluació i recursos), d’una banda per la pròpia situació del Servei de 

Joventut: la tècnica auxiliar no es va incorporar fins a mitjans de desembre de 2006, això 

junt amb el fet que no hi ha cap mena de contacte amb els joves ni equipament des d’on es 

pugui impulsar una tasca àmplia de dinamització juvenil, ha implicat una manca de treball 

previ de proximitat amb la resta d’agents del municipi per concretar el detall de les accions a 

desenvolupar; i, de l’altra pel moment en què ens trobem, a pocs mesos vista de les 

eleccions municipals, es fa complicada la presa de certes decisions necessàries per a la 

planificació més concreta de cadascun dels projectes. 

 

Com s’ha anat indicant en els diferents apartats dels Pla que hem exposat fins al moment, 

des de joventut cal incidir en la coordinació entre els professionals que treballen amb i per 

als joves. Just acabem d’encetar tot el procés que permetrà valorar com es du a terme 

aquesta coordinació i amb quins projectes es materialitza. Fins que tot aquest procés no 

estigui més avançat és difícil, i fins i tot contraproduent, acabar de definir molts dels 

projectes que entenem caldria desenvolupar en el marc del Pla donat que cal treballar des 

del consens amb la resta de professionals. 

 

Així doncs, entenem que aquesta informació, més concreta que us oferim a continuació, és 

vàlida a tall d’orientació i per visualitzar de forma més clara la posició des de la què es vol 

encarar la feina en cadascun dels eixos de treball, i que per tant caldrà anar-la completant 

durant aquest 2007. 
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Autonomia i emancipació – Eix Treball i Formació  

Nom del Projecte: Transició Escola Treball Objectiu general: Facilitar i acompanyar als joves en el procés de presa de decisions per la configuració 

del seu projecte o itinerari vital. 

Descripció: 

S’està treballant per configurar un circuit d’atenció que 

garanteixi, quan sigui necessari, una derivació coordinada als 

dos serveis especialitzats que treballaran amb  els joves.  

Objectius específics: 

• Augmentar el coneixement dels joves sobre les diferents opcions que tenen al seu abast en el procés 

de recerca de feina i/o de continuïtat en els estudis. 

• Facilitar que els joves defineixin de forma més específica el seu projecte formatiu i laboral.   

• Crear un circuit d’acompanyament als joves en procés de configuració del seu itinerari professional.  

Treball Transversal: Regidoria d’Educació i Promoció-econòmica. 

Treball Interinstitucional: Centres d’ensenyament, empreses del municipi 

Participació Jove:  

Destinataris/es: 

Joves de 4t ESO, 

batxillerat i Cicles 

formatius. 

Metodologia: 

Aquest projecte aglutinarà moltes de les actuacions que actualment ja 

s’estan desenvolupant des de les regidories de promoció econòmica i 

educació de l’Ajuntament i les treballarà de forma coordinada per tal de 

donar una resposta global a les necessitats i demandes dels joves. 

S’implicarà a les famílies en les activitats d’informació i assessorament. 
Recursos:  tècnics especialistes d’educació i promoció econòmica. 

20075 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

• Informació, orientació i assessorament sobre estudis i sortides professionals (xerrades 

als centres educatius, orientació individualitzada, el bus de les professions, etc.) 

• Informació, orientació i assessorament sobre treball i el procés de recerca de feina 

(xerrades, orientació laboral, suport en la realització del CV, etc.). 

Indicadors d’avaluació: 

Es definiran els indicadors un cop estigui més desenvolupat el circuit 

d’atenció i derivació i els espais de coordinació amb els serveis 

d’educació i promoció econòmica. 

 

                                                
5 La temporització marca el moment a partir de qual el Servei de Joventut valora que estarà en disposició d’iniciar o incorporar-se l’acció (en cas que aquesta ja s’estigui 

desenvolupant) 
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Autonomia i emancipació – Eix Treball i Formació  

Nom del Projecte: Accés al món laboral Objectiu general: Facilitar i acompanyar als joves en el procés de presa de decisions per la 

configuració del seu projecte o itinerari vital. 

Descripció: 

Es tracta de potenciar i difondre entre els joves els serveis de 

l’Ajuntament encaminats a facilitar l’accés al món laboral dels 

ciutadans i afavorir que aquests incorporin una perspectiva jove. 

Objectius específics: 

• Facilitar l’accés dels joves al món laboral. 

• Incidir en la millora de les capacitats dels joves per inserir-se laboralment 

• Fomentar l’esperit emprenedor dels joves.  

Treball Transversal: Regidoria de Promoció-econòmica. 

Treball Interinstitucional: Centres d’ensenyament, empreses del municipi. 

Participació Jove:  

Destinataris/es: 

Joves de 16 a 35 

anys. 

Metodologia: 

El servei de Joventut està treballant per establir els mecanismes i 

espais de coordinació adients amb el servei de promoció 

econòmica i acabar de concretar com es concreten les accions en 

el cas dels joves. 
Recursos:  tècnics especialistes d’educació i promoció econòmica. 

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

• Borsa de treball. 

• Formació per a la inserció laboral. 

• Difusió del concepte d’Autoocupació i suport als joves emprenedors. Indicadors d’avaluació: 

Es definiran els indicadors un cop estigui més desenvolupat el circuit d’atenció i 

derivació i els espais de coordinació amb els serveis d’educació i promoció 

econòmica. 
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Autonomia i emancipació – Eix Habitatge 

Nom del Projecte: Promoció d’habitatge social Objectiu general: Facilitar i acompanyar als joves en el procés de presa de decisions per la configuració 

del seu projecte o itinerari vital. 

Descripció: 

Segons el POUM hi ha zones del municipi que s’han 

d’urbanitzar en els propers anys i d’acord amb la normativa 

una part de l’habitatge que s’hi creï ha de ser protegit i de preu 

assequible. Actualment encara no estan definits els projectes a 

desenvolupar. 

Objectius específics: 

• Garantir l’accés dels joves a l’habitatge en unes condicions més assequibles. 

• Crear un parc d’habitatges de lloguer social destinats a la població jove. 

Treball Transversal: Regidoria d’Urbanisme 

Treball Interinstitucional:  

Participació Jove: Joves del municipi 

Destinataris/es: 

Joves de 18 fins a 

35 anys. 

Metodologia: 

La regidoria de joventut estarà amatent, i s’integrarà en la definició dels 

projectes que es desenvolupin en aquest sentit per tal d’incidir en què 

una part d’aquests habitatges es destinin a la població jove. S’intentarà, 

en la mesura del possible, incorporar als joves en el procés de decisió. 
Recursos:  pdt. de valorar 

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

Construcció d’habitatges protegits i de preus assequible en règim de lloguer i de propietat. 

Indicadors d’avaluació: 

Es definiran els indicadors tant bon punt es coneguin els projectes. 
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Autonomia i emancipació – Eix Habitatge  

Nom del Projecte: Accés a l’Habitatge Objectiu general: Facilitar i acompanyar als joves en el procés de presa de decisions per la configuració 

del seu projecte o itinerari vital. 

Descripció: El Consell Comarcal del Maresme disposa de 

l’Oficina Comarcal d’habitatge. Des de l’OCH s’ofereixen, entre 

d’altres, els servei de borsa de lloguer jove i social i 

assessorament i suport en el tràmit d’ajuts per a l’accés a 

l’habitatge, intermediació entre arrendadors i arrendataris. 

Objectius específics: 

• Garantir l’accés dels joves a l’habitatge en unes condicions més assequibles. 

• Garantir l’accés dels joves a la informació en matèria d’habitatge. 

• Incentivar que els propietaris d’habitatges els posin a lloguer. 

Treball Transversal: Regidoria d’Urbanisme 

Treball Interinstitucional: Entitats del municipi (Hàbitat Solidari) i Consell 

Comarcal del Maresme 

Participació Jove:  

Destinataris/es: 

Joves de 18 i fins 

a 35 anys. 

Propietaris de 

pisos desocupats. 

Metodologia: 

L’Ajuntament, a través del Servei de Joventut i la regidoria d’urbanisme, 

treballarà de forma coordinada amb dues institucions del territori 

(Hàbitat Solidari que ja està desenvolupant una feina important al 

municipi en l’àmbit dels col·lectius amb risc d’exclusió i el Consell 

Comarcal del Maresme que ja disposa d’una borsa de lloguer joves en ple 

funcionament) per tal de garantir que els i les joves de Calella puguin 

accedir als seus serveis. S’està pendent que el Consell Comarcal proposi 

el circuit d’atenció a seguir per cada tipologia de joves i de demanda. 

Recursos:  Cal valorar conjuntament amb la resta d’institucions 

implicades. 

