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1. INTRODUCCIÓ
1.1 El nou Pla Local de Joventut
El Pla Local de Joventut de Tordera 2013/2014-2017 és un document elaborat amb la
voluntat d’orientar i planificar les polítiques de joventut dels propers anys, que s’engloba
dins un marc teòric i normatiu representat per tres documents d’abast nacional:

-

Pla Nacional de Catalunya 2010-2020 (PNJCAT)

-

Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut de Catalunya articulat d’acord amb el
PNJCAT

-

Decret 90/2013, del 29 de Gener on s’aprova el PNJCAT

Seguint el PNJCAT 2010-2020, el Pla Local de Joventut de Tordera es basa en quatre
principis rectors per orientar el disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques de
joventut:

-

Integralitat: principi que reconeix la multicausalitat de les necessitats i
problemàtiques juvenils i aposta pel treball transversal i en xarxa a l’hora d’abordar
les polítiques de joventut.

-

Transformació: principi que posa de manifest la necessitat d’incorporar
estratègies d’inclusió per lluitar contra les desigualtats socials a través de les
polítiques de joventut.

-

Qualitat: l’adequació a la realitat, la proximitat, l’avaluació o la innovació són
aspectes claus per a elaborar un pla eficaç i eficient amb capacitat d’incidència
real al territori.

-

Participació: el consens i la corresponsabilitat entre tots els agents han de
permetre cohesionar el territori, adequar-nos a la seva realitat i fomentar la cultura
participativa.

L’Ajuntament de Tordera i, en especial, la Regidoria de Joventut, té en els joves un dels
eixos de treball bàsics per executar les seves polítiques públiques.. Els joves, sent present
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i futur, representen un actiu imprescindible en qualsevol població per planificar i estructurar
els projectes dels pròxims anys. Aquest Pla pauta, estructura i descriu les polítiques de
joventut a executar a Tordera i constitueix el full de ruta a seguir pel govern municipal en
l’endegament d’actuacions adreçades al públic jove. És, en ell mateix, l’eina que ha de
permetre afrontar amb rigor, organització i legitimitat el repte d’atendre les demandes
juvenils i els seus escenaris de vida.
El procés de confecció del Pla ha inclòs la participació d’un grup promotor de joves que
l’han seguit al llarg de tot el recorregut, així com també un conjunt de col·lectius que ha
permès analitzar i construir una diagnosi acurada de la realitat juvenil de Tordera. En
aquest sentit, cal agrair a entitats i associacions d’àmbit local, representants del món
educatiu del municipi, tècnics municipals i, sobretot, joves, la seva inestimable
col·laboració i implicació en el camí per elaborar aquest nou Pla.

Les preocupacions i inquietuds d’un jove són, en moltes ocasions, un reflex d’aspectes que
també la resta de població observen com una fragilitat; i aquesta circumstància és degut a
que bona part dels plantejaments o demandes dels joves representen qüestions
transversals i que, en el fons, afecten a tot el municipi en general. Així doncs, el Pla que
presentem és la planificació de projectes dirigits, fonamentalment, als joves però que,
alhora, contribueixen a la millora de Tordera en el sentit més global i transversal.

Finalment, afegir que per a l’Ajuntament de Tordera l’existència d’aquest document
configura un compromís sincer i realista amb els joves del municipi per a la duta a terme
de les futures polítiques de joventut.

1.2 La missió
La missió de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tordera, seguint la filosofia
d’acompanyament i empoderament dels joves, és potenciar el desenvolupament del
projecte de vida dels joves del municipi mitjançant el disseny, implementació i avaluació de
polítiques de joventut que permetin als joves dotar-se d’eines que els facilitin la pròpia
emancipació i participació activa com a ciutadans del municipi.
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1.3 Informació del municipi
Tordera és una vila de l'Alt Maresme, situada al NE de la província de Barcelona. És a 36
Km. de Girona i a uns 64 de Barcelona. Té, aproximadament, 84 Km2 i és el terme més
gran de la comarca del Maresme. Dos terços del municipi són muntanya i la resta és pla.
El

territori

destaca

per

la

seva

importància

natural

i

paisatgística.

Comprèn el nucli urbà, a la riba de la Tordera, i els agregats d'Hortsavinyà, Sant Pere de
Riu i Vallmanya, així diverses masies agrupades en veïnats com Sant Daniel, Sant Ponç,
Sant Vicenç, Sant Jaume, Sant Andreu, Sant Pere i Sant Tou, a més de diverses
urbanitzacions construïdes al sector muntanyós del municipi. El punt més alt del municipi
és el Turó de N'Alomar, de 701 m. i el cim d'Hortsavinyà, de 572 m, dins del Parc Natural
del Montnegre. En l'actualitat, compta amb més de 16.000 habitants.
Les principals vies de comunicació són la carretera Nacional II de Barcelona a la Jonquera,
l'autopista A-7 que passa per Hostalric i Fogars de Tordera i l'autopista C-32 (A-19), que
va des de Barcelona fins a Palafolls, a escassos quilòmetres de Tordera. El municipi
disposa també d'estació de ferrocarril de RENFE i d'autobusos de línia que cobreixen els
trajectes fins a Girona i Barcelona, així com també a la veïna població de Blanes.
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2. METODOLOGIA
2.1. Introducció
El Pla Local de Joventut de Tordera és un pla extens i curós en la seva metodologia que
ha volgut donar resposta a les necessitats i expectatives de la regidoria de Joventut, així
com a la molta informació i punts de vista que cal i s’han volgut tenir en compte.
A continuació s’exposen al detall aquells aspectes més destacats del procés metodològic
seguit i emprat per a l’elaboració del Pla Local de Joventut.

2.2. El tractament metodològic
Com es podrà veure al llarg del document per l’elaboració del Pla Local de Tordera s’ha
seguit un procés marcat per unes pautes metodològiques clares, un calendari ordenat, i
una estructura entenedora. Un procés que s’ha ajustat a les característiques del municipi
en un moment de dificultats compartides entre persones joves i polítiques públiques.

L’elaboració del PLJ (Pla Local de Joventut) ha estat de caràcter multiestratègic, amb
utilització de fonts primàries i secundàries, i combinant l’anàlisi quantitativa i qualitativa,
amb l’objectiu de disposar d’una interpretació el màxim d’acurada de la realitat i
necessitats de les persones joves.
La participació i l’anàlisi de dades i documentació han estat sens dubte els pilars
fonamentals del procés d’elaboració del Pla.

2.3. Objectius
El procés d’elaboració del PLJ determinarà quins han de ser els principals objectius de les
polítiques de joventut que desenvolupi el consistori, però el procés d’elaboració del Pla
Local de Joventut, document d’anàlisi, planificació i treball, té els seus propis objectius de
procediment. Els detallem a continuació:

L’objectiu general de la realització d’aquest pla és definir i pautar les polítiques de joventut
7
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a dur a terme durant els propers quatre anys al municipi de Tordera partint de la veu dels
propis joves, és a dir, recollint les seves propostes i opinions ja que en són els destinataris
principals.

2.4. Principis rectors 1
La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tordera té en compte el Pla Nacional de
Joventut de Catalunya 2010-2020 i els seus principis rectors com a referents teòrics i
metodològics. Se n’ha fet ús tant en el procés d’elaboració del Pla, com evidentment en el
disseny de les polítiques.
Es presenten a continuació:

Participació:
En els últims anys, la participació ha esdevingut un valor fonamental en les polítiques
públiques en general i molt especialment en les de joventut. I això significa que han
d’incloure els i les joves en les diverses fases del desenvolupament de les polítiques i
programes, així com els diversos agents que hi intervenen. La missió mateixa del PNJCat
2010-2020 proposa apoderar les persones joves impulsant el seu paper actiu com a
ciutadans i ciutadanes. Per això cal elaborar polítiques per enfortir la participació de les
persones joves i cal tenir present que els i les joves i el moviment juvenil organitzat són un
agent fonamental a incloure en el disseny, la implementació i l’avaluació de qualsevol
política de joventut.

Transformació
Les polítiques de joventut han de tenir una voluntat transformadora en la línia que apunta
la missió del PNJCat: afavorint l’apoderament de les persones joves i els processos de
mobilitat social. Per fer-ho cal incorporar una mirada crítica que doni a les polítiques de
joventut una voluntat de transformar tant les condicions de vida dels i de les joves com el
model de societat en general. Perquè les polítiques de joventut siguin realment
transformadores cal que tinguin impacte sobre la societat.

Integralitat
El PNJCat planteja les polítiques de joventut de manera integral, és a dir, pretén actuar
sobre totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves i això es veu reflectit
en la diversitat de reptes i àmbits materials sobre els quals vol incidir el Pla. Alhora,
1

Extret de: Secretaria de Joventut (2010) Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. Document de
Bases. Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut.
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l’actuació sobre aquestes esferes i la resposta a les problemàtiques o necessitats també
ha de ser integral, ja que solen ser multicausals i estar interrelacionades (educació i treball,
participació i educació, etc.). Cal entendre que l’individu és un i que, per bé que les
lògiques administratives demanin divisions sectorials, cal actuar tenint en compte la
globalitat.

Qualitat
Les polítiques de joventut s’han d’adequar a la realitat social per tal de respondre a les
necessitats i projectes de la gent jove. Per això és indispensable que es facin sobre el
coneixement constant de la realitat juvenil i del seu entorn social. Aquest coneixement ha
d’esdevenir un exercici permanent que contribueixi a adaptar les polítiques a les
transformacions de la joventut i les diferents realitats socials, a través de diagnòstics que
han de servir per orientar la planificació de les polítiques de joventut.
-

Cal que les polítiques de joventut es duguin a terme sota el principi de la proximitat per
ajustar-se a les necessitats específiques de cada territori i de cada col·lectiu.

-

La concreció metodològica i la planificació de les polítiques de joventut que representa
el PNJCat no pot anar en detriment de la innovació i la creativitat d’aquestes.

-

L’avaluació és una eina indispensable per obtenir informació sobre els resultats de les
polítiques i els processos que hi han estat implicats.

2.5. Fases del PLJ
Presentem a continuació una aproximació a les diferents fases en que s’ha estructurat el
procés d’elaboració del PLJ de Tordera. Per més detall es pot consultar l’apartat de
metodologia inclòs a la introducció de cadascun dels apartats, on s’hi detallen
actuacions, dates, agents implicats i altres informacions complementàries.

Fase 1: Planificació del projecte, definició d’objectius i diagnosi prèvia
La 1a fase té com a objectiu principal definir el procés d’elaboració del PLJ, així com la
metodologia emprada, el calendari de treball, els i les agents implicats/des i les prioritats
que orientaran l’elaboració del pla en aquesta nova edició. Tota la feina s’ha desenvolupat
a nivell intern amb l’equip tècnic de Joventut.
Destaquen d’aquesta primera fase tasques com:
-

Reunions i trobades de planificació.

-

Concreció d’agents implicats.

-

Detecció i recull de documentació existent.
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-

Accions de difusió.

Fase 2: Diagnosi
La 2a fase és una de les més extenses i importants del Pla. Cal que la diagnosi sigui una
eina útil, en primer lloc per disposar d’una imatge el màxim d’ajustada possible de la
realitat del col·lectiu jove, i en segon lloc útil com a base sobre la qual assentar el disseny
del PLJ, i per tant de les actuacions que dirigiran les polítiques de joventut dels propers
anys.
S’ha dividit en quatre grans parts:
-

La primera part és l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut. En essència l'anàlisi de:
o

Les polítiques actives.

o

L'avaluació dels anteriors Plans Locals de Joventut, així com actuacions i
polítiques adreçades al col·lectiu jove.

o

Recursos humans, recursos econòmics, equipaments, teixit associatiu, projectes
de referència, etc. Aspectes del context que permeten ajustar les polítiques de
joventut a les necessitats i particularitats del municipi.