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

• Borsa de lloguer Jove 

• Borsa de lloguer social 

• Tràmit d’ajuts al lloguer 

• Informació i assessorament legal en matèria d’habitatge 

Indicadors d’avaluació: 

A definir en base a la proposta de treball del CCM. 

 

 



    

Pla Local de Joventut 2007 - 2009     

 58 

 

Autonomia i emancipació – Eix Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 

Nom del Projecte: Accés a les TIC Objectiu general: Facilitar i acompanyar als joves en el procés de presa de decisions per la 

configuració del seu projecte o itinerari vital. 

Descripció: L’accés a la informació passa avui dia, en gran mesura, 

pel coneixement i domini de les TIC. El projecte incorpora un seguit 

d’accions que persegueixen que els joves coneguin i incorporin entre 

els seus hàbits i habilitats l’ús de les TIC. 

Objectius específics: 

• Incrementar el coneixement i l’ús de les TIC entre els joves. 

• Incrementar l’ús dels punts de connexió a internet (PCI) existents per part dels joves. 

Treball Transversal: Departament d’Informàtica, Regidoria de Cultura, 

Biblioteca Municipal, Esports 

Treball Interinstitucional: Centres d’ensenyament 

Participació Jove: Es canalitzarà, principalment, a través del treball en els 

centres d’ensenyament i de les entitats esportives.  

Destinataris/es: 

Joves de 14 a 25 

anys. 

Metodologia: 

Es potenciaran els espais existents amb connexió a internet (biblioteca) i 

se’n crearan de nous (equipament de joventut). De forma paral·lela, per 

fomentar l’ús d’aquests espais es realitzaran diferents accions de 

formació en NT. Es demanarà la implicació dels joves en el disseny dels 

continguts de les accions de formació. 
Recursos:  3.000 

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Actuacions: 

• Xarxa de Punts de connexió a internet al municipi (biblioteca, equipament de joventut) 

• Accions de formació en TIC (programari lliure, la informació a través de les TIC)             
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Indicadors d’avaluació: 

Nombre d’ordinadors existents en els punts de connexió. 

Nombre d’equipaments amb PCI 

Nombre d’usuaris joves dels PCI 

Nombre d’accions formatives realitzades 

Nombre d’accions formatives demandades pels joves 

Grau de satisfacció dels participants en les accions 

Percepció del grau d’increment de coneixements en l’àmbit de les TIC 
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Autonomia i emancipació – Eix TIC 

Nom del Projecte: Accés a la informació Objectiu general: Facilitar i acompanyar als joves en el procés de presa de decisions per la 

configuració del seu projecte o itinerari vital. 

Descripció: Es tractar de generar eines que facilitin que els joves 

puguin disposar, de forma immediata, de la informació que els 

interessa. S’està treballant per crear una pàgina web de joventut. 

Objectius específics: 

• Garantir l’accés dels joves a la informació 

• Donar a conèixer les actuacions de la regidoria de joventut i la resta de l’Ajuntament. 

Treball Transversal: Departament d’informàtica, Resta de regidories de 

l’ajuntament. 

Treball Interinstitucional: Consell Comarcal del Maresme, SGJ, OPJ 

Participació Jove: entitats i col·lectius de joves 

Destinataris/es: 

Joves de 14 a 20 anys 

prioritàriament. 

Metodologia: 

S’està treballant amb el departament d’informàtica per la creació 

de la secció del Servei de Joventut a la pàgina web de 

l’ajuntament, o bé la creació d’un subdomini, estarà en funció dels 

interessos i demandes dels joves al respecte. Al mateix temps un 

cop es comenci el treball amb els joves dels centres d’ensenyament 

s’elaborarà una base de dades amb els correus e- dels joves que 

vulguin rebre informació diversa a través del correu o bé altres 

mitjans (SMS cal valorar-ho) 

Recursos:  resta pendent de valorar en funció de si es crea la pàgina web 

o s’opta per fer un subdomini dins del domini calella.cat.  

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

• Pàgina web de joventut (agenda, notícies i recursos per a joves) 

• Informació al moment (llista de distribució de joventut) 

Indicadors d’avaluació: 

Pendent de definir en funció de la concreció del projecte 
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Autonomia i emancipació – Eix Mobilitat 

Nom del Projecte: Millora del transport públic nocturn Objectiu general: Facilitar i acompanyar als joves en el procés de presa de decisions per la configuració 

del seu projecte o itinerari vital. 

Descripció: Calella disposa actualment d’un servei de bus 

nocturn que enllaça amb Barcelona (la línia N-82). Aquesta 

línia es mostra insuficient per cobrir les necessitats de mobilitat 

dels joves tant per motius laborals com d’oci. Juntament amb 

d’altres  municipis de l’Alt Maresme es vol valorar la viabilitat 

del reforç i allargament de la línia fins a Blanes, si més no 

durant el període d’estiu i els caps de setmana. 

Objectius específics: 

• Impulsar estratègies que fomentin la mobilitat segura dels joves. 

• Afavorir la disminució dels accidents de trànsit entre els joves. 

• Ampliar les opcions dels joves en l’àmbit de l’oci i laboral principalment. 

Treball Transversal: Regidoria d’Urbanisme 

Treball Interinstitucional: Ajuntaments de l’Alt Maresme, ATM, direcció 

General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya, CCM 

Participació Jove:  

Destinataris/es: 

Joves de 18 a 30 

anys 

Metodologia: 

Es reprendrà la proposta elaborada pels municipis impulsors de la 

iniciativa (Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar) i les negociacions 

amb l’ATM i la direcció General de Ports i Tranports de la Generalitat de 

Catalunya. 
Recursos:  pendent de valorar 

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

• Reforç i allargament fins a Blanes de la línia N-82 

Indicadors d’avaluació: 

Pdent de concretar en funció de com i amb qui es configuri el projecte 
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Qualitat de vida – Eix Salut 

Nom del Projecte: Tarda Jove al CAP Objectiu general: Promoure una millora en la qualitat de vida dels joves en àmbits com la salut i el 

temps d’oci i de lleure. 

Descripció: Es tracta de facilitar un espai d’atenció exclusiva 

per joves per tal que hi puguin anar a fer consultes i resoldre 

dubtes sobre aquells de salut que els afectin i preocupin. 

També es realitzen tallers d’educació sexual. 

Objectius específics: 

• Potenciar l’adquisició d’hàbits saludables entre els joves. 

• Incrementar el coneixement dels joves sobre les conductes de risc i minimitzar els seus efectes. 

 

Treball Transversal: regidoria d’educació –SEMAP, 

Treball Interinstitucional: CAP, Hospital St. Jaume de Calella, centres 

d’ensenyament. 

Participació Jove:  

Destinataris/es: 

Joves 14 a 20, 

preferentment. 

Metodologia: 

El CAP obre consulta una tarda a la setmana (els dilluns de 17 a 19) i un 

professional de salut atén les consultes dels joves. Es potencia el treball 

des de la perspectiva de la prevenció i  de reducció de danys. 

Recursos:  Una infermera 1 tarda a la setmana + Pressupost activitats 

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Actuacions: 

• Informació i assessorament sobre temes de salut 

• Tallers sobre educació sexual             
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Indicadors d’avaluació: 

Nombre de consultes ateses. 

Grau de satisfacció dels usuaris. 

Compliment del calendari i horari establerts. 

Nombre de consultes derivades a altres serveis. 

Existència d’un circuit de coordinació entre els agents implicats. 

Nombre d’accions de coordinació entre els agents implicats. 

Nombre de tallers realitzats. 

Nombre d’assistents als tallers. 

Grau de satisfacció dels participants. 

Nombre de propostes d’actuació elaborades pels professionals de la CJ al 

Servei de Joventut 
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Qualitat de vida – Eix Salut 

Nom del Projecte: Programa Salut i Escola Objectiu general: Promoure una millora en la qualitat de vida dels joves en àmbits com la salut i el 

temps d’oci i de lleure. 

Descripció: Aquest projecte incorpora totes les actuacions que 

es desenvolupen en el marc de la prevenció de la salut als 

centres d’educació secundaria i planteja abordar-les des d’un 

marc d’actuació conjunta. 

Objectius específics: 

• Potenciar l’adquisició d’hàbits saludables entre els joves. 

• Incrementar el coneixement dels joves sobre les conductes de risc i minimitzar els seus efectes. 

• Informar sobre els recursos disponibles al municipi en matèria de salut jove. 

Treball Transversal: Regidoria d’Educació-SEMAP, regidoria de serveis 

socials, Governació, reg. de sanitat 

Treball Interinstitucional: PIDAM, UAD – Hospital St. Jaume de Calella, 

IES Bisbe Sivilla, Escola Pia. 

Participació Jove:  

Destinataris/es: 

Joves de 14 a 18 

anys. 

Metodologia: S’està iniciant un treball per valorar com es pot incidir en la 

coordinació les diferents accions que es realitzen als centres de 

secundària en matèria de prevenció de conductes de risc i el foment 

d’hàbits saludables. Un cop realitzada una primera reunió amb els 

responsables dels centres d’ensenyament secundari, és una de les 

principals demandes formulades. Recursos:  pdent. de concretar 

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

• Tallers de diferents continguts: Educació afectivo – sexual, prevenció de la sida, 

Prevenció i/o reducció de danys relacionats amb el consum de drogues , Riscos associats 

a l’abús d’alcohol, etc. 

• Accions d’educació vial 

• Xerrades i conferències 

• Punt de salut a l’IES 

Indicadors d’avaluació: 

Es definiran en funció de com s’acabi configurant el projecte amb la resta 

d’agents implicats. 
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Qualitat de vida – Eix Salut 

Nom del Projecte: Escola de Pares en Salut Objectiu general: Promoure una millora en la qualitat de vida dels joves en àmbits com la salut i el 

temps d’oci i de lleure. 

Descripció: En la conscienciació sobre conductes de risc i les 

estratègies de prevenció de la salut s’ha d’implicar als diferents 

agents que interactuen amb els joves, el més important 

conjuntament amb els centres d’ensenyament són les famílies  

per tant es busca co-responsabilitzar-les en aquesta tasca.  

 

Objectius específics: 

• Cor-responsabilitzar la família en l’adopció d’hàbits saludables per part dels joves. 

• Incrementar el coneixement de les famílies sobre les conductes de risc i minimitzar els seus 

efectes entre els joves. 

Treball Transversal: Regidoria d’educació –SEMAP, regidoria de SS i 

sanitat 

Treball Interinstitucional: PIDAM 

Participació Jove:  

Destinataris/es: 

Pares i Mares de 

joves de 14 a 18 

anys. 

Metodologia: 

S’ha començat a treballar amb la regidoria d’educació per definir com i 

entorn a quins continguts concrets es configura el projecte. Es planteja 

però com a projecte a mig termini, un cop les actuacions directes amb 

joves estiguin en fase de consolidació. 

 Recursos:  pendent de concretar 

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

• Xerrades, conferències, tallers... en educació per la salut i l’educació emocional als IES 

(el paper de les famílies en la prevenció del consum de drogues, com prevenir els 

trastorns alimentaris...) Indicadors d’avaluació: 

Un cop estigui dissenyat el projecte es desenvoluparan els indicadors i 

les eines d’avaluació 
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Qualitat de vida – Eix Salut 

Nom del Projecte: Salut i Nit Objectiu general: Promoure una millora en la qualitat de vida dels joves en àmbits com la salut i el 

temps d’oci i de lleure. 

Descripció:  

Es tractaria d’un projecte d’acció directa adreçada a joves en 

espais d’oci nocturn, on un equip de voluntaris informin sobre 

drogues, sexualitat, SIDA... Es treballa tant des de la prevenció 

com des de l’òptica de la reducció de riscs. 

Objectius específics: 

• Potenciar l’adquisició d’hàbits saludables entre els joves. 

• Incrementar el coneixement dels joves sobre les conductes de risc i minimitzar els seus efectes. 

• Informar sobre els recursos disponibles al municipi en matèria de salut jove. 

• Recollir les demandes dels joves i fomentar les seves iniciatives 

Treball Transversal: Governació, Serveis Socials, Sanitat 

Treball Interinstitucional: UAD – Hospital St. Jaume de Calella, PIDAM, 

Empresaris Sector turístic i oci nocturn 

Participació Jove: Creu Roja Joventut i entitats de Calella 

Destinataris/es: 

Joves de 16 a 30 

anys 

Metodologia: 

Es vol promoure un equip de joves voluntaris per fer un treball 

d’intervenció directa als carrers durant les nits de cap de setmana (p. Ex: 

Creu Roja Joventut, programa Som.Nit). Cal treballar un circuit 

d’actuació amb la resta de professionals implicats i incorporar als 

empresaris de l’oci nocturn. S’està treballant per poder iniciar una prova 

pilot coincidint amb els mesos de vacances d’estiu i vinculada al projecte 

d’oci nocturn que s’exposa més endavant. 

Recursos:  4.000 € 

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Actuacions: 

• Agents de salut  

• Campanyes i altres accions de sensibilització i informació             
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Indicadors d’avaluació: 

Nombre d’agents de salut formats 

Nombre d’agents de salut actius  

Nombre d’establiments d’oci nocturn en què es realitzen actuacions 

Nombre d’actuacions realitzades 

Tipus d’actuacions realitzades 

Nombre de propostes i iniciatives presentades per part dels AS al Servei 

de Joventut 

Nombre d’iniciatives presentades per part dels joves 

Existència d’un espai de coordinació dels agents implicats 

Nombre d’entitats implicades 
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Qualitat de vida – Eix Salut 

Nom del Projecte: Pla Intermunicipal de Drogodependències de 

l’Alt Maresme (PIDAM) 

Objectiu general: Promoure una millora en la qualitat de vida dels joves en àmbits com la salut i el 

temps d’oci i de lleure. 

Descripció:  

El PIDAM és un projecte mancomunat entre els ajuntaments de 

Pineda de Mar, Tordera, Santa Susanna, Malgrat de 

Mar, Calella, Palafolls. Hi ha contractada una 

tècnica coordinadora del projecte amb el suport de 

la diputació de Barcelona per tal d’ impulsar en el 

territori actuacions encarades a la prevenció i 

minimització del consum i els efectes de les drogues 

entre la població (de forma molt prioritària en la 

població jove). 

Objectius específics: 

• Impulsar el treball transversal municipal i intermunicipal en matèria de prevenció de drogues. 

• Consensuar protocols de protecció i detecció precoç de consum de drogues pels agents en contacte 

amb els joves. 
• Elevar propostes d’actuació i necessitats detectades dels serveis i la comunitat  a nivell polític 

• Incrementar el coneixement dels joves sobre les conductes de risc i minimitzar els seus efectes. 

• Informar sobre els recursos disponibles al municipi en matèria de salut jove. 

§ Implicar la xarxa de serveis que poden actuar amb joves que estan fet ús de substàncies. 

Treball Transversal: Governació, Serveis Socials, Sanitat, Educació,  

Treball Interinstitucional: UAD – Hospital St. Jaume de Calella, AMPAs, 

centres d’ensenyament secundari,  ajuntaments de l’Alt Maresme, 

mossos d’esquadra 

Participació Jove: Creu Roja Joventut i entitats de Calella 

Destinataris/es: 

Joves de 16 a 30 

anys 

Metodologia: 

El projecte, que actua a tres nivells (tècnic, polític i comunitari) funciona 

de forma molt coordinada amb els agents de cadascun dels municipis 

que poden incidir en la prevenció, detecció i tractament de les persones 

que fan un consum de drogues. Cada municipi disposa del seu espai de 

coordinació des del què es planifiquen les actuacions a desenvolupar i es 

facilita formació i eines metodològiques als agents que l’integren. Està 

previst que el Servei de Joventut s’integri a aquest espai de coordinació 

de forma immediata. 

Recursos:  9.500 € 

2007 2008 2009 Actuacions: 

• Circuit d‘Atenció a joves que fan un consum de drogues 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 



    

Pla Local de Joventut 2007 - 2009     

 69 

            • Accions de sensibilització i promoció dels hàbits saludables 

• Enquesta de consum de tabac, alcohol i altres drogues en estudiants de secundària de 

l’Alt Maresme 

Indicadors d’avaluació: 

El programa disposa d’un pla d’avaluació propi i a més cadascun dels 

agents implicats en funció de la seva tasca i objectius a assolir disposa 

d’una bateria d’indicadors per valorar. 
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Qualitat de vida – Eix Alternatives d’Oci 

Nom del Projecte: Oci Alternatiu Objectiu general: Promoure una millora en la qualitat de vida dels joves en àmbits com la salut i el temps d’oci i de lleure. 

Descripció: Fer una programació 

d’activitats, principalment, en horari 

nocturn (sobretot de cap de setmana) 

adreçada als joves (cine, teatre, dansa, 

esport...) i com a activitats de consum 

alternatiu en el seu temps d’oci. 

Objectius específics: 

• Promoure una oferta d’activitats d’oci al municipi com a alternativa i complement de les existents. 

• Fomentar que els joves gaudeixin del seu temps d’oci des d’una vessant més cultural i creativa.  