Així doncs, informació que un cop contrastada amb les dades resultants de la
diagnosi, ha de permetre valorar què cal continuar fent, què cal deixar de fer, què cal
canviar, etc.
-

La segona part és l’Anàlisi de la Realitat Juvenil. Recull les dades quantitatives i
qualitatives complementades les unes amb les altres i constitueix una de les parts més
importants

del

Pla,

doncs

recull

la

informació

derivada

de

les

dades

sociodemogràfiques, però sobretot dels grups de treball amb joves, entitats i
professionals del sector.
-

La tercera és l’enquesta a la població jove. Una eina que compleix diverses funcions
a l’hora: recollir dades d’interès per a complementar la diagnosi del PLJ, fer difusió del
procés de recollida del PLJ, i fer conscient al col·lectiu jove de la necessitat i existència
de les polítiques de joventut municipals.

-

La quarta i darrera part són les conclusions de la diagnosi, un abstracte d’allò més
destacat de cadascuna de les parts de la diagnosi.

De les tasques de la fase de diagnosi destaquen els grups de treball en els que hi estan
implicats/des joves associats/des, joves a títol individual i professionals.

Fase 3: Objectius, propostes i programes
Un cop tancada la fase de diagnosi es disposa de tota la informació necessària per
determinar els grans objectius estratègics i recollir i treballar les propostes que han de
donar resposta a les necessitats detectades.
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Les propostes derivades de la tasca desenvolupada pels grups de treball i pel propi equip
de la regidoria de Joventut, s’han agrupat en forma de programes, necessaris per
estructurar adequadament el seu desplegament. Destaca la jornada de propostes, amb la
implicació de totes aquelles persones convocades anteriorment a les sessions de diagnosi.

Fase 4: Retorn de la informació, avaluació.
El PLJ ha estat un projecte participat, compartit, i per tant cal prendre en consideració la
forma com les persones que han participat veuen complides les seves expectatives. És en
aquest moment quan cal fer un correcte retorn dels resultats a les persones implicades i
avaluar amb detall el procés d’elaboració del PLJ.
No s’ha d’oblidar que forma part dels objectius del PLJ donar continuïtat a la implicació que
han tingut els i les diferents agents -i especialment els i les joves- en el procés
d’elaboració. Així doncs, és també el moment de definir estratègies per tal d’aprofitar les
sinèrgies creades en benefici d’una major participació dels i les joves, així com de la resta
d’agents, en el desenvolupament de les polítiques de joventut.

Fase 5: Revisió i actualització.
A finals 2013 vam aprovar el Pla Local de Joventut 2013-2016, però l’any 2014 i gràcies al
suport de la Diputació de Barcelona vam continuar treballant el document perquè vam
detectar un seguit d’aspectes a millorar quan a propostes d’actuació. Així, vam fer una
revisió profunda, estipulant un nou sistema d’indicadors d’avaluació amb la finalitat
d’elaborar un document més proper i actualitzat.

2.6. Cronologia
Amb l’objectiu d’oferir una visualització fàcil del procés i de les seves actuacions
presentem a continuació una cronologia detallada:
Data

Acció

09/01/2013

Sessió político-tècnica de planificació del procés.

Febrer 2013

Sessió de diagnosi amb joves associats, joves a títol individual i
professionals. Casal de Joves.

30/05/2013

Tancament conclusions de la diagnosi.

Juliol-oct. 2013
Febrer 2014
Oct. 2014

Fase de programes i projectes.
Revisió projectes i propostes.
Indicadors d’avaluació i noves actuacions PLJ 2013/2014-2017
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3. DIAGNOSI
3.1 Plantejament de la diagnosi
Anàlisi de prioritats
Forma part dels principis rectors del PNJ 2010-2020, concretament en el de Qualitat,
prioritzar les temàtiques que es volen abordar en l’anàlisi i que determinaran en bona
mesura la redacció del PLJ.

Des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tordera pretén, amb la realització
d’aquest Pla, apostar per i acostar les polítiques de joventut als joves del seu municipi fentlos partíceps de tot el procés tot treballant de forma transversal per tal de donar la millor
resposta possible a les seves necessitats.

Destaca el lligam de les polítiques de joventut de l’Ajuntament de Tordera, amb els reptes
fixats en el PNJC 2010-2020, que fa seus:
-

Repte 1.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.

-

Repte 2.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.

-

Repte 3.- Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves.

-

Repte 4.- Promoure una vida saludable de les persones joves.

-

Repte 5.- Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la
participació en allò col·lectiu de les persones joves.

-

Repte 6.- Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè
l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors.

-

Repte 7.- Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada,
vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització
col·lectiva.
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3.2 Anàlisi de les Polítiques de
Joventut
Introducció
L’anàlisi de les polítiques de joventut és un pas imprescindible en l’elaboració del PLJ. El
seu objectiu és visualitzar quina és l’oferta real i els recursos disponibles en matèria de
joventut en el conjunt del municipi.
En un segon moment la informació recollida en l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut (APJ)
es contrastarà amb les necessitats recollides a l’Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ), de
manera que permetrà entendre fins a quin punt els recursos i polítiques existents s’ajusten
a les necessitats reals o percebudes dels i les joves.

Metodologia
L’anàlisi de les polítiques de joventut ha requerit d’una bona dosi de treball intern amb
l’objectiu d’enumerar i recopilar informació al respecte dels serveis i recursos existents, i
pel que ha estat necessària la col·laboració de cadascuna de les àrees del consistori.

Una fase que tal i com s’ha esmentat parteix del principi rector d’integralitat del PNJC
2010-2020 i que destaca la importància de disposar d’una visió integral identificant els i les
agents que desenvolupen accions que afecten a les condicions de vida de les persones
joves,

i

per

tant

fent

ús

dels

criteris

metodològics

d’interinstitucionalitat

i

interdepartamentalitat.

Val a dir que el present document esdevé el tercer dels Plans Locals de Joventut que
s’han realitzat al municipi de Tordera (essent el primer el corresponent al període 20072009, 2009-2012 el segon i 2013/2014-2016 el darrer i actual), aspecte que posa de
manifest la importància que es dóna a treballar amb i per el sector juvenil de la població
del poble, ja que els joves seran els qui llaurin el nostre futur.

El teixit associatiu
Catalunya es caracteritza per disposar d’un teixit associatiu extens, amb un pes històric i
social importantíssim, fins al punt que no és possible entendre la història de Catalunya
sense comptar amb el paper que hi ha jugat el teixit associatiu, les entitats culturals, de
13
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lleure, esportives.... Tordera no és l’excepció, i com podrem veure a continuació compta
també amb un nombre important d’entitats que marquen el pols de la participació i de la
dinamització del municipi:
ACR PERE COT

ASS VEÏNS URB LES FERRERES

AGERMANAMENT TORDERA SANTA ROSA

ASS. BONSAI MASIA CAN FLORENCI

AMPA ESCOLA LA ROUREDA

ASS. CULTURAL ALAFATH

AMPA ESCOLA D'HORTSAVINYÀ

ASSOCIACIÓ DE MÚSICA LA PUA

AMPA ESCOLA IGNASI IGLESIAS

ASSOCIACIÓ LA PEIXERA

AMPA ESCOLA SERRA DE MIRALLES

BIBLIOTECA DE TORDERA

AMPA ESCOLA VEDRUNA

CADMA NATURALISTES TORDERA

AMPA INSTITUT LLUÍS COMPANYS

CARITES PARROQUIAL DE TORDERA

ARTESANS DE TORDERA

CASAL DE JOVES

ASS CENTRE INDIANA EQUINOTERÀPIA

CERCLE ASTRONÒMIC DE LA TORDERA

ASS CULTURAL GITANA CRISTIANA

CERCLE D'HISTÒRIA DE TORDERA

EVANGELISTA

CLUB BASQUET TORDERA

ASS DE GENT GRAN L'ESPLAI

CLUB DE BITLLES LA PENYA DEL BISTEC

ASS DE PARCELISTES LES FERRERES

CLUB DE FUTBOL TORDERA

ASS DE PROPIETARIS CAN CAMPS

CLUB DE JUDO TORDERA

ASS DE PUNTAIRES DE SANT PERE

CLUB DE TENNIS TORDERA

ASS DE SUPORT A LES FAMÍLIES DE

CLUB DE TIR AL PLAT

TORDERA

CLUB D'ESCACS TORDERA

ASS DE VEÏNS DE CAN DOMENCH

CLUB ESPORTIU LA BITLLA ATÒMICA

ASS DE VEÏNS DE FIBRACOLOR

CLUB FILATÈLIC TORDERA

ASS DE VEÏNS DE MAS MORA

CLUB FUTBOL SALA SANT PERE

ASS DE VEÏNS DE MAS REIXACH

CLUB FUTBOL SANT ANDREU

ASS DE VEÏNS DE ROCA ROSSA

CLUB FUTBOL TORDERENC 03

ASS DE VEÏNS DE SANT ANDREU,SANT

CLUB FUTSAL BLANES 10

JAUME, MAS MARTÍ

CLUB PATÍ TORDERA

ASS DE VEÏNS DE SANT DANIEL

CLUB PETANCA AGORA PARC

ASS DE VEÏNS DE SANT PERE

CLUB PETANCA OLIMPIC NICARAGUENSE

ASS DE VEÏNS DE SANT PERE DE RIU

CLUB PETANCA TORDERA

ASS DE VEÏNS MASIES D'HORTSAVINYÀ

CLUB PETANCA VILA DE TORDERA

ASS DE VEÏNS NIAGARA PARC

CLUB VOLEIBOL TORDERA

ASS DE VEÏNS SOCIOCULTURAL TERRA

COLLA DE DIABLES DE TORDERA

BRAVA

COLLA DE GEGANTERS

ASS DE VEÏNS TORDERA PARC

COLLA SARDANISTA ANTAVIANA

ASS DE VOLUNTARIAT DE TORDERA

COOP DE PARES DE L'ESCOLA BRIANXA

ASS D'ESPECTADORS DEL TEATRE

COS DE BOMBERS VOLUNTARIS DE

CLAVÉ

TORDERA

ASS D'IMMIGRANTS DE TORDERA

COUNTRY LINE DANCE SENSE

ASS LA NOSTRA DANSA

FRONTERES
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CPA TORDERA

GRUP EXCURSIONISTA MIRALLES

CREU ROJA

INSTITUT LLUÍS COMPANYS

FUNDACIÓ JOSEP MARIA FERICGLA

L'AMISTAT

EL RUSC

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL NIU

ESCOLA BRIANXA

MOTO CLUB TORDERA

ESCOLA D'HORTSAVINYÀ

MOTO CLUB TORDERA 7 1/2

ESCOLA IGNASI IGLESIAS

OBRIM PAS

ESCOLA LA ROUREDA

ORCHIS (Ass naturalistes Selva i Alt

ESCOLA SERRA DE MIRALLES

Maresme)

ESCOLA VEDRUNA

PENYA BARCELONISTA DE TORDERA

ESPLAI TORDERA "EL GARBELL"

RÀDIO TORDERA

FOMENT ARTÍSTIC DE TORDERA

SOCIETAT DE CAÇADORS

FÒRUM PER AL TEATRE I LA CULTURA

TDA-H MARESME I LA SELVA

FOTO CLUB TORDERA

TORDERA AMB LUYA ONG

FUNDACIÓ PRIVADA PLATAFORMA

TORDERA RUGBI CLUB

EDUCATIVA

TORDERA WIRELESS

GIMM Delegació Tordera

Polítiques actives
L’anàlisi de les polítiques actives enumera amb detall les actuacions que deriven del
conjunt del consistori i de cadascuna de les regidories per cadascun del reptes del Pla
Nacional de Joventut de Catalunya –veure quadres d’anàlisi de polítiques actives, annex 2.
Una anàlisi que com es podrà veure complementa les conclusions de la diagnosi i que
sobretot determinen les propostes, en tant que per cadascun del reptes és necessari
decidir què cal seguir fent, què cal potenciar, què cal canviar o què cal deixar de fer.