• Implicar als joves en el procés de programació d’activitats i donar resposta a les seves iniciatives. 

• Fomentar l’existència d’espais de relació i d’intercanvi entre joves a través de la creació i l’experimentació. 

Treball Transversal: regidoria d’esports, cultura, educació 

Treball Interinstitucional: Ajuntaments de la zona, OPJ 

Participació Jove: col·lectius i entitats, joves a títol individual  

Destinataris/es: 

Joves de 16 a 

25 anys 

Metodologia: 

S’ha començat a treballar amb alguns dels tècnics implicats per tal de valorar 

les opcions possibles en la programació d’activitats de temàtica diversa i poder 

contactar amb els professionals que desenvolupen les activitats. Al mateix 

temps, el treball de dinamització dels centres d’ensenyament i el treball amb 

els ajuntaments propers ens ajudarà a acabar de concretar com es materialitza 

aquesta programació. 

Es vol plantejar l’inici de les accions cap al mes de juliol coincidint amb la 

temporada de vacances. 

Recursos:  8.000 €  

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

• Activitats esportives  

• Activitats culturals i artístiques 

Indicadors d’avaluació: 

Pdent de concretar en funció dels agents implicats i de la proposta 

que sorgeixi al final del procés 
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Qualitat de vida – Eix Alternatives d’Oci 

Nom del Projecte: Festes Joves Objectiu general: Promoure una millora en la qualitat de vida dels joves en àmbits com la salut i el 

temps d’oci i de lleure. 

Descripció: Des de ja fa uns anys que des de la regidoria de 

joventut s’impulsa la realització d’activitats lúdiques adreçades 

a joves en el marc de les festes majors (gran i petita) i altres 

celebracions consolidades al municipi. Es continuarà vetllant 

perquè en les diferents festivitats del municipi es contempli i 

s’integri la perspectiva jove. 

Objectius específics: 

• Garantir que els joves disposen d‘un espai i atenció específiques en les programacions de les festes 

i celebracions locals. 

• Fomentar la presència, participació i corresponsabilitat dels joves en la definició, organització, 

realització i avaluació de les programacions festives locals. 

• Incidir en la consolidació d’espais estables d’interlocució i relació entre els mateixos joves i els 

joves i l’ajuntament. 

Treball Transversal: regidoria de cultura, governació,  

Treball Interinstitucional:  

Participació Jove: entitats, col·lectius de joves i joves individuals 

Destinataris/es: 

Joves de 16 a 25 

anys 

Metodologia: 

Es vol donar continuïtat a la comissió de joves, entitats i col·lectius de 

joves que estan treballant amb la regidoria de joventut en la 

programació i desenvolupament d’aquestes activitats, així mateix es 

valorarà conjuntament la possibilitat d’ampliar el marc d’acció a altres 

àmbits. 
Recursos:  20.000 

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Actuacions: 

• Activitats de Festa Major (barraques i concerts) 

• Fes-te la festa              
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• Gegants Rock Indicadors d’avaluació: 

Existència d’espais d’interlocució entre joves i ajuntament. 

Presència de joves en els diferents espais d’organització de les festivitats 

locals. 

Varietat d’entitats, col·lectius i de perfils de joves implicats 

Nombre de festivitats locals amb programació jove 

Nombre d’activitats programades  

Nombre d’activitats executades 

Nombre de demandes elaborades pels joves 

Grau de satisfacció dels usuaris 

Acompliment del calendari 
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Qualitat de vida – Eix Alternatives d’Oci 

Nom del Projecte: Joves Creadors Objectiu general: Promoure una millora en la qualitat de vida dels joves en àmbits com la salut i el 

temps d’oci i de lleure. 

Descripció: Els joves són un dels col·lectius amb més potencial 

i que se senten més atrets cap a noves formes d’expressió i 

d’experimentació.  

Objectius específics: 

• Promoure la creació artística, en qualsevol disciplina, per part del jovent de Calella. 

• Potenciar la creació d’espais de trobada al voltant de la creació artística on els joves siguin els 

protagonistes. 

• Visualitzar la riquesa creativa del jovent Calellenc i donar suport a la seva difusió. 

• Apropar els recursos del municipi als joves creadors. 

Treball Transversal: regidoria de cultura, educació,  

Treball Interinstitucional: consell comarcal del Maresme, municipis veïns,  

Participació Jove: col·lectius i entitats juvenils i culturals i artístiques 

Destinataris/es: 

Joves creadors 

Metodologia: 

Inicialment es farà en col·laboració amb els agents implicats un cens de 

joves creadors per identificar les necessitats i demandes més concretes i 

a partir d’aquí valorar si des de l’ajuntament s’hi pot donar resposta i 

com. Es buscarà la implicació d’aquelles entitats i col·lectius (juvenils o 

no) que estiguin vinculades a alguna disciplina artística. 
Recursos:   

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

• Festimatge (taller cinema jove, certàmens i concursos) 

• Accions amb els grups de joves músics (programació de concerts, suport en la difusió, 

bucs d’assaig...) 

• Tallers, exposicions, ... amb joves creadors de diferents disciplines (fotografia, pintura, 

audiovisuals, graffiti, etc.) 

Indicadors d’avaluació: 

Pendents de concretar en funció com s’acabi configurant el projecte amb 

els agents implicats. 
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Participació i Ciutadania activa – Eix Dinamització Juvenil 

Nom del Projecte: Els joves fem cultura Objectiu general: Crear i consolidar espais d’interlocució estables entre l’Ajuntament i els joves i 

afavorir la seva implicació en aquells aspectes que els afectin o interessin tot fomentant i donant 

suport a les iniciatives que sorgeixin des dels diferents grups o col·lectius. 

Descripció: A través de la proximitat amb els joves, del treball 

continuat en la dinamització juvenil es busca la implicació dels 

joves en la planificació de les actuacions a desenvolupar. Els 

joves han de ser el principal motor de la programació cultural 

de Calella adreçada a ells mateixos. 

Objectius específics: 

• Fomentar la participació del jovent en l’organització d’activitats (més enllà dels actes de festa 

major).  

• Implicar els joves en la programació d’activitats adreçades a ells mateixos 

• Incrementar l’oferta cultural de l’Ajuntament amb activitats especialment dirigides als joves. 

• Impulsar les iniciatives juvenils que sorgeixin en aquest àmbit. 

Treball Transversal: regidoria de cultura, educació,  

Treball Interinstitucional: ajuntaments veïns 

Participació Jove: entitats i col·lectius de joves i joves a títol individual 

Destinataris/es: 

Joves de 15 a 24 

anys 

Metodologia: 

A partir del contacte amb els joves i conèixer els seus interessos en 

aquest àmbit s’elaborarà una programació que respongui a les seves 

necessitats, i s’elaborarà una oferta d’activitats coordinada amb la resta 

d’agents implicats. 
Recursos:   

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

• Programació d’activitats culturals diverses adreçades a la població jove.  

Indicadors d’avaluació: 

Pdent. De concretar en funció de com s’acabi configurant el projecte 
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Participació i Ciutadania activa – Eix Dinamització Juvenil 

Nom del Projecte: Dinamització a l’IES Objectiu general: Crear i consolidar espais d’interlocució estables entre l’Ajuntament i els joves i 

afavorir la seva implicació en aquells aspectes que els afectin o interessin tot fomentant i donant 

suport a les iniciatives que sorgeixin des dels diferents grups o col·lectius. 

Descripció: A manca d’un equipament de joventut i d’un PIJ, ha 

de ser el tècnic d’auxiliar de joventut qui es desplaci fins els 

joves a fi de recollir les demandes i necessitats dels joves i 

alhora oferir informació d’interès pels joves. Els centres 

d’ensenyament secundari són especialment interessants en 

l’àmbit de dinamització perquè aglutinen a tots els joves de 14 

i 16 anys i una gran part dels i 17 als 18. En aquest sentit i 

partint de la manca d’espais per als joves entenem que és 

fonamental obrir aquesta via de treball.  

Objectius específics: 

• Millorar la coordinació de les actuacions que des de l’Ajuntament s’ofereixen als IES. 

• Complementar la tasca docent que es realitza en els centres d’ensenyament. 

• Potenciar la participació dels joves i fomentar la creació, entre els mateixos joves, de referents 

d’interlocució entre els joves i l’Ajuntament. 

• Incrementar els espais/equipaments a disposició dels joves existents al municipi. 

• Donar a conèixer els recursos del municipi a l’abast dels joves. 