Recursos humans
La regidoria de Joventut del municipi de Tordera està coordinada per l’Àrea de Serveis
Personals de l’Ajuntament de Tordera, en concret pel Director de Serveis Personals i la
Regidora de Joventut, essent el personal de l’equip de Joventut compost per una Tècnica
de Joventut a jornada complerta i una Dinamitzadora Juvenil a jornada parcial.

Infraestructures
Equipaments culturals
•

Teatre Clavé: Equipament municipal on s'hi desenvolupen activitats de formació
artística a través de les Aules de teatre música, dansa i belles arts. Programacions
estables de teatre, música, dansa i teatre familiar durant tot l'any. Exposicions i
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activitats de les entitats locals.
•

Biblioteca de Tordera.

Equipaments esportius
•

Pavelló poliesportiu municipal.

•

Pista l'Amistat , Pista de Sant Andreu i Pista de Sant Pere. (pistes cobertes)

•

Pavelló Pl. Concòrdia: Equipament municipal utilitzat principalment per als
esports de patins, com l'hoquei i el patinatge artístic.

•

Camp municipal d'Esports.

•

CEM, centre esportiu municipal -gestió privada-. Piscina coberta i gimnàs.

•

Piscina municipal, piscina de Mas Mora i Piscina de les Ferreres: Tres
piscines municipals, obertes generalment en el període d’estiu.

Centres Escolars
•

Brianxa

•

Escola Municipal de Música i Teatre.

•

Escola d'Hortsavinyà.

•

Escola Ignasi Iglesias.

•

Escola La Roureda.

•

Escola Serra de Miralles.

•

Fundació Privada Gentis.

•

Institut Lluís Companys.

•

Llar d'Infants El Niu.

•

LLI privada Petits Vedruna.

•

Vedruna Tordera.

•

Escola d'Adults. Ajuntament de Tordera.

Equipaments juvenils
•

Casal de Joves: 3 bucs d’assaig, programació trimestral d’activitats, connexió
gratuïta a internet. Horari: dilluns, dimarts i dimecres de 10h a 13 i de dilluns a
dissabte de 15,30h a 20,30h. (de dimarts a dijous els músics tenen la possibilitat
de quedar-se fins les 23h)

Equipaments Sanitaris, Seguretat i Emergències
•

CAP.

•

Parc de Bombers.
16
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•

Policia Local.

Altres. Per la importància que té en el cas de Tordera destaquem:
•

Mercat setmanal: El mercat de Tordera, d'arrels centenàries, es celebra cada
diumenge de l'any, durant el matí.
Les parades es distribueixen arreu dels carrers del nucli urbà i compta amb una
mitjana d'uns 40.000 visitants setmanals.
Al mercat s'hi poden trobar productes molt diversos com ara roba, fruita, verdura,
accessoris i complements o articles de regal i decoració, entre d'altres. A més, les
botigues de Tordera també estan obertes durant el matí de diumenge.
El mercat disposa de diferents punts de pàrquing per a vehicles i autocars.
El 89 % dels visitants del mercat dels diumenges de Tordera el valoren entre bo i
excel·lent. Segons un estudi encarregat per l'Ajuntament de Tordera els aspectes
a millorar són els accessos al municipi i a l'aparcament. L'Ajuntament impulsa
aquest 2009 un Pla d'acció de millora del mercat que passarà per la creació de
nova senyalització informativa, la instal·lació de més serveis per als visitants i
l'obertura d'una Oficina d'Informació del mercat, entre d'altres novetats.
El mercat dels diumenges de Tordera compta amb 155 anys d'història i actualment
disposa de prop de 300 parades en una superfície de venda de 6.000 metres
quadrats.

Recursos econòmics
El pressupost total de l’Ajuntament de Tordera per a l’any 2013

i 2014 és de

14.350.632,34 euros anuals.

A continuació detallem el pressupost del Pla Local de Joventut per al 2013 i 2014:

Descripció

2013

2014

Capítol 1. Personal

42.778 €

42.778 €

Activitats funcionament Joventut

35.000 €

35.000 €

Activitats Casal de Joves

11.000 €

11.000 €

Beques d’idiomes

5.000 €

5.000 €

Manteniment i conservació del Casal de Joves

7.000 €

7.000 €

Activitats no lúdiques

6.000 €

6.000 €

106.778 €

106.778 €

Total
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Públic diana
Malgrat que, tal i com recull la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya, a nivell operatiu
es consideri que les persones joves són les situades en la forquilla d’edat compresa entre
els 16 i els 29 anys (ambdós inclosos), les polítiques de Joventut de l’Ajuntament de
Tordera estan dirigides a joves a partir dels 14 anys d’edat, doncs es considera una etapa
etària més adequada tenint en compte el context social en què estem inmersos.

3.3 Avaluació del Pla anterior
El Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de Tordera 2009-2012 no recull una avaluació
global molt sistematitzada a través d’eines concretes. No obstant això, s’ha fet l’exercici de
revisar objectius i actuacions i valorar la incidència i el nivell d’implementació d’aquest pla.

Essent set els àmbits de treball en què es centrava l’anterior Pla Local, són molts els
projectes que s’han dut a terme, principalment de les àrees de Oci i Lleure (com, per
exemple, la programació i activitats del Casal de Joves, així com també les barraques
saludables), Habitatge (ha funcionat molt bé la Borsa d’Habitatge Jove en quan a oferta i
demanda de pisos de lloguer així com la tramitació d’ajudes al lloguer juvenil), Civisme i
Convivència (realització de les Jornades de la diversitat) i Equipaments i Serveis
Municipals (acondicionament de les pistes esportives dels veïnats de Sant Pere i Sant
Andreu i construcció d’un Skatepark a la primera de les barriades mencionades); tot un
conjunt de projectes que es valoren molt positivament. Tot i així, val a dir que alguns
projectes van quedar obsolets degut a la crisi, factor que fa que les necessitats juvenils
vagin encaminades a incidir en la resta d’àrees de treball: Ocupació (doncs ha augmentat
l’atur juvenil), Transport i Mobilitat (convé potenciar la mobilitat internacional) i també en
formació. L’àmbit de Relacions amb l’Ajuntament també seria un punt a millorar.

En últim lloc, es vol destacar la feina feta per tot l’equip de Joventut durant tot aquest
temps. La dinamització del Casal de Joves i el PIJ als instituts del municipi (projecte
PIDCES), l’apropament a nous joves i a les entitats del poble, les actuacions formatives i
de prevenció de conductes de risc, entre d’altres, han estat accions molt ben realitzades
que ens obren camí per a seguir treballant.
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3.4 Anàlisi de la Realitat Juvenil
Introducció
L’Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ) vol descriure amb certa precisió la realitat dels i les
joves de Tordera al respecte dels diversos reptes del Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2010-2020. És per altra part la base necessària sobre la qual s'elaborarà el
disseny de les polítiques de joventut que regiran al municipi durant els anys de vigor del
Pla que ens ocupa.

L'ARJ s'ha elaborat amb una suma de dades quantitatives i dades qualitatives:

Dades quantitatives
Les dades quantitatives representen un de les dues grans vessants de la diagnosi.
Aporten informació objectiva sobre l’estat i la distribució dels i les joves de Tordera,
en comparació amb d’altres àmbits territorials com la comarca del Maresme i
Catalunya.

Dades qualitatives
L’anàlisi qualitativa té com a objectiu recollir l’opinió d’aquells i aquelles agents que
disposen d'un punt de vista privilegiat del col·lectiu jove, no només amb l’objectiu
de copsar diferents opinions, sinó discursos representatius, orientacions i
tendències.
És important també tenir en compte que la diagnosi en la seva vessant qualitativa
no només recull realitats, sinó sobretot realitats percebudes, tant o més
interessants que les quantitatives, doncs aporten informació subjectiva de gran
valor a l’hora de planificar les actuacions.

Metodologia
La diagnosi és un dels apartats cabdals del PLJ, no només pel pes que aquesta té en el
conjunt del PLJ, sinó per l’important lligam de la diagnosi que presentem amb els principis
rectors de les polítiques de joventut de Catalunya.
La diagnosi contempla especialment els principis de qualitat, de participació i de
transformació, tots ells recollits en el document que ens ocupa.
Qualitat perquè s’han tingut en compte totes les parts necessàries, per la
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diversitat i la qualitat de les fonts, i per les múltiples revisions, actualitzacions i
ampliacions a les que s’ha vist sotmès el document per tal d’ajustar-lo en tot
moment a la realitat i a les últimes dades disponibles.
Participació perquè el nombre i la diversitat dels i les agents implicats/des
garanteix un visió amplia i plural del col·lectiu jove, i el procés seguit un bon nivell
d’implicació i seguiment.
Transformació perquè des del seu inici el procés de treball ha tingut com a
objectiu descriure la realitat per tal d’endegar accions que permetin treballar les
necessitats detectades i millorar en definitiva la qualitat de vida de les persones
joves de Tordera, tot amb la participació i la implicació dels i les agents implicats
en el mateix procés de treball.

Les estratègies utilitzades pel treball de les dades quantitatives i qualitatives han estat:
Dades quantitatives
En el cas de les dades quantitatives s’ha fet ús de les dades disponibles a fonts com ara
l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Observatori del Treball de la Generalitat de
Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme, i el propi Ajuntament de Tordera a través
dels seus diferents serveis.
Altres consideracions:
-

Malgrat en el moment de l’aprovació oficial del document, o de la seva presentació a la
Direcció General de Joventut, algunes de les dades disponibles poden ser del 2013,
cal tenir en compte que en el moment d’elaboració de la diagnosi les dades
disponibles a l'Idescat són del 2012.

-

Cal tenir en compte que les últimes dades disponibles a l’IDESCAT al respecte del
2

nivell educatiu de la població jove de Tordera són del 2001 . Aquest handicap
comporta doncs que les dades oficials només es puguin utilitzar a mode d’orientació, i
que no hagi estat possible comparar les dades municipals disponibles amb dades
oficials i actualitzades d’altres àmbits territorials de referència.

Dades qualitatives
Per a la recollida de dades qualitatives s’ha optat per fer ús dels grups de treball. Els grups
de treball, més enllà de ser d’utilitat per recollir l’opinió d’un nombre important de persones,
serveixen per a detectar tendències i complementar les dades quantitatives.

2

Les últimes dades de cens disponibles per l’DESCAT són del 2001, per tant també les dades d’educació.
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Les sessions de treball van ser:
Sessió de treball amb joves. 14 de febrer de 2013. Casal de Joves.
Els i les joves, com a veritables protagonistes del PLJ de Tordera, han format part també
dels grups de treball de diagnosi. En el cas de la diagnosi s'ha optat per crear un grup
semiobert format per joves de diferents perfils, amb l'objectiu de disposar d'un grup
representatiu dels i les joves del municipi.
Per la formació del grup s'ha tingut en compte:
- Franja d'edat: 15/19, 20/24 i 25/30.
- Noi / noia.
- Zona de residència - Urbanitzacions.
- Situació socioeconòmica.
- Lloc de naixement.
- Activitat (estudiar/treballar).

Per l'elaboració de l'anterior PLJ es va optar per una convocatòria universal que, no només
no va tenir la resposta esperada, sinó que va confondre a part del col·lectiu de joves
immigrats. L'experiència doncs aconsellava en aquesta ocasió celebrar un grup tancat que
garantís la participació, però també la representació de discursos. Malgrat tot la sessió de
treball ha estat publicitada per afavorir que qualsevol jove interessat podés participar en el
procés.
Per altra part l'exercici de constitució del grup no ha estat senzill. Disposar dels i les joves
del perfil necessari i poder comptar amb la seva participació ha estat una tasca complexa,
especialment comparat amb la facilitat amb que s'ha pogut comptar amb la participació
dels i les joves associats/des, una tasca que ha representat també un aprenentatge per
l'equip de la regidoria, i que d'una forma o altra forma part també de la diagnosi.

Finalment el grup va estar format per un total de 9 joves residents al municipi.

Sessió de treball amb professionals. 14 de febrer de 2013. Ajuntament de Tordera.
El grup de treball amb professionals va estar format per persones que, per la seva
professió o pel seu paper dins la comunitat, tenen un punt de vista privilegiat del col·lectiu
jove i de part de la seva realitat o necessitats.

Van assistir a la sessió un total de 11 persones, corresponents als càrrecs de:
-

Director de Serveis Personals

21

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

-

Director de l’Escola Brianxa

-

Director de l’Escola Sant Josep

-

Directora de la Biblioteca Municipal

-

Tècnica d’Immigració

-

Tècnica d’Habitatge

-

Tècnica de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

-

Tècnica de Joventut

-

Dinamitzadora Juvenil del Casal de Joves

-

Psicòloga Municipal

-

Infermer del Centre d’Atenció Primària encarregat del Projecte de Salut i Escola

Hi ha haver, però, tres persones que no van poder assistir a la reunió però amb qui es va
dur a terme una entrevista telefònica personalitzada:
-

Tècnica de Drogodependències Intermunicipal

-

Tècnica d’Inserció Laboral

-

Director de l’Institut Lluís Companys

Sessió de treball amb joves associats/des. 12 de febrer de 2013. Casal de Joves.
Les entitats tenen un pes específic molt important en la dinamització del col·lectiu jove i del
municipi en general, alhora que disposen d’un punt de vista privilegiat de la realitat del
poble i del col·lectiu jove, de manera que es va considerar imprescindible comptar amb
l’opinió dels i les joves associats/des.

Van assistir a la sessió d’entitats un total de 8 persones en representació de les següents
entitats:
-

Antaviana Jove

-

Colla de Diables de Tordera

-

Club Bàsquet Tordera

-

Club Volei Tordera

-

La Púa

-

Esplai El Garbell

-

Associació d’Espectadors del Teatre Clavé

-

La Peixera
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Val a dir que aquests joves són molt participatius a les activitats del municipi i que més
d’un forma part de diverses associacions alhora.

De la informació recollida a través de les eines quantitatives i qualitatives se’n deriva la
informació que presentem als següents apartats, apartats basats en la seva major part en
els reptes del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. Són:

-

Evolució de la població.

-

Naturalesa de la població.

-

Trajectòria educativa.

-

Trajectòria laboral.

-

Emancipació domiciliària.

-

Cohesió i participació.

-

Cultura.

-

Salut.
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Evolució de la població
Tordera és un municipi la població del qual ha viscut una evolució molt similar a la de la
resta d'àmbits territorials de comparació, com ara el cas de la comarca del Maresme i de
Catalunya (veure gràfiques nº1, 2 i 3).
En el cas concret de Tordera s'observa una evolució sostinguda que viu un primer canvi a
l'any 1991, en que s'accelera el creixement, i un segon canvi entre el 1999 i el 2003 en el
que es reaccelera de forma encara més sostinguda. No és fins al 2011 que, degut a
l'impacte de la crisi immobiliària, frena fins a situar-se a ritmes dels anys 70.
Gràfica 1: Evolució de la població. Període 1975-2012. Tordera.

Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT.

Gràfica 2: Evolució de la població. Període 1975-2012. Maresme.

Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT.
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Gràfica 3: Evolució de la població. Període 1975-2012. Catalunya.

Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT.

Les taules nº1, 2 i 3 aportem informació més detallada al respecte de l'evolució de la
població. Tal i com es pot observar a la taula nº1 Tordera va viure un canvi radical en
l'evolució de la seva població en el període 1999-2005, anys a partir dels quals es viu una
desacceleració que, tal i com indicaven les gràfiques anteriors, arriben al 2012 a índex dels
anys 70 (veure gràfica nº1).
Es tracta d'un creixement superior al de la resta d'àmbits territorials de referència. Així com
en els anys 1998-2005 Tordera manté ritmes de creixement anuals que van entre el 5,30
al 4,20%, no passen del 3% en el cas de la comarca del Maresme i del 2% en el cas de
Catalunya. La gràfica nº4 ho posa en evidència.

Taula nº1: Evolució de la població de Tordera. Sèrie temporal 1984-2012.
Anys

Total
població

Increment
Absolut

%
Increment

% Increment
Anual

1984

7.620

1991
1998

8.156
9.181

536
1.025

7,03%
12,57%

1,00%
1,80%

2005
2012

12.597
16.318

3.416
3.721

37,21%
29,54%

5,32%
4,22%

Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT.
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Taula nº2: Evolució de la població del Maresme. Sèrie temporal 1984-2012.
Anys

Total
població

Increment
Absolut

%
Increment

% Increment
Anual

1984
1991

264.820
293.103

28.283

10,68%

1,53%

1998
2005

329.488
398.502

36.385
69.014

12,41%
20,95%

1,77%
2,99%

2012

436.487

37.985

9,53%

1,36%

Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT.

Taula nº3: Evolució de la població de Catalunya. Sèrie temporal 1984-2012.
Anys

Total
població

Increment
Absolut

%
Increment

% Increment
Anual

1984
1991

6.077.114
6.059.494

-17.620

-0,29%

-0,04%

1998
2005

6.147.610
6.995.206

88.116
847.596

1,45%
13,79%

0,21%
1,97%

2012

7.570.908

575.702

8,23%

1,18%

Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT.

Tal i com hem esmentat la gràfica nº4 posa en evidència fins a quin punt Tordera ha tingut
un creixement major que a la resta d'àmbits territorials de referència. Les dades del 2005
marquen el punt d'inflexió, no només en la que es mostra un canvi de tendència, sinó en la
que es marca la major diferència percentual amb la resta de territoris. Diferències de 16,25
punts superior a la comarca, o de 23,42 punts en el cas de Catalunya.

Gràfica nº4: Evolució de la població de Catalunya. Sèrie temporal 1984-2012.

Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT.

La piràmide de la població (gràfica nº5) de Tordera pren la forma de fus característica dels
municipis catalans, en la que destaca una part central especialment crescuda, una part
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alta clarament piramidal i una base estreta en lleuger creixement.

Aquesta forma s’explica per:
- La part central, molt crescuda, respon a l’històric Baby Boom, un fenomen comú al
conjunt de l’estat espanyol anomenat així pel gran nombre de naixements que va viure
el país passats els pitjors anys de la dictadura franquista i en anys de certa recuperació
econòmica
- A les franges joves una dràstica davallada de la població derivada d’una molt important
disminució de la natalitat.
- Un lleuger creixement de les franges infantils derivada dels naixements de les franges
adultes més poblades, just i com dèiem, els fills del Baby Boom.

En concret:
- La franja menys poblada (a excepció de la vellesa) és la de 15 a 19 anys.
- Si tenim en compte que oficialment les polítiques de joventut s’adrecen a la població de
15 a 29 anys podem afirmar que les polítiques de joventut s'adrecen a algunes de les
franges d'edat menys poblades.

27

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

Gràfica nº5: Piràmide de població. Tordera. 2012

Font: Elaboració pròpia segons dades de padró municipal.

Sorprèn en bona mesura la piràmide de Tordera de l'any 2000, molt diferent a l'actual i que
recull l'important creixement de la població que va viure Tordera a l'entorn del 1998
(gràfica nº1), moment en el qual la població va créixer amb noves famílies que es van
afegir a les franges ja sobrecrescudes pel Baby boom.
S'observa per altra part l'important decreixement de les franges infantils, i que a dia d'avui
representen les franges joves.
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Gràfica nº6: Piràmide de població. Tordera. 2000.

Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT.

La gràfica nº7 amb les seves corresponents piràmides mostren fins a quin punt la forma de
la piràmide de Tordera és similar a la del Maresme o Catalunya. Es pot observar però com
el peu de la piràmide mostra formes més dràstiques. La diferència entre les franges
joves/adolescents i les infantils/adultes és major -més contundent- a Tordera que a la
resta d'àmbits territorials.
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Gràfica nº7: Piràmide de població. Maresme i Catalunya. 2011.

Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT.

La taula nº4 ens permet entrar en detall amb les franges d'edat joves. Destaca en primer
lloc el pes de la franja de 25 a 29 anys, amb un percentatge del 42,33%, més de 12 punts
per sobre de la franja de 20 a 24, i més de 14 per sobre la de 15 a 19 anys.
Per altra part es posa en evidència el poc pes de la franja de 15 a 19 anys, amb un
percentatge del 27,51%, el quinquenni menys poblat de la població de Tordera.
També podem observar un petit desequilibri entre sexes, amb 3,66 punts a favor dels
homes.

La població de 16 a 29 anys, a la que s'adrecen les polítiques de joventut, representa (any
2012) el 15,07% del total de la població de Tordera, concretament 2.489 dels i les 16.510
habitants (15,08%).
Taula nº4: Distribució de la població de Tordera segons sexe i edat. 2012.
Edats

Homes

Dones

Total

% Homes

% Dones

% Total

De 15 a 19 anys

407

317

724

56,22%

43,78%

27,51%

De 20 a 24 anys

417

377

794

52,52%

47,48%

30,17%

De 25 a 29 anys

552

562

1.114

49,55%

50,45%

42,33%

De 30 a 34 anys

757

691

1.448

52,28%

47,72%

35,49%

TOTAL

2.133

1.947

4.080

52,28%

47,72%

100%

De 10 a 29 anys

1.792

1.648

3.440

52,09%

47,91%

De 10 a 34 anys

2.549

2.339

4.888

52,15%

47,85%

De 15 a 29 anys

1.376

1.256

2.632

52,28%

47,72%

De 15 a 34 anys

2.133

1.947

4.080

52,28%

47,72%

De 16 a 29 anys

1.290

1.199

2.489

51,83%

48,17%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de padró municipal.
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La taula nº5 mostra la variació de la població jove entre els anys 2000 i 2012. Tal i com es
pot observar el total de la població jove ha incrementat en un 18,13% al llarg dels 7 anys
de diferència, però ho ha fet de forma desigual en les diferents franges de població jove.
Així com en la franja de 25/29 la població ha incrementat en un 41,73%, un 18,88% en la
de 15/19, i un -4,68% en el cas de la franja de 20/24, i per tant una davallada en nombres
absoluts.
No és un cas estrany, en molts municipis de Catalunya la variació de la població jove és
negativa, la qual cosa va estretament lligada a la davallada de l'índex de la població
juvenil, tal i com es pot observar a la gràfica nº8.