Treball Transversal: regidoria d’educació, esports, cultura 

Treball Interinstitucional: oficina del pla jove 

Participació Jove: joves dels centres d’ensenyament 

Destinataris/es: 

Joves de 14 a 18 

anys 

Metodologia: 

Hi haurà un horari de consulta als IES, per tal que els joves coneguin i 

tinguin un referent de joventut. S’ha desenvolupat una primera reunió 

amb els responsables dels centres educatius del municipi per valorar les 

seves demandes i necessitats més immediates, s’ha contactat amb la 

Diputació de Barcelona per tal de gestionar l’adhesió al programa PIDCES 

i poder gaudir dels avantatges i suport que facilita. Es continua treballant 

en aquesta línia per acabar de configurar un projecte adaptat a les 

necessitats dels centres d’ensenyament i a la capacitat de gestió del 

Servei de Joventut.  

 

Recursos:  1.000 € 
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2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

• Programació d’activitats de complement de la tasca docent (campanyes, cursos, sortides, 

etc. relacionats amb els centres d’interès del centre d’ensenyament). 

• Programació d’activitats en base a les demandes dels joves (cinema, poesia, teatre, 

dansa, clown, NT, etc.) 

• Informació, assessorament i orientació sobre temes diversos. 

• Suport a les iniciatives dels estudiants. 

Indicadors d’avaluació: 

Nombre de centres educatius que han participat en el projecte 

Nombre d’agents implicats en el projecte 

Existència d’espais de coordinació entre tots els agents implicats 

Creació d’espais d’interlocució entre els joves i l’ajuntament 

Existència de referents d’interlocució entre els mateixos joves 

Nombre d’iniciatives presentades pels joves 

Grau d’implicació dels joves 

Grau d’implicació dels centres educatius 

Grau de satisfacció dels joves participants 

Nombre d’activitats ofertes 

Relació entre les demandes dels joves i les activitats programades 

Nombre de participants a les activitats 

Grau d’augment progressiu del nombre de participants en les activitats  
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Participació i Ciutadania activa – Eix Dinamització Juvenil 

Nom del Projecte: L’Equipament de Joventut Objectiu general: Crear i consolidar espais d’interlocució estables entre l’Ajuntament i els joves i 

afavorir la seva implicació en aquells aspectes que els afectin o interessin tot fomentant i donant 

suport a les iniciatives que sorgeixin des dels diferents grups o col·lectius. 

Descripció:  

Es tracta d’obrir un equipament juvenil destinat a ser el centre 

de referència de les polítiques locals de joventut i alhora es 

converteixi en el punt de trobada i d’iniciatives de tots els joves 

de la ciutat. 

Objectius específics: 

• Crear un espai de referència , de trobada i de relació pels joves de Calella 

• Potenciar els canals d’interlocució i de participació entre l’ajuntament i el jovent. 

• Potenciar l’associacionisme juvenil i les iniciatives dels col·lectius joves 

Treball Transversal: Serveis tècnics, educació, serveis socials 

Treball Interinstitucional:  

S’intentarà comptar amb el  suport de la SGJ i de l’Oficina del Pla Jove. 

Alhora, es comptarà amb l’assessorament del Consell Comarcal pel que 

fa al pla d’usos. 

Participació Jove: Es comptarà des de l’inici amb la participació dels 

joves, pel que fa a l’adequació dels espais i també en la programació 

d’activitats. 

Destinataris/es: 

Tots els joves, 

preferentment, de 

14 a 25 anys 

Metodologia: 

Durant la redacció del projecte de l’equipament, es tindrà en compte la 

participació i corresponsabilizació dels joves.  

Un cop obert l’equipament, els joves seran els vertaders protagonistes de 

l’equipament, ja que serà el seu punt de trobada i de dinamització 

juvenil. 

En el funcionament diari i en l’organització d’activitats es tindrà en 

compte les directrius de la Secretaria de Joventut, de l’Oficina del Pla 

Jove i del Consell Comarcal. 

S’està treballant en el disseny del projecte per tal de garantir la 

incorporació de les diferents visions i perspectives joves alhora de posar-

lo en marxa. 

Recursos:  pendent de concretar 

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Actuacions: 

• Informació i assessorament als joves 

• Punt de trobada             



    

Pla Local de Joventut 2007 - 2009     

 78 

• Punt de connexió a internet 

• Programació d’activitats 

• Suport i dinamització d’iniciatives juvenils 

Indicadors d’avaluació: 

- Número d’usuaris de l’espai 

- Número d’activitats organitzades 

- Valoració dels usuaris dels espais i de les activitats 

- Grau d’implicació dels tècnics 

- Grau d’implicació dels joves en el projecte 

- Grau d’augment progressiu del nombre de participants en les 

activitats 
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Participació i Ciutadania activa – Eix Interlocució Juvenil 

Nom del Projecte: Procés de participació juvenil Objectiu general: Crear i consolidar espais d’interlocució estables entre l’Ajuntament i els joves i 

afavorir la seva implicació en aquells aspectes que els afectin o interessin tot fomentant i donant 

suport a les iniciatives que sorgeixin des dels diferents grups o col·lectius. 

Descripció: Es vol realitzar un procés de participació ciutadana 

en l’àmbit de joventut, que impliqui als joves però també a la 

resta de professionals que treballen amb i per a ells. Entenem 

que un procés com aquest té dos vessants, l’una que ha de 

facilitar un aprenentatge sobre què és participar, i l’altra que 

ha d’afavorir la creació d’espais i òrgans estables d’interlocució 

amb l’Ajuntament i els joves. 

Objectius específics: 

• Posar a debat i revisió el Pla Local de Joventut. 

• Implicar els joves en el disseny de les polítiques de joventut del municipi. 

• Potenciar la creació d’espais i òrgans d’interlocució estable amb els joves. 

• Afavorir el contacte i el coneixement entre col·lectius i perfils de joves variats. 

• Implicar a la resta d’agents del municipi que actuen amb els joves en la revisió del pla. 

 

Treball Transversal: Ajuntament 

Treball Interinstitucional: PIDAM, centres d’ensenyament, Consell 

Comarcal del Maresme, Secretaria de Joventut 

Participació Jove: tota 

Destinataris/es: 

Joves de 14 a 25 

Metodologia: 

Es segueix la metodologia impulsada per la Secretaria de Joventut de la 

Generalitat de Catalunya i el consell comarcal del Maresme. Aquestes 

dues institucions des de ja fa un parell d’anys donen suport tècnic i 

econòmic als municipis que estan en fase de realització d’un procés de 

participació juvenil. Recursos:  500 € 

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Actuacions: 

• Desenvolupament del procés de participació juvenil 
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Indicadors d’avaluació: 

Nombre de joves implicats en el procés 

Existència d’espais i òrgans d’interlocució entre l’Ajuntament i els joves 

Nombre de propostes presentades pels joves 

Grau d’incorporació de les propostes dels joves en el PLJ 

Continuïtat de la dinàmica encetada amb el procés 
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Participació i Ciutadania activa – Eix Associacionisme i iniciatives juvenils 

Nom del Projecte: Suport a entitats i col·lectius de Joves Objectiu general: Crear i consolidar espais d’interlocució estables entre l’Ajuntament i els joves i 

afavorir la seva implicació en aquells aspectes que els afectin o interessin tot fomentant i donant 

suport a les iniciatives que sorgeixin des dels diferents grups o col·lectius. 

Descripció: Des de l’Ajuntament es valoraran i, si s’escau, 

recolzaran les iniciatives que neixin a partir d’una demanda 

concreta dels joves i entitats que s’ajustin als objectius del Pla 

Local de Joventut. 

Objectius específics: 

• Fomentar la creació d’entitats i associacions juvenils i afavorir la seva consolidació. 

• Promoure les iniciatives sorgides des dels joves. 

• Difondre les característiques i beneficis de les associacions juvenils. 

• Motivar al jovent a associar-se per defensar millor els seus interessos i inquietuds. 

Treball Transversal: Esports, cultura, cooperació i solidaritat, serveis 

socials, promoció econòmica 

Treball Interinstitucional: Consell comarcal del Maresme 

Participació Jove: entitats i col·lectius de joves 

Destinataris/es: 

Col·lectius i 

entitats juvenils. 

Metodologia: 

Cada any l’ajuntament convoca diferents línies de subvencions per a 

entitats i per a la creació de programacions diverses. Entenem que cal 

mantenir aquesta línia i ampliar-la si s’escau. En aquests moments s’està 

valorant el seu abast i com es poden anar integrant les altres actuacions 

que reforcen aquest treball. Recursos:  1.000 €  

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

• Subvencions a entitats i col·lectius de joves 

• Cessió d’espais i equipaments 

• Informació, orientació i assessorament sobre ajuts, tràmits, projectes, etc. Indicadors d’avaluació: 

Pendent de concretar fins que no s’hagi pogut tancar el projecte. 
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L’Auntament al servei dels Joves – Eix Foment del treball en Xarxa 

Nom del Projecte: L’Ajuntament al teu abast Objectiu general: Crear una estructura de treball estable dins l’Ajuntament i generar mecanismes i 

espais de coordinació entre els professionals de diferents àmbits i disciplines que treballen amb i per 

als joves de Calella. 

Descripció:  

Partint de l’evidència que ja s’estan portant a terme diverses 

actuacions en matèria de joventut, es tracta d’agrupar i 

coordinar totes aquestes actuacions per fer-ne una valoració 

global  i una planificació estratègica de les polítiques locals de 

joventut. 

Objectius específics: 

• Conèixer els serveis ja existents adreçats als joves i donar-hi suport des del Servei de Joventut 

• Fer arribar als joves els serveis que tenen al seu abast, mitjançant una derivació entre tècnics i un 

seguiment continuat. 

• Potenciar la coordinació entre el Servei de Joventut i la resta de regidories implicades per 

intercanviar informació d’interès en matèria de joventut. 

 

Treball Transversal: Regidoria d’Educació, Regidoria de Serveis Socials, 

Regidoria de Promoció Econòmica, Regidoria d’Esports 

Treball Interinstitucional:  

Participació Jove:  

Destinataris/es: 

Joves d’entre 14 

a 25 anys 

Metodologia: 

No es tracta de fer reunions contínuament, sinó de conèixer els serveis 

disponibles i fer conèixer les actuacions del Servei de Joventut per 

potenciar el que ja s’està fent.  

S’intentarà engegar projectes conjuntament i potenciar els serveis que ja 

s’ofereixen i que funcionen correctament. 

 

Recursos:  tècnics especialistes d’educació, promoció econòmica, 

esports, serveis socials... 

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

• Guia de serveis i recursos 

 

Indicadors d’avaluació: 
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L’Auntament al servei dels Joves – Eix Foment del treball en Xarxa 

Nom del Projecte: Equipaments joves Objectiu general: Crear una estructura de treball estable dins l’Ajuntament i generar mecanismes i 

espais de coordinació entre els professionals de diferents àmbits i disciplines que treballen amb i per 

als joves de Calella. 

Descripció: Foment de l’ús de instal·lacions culturals i  

esportives i altres espais del municipi entre els joves i 

adequació dels horaris a les seves necessitats i demandes. 

Objectius específics: 

• Promoure l’esport entre els joves  

• Fomentar i potenciar les entitats i col·lectius de joves vinculades a l’esport 

• Incrementar el grau de coneixement de les instal·lacions esportives i culturals i altres espais del 

municipi 

Treball Transversal: esports, cultura i serveis socials 

Treball Interinstitucional: centres d’ensenyament 

Participació Jove: entitats i col·lectius de joves 

Destinataris/es: 

Tota la població 

jove 

Metodologia: 

Encara no s’ha començat a plantejar el projecte ni s’han iniciat converses 

amb les regidories responsables dels diferents serveis i activitats. 

Recursos:  pdent de valorar 

2007 2008 2009 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

            

Actuacions: 

• Creació i manteniment d’equipaments esportius a l’aire lliure (skate parc, biciclòdrom, 

instal·lacions passeig marítim, etc.) 

• Informació i cessió d’instal·lacions esportives (rocòdrom, CEIP Minerva, etc.). 

• Informació i cessió d’instal·lacions culturals i lúdiques 

Indicadors d’avaluació: 

Pendent de definir a la vista de com s’acabi de configurar el projecte 
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METODOLOGIA 

 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya, ja defineix la metodologia de treball a seguir en 

base a uns principis rectors de les polítiques de joventut que són : la Integralitat, la 

transversalitat, l’atenció a la diversitat, la proximitat, la participació, la corresponsabilitat, i la 

innovació i aprenentatge social.  

 

Tenim previst impulsar i desenvolupar el treball en el Pla Local de Joventut seguint les 

directrius que emanen del PNJC. 

 

1) Integralitat de les polítiques de joventut 

Els joves, com la resta de ciutadans, configuren les seves demandes i necessitats a través de 

totes les múltiples i diverses esferes que configuren la seva existència (el treball, la formació, 

la cultura, etc.). Des d’aquest punt de vista, les polítiques de joventut s’han de concebre des 

de la perspectiva de la integralitat, assegurant que disposem o establim els mecanismes 

suficients per donar una cobertura global a  aquestes necessitats i demandes.   

 

Com ja hem indicat amb anterioritat, treballar des d’aquesta perspectiva implica l’existència 

i/o la creació d’eines i instruments que facilitin la coordinació entre els diferents agents que 

des de diferents àmbits treballen amb els joves de Calella. Aquí és on entra en joc un altre 

dels principis metodològics que incorporem al Pla. 

 

2) Co-responsabilitat i treball transversal amb la resta de professionals que actuen en 

l’àmbit municipal 

L’Ajuntament actualment disposa de diferents òrgans des dels que es coordinen alguns dels 

projectes i actuacions que s’adrecen als joves (PIDAM i Taula de l’èxit). Aquests òrgans estan 

vinculats a accions molt concretes i des del Servei de Joventut, es treballarà per incorporar-

se en la dinàmica normal de treball que ja està iniciada (en el cas de la Taula de l’èxit caldria 

revisar-ne el seu plantejament i, si s’escau la reactivació).  

 

Llevat d’aquestes iniciatives no existeix cap altre òrgan6 que persegueixi la coordinació de les 

polítiques de joventut al municipi. El 2007 ha de ser, com ja hem indicat, un any clau per 

potenciar aquests espais i mecanismes de coordinació entre els professionals. De fet, des de 

                                                
6 En l’àmbit d’immigració existeix el Pla Intermunicipal d’Immigració de l’Alt Maresme amb el què encara 

no s’ha contactat i per tant es desconeix l’existència o no d’espais o òrgans de coordinació en aquest 

àmbit. 
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la incorporació de la tècnica auxiliar de Joventut, ja s’han iniciat contactes a diferents nivells 

per valorar la possibilitat de teixir aquestes xarxes de treball i coordinació. 

 

S’està treballant per establir els següents nivells de coordinació: 

  

• Grup de treball de Joventut a nivell municipal 

Amb els tècnics de l’ajuntament que realitzen un treball amb joves o són susceptibles de 

realitzar-lo, tenint en compte les prioritats del Pla local de Joventut. Concretament s’ha 

contactat amb els tècnics responsables dels serveis de: Educació, Promoció Econòmica, 

Esports i amb l’educadora social. 

 

A partir d’aquests contactes, que afavoreixen el coneixement mutu, des del Servei de 

Joventut es farà la proposta de treball per coordinar les diferents accions que contempla el 

Pla i que impliquen a aquestes professionals (Informació, orientació i assessorament en 

temes diversos, intervencions concretes en l’àmbit laboral, educatiu, de lleure i esports i en 

el camp de la salut). 

 

També s’està treballant per incorporar en aquesta ronda de contactes, i per tant en la 

proposta de treball coordinat, a altres professionals del municipi que intervenen en l’àmbit de 

la joventut: responsables dels centres d’educació secundària (amb els que ja s’ha fet una 

primera reunió), professionals del CAP, entitats que desenvolupen accions per i amb els 

joves (Creu Roja Joventut). 

 

• El treball amb els ajuntaments propers  

En l’àmbit del treball interinstitucional a alt Maresme, s’han començat a tenir contactes amb 

alguns dels ajuntaments propers i entre els què els joves tenen un important grau de 

mobilitat (per estudis, oci i treball). De moment s’ha realitzat una primera presa de contacte 

amb els ajuntaments de Palafolls i Malgrat de Mar. 

 

Està previst que es creï un espai de coordinació, inicialment a nivell tècnic, amb vistes que a 

mig termini s’ampliï a l’àmbit polític, entre els ajuntaments de l’Alt Maresme que s’hi vulguin 

incorporar. Inicialment es convocarà als ajuntaments de: Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de 

Vallalta, Pineda de Mar, Palafolls, Malgrat de Mar i Tordera. L’objectiu és conèixer als 

interlocutors més propers territorialment, valorar la possibilitat d’establir col·laboracions en 

determinats projectes i línies d’actuació i valorar com encarar determinades necessitats i 

demandes dels joves de manera conjunta i mancomunada. 
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• El treball amb les administracions de caràcter supramunicipal 

Participació en les accions de coordinació que s’organitzin a nivell comarcal: taules comarcals 

per perfils professionals, plenaris de joventut, reunions de regidors de joventut. 