Taula nº5: Evolució de la població jove de Tordera. Sèrie temporal 2000-2012.
2000
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
Total

Nº
609
833
786
2.228

2012
%
27,33%
37,39%
35,28%
100%

Nº
724
794
1.114
2.632

%
27,51%
30,17%
42,33%
100,0%

Variació del 00 al 12
Nº
% increment
115
18,88%
-39
- 4,68%
328
41,73%
404
18,13%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT (2000) i padró municipal (2012)

La gràfica nº8 posa en evidència fins a quin punt el percentatge de població jove -respecte
el total de la població- ha anat en clara davallada amb el pas del temps, passant en el cas
de Tordera de representar el 24,94% a l'any 1991 a 16,76% del 2011.
No és el cas únic de Tordera, com mostra la gràfica és compartit amb la resta d'àmbits
territorials de referència.
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Gràfica nº8 : Evolució de l’índex de població juvenil. Tordera, Maresme i Catalunya. Sèrie
temporal 1991-2011.
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Però si alguna cosa destaca de la població de Tordera és la seva elevada dispersió
territorial. Tordera es caracteritza per ser un municipi amb un terme municipal
2

extremadament ampli (superfície de 84,1km ) amb una densitat de població de 194,1
2

hab/km , una dada més que destacable considerant que la densitat de població en el cas
2

de la comarca del Maresme és de 1.095 hab/km , o de 2.252,8 en el cas de Blanes, o
1.185,3 en el cas d'Hostalric.
Sens dubte es tracta d'una característica que determina el dia a dia al municipi i que els i
les participants als grups de discussió han destacat de forma unànime i transversal al llarg
dels diversos àmbits d'anàlisi, i en especial al de cohesió social.
La taula nº6 ho posa en evidència. El 53,72% dels i les joves del municipi viuen al Casc
Urbà, i el 46,28% ho fan en urbanitzacions o disseminats. 71,07% comptant que Can
Nadal (Sant Pere) i Fibracolor formen part del nucli urbà.
Can Nadal (15,15%), els disseminats (7,03%) i Mas Mora (6,39%) són amb diferència les
zones que més joves agrupen. La resta de districtes disposen de percentatges inferiors al
3,50%. Si observem les dades segons índex de població juvenil podem observar com en
canvi -i malgrat el seu baix nombre de població- Roca Rossa té l'índex de població juvenil
més alt del municipi (17,95% - 17,95 joves per cada 100 habitants), seguit de Can Nadal
(16,49%) i Terrabrava amb un 14,96%. En sentit invers Can Domènec és la zona més
envellida (9,66%), seguit de Tordera Parc (10,70%) i Àgora Parc (11,13%).

Urbanitzacions

Nucli

Taula nº6: Distribució de la població de Tordera segons zona de residència. 2012/2013*
%
Abs.

16,40%

Distribució
de joves
segons barri
53,72%

16,49%
11,53%

15,15%
2,20%

71,07%

32
28

11,13%
12,57%

3,48%
2,68%

13
83

10
77

13,94%
12,89%

0,92%
6,39%

9
57

5
25

4
32

13,24%
13,19%

0,36%
2,28%

2,95
2,15

73
38

33
19

39
19

14,96%
10,70%

2,92%
1,52%

207
78

1,25
0,47

20
14

12
11

8
3

9,66%
17,95%

0,80%
0,56%

1.199
16.517

7,26
100,00

176
2.502

76
1.296

100
1.205

14,68%
15,15%

7,03%
100%

Zones

Nº
veïns/es

%

Nº de
joves

Casc Urbà

8.194

49,61

1344

Can Nadal
Fibracolor

2.298
477

13,91
2,89

379
55

Àgora Parc
Blanes Mar

782
533

4,73
3,23

87
67

Les Ferreres
Mas Mora

165
1.241

1,00
7,51

Mas Reixac
Niàgara Parc

68
432

Terrabrava
Tordera Parc

Nº de
nois

Nº de
noies

% de joves
al barri

700

644

191
34

188
21

55
39

23
160

0,41
2,62

488
355

Can Domènec
Roca Rossa
Disseminat
Total

28,93%

100%

Font: Elaboració pròpia segons dades del padró municipal.
* Les dades de distribució de la població juvenil corresponen al 2013, la del total de la població al 2012.
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Tal i com es demostrarà al llarg de la diagnosi la distribució territorial caracteritza la
població de Tordera, també la jove. Tal i com es pot observar a la gràfica nº9 el pes de la
població de Tordera resident a urbanitzacions és del 50,4%, de manera que més de la
meitat de la població del municipi viu fora del nucli urbà, amb tot el que això representa.
66,41% i 33,59% respectivament comptant que Can Nadal (Sant Pere) i Fibracolor formen
part del nucli urbà.
La gràfica nº10 aporta la mateixa informació al respecte de la població jove, amb
percentatges -tal i com mostrava la taula nº6- del 53,7% de joves residents al nucli urbà i
46,3% en urbanitzacions. 71,07% i 28,93% respectivament comptant que Can Nadal (Sant
Pere) i Fibracolor formen part del nucli urbà.

Gràfica nº9 : Distribució del total de la població de Tordera segons zona de residència. 2012.

Font: Elaboració pròpia segons dades del padró municipal.

Gràfica nº10: Distribució de la població jove segons zona de residència. Tordera. 2013.

Font: Elaboració pròpia segons dades del padró municipal.
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La gràfica nº11 mostra la distribució segons percentatge dels 1.158 joves residents fora del
nucli urbà (46,28% del total de la població jove). Tal i com hem esmentat anteriorment són
Can Nadal, els disseminats i Mas Mora les zones que més percentatge de joves agrupen.
Gràfica nº11: Distribució de la població jove segons barri de residència. Tordera. 2012.

Font: Elaboració pròpia segons dades del padró municipal.

Situació econòmica
Les dades de situació econòmica permeten disposar d'una imatge aproximada de la
realitat econòmica de les famílies del municipi. Sabem també que la situació econòmica ha
canviat de forma dràstica en els darrers anys, i per tant les dades del 2009 i del 2007 que
oferim a continuació de ben segur no s'ajusten a la realitat, però ofereixen un punt de
referència per a poder comparar.

Tal i com es pot observar a la taula nº7 Tordera disposa d'una renda familiar disponible
bruta més baixa que la resta de Catalunya, 3 punts per sota la mitjana catalana.
L'índex mostra evidentment la mateixa tendència. Així com el Maresme està lleugerament
per sobre de la mitjana catalana, Tordera està lleugerament per sota. Les famílies de
Tordera disposen doncs d'un menor poder adquisitiu que les famílies de la resta d'àmbits
territorials de referència.
Taula nº7: Renda familiar disponible bruta (base 2008). Tordera, 2009

RFDB per habitant (Milers d'euros)

Tordera
14,4

Maresme
17,7

Catalunya
17,4

RFDB per habitant (Índex Catalunya=100)

82,8

101,7

100

Font: Idescat, a partir de les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
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Segons les dades de la taula nº8 observem també com el patrimoni de les famílies de
Tordera és bastant inferior al del Maresme o Catalunya. És possible que, com deien els i
les participants als grups de treball, tingui relació en part amb el preu més baix de
l'habitatge, però no pot explicar tota la diferència.

El actius de la població de Tordera són reals en un 41,4% i financers en el 58,6% restant,
dades similars a les del Maresme i Catalunya, en tot cas amb 4 punts de diferència al cas
Català.

Taula nº8 : Impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF). Tordera, 2007
Patrimoni total per declarant (Euros)

Tordera

Maresme

Catalunya

404.810

492.747

516.035

Actius reals (%)

41,4

42,2

37,4

Actius financers (%)

58,6

57,8

62,6

Font: Idescat, a partir de les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Naturalesa de la població
Tal i com podem observar a la taula nº9 Tordera és un municipi que, pel que fa al
moviment migratori intern creix de forma evident. La major aportació de nous veïns i
veïnes és procedent de la immigració interior de la resta de Catalunya, i també ho és en el
cas de les sortides.
Taula nº9 : Distribució del moviment migratori intern. Nombres absoluts. Tordera. 2011.
De la mateixa
comarca
Immigració interior
(arribades)

293
A la mateixa
comarca

Emigració interior
(sortides)
Saldo

De la resta
de la província
359
A la resta de la
província

De la resta
de Catalunya
373
A la resta de
Catalunya

De la resta
de l’estat
113
De la resta de
l’estat

Total
1.138
Total

221

268

269

96

854

72

91

104

17

284

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT

Pel que fa a la immigració exterior la taula nº10 mostra una dinàmica prou clara. Les
arribades al municipi per part de la immigració exterior procedeixen en la majoria dels
casos del continent americà, en canvi les sortides són sobretot a altres països de la UE -a
tenir en compte en aquest cas l'elevat pes de les emigracions de les que no consta la
destinació-.
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Taula nº10: Distribució del moviment migratori extern. Nombres absoluts. Tordera. 2011

Immigració exterior
(arribades)
Emigració exterior
(sortides)
Saldo

Resta
de la UE

Resta
d'Euro.

Àfrica

Amèrica

Àsia

Oceania

No
consta

Baixes

Total

11

13

17

33

3

0

33

0

110

12

0

4

0

0

0

62

26

104

-1

13

13

33

3

0

-29

-26

6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT

Les gràfiques nº 12 i 13 ens mostren la distribució de la població de Tordera segons lloc de
naixement. La gràfica nº12 mostra la distribució en el conjunt de la població, en canvi la
gràfica nº13 ho fa de la població jove.
Les diferències són prou clares. En el cas de la població jove incrementa amb més de 5
punts percentuals la població nascuda a l'estranger, i disminueixen també les persones
nascudes a l'estat espanyol. Concretament en el cas de les persones joves són, en
números absoluts, 2166 persones nascudes a Catalunya, 91 a l'estat espanyol i 420 a
l'estranger.
Gràfica nº12: Distribució de la població de Tordera segons lloc de naixement. Catalunya, estat
espanyol i estranger. 2011.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.

Gràfica nº13: Distribució de la població jove de Tordera (15/29 anys) segons lloc de
naixement. Catalunya, CCAA i estranger. 2011.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
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L'evolució d'aquesta distribució al llarg dels anys, tal i com mostra la taula nº11, posa en
evidència els canvis que viscut la societat. Així com l'any 2000 el percentatge de joves
nascuts a l'estranger representava el 3,05%, a l'any 2012 els joves nascuts a l'estranger
representen el 16,01% del col·lectiu jove.

Taula nº11: Distribució de la població jove de Tordera (15/29 anys) segons lloc de naixement.
Nombres absoluts. Sèrie temporal 2000-2012.
2000

Lloc de
naixement

2006

2012

Nº Abs.

%

Nº Abs.

%

Nº Abs.

%

Catalunya

2.059

92,42%

2.262

83,07%

2.154

80,19%

Estat espanyol

101

4,53%

103

3,78%

102

3,80%

Estranger

68

3,05%

358

13,15%

430

16,01%

TOTAL

2.228

100%

2.723

100%

2.686

100%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.

La gràfica nº14 mostra fins a quin punt el pes de la població jove de Tordera nascuda a
l'estranger és menor a la resta d'àmbits territorials de referència. Es diferencia 4,74 punts
de la comarca del Maresme, i 12,9% de Catalunya. L'evolució en el cas de Tordera no ha
estat tan dràstica com a la resta d'àmbits.
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Gràfica nº14: Evolució de l’índex de població juvenil (15/29 anys) nascuda a l’estranger.
Tordera, Maresme i Catalunya. Període 2000-2012.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.