 

En relació a les altres administracions d’abast supra-local, en matèria de joventut s’han 

d’iniciar els contactes amb la Secretaria general de Joventut i amb l’Oficina del Pla Jove. 

 

3) Participació i corresponsabilitat juvenil 

Des del Servei de Joventut, com ja hem indicat anteriorment, el treball en aquesta direcció, 

la implicació dels joves en la definició de les polítiques que els afecten, és una prioritat. 

Volem potenciar la creació d’espais d’interlocució amb els joves, amb caràcter més o menys 

estable i continuat en el temps. 

 

Entenem que el Pla Local que presentem, tot i que ha comptat amb la “participació” dels i les 

joves en la seva fase de diagnòstic (grups de discussió per a la realització de l’Anàlisi de la 

Realitat Juvenil), no és un pla que s’hagi desenvolupat participativament amb els joves. És 

una proposta tècnica que ens serveis per reflexionar sobre les prioritats que hem d’encarar 

des de l’Ajuntament en matèria de polítiques de joventut, estableix unes directrius per 

ordenar les actuacions ja existents en aquest àmbit i fixa les línies de treball sobre les què 

realitzar tota aquesta feina. 

 

Tanmateix, els joves no hi han tingut una implicació directa, i cal que, en aquesta relació de 

prioritats, s’estableixin els mecanismes adients perquè es pugui debatre el Pla amb els joves 

de manera participativa, i per tant, amb predisposició a incorporar-hi noves visions, les 

visions dels joves. Amb aquesta voluntat és que durant el 2007 volem iniciar un procés de 

participació juvenil, que convidi a la implicació dels joves en la definició del PLJ i permeti la 

revisió, si s’escau, dels plantejaments que a nivell tècnic ens hem fixat.   

 

La feina de dinamització que es preveu realitzar, tant des dels espais d’educació formal com 

en l’àmbit més de lleure i d’oci, ha de servir per fomentar aquesta implicació, en temes i 

àmbits més concrets, a través del foment de les iniciatives dels grups juvenils i entitats. I 

mica en mica, anar ampliant el ventall d’àmbits de decisió en els què els joves hi siguin 

presents. 

 

4) Proximitat 

Tots els plantejaments que hem exposat fins al moment, han de conduir a que es puguin 

conèixer i detectar de manera més específica i adequada les necessitats dels joves, per tal 

d’articular intervencions que afavoreixin una resposta més ajustada a aquestes necessitats. 
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Per tant, tot i que possiblement és reiteratiu respecte el què venim exposant, cal que el 

Servei de Joventut, i les diferents actuacions i projectes que s’impulsin des de l’Ajuntament 

en matèria de joventut no perdin de vista el factor proximitat. 

 

Els diferents instruments de què ens volem dotar garanteixen aquesta proximitat de 

l’Ajuntament amb la realitat dels joves i dels joves amb la realitat de l’Ajuntament.
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RECURSOS  

 

Recursos humans 

 

Actualment, ja hem vist que el Servei de Joventut a nivell tècnic està composat per la figura 

d’una tècnica auxiliar de joventut, nivell C, a jornada sencera (35h/set.) i en situació 

d’interinatge.  

 

A la taula següent presentem a previsió d’evolució dels Recursos Humans del Servei de 

Joventut, durant els anys de vigència del Pla, per tal de poder assolir els objectius del Pla i 

consolidar-ne els resultats. 

 

 2007 2008 2009 

Recursos 

humans 

1 tècnica auxiliar de 

joventut (nivell C) 

1 Pla d’Ocupació (6 mesos 

a partir de juliol) 

1 tècnica auxiliar de 

joventut (nivell C) 

1 dinamitzador/a  (nivell 

C)(15h) 

1 tècnica de joventut 

(nivell B) 

1 dinamitzador/a 

(nivell C) (20h) 

 

Cal tenir en compte que la missió del Pla Local de Joventut, estableix la construcció d’un 

Servei de Joventut amb capacitat i de recollir i gestionar les demandes dels joves (...), això 

no serà possible si durant la vigència d’aquest primer PLJ no es van dotant nous recursos 

humans, i millorant els existents. Aquesta evolució de mínims que es planteja des del Pla 

està vinculada temporalment a la posada en marxa dels diferents projectes i actuacions que 

s’hi contemplen. És per tant, condició indispensable per a l’assoliment dels objectius del Pla 

Local de Joventut, que la evolució es vagi materialitzant amb el pas del temps. 

 

 

Equipaments i infrastructures  

 

Com ja hem anat avançant amb anterioritat, actualment el Servei de Joventut disposa a 

l’edifici d’oficines de l’Ajuntament, d’una taula i un ordinador per la realització de tasques a 

nivell intern i, que permet la coordinació amb la resta de professionals i tècnics de 

l’ajuntament.  

 

Aquesta situació dificulta, per la invisibilitat del Servei i la poca identificació amb un 

equipament per joves, l’accés als joves. És per tant, una prioritat el trasllat de la tècnica 

Auxiliar de Joventut a unes altres dependències, que actualment ja estan en procés de 
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rehabilitació, per tal de facilitar i afavorir l’accés dels joves a l’ajuntament i a l’inrevés. 

Aquest espai inicialment estarà compartit amb cultura, i no podem dir que faci les funcions 

d’equipament de joventut. 

Com una de les prioritats del Pla està la creació d’un equipament per joves, d’ús exclusiu i 

que pugui fer les funcions de punt de trobada i espai jove. Donada la situació actual de 

l’Ajuntament, a vista d’eleccions i per tant de renovació de l’equip de govern, i la intenció de 

posar en marxa el procés de participació juvenil (on segurament els plantejaments dels i les 

joves tindran una especial rellevància en aquest punt), aquest tema s’encararà a partir del 

setembre i amb previsió de que el 2008 pugui obrir l’Ajuntament s’hagi definit en la ubicació 

definitiva de l’equipament de joventut (possiblement a les instal·lacions de la Fàbrica Llobet). 

 

Tanmateix, i donada la importància que es dóna a l’equipament com a element de 

dinamització dels joves i potenciador de la seva implicació en la definició del Pla Local, a curt 

termini, hi ha la possibilitat de poder utilitzar les instal·lacions d’algun dels centres 

d’ensenyament com a equipament juvenil.  Aquesta opció ha sorgit després de les converses 

que s’han mantingut amb els responsables dels centres d’ensenyament. Actualment és una 

opció oberta i s’està valorant les implicacions d’una col·laboració d’aquestes característiques. 

 

Per tant, si parlem de la previsió de la evolució dels equipaments exclusius per joventut 

durant la vigència del Pla, tenim que: 

 

 2007 2008 2009 

Equipaments i 

infrastructures 

Antic Ajuntament (com a 

oficina de treball de la 

TAJ). 

Punt de dinamització a 

l’IES. 

Antic Ajuntament 

Punt de dinamització a 

l’IES. 

Equipament de Joventut 

(ex. Fàbrica Llobet). 

Equipament de 

Joventut. 

Punt de dinamització 

als IES. 

 

 

Recursos Econòmics 

 

D’acord amb la previsió de desenvolupament del pla, i com ja hem anat avançant en la resta 

d’apartats, cal que progressivament s’incrementin els recursos destinats a joventut. Aquest 

increment passa per la disponibilitat pressupostària que preveiem a continuació. 

 

Al mateix temps, i donada la dificultat de preveure el pressupost de l’ajuntament per als 

anys 2008 i 2009, fixem els objectius mínims de creixement de la despesa de la regidoria de 

joventut respecte el total de despesa de l’ajuntament. Al seu moment caldrà contrastar si en 
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nombres absoluts aquesta presència, cada cop més rellevant de joventut a l’Ajuntament, es 

materialitza també a nivell pressupostari. 