La gràfica nº15 aporta informació sobre la nacionalitat de la població jove no autòctona.
Informació que podem contrastar amb la gràfica nº16, que al seu torn mostra la distribució
del cas de Catalunya.
Sigui com sigui Tordera mostra les seves particularitats, centrades -quasi exclusivamentamb el major percentatge de joves de països de Sud Amèrica, que representen a Tordera
un 25%, 9 punts percentuals per sobre del cas de Catalunya, amb un 16%. En contra
Tordera mostra un percentatge molt baix de joves procedents de països d'Àsia i Oceania,
un 2%, respecte el 15% del cas català. Amb la resta de procedències els percentatges
són molt similars.
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Gràfica nº15: Distribució de la població jove (15-29 anys) no autòctona de Tordera segons
nacionalitat. 2012.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.

Gràfica nº16: Distribució de la població jove (15-29 anys) no autòctona de Catalunya segons
nacionalitat. 2011.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
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Trajectòria educativa
Nivell educatiu
De les aportacions dels grups de treball no se'n deriva una conclusió clara al respecte del
nivell educatiu dels i les de les joves de Tordera. Malgrat algunes de les aportacions, que
fan esment al menor nivell educatiu dels i les joves de Tordera, no hi ha dades que
permetin corroborar-ho amb certesa.
Per la seva part les dades quantitatives aporten informació que només pot ser considerada
orientativa, de fet existeix un problema evident amb les dades disponibles de nivell
educatiu. L'IDESCAT ofereix dades de cens del 2001 (gràfiques nº17 i 18) que es
demostren evidentment insuficients per descriure una realitat canviant. Per altra part les
dades de padró, i per tractar-se de dades no subjectes a cap tipus d'actualització ni
certificació, mostren esbiaixos importants que impedeix que puguin ser preses de
referència.

Presentem doncs, i només a mode d'orientació, les dades del 2001. Dades que, en
comparació al cas català, presenten un nivell d'estudis força més elevat. En destaquen els
percentatges més elevats de FP de grau mitjà o superior, de batxillerat, diplomatures i
llicenciatures i doctorats.
Evidentment restaria pendent veure fins a quin punt aquesta tendència que mostra les
dades del 2001 s'ha mantingut o ha variat amb el pas del temps.
Gràfica nº17. Distribució de la població jove de Tordera (15 a 29 anys) segons nivell d’estudis.
2001.

Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT.
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Gràfica nº18. Distribució de la població jove de Catalunya (15 a 29 anys) segons nivell
d’estudis. 2001.

Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT.

Trajectòria
Els i les joves de Tordera segueixen una trajectòria força comuna a la resta de joves de
Catalunya, però amb algunes especificitats que val la pena destacar.

Des de l'inici de l'escolarització, i tal i com esmenten de forma unànime els i les
participants als grups de treball, la gran dispersió territorial del municipi de Tordera afecta
en bona mesura a un bon percentatge de famílies que es veuen obligats a traslladar als
seus fills i filles diverses vegades al dia als centres educatius, i en ocasions des de molts
quilòmetres de distància.
Es tracta d'un problema comú i inherent a les característiques de Tordera des de molt
temps ençà, però en l'actualitat la realitat econòmica provoca que hi hagi famílies que optin
per minimitzar els desplaçaments, la qual cosa comporta en primer lloc una reducció de les
hores d'escolarització dels i les infants, nens/es i joves afectats, però també un increment
de l'aïllament d'aquests a les respectives urbanitzacions.

En tot cas, i fent ús de les dades quantitatives, si observem la gràfica nº19 es pot veure
com la taxa de graduació d'alumnes a 4rt d'ESO és lleugerament superior a la resta
d'àmbits territorials de comparació, la qual cosa d'entrada podria corroborar la tendència
de les dades del 2001 que mostraven un major nivell d'estudis dels i les joves de Tordera, i
permetria afirmar que no sembla que les dificultats afegides que comporta la dispersió
territorial estiguin afectant les dades de graduació a 4rt d'ESO.
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Gràfica nº19: Taxa de graduació a 4rt d’ESO. Curs 2008-2009. Tordera, Maresme i Catalunya.

Font: L’Observatori del Desenvolupament Local del Maresme (2011). Les realitats juvenils del Maresme 2010.

Entrant en detall amb les dades de graduació a l'ESO es pot observar com, malgrat els
percentatges de Tordera són més alts que els de la comarca del Maresme - i per tant
positives-, les dades es mostren molt variables. Tals variacions s'atribueixen a les
particularitats dels cursos i dels grups, així com tendències i dinàmiques dels diferents
grups d'edat. Tendències però que cal tenir en compte en tant que negatives.

Gràfica nº20: Evolució de la taxa de graduació a l’ESO. Període 2005/06 – 2008/09. Tordera i
Maresme.

Font: L’Observatori del Desenvolupament Local del Maresme (2011). Les realitats juvenils del Maresme, 2010.
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Però les trajectòries educatives responen en ocasions a variables sovint peculiars. En el
cas de Tordera es fa esment -per part del grup de discussió de joves- a joves que
abandonen els estudis de forma prematura per desmotivació, sense tenir clara cap sortida.
Anteriorment sembla que les ofertes de treball d'Inditex podien ser una sortida interessant
per joves desencantats amb la seva trajectòria formativa, però ara ja no.
Els i les professionals corroboren l'existència de casos d'abandonament prematur, tot i que
es considera que es tracta de casos encara prou puntuals. En tot cas l'experiència els
demostra que difícilment es consoliden en cap tipus de treball, i per tant passen a ser joves
desocupats i poc qualificats.

En el cas de l'educació no obligatòria destaca sens dubte la qüestió dels
desplaçaments, que segueixen sent necessaris. L'oferta educativa a Tordera, segons els i
les participants als grups de treball, és escassa. Tordera només disposa d'un mòdul de
grau mig d'administratiu, i de batxillerats no hi ha l'artístic, la qual cosa comporta que molts
i moltes joves es desplacin cada dia a municipis de les rodalies en el cas dels cicles
formatius -Blanes, Pineda, Malgrat, Calella, Mataró...- o a Girona i Barcelona en el cas dels
estudis superiors o formacions més específiques.
Per part del grup de professionals es considera que, malgrat representa una incomoditat
evident, es tracta de l'oferta que correspon a un municipi com Tordera.

En qualsevol cas, i especialment els i les joves dels grups de treball, fan esment a la gran
despesa econòmica que suposa el desplaçament diària a municipis o ciutats de les
rodalies.
La seva trajectòria passa també pels desplaçaments obligats, tot i que en l'etapa
universitària són molts els que opten per evitar els desplaçaments compartint pis amb
altres estudiants al municipi en qüestió.
Són també els i les joves universitaris/es els que -de forma unànime en tots els grups de
treball- opten en ocasions per marxar a estudiar o treballar a l'estranger. Dinàmica que
evidentment s'ha accentuat en els darrers anys, i que els i les professionals comenten que
es comença a donar també entre els i les joves de cicles formatius.

Si analitzem les dades quantitatives sobre taxes de graduació al batxillerat els resultats per
Tordera són molt sorprenents, i la gràfica nº21 ho posa en evidència. Així com en el cas de
la comarca del Maresme i de Catalunya l'evolució de la taxa de graduació al batxillerat ha
anat lleugerament a l'alça, en el cas de Tordera l'evolució de la taxa és dràstica en
diversos sentits. En primer lloc existeix un increment molt important, de més de 8 punts, en
el curs 2006/07, increment que cau de forma sobtada i sostinguda en el curs 07/08 i 08/09
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fins a arribar estar uns 26 punts percentuals per sota de Catalunya i el Maresme, la qual
cosa i en aquest cas es contradiu amb la major taxa de graduació a l'ESO de la gràfica
nº20. Malgrat la davallada és evident també en aquesta ocasió no hi ha una explicació
clara a tal tendència. També en aquesta ocasió les dinàmiques o tendències dels grups,
dels propis cursos, són la única explicació.
Gràfica nº21: Evolució de la taxa de graduació al batxillerat. Període 2005/06 – 2008/09.
Tordera, Maresme i Catalunya.

Font: L’Observatori del Desenvolupament Local del Maresme (2011). Les realitats juvenils del Maresme, 2010.

Al seu torn la gràfica nº22 aporta informació sobre la taxa d'abandonament al segon de
batxillerat. Segons les dades disponibles es podria deduir que malgrat la taxa de graduació
és més baixa, també és més baixa la taxa d'abandó al segon curs.
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Gràfica nº22: Evolució de la taxa d’abandonament al segon de batxillerat. Període 2006/07 –
2008/09. Tordera, Maresme i Catalunya.

Font: L’Observatori del Desenvolupament Local del Maresme (2011). Les realitats juvenils del Maresme, 2010.

Disposem també d'altres dades que aporten informació addicional.
La taula nº12 mostra la distribució dels i les alumnes de Tordera als diversos centres que
ofereixen secundària i estudis posteriors.

Taula nº12 : Distribució de la població jove de Tordera segons centre d'estudi. Nombres
absoluts. Curs 2012-13
ESO

ENSENYAMENT NO OBLIGATORI

1r

2n

3r

4t

1r BATX

2n BATX

1r CFGM

2n CFGM

TOTAL

SANT JOSEP

33

30

29

34

-

-

-

-

439

BRIANXA

31

29

19

24

-

-

-

-

369

LLUIS COMPANYS

98

82

67

62

68

40

19

11

447

TOTAL

162

141

115

120

68

40

19

11

1255

Font: Elaboració pròpia segons dades de la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Tordera.

La gràfica nº23 aporta informació al respecte de la taxa d'alumnat estranger a l'ESO en
diversos àmbits territorials. També en aquesta ocasió es posa en evidència el menor pes a
Tordera dels i les

joves immigrats/des, amb un 11,3% de joves estrangers a l'ESO

respecte el 14,51% del Maresme o el 17,68% de Catalunya.
Gràfica nº23: Taxa d’alumnat estranger a l’ESO. Curs 2009-2010. Tordera, Maresme, Àmbit
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metropolità i Catalunya.

Font: L’Observatori del Desenvolupament Local del Maresme (2011). Les realitats juvenils del Maresme 2010.

Oferta complementària
L'oferta complementaria a Tordera no és massa extensa. A Tordera es compta amb
diverses acadèmies d'idiomes que els i les participants als grups de treball identifiquen
clarament. Però més enllà dels idiomes no existeix una oferta clarament identificada, o en
tot cas es tracta d'activitats que es barregen amb l'oferta d'educació no formal: l'oferta
artística del teatre Clavé, el programa d'activitats del Casal de Joves, el centre obert de
Creu Roja,... una oferta en aparença poc clara i escassa a ulls dels i les interessats/des.

Educació no formal
En el cas de l'educació no formal s'identifica clarament l'Esplai, l'única activitat de lleure
educatiu del municipi i que sembla que no pararà de créixer. També caldria tenir en
compte les activitats artístiques del teatre Clavé, i les activitats dels clubs esportius que amb matisos- els i les participants als grups de treball consideren que en determinats
casos també compleixen la funció.

És recull en aquest punt les dificultats amb els espais, un problema que especialment
joves i entitats expressen i pateixen, i que segons sembla afecta a la seva dinàmica
habitual, concretament a les entitats lúdico-culturals. Les entitats esportives ho tenen més
resolt, la qual cosa no vol dir que no tinguin també mancances d'espais.

Per últim cal fer esment a l'educació de persones adultes, una qüestió en aparença poc
treballada a ulls dels i les professionals, que ho consideren una mancança important
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considerant la urgència social i la importància que té la formació de persones adultes en la
construcció de la ciutadania.

Trajectòria laboral
La trajectòria laboral és evidentment uns dels apartats més contundents de la diagnosi. La
realitat actual permet poques concessions positives en l'anàlisi de la realitat laboral, sigui
dels i les joves o de la societat en el seu conjunt.