 

 2007 2008 2009 

Despeses personal  

joventut  (cap I) 

Aprox. 19.000 € Aprox. 30.000 € 

 

Aprox. 53.000 

Inversions equipament / 

infrstructures (cap. VI) 

Cal valorar el cost de la posada en marxa del nou equipament de 

joventut 

Despeses activitats 

joventut (cap II i IV) 

35.000 € 40.000 € 45.000 € 

Despeses totals Regidoria 

de Joventut7 

54.000 € 70.000 € 98.000 € 

Pressupost total de 

l’ajuntament8 

17.454.505   

% de despesa de la 

regidoria de joventut s/ 

total de l’ajuntament 

0,31 0,40 0,50 

 

                                                
7 No es té en compte la inversió de l’equipament de joventut 

8 el pressupost que figura per 2007 encara resta pendent d’aprovació, per tant és susceptible de que hi 

hagin modificacions. Pel que fa als anys 2008 i 2009, desconeixem totalment quina pot ser l’evolució del 

pressupost i per tant ens limitem a indicar el percentatge que sobre aquest ha de tenir el pressupost de 

la regidoria de joventut. 
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TEMPORITZACIÓ 

 

Planificació anual per trimestres i pels 3 anys de vigència del Pla 

 

2007 2008 2009 Àmbit Eix projecte 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

TTE             Formació i 

treball Accés al món 

laboral 

            

Promoció 

Habitatge 

            Habitatge 

OCH             

Accés a les 

TIC 

            TIC 

Accés a la 

informació 

            

A
u
to

n
o
m

ia
 i
 e

m
an

ci
p
a
ci

ó
 

Mobilitat Millora del T 

Públic 

nocturn 

            

Tarda Jove al 

CAP 

            

Programa 

Salut i escola 

            

Escola de 

Pares en 

salut 

            

Salut i nit             

Salut 

PIDAM             

Oci 

Alternatiu 

            

Festes Joves             

Q
u
a
lit

at
 d

e
 v

id
a
 Alternatives 

d’oci. C i E 

Joves 

creadors 

            

Els Joves 

fem cultura 

            

P
a
rt

ic
ip

ac
ió

 

i 
ci

u
ta

d
a
n
ia

 Dinamització 

Juvenil 

Dinamització 

a l’IES 
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L’equipament 

de joventut 

            

Interlocució 

Juvenil 

Procés de 

participació 

juvenil 

            

Associacionisme 

i iniciatives 

juvenils 

Suport a 

entitats i 

col·lectius 

joves 

            

L’ajuntament 

al teu abast 

            

L’
a
ju

n
ta

m
e
n

t 
a
l 

se
rv

e
i Foment del 

treball en xarxa 

Equipaments 

Joves 
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PRESSUPOST 

 

Pel que fa a la distribució pressupostària dels ingressos i les despeses, entenem que des del 

moment que ens dotem d’un projecte coherent, bens estructurat i sobre tot que respon des 

de la realitat a les necessitats i problemàtiques dels i les joves de Calella, com és el Pla Local 

de Joventut, hem l’Ajuntament ha de fer una aposta decidia i de preveure un increment dels 

recursos destinats al seu desenvolupament. 

 

Al mateix temps preveiem que les institucions supracomarcals (Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona) que donen impuls i suport al desenvolupament de les polítiques 

locals de joventut han de ser corresponsables, encara que en menor mesura del 

desenvolupament del PLJ i la consolidació del Servei de Joventut de l’ajuntament  de Calella. 

És per això que a es contempla una partida d’ingressos per recollir les aportacions que es 

sol·licitaran a aquestes administracions. 

 

Pel que fa a les despeses, i tenint en compte que en totes i cadascuna de les línies 

d’actuació, encara resten per acabar de definir alguns dels projectes i actuacions, s’ha optat 

per, a partir dels recursos de què disposem (o preveiem disposar), fer un repartiment del 

pressupost en base als percentatges en què es vol distribuir la despesa. Tanmateix, el que és 

evident és que tot i que els percentatges es mantindran, la despesa en nombres absoluts 

vindrà marcada pel volum d’ingressos que en cada període  s’acabin materialitzant. Per tant 

en el moment que els ingressos siguin inferiors a la previsió efectuada, caldrà actualitzar la 

despesa efectiva en cadascun dels projectes i actuacions, retallant i prioritzant de nou les 

actuacions en funció de les disponibilitats econòmiques. 

 

L’àmbit d’actuació que més recursos absorbeix, per la mateixa definició de la proposta de 

treball que hem vingut plantejant és el de Qualitat de vida, és on s’hi encabeixen de manera 

més directa totes les actuacions que es desenvoluparan directament i sota un lideratge més 

clar de la regidoria de joventut. També aquest àmbit és el que servirà a curt termini per 

donar una resposta més immediata a les demandes i iniciatives dels joves que vagin sorgint 

amb l’impuls de les accions de dinamització i interlocució juvenil de la línia de Participació i 

ciutadania activa que com ja hem dit serà on s’intensificaran els esforços de la regidoria des 

d’un bon començament. 
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  2007 % 2008 % 2009 % 

TOTAL Ingressos previstos 68.000,00 1,00 102.000,00 1,00 130.000,00 1,00 

Ajuntament (reg. Joventut) 54.000,00 0,79 70.000,00 0,69 98.000,00 0,75 

Secretaria de Joventut 8.000,00 0,12 20.000,00 0,20 20.000,00 0,15 

Oficina del Pla Jove 6.000,00 0,09 12.000,00 0,12 12.000,00 0,09 

Altres             

TOTAL Despeses previstes 68.000,00 1,00 102.000,00 1,00 130.000,00 1,00 

Autonomia i emancipació 13.600,00 0,20 30.600,00 0,30 39.000,00 0,30 

Qualitat de vida 34.000,00 0,50 40.800,00 0,40 52.000,00 0,40 

Participació i ciutadania activa* 13.600,00 0,20 20.400,00 0,20 26.000,00 0,20 

L’Ajuntament al servei dels joves 6.800,00 0,10 10.200,00 0,10 13.000,00 0,10 

* no incorpora la inversió en equipament     
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AVALUACIÓ 

 

Entenem que aquest és un punt fonamental a l’hora de poder concretar en acabar la vigència 

del Pla si s’han assolit els resultats buscats o no, i en definitiva si la nostra missió s’ha 

materialitzat i si ens ha servit per posicionar-nos en la idea de la visió del Pla. 

 

El Consell Comarcal del Maresme ha estat desenvolupant durant el 2006 el projecte 

d’avaluació de PLJ conjuntament amb els ajuntaments d’Alella, Argentona, El Masnou, 

Premià de Dalt i Sant Pol de Mar. El Servei de Joventut de Calella participarà activament en 

les diferents accions que es vagin desenvolupant per tal d’anar incorporant els conceptes i 

les eines metodològiques de l’avaluació al Pla Local de Joventut. 

 

En aquest sentit, apuntem un breu resum de com està pensat realitzar l’avaluació del Pla, 

tenint en compte que serà el fruit del treball conjunt amb altres ajuntaments i institucions 

que impulsen polítiques de joventut en el territori. 

 

La proposta, sobre la que es vol treballar divideix el contingut en tres parts: una primera 

part introductòria que serveix per a situar l’avaluació, una segona part que inclou l’avaluació 

del procés i una tercera part que inclou l’avaluació dels resultats on s’afegeix l’avaluació de la 

cobertura, tal i com indica l’esquema següent: 

 

Primera part: Introductòria 

- Recordatori del diagnòstic inicial que va donar lloc al disseny del Pla 

- Recordatori de les prioritats i efectes desitjats que marca el Pla 

- Pla d’avaluació: motivació inicial, objectius, objecte, metodologia, recursos, 

calendari. 

 

Segona part: Avaluació del procés o implementació 

- Avaluació de les actuacions programades* 

- Avaluació dels recursos 

o Recursos econòmics* 

o Recursos humans* 

o Infrastructures i material* 

- Avaluació de les metodologies de treball 

o Transversalitat* 

o Interdepartamentalitat* 

o Participació juvenil* 

o Planificació estratègica* 
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* Cadascun d’aquests apartats hauria d’incloure: la previsió feta i necessitats detectades a 

priori, el desenvolupament i les valoracions que s’han recollit sobre aquest punt. 

 

Tercera part: Avaluació dels resultats i de la cobertura 

- Resultats obtinguts en cada un dels àmbits de treball amb joves:  

o Participació i teixit associatiu 

o Dinamització i lleure 

o Autonomia i emancipació 

- Cobertura de la població destinatària (per edats, perfils, barris, etc.) 

 

Per tal de poder completar d’aquest procés, i com ja s’ha anat visualitzant en les fitxes 

resum de cadascun dels projectes, cadascun d’ells i les diferents actuacions que s’hi 

emmarquen compta amb un sistema d’indicadors d’avaluació previ i propi.  La intenció és 

tenir informació acurada de les diferents actuacions i anar valorant-ne els resultats en la 

mesura que avancem en el desenvolupament del pla. 

 

Som conscients que ens queda molta feina per fer en aquest àmbit , cal treballar encara a 

fons en el disseny d’alguns indicadors i al mateix temps anar-nos dotant de les eines de 

recollida de la informació que ens facilitin poder aplicar i analitzar aquests indicadors.  

Creiem que és un dels punts a treballar durant tot el període de vigència del pla donat que 

partim des de zero i encara hi ha alguns aspectes importants que cal anar concretant. 
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ANNEXES 

 

Informe de l’Anàlisi de la Realitat Juvenil de Calella 