Els grups de treball ho posen en evidència, no hi ha treball i hi ha molts i moltes joves que
cerquen feina sense èxit. Tordera és a més un municipi de petit comerç i petites empreses,
per tant de difícil incorporació en el món laboral. Les empreses més grans localitzades en
el polígon no passen per el seu millor moment, i Inditex, malgrat el seu evident pes, no
resolt les necessitats de la població, doncs en el seu major percentatge es tracta de
contractes temporals per puntes de feina.

Els i les joves poden optar doncs i amb sort a petites feines temporals a alguna de les
empreses o comerços de Tordera o de les rodalies, o bé a feines de temporada, també
generalment fora de Tordera, doncs no és un municipi turístic com ho són els de les
rodalies. És molt fàcil doncs, i segons posen en evidència els i les participants als grups de
treball, que els i les joves optin directament per cercar feina fora de Tordera, de manera
que és fàcil també que en el cas de trobar-la s'estableixin a prop, i per tant deixin de viure
a Tordera.
En aquest sentit podríem també fer referència, com ja hem fet en el cas de la trajectòria
educativa, als i les joves que opten per anar a treballar a l'estranger. Hi ha confusió al
respecte del nombre de joves que realment marxen, però és evident que és una realitat a
l'alça.

Preocupa, especialment als i les professionals, la situació en general. Consideren la
generació actual una "generació perduda", plena de joves amb bones capacitats que no
podran exercir i que en l'actualitat no tenen cap altra sortida que quedar-se a casa, amb tot
el que això comporta a nivell d'expectatives, autoestima, etc. Es considera també que es
tracta d'una generació que patirà importants problemes psicològics, i que per tant cal
ocupar al preu que sigui.

Les dades complementen les aportacions dels grups de treball.
La gràfica d'evolució dels i les joves registrats/des a l'atur mostra una tendència clara, una
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tendència que respon sens dubte a l'actual realitat econòmica i social. És a partir del 2007
que s'incrementa de forma sobtada i contundent el percentatge de joves registrats a l'atur,
increment que es manté al llarg dels anys 2008 i 2009. A partir d'aleshores les taxes es
mantenen de forma sostinguda.
Cal tenir en compte que les dades d'atur registrat no reflecteixen correctament el
percentatge de joves en situació d'atur, doncs són pocs els i les joves que es registren
degudament a les oficines del SOC o mantenen el registre.
Cal tenir en compte que segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística l'atur juvenil a
l'estat espanyol l'any 2012 era del 52,14%.

Les diferències entre franges d'edat són les esperades, a major edat major nombre de
joves registrats/des. Es tracta d'una evolució natural en tan que a més edat més
possibilitats d'haver acabat els estudis, i per tant major necessitat d'incorporar-se al món
laboral.
Gràfica nº24: Evolució dels i les joves registrats/des a l’atur. Període 2005-2012*. Tordera.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
Totes les dades corresponen al mes de desembre dels respectius anys.

La gràfica nº25 mostra l'evolució de l'atur juvenil registrat en comparació a la resta d'àmbits
territorials. Tordera es situa en una posició intermèdia, uns 3 punts percentuals per sobre
de la comarca del Maresme, i uns 11 punts per sota de Catalunya.

Gràfica nº25: Evolució del percentatge d’atur juvenil registrat. Tordera, Maresme i Catalunya*.
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2005-2011.

Font: L’Observatori del Desenvolupament Local del Maresme (2011). Les realitats juvenils del Maresme, 2010.
* En el cas de les dades de Catalunya les dades han estat extretes de Sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya. Direcció
General de Joventut.

El percentatge de població jove activa de Tordera és molt similar al de la comarca del
Maresme, concretament 1,75 punts per sobre. Al seu torn sobre el total de la població els
percentatges de població activa són molt similars en ambdós casos.
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Gràfica nº26: Percentatge de població activa. Població jove i total població. Tordera i
Maresme. 2010.

Font: L’Observatori del Desenvolupament Local del Maresme (2011). Les realitats juvenils del Maresme, 2010.

Si entrem en detall amb la distribució de la població jove activa segons franges d'edat
observem un biaix important a favor dels homes, que en nombres absoluts són sempre
més nombrosos que en el cas de les dones. Es tracta d'una tendència habitual, doncs les
dones acostumen, bé a persistir en els estudis, bé a assumir tasques de la llar. En ambdós
casos esdevenen població inactiva.

Taula nº13: Distribució de la població jove activa de Tordera. 2010.
Anys

Homes

Dones

Total

16/19 anys
20/24 anys

87
324

62
314

149
638

25/29 anys

586

503

1089

Font: L’Observatori del Desenvolupament Local del Maresme (2011). Les realitats juvenils del Maresme, 2010.

Cal tenir en compte que es considera població activa aquelles persones que tenen feina o
la cerquen, de manera que la gràfica nº27 corrobora les dades de la taula nº13. Podem
observar com el nombre de homes joves aturats és major que el nombre de dones, la qual
cosa molt possiblement s'explica pel major nombre de homes joves actius i a una major
taxa d'ocupació de les dones joves actives.
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Gràfica nº27: Percentatge d’atur de la població jove segons gènere. Tordera i Maresme. 2010.

Font: L’Observatori del Desenvolupament Local del Maresme (2011). Les realitats juvenils del Maresme, 2010.

No només és important considerar la taxa d'atur, sinó també la qualitat de l'ocupació. La
gràfica nº28 mostra l'evolució de la taxa de temporalitat en els contractes juvenils.
Es pot observar com Tordera ha passat d'una taxa de temporalitat del 78,4% l'any 2006 de cada 100 contractes signats per joves 78,4 eren temporals- a un 91,5% l'any 2010, una
evolució peculiar considerant que ha passat d'estar aproximadament 7 punts percentuals
per sota de la comarca del Maresme i Catalunya, a estar 2 i 3 punts respectivament per
sobre de Catalunya i del Maresme.
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Gràfica nº28: Evolució de la taxa de temporalitat dels contractes juvenils. Tordera, Maresme i
Catalunya. 2010.

Font: L’Observatori del Desenvolupament Local del Maresme (2011). Les realitats juvenils del Maresme, 2010.

Emancipació domiciliària
L'emancipació dels i les joves és un dels aspectes més afectats per la nova realitat
socioeconòmica.

Els i les participants als grups de treball posen en evidència el vincle entre l'emancipació i
el treball, i les aportacions en aquest cas són força coincidents.

A Tordera l'habitatge és barat, més barat que a altres municipis de les rodalies, i ja ho era
en el moment de la bombolla immobiliària, de manera que és clar que les evidents
dificultats dels i les joves per emancipar-se no deriven de les particularitats dels mercat
immobiliari del municipi, sinó que són intrínseques la nova realitat econòmica i a la manca
de llocs de treball. En la mesura que als i les joves no els és possible accedir al mercat
laboral els és també impossible emancipar-se, i per tant la majoria no tenen més remei que
quedar-se a viure a casa els pares.

Pels que tenen uns mínims ingressos comprar queda en aparença descartat per la
majoria, de manera que els que poden opten per llogar o compartir pis, tot i que en aquest
últim cas es tracta d'una opció estretament lligada a la carrera universitària i fora de
Tordera. De fet queda clar que compartir pis a Tordera no sembla una opció vàlida, doncs
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malgrat tractar-se d'un possible primer pas, els i les joves prefereixen seguir a casa els
pares per estalviar i reduir despeses.

Com dèiem el preu de l'habitatge a Tordera és més barat que a altres municipis de les
rodalies -i encara hi ha molt habitatge buit-, de manera que els i les joves que marxen a
viure a fora ho fan no tan pel preu, sinó per motius laborals o a la cerca de millors serveis,
doncs es considera que Tordera no és sempre el millor lloc per viure, degut a la mancança
d'oferta d'oci, serveis i oferta laboral.
Malgrat tot i en aparença els i les que han marxat fora i poden tornar a Tordera ho fan.

Per últim, existeix també la possibilitat d'optar als pisos de protecció oficial, però calen uns
requisits que els i les joves sense feina o contractes precaris no poden complir.

Cohesió
Social
Hi ha unanimitat entre els i les joves a l'hora de considerar que entre els i les joves no hi
ha problemes de relació, però tampoc hi ha cohesió, i amb prou feines relació. Cal tenir en
compte que molt possiblement els màxims exponents de la cohesió social a Tordera són
l'institut i els clubs esportius (les escoles es mantenen una mica al marge, doncs
cadascuna compta amb el seu propi perfil d'alumnat.

En el moment de tancar el document, i per part del sector professional, s'alerta
d'una incipient presència de bandes llatines al municipi, en l'evolució de les quals
cal prendre atenció.

Tordera no disposa d'espais d'oci que aglutinin els i les joves, de manera que cada grup sovint lligat a cada escola- fa la seva en el seu àmbit, segons les seves afeccions. Per
aquest mateix motiu tothom espera les barraques, doncs és en definitiva l'únic espai en el
que es troba tothom.

Concretament pel que fa a la relació entre joves autòctons i joves immigrats o fills/es de
famílies immigrades, es recull que no hi ha conflicte, tot i que també en aquest cas no hi ha
relació, i la divisió o segregació es dóna amb més facilitat.
Al teatre es donen beques per famílies amb dificultats econòmiques, al casal també hi ha
ajudes i els clubs esportius fan els possibles per no deixar ningú fora. De fet bona part de
les persones becades són persones immigrades, i cal destacar que segons professionals i
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entitats s'integren amb molta facilitat.

Territorial
Tal i com s'ha destacat d'inici Tordera es caracteritza per la seva elevada dispersió
territorial, fet que condiciona de gran manera el dia a dia dels veïns i veïnes del municipi, i
condiciona també la cohesió social, en negatiu. De fet hi ha urbanitzacions que per
proximitat o accessibilitat tenen més relació amb altres municipis que amb Tordera.

Són molts els veïns i veïnes de Tordera que fan vida a les urbanitzacions i que no generen
cap vincle amb el municipi, tan sols potser el pas amb el vehicle. En el cas dels i les joves
representa un handicap encara més important, no només per les dificultats afegides de
desplaçament, sinó per la manca de vida social més enllà de les hores d'escola.
Cal tenir en compte també que la nova jornada intensiva a l'institut comporta que a les 15h
un bon percentatge de joves marxi a les urbanitzacions, i resti "aïllat" fins a l'endemà.

Disposar de moto o transport propi és un gran alliberament, però no tothom pot. Hi ha
també els autobusos, però no volten massa, i paren a les 19h, no dóna massa marge.

Participació
L'associacionisme és el gran protagonista de l'apartat de participació, a diferència
d'aquella participació menys estructurada o formalitzada, quasi inexistent a ulls dels i les
participants als grups de treball.

Associacionisme
Es considera que l'oferta d'activitats i d'associacions a Tordera és àmplia i diversa, però
també hi ha coincidència amb que l'oferta no és coordinada i es coneixen poc les activitats
i el que ofereix cadascuna d'elles. De fet la major part de la ciutadania no es planteja o no
sap que podria formar-ne part, i sovint les entitats es veuen com a grups tancats. No es
veu renovació, i això no ajuda.
Les entitats al seu torn no fan sempre els esforços necessaris perquè la població ho
sàpiga. La Fira del Ram havia de servir en part per donar a conèixer les entitats, però
sembla que no ha assolit l'objectiu esperat.

Les entitats específicament juvenils són poques, i només les entitats esportives reuneixen
un nombre significatiu de joves.
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La manca de relleu, la manca de persones que estirin del carro i la manca d'espais són els
problemes que més s'ha destacat de les entitats.
Pel que fa als espais s'esmenta que comparteixen local entitats amb necessitats molt
diferents, i la compaginació és cada vegada més difícil.

Totes les entitats afirmen que costa molt estirar la gent i fer créixer l'entitat. En el cas
concret de les esportives costa molt que la gent provi altres esports que no siguin els més
coneguts.
Són poques les persones realment implicades en el dia a dia de les entitats, i molt sovint
aquestes persones estan implicades a més d'una.

Les entitats estan d'acord en afirmar que la relació amb l'ajuntament és bona, tot i que
esmenten que malgrat les propostes sempre tenen bona rebuda costa molt de fer-ho
possible -es vincula força a la qüestió dels locals-.

Participació no formal
Les opinions al respecte són força contundents. Es considera que a Tordera la participació
és baixa, fins i tot en les eleccions. Un jove a títol individual no té mecanismes de
participació fora de les entitats. En tot cas les entitats esportives es veuen més com a
activitat o servei i per tant és més fàcil que en participin com a usuaris/es. L'Ajuntament
per la seva part tampoc pot ni obligar ni cobrir totes les necessitats. Ofereix la informació, i
la resta l'ha de fer cadascú. Informació que per altra part es considera que existeix malgrat es podrien clarificar els canals-, i que per tant no és tant una qüestió de no
conèixer-ho, sinó de manca d'interès.

Pel que fa a la participació de caire més directe cal dir que fa un temps havia existit un
fòrum a la web de joventut on els i les joves hi podien dir la seva, però va deixar de
funcionar. Es considera que podria ser interessant recuperar algun tipus d'iniciativa similar.

Cal tenir en compte que el Casal de Joves disposa també de la seva pròpia oferta
d'activitats, però la participació també és baixa.

Per últim es posa en evidència que per participar cal sentir-te a gust amb el grup, i no
sempre els grups que fan ús dels serveis són amb els que un es sent identificat.

56

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

Oci
Els i les participants als grups de treball consideren que Tordera és un municipi amb molt
poca oferta d'oci. El diürn es limita a les activitats de les entitats culturals o esportives, i pel
que fa al nocturn només hi ha la possibilitat d'anar al teatre quan fan obres, i és clar que no
pot no hauria de ser la única oferta.
És per aquests motius que es conclou que Tordera no és un municipi atractiu en aquest
sentit, i per tant és normal que la majoria de joves optin per trobar-se a municipis de les
rodalies on l'oferta d'oci és molt més àmplia.

Cultura
La cultura com a àmbit d'anàlisi ha estat vinculada en bona mesura a les reflexions
recollides a l'àmbit de participació, i concretament de l'oci, o de la manca d'oferta d'oci
existent al municipi.

La cultura -o les activitats culturals- i segons els i les participants als grups de treball, es
concreta amb les activitats que es fan al teatre Clavé i a la través de l'associació Pere Cot:
pintura, música, dansa... i a les iniciatives dels propis grups de joves, bàsicament grups de
música que, malgrat poder assajar als bucs del Casal de Joves, no troben espais on tocar.
També en aquest cas es destaca la manca d'espais d'oci nocturn, no només com a espai
d'oci, sinó també com a espai de mostra.
El teatre Clavé, tal i com s'ha esmentat, disposa de la seva pròpia oferta, fins i tot de servei
de bar a preus ajustats i amb l'atractiu de les càpsules artístiques, però són pocs els i les
joves que hi assisteixen.

A ulls dels i les professionals cal tenir en compte que per bona part dels i les joves la seva
vida gira a l'entorn del món audiovisual i el cercle més proper d'amics i amigues.

Salut
Addiccions
Cal destacar en primer lloc que en general no es considera que el consum de tòxics a
Tordera tingui res a destacar en comparació a la resta de municipis de Catalunya.
Es tracta d'un tema que no sembla preocupar als i les joves, tenen tota la informació i més,
i el consum no ha incrementat en excés.
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En tot cas:
Les dades no disten del conjunt de Catalunya, de fet segons els i les professionals es pot
parlar d'una generació prou tranquil·la pel que fa als comportaments. Malgrat tot es pot
parlar de consums -en el conjunt de la població juvenil- d'alcohol d'un 70%, tabac d'un
40% i cànnabis d'un 25%. Aquests són sens dubte el que més incidència tenen.
Sorprèn per altra part, i entre els mateixos joves, la facilitat que hi ha per comprar alcohol.
Hi ha llocs coneguts i visibles –botigues 24h- en la que es pot trobar i comprar sense
dificultat. També el tabac. En tot cas... es valora positivament que com a mínim a la
gasolinera a partir de les 12h ja no venguin alcohol.
El consum de drogues més dures no es fa tan visible, i en tot cas s'identifica amb
col·lectius més conflictius o policonsumidors. Sigui com sigui el moment socioeconòmic
influeix també en gran mesura. La desesperança, la desocupació, la manca de vincle,
influeix en la salut física i mental dels i les joves, i comporta en altres casos la recuperació
de drogues oblidades, com és el cas de l'heroïna.

Preocupa especialment i en aquest sentit els i les joves que passen el dia a dia al carrer, i
que tenen un risc elevat de caure en un cercle viciós de consum, desmotivació i manca
d'expectatives del que és complex sortir-ne. També l'increment del consum de
tranquil·litzants sense prescripció, derivat dels molts problemes emocionals que tenen els
joves, a l'alça degut a l'actual situació socioeconòmica. El consum de tranquil·litzants és un
problema generalitzat, però és nou en el cas de la població juvenil.
Fent ús de l’estudi de consums del Consell Comarcal del Maresmes (2011), i al respecte
del consum de tòxics podem destacar les següents conclusions:
- El 53,7% dels alumnes han fumat alguna vegada a la vida, el 34,1% ho ha fet durant els
darrers 30 dies, i el 19,6% són fumadors diaris. El consum de tabac augmenta amb
l’edat, i en el grup de 15-16 anys la proporció de noies que fumen diàriament es major
que la de nois (19,5 i 9,4%, respectivament).
- L’alcohol segueix sent una substància d’ampli ús entre els alumnes, doncs als 13-14
anys l’ha provat alguna vegada gairebé tres quartes parts dels alumnes i, en el grup de
més edat, el 70,1% d’alumnes n’ha begut durant els set dies anteriors a l’enquesta. Com
era d’esperar, la quantitat d’alcohol consumit augmenta amb l’edat, i no s’observen
diferències per sexe.
- En referència a les intoxicacions agudes d’alcohol, definides com més de 5 begudes
seguides, el 51,4% dels estudiants les ha patit alguna vegada a la vida, i el 34,3% en els
darrers 6 mesos. A mesura que incrementa l’edat, incrementa la prevalença
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d’intoxicacions agudes.
- La droga d’ús no institucionalitzat més consumida continua sent, amb diferència, el
cànnabis. En el grup d’edat més gran el 63,0% dels nois i el 58,2% de les noies l'han
provat alguna vegada, i prop del 21% n’ha consumit durant els darrers 30 dies (sense
diferències entre nois i noies). Un terç de l’alumnat declara haver-ne pres més de 10
vegades durant els darrers 30 dies.
- La cocaïna i els tranquil·litzants sense recepta mèdica són les següents drogues no
institucionalitzades més consumides. El 5,8% i el 6,9% d’alumnes manifesta haver
provat alguna vegada aquestes drogues, respectivament.
- La resta de substàncies presenten unes prevalences de consum força més baixes: un
4,0% ha pres amfetamines, un 3,2% èxtasi, un 2,5% coles i un 2,2% àcids. Com era
d’esperar, pràcticament no hi ha consum d’heroïna.
- El tabac i l’alcohol es comencen a consumir, en mitjana, a una edat de 13 anys. Les
coles son les substàncies a les que els entrevistats s’han iniciats més joves (al voltant
dels 12 anys), seguida per els tranquil·litzants sense recepta mèdica en el cas dels nois
(13,1 anys) i el cànnabis en el cas de les noies (14,6 anys).
- Al igual que al 2009, es manté la disminució del consum de tabac que s’havia observat
des de l’any 2002, especialment entre els nois. Pel que fa al consum d’alcohol a la vida
observem al 2011 unes prevalences similars a les observades l’any 2009, en canvi les
del consum a la darrera setmana son superiors. La proporció observada al 2011 de
noies que declaren haver patit alguna intoxicació a la vida és la mes elevada de tots els
estudis realitzats.
- En referència al consum de cànnabis ha disminuït en els nois, però ha augmentat entre
les noies. Per altre banda en els nois, el consum de cocaïna, amfetamines i èxtasi
segueix la tendència decreixent iniciada al 2004. En canvi, aquestes prevalences
incrementen al 2011 en el cas de les noies. Cal destacar la tendència creixent en el
consum de tranquil·litzants sense recepta mèdica, tant en nois com en noies.

Sexualitat
Sobre la sexualitat esmentar en primer lloc que es tracta d'un tema del que hi ha i hi ha
hagut molta informació, i no es detecta una dinàmica preocupant. Malgrat tot també en
aquest cas hi ha aportacions i reflexions que cal tenir en compte:
No es tracta d'un tema que preocupi als i les joves, també estan ben informats, però cal
prendre atenció a l'increment de la promiscuïtat i al poc valor que es dóna a les relacions
sexuals.
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Preocupa també l'ús de la pastilla de l'endemà com a mètode anticonceptiu - sembla que
s'utilitza en un 25% de les relacions sexuals dels adolescents-, i el fet que l'ús del
preservatiu segueixi sent una assignatura pendent. S'utilitza de forma conscient en la
primera relació, però es banalitza en les següents.
Fent ús de l’estudi de consums del Consell Comarcal del Maresmes (2011), i al respecte
del consum de tòxics podem destacar les següents conclusions:
- La proporció de nois que ha tingut relacions sexuals alguna vegada es similar a la de
noies (58,7% vs. 41.3%). L’edat mitjana d’inici de les relacions sexuals es similar (al
voltant dels 15 anys).
- La proporció de noies i noies que declaren una orientació sexual homosexual es del
5,9% i 4,5%, respectivament.
- Dels joves que han tingut relacions sexuals heterosexuals en els darrers 12 mesos, un
68,7% han usat el preservatiu en la darrera relació sexual. Entre els nois, l’ús del
preservatiu en la darrera relació sexual homosexual es del 57,1%.
- El consum d’alcohol i/o drogues en la darrera relació sexual heterosexual es del 30,7%
en els nois i del 20,0% en les noies. Sols un noi diu haver consumit drogues i/o alcohol
en la darrera relació homosexual (14,3%).
- La prevalença autodeclarada d’ITS es del 1,9%.
- Del total de noies entrevistades, 3 diuen haver tingut alguna interrupció voluntària de
l’embaràs (IVE) a la vida (1,4%), i una quarta part ha fet ús de l’anticoncepció
d’emergència en alguna ocasió.
- Un 7,2% dels entrevistats s’ha fet la prova del VIH en alguna ocasió (no diferències
segons sexe).

Alimentació
No es detecten conductes de risc generalitzables a destacar, però els i les professionals
alerten que es tracta d'un col·lectiu molt heterogeni, i que és clar que en aquest moment hi
ha famílies que no poden pagar alimentar degudament als seus fills i filles. De fet es
considera que molts i moltes joves dormen i mengen malament.

Esport
Hi ha unanimitat a l'hora de considerar que l'oferta esportiva a Tordera és bona. L'oferta
dels clubs esportius, del Centre Esportiu Municipal, i els gimnàs privats, més o menys
especialitzats. Això no treu que es consideri interessant complementar-la amb alguns
esports no tan típics, com el handbol, les arts marcials.... i especialment modalitats que
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puguin interessar a les noies.
Es pot accedir amb facilitat a l'oferta, tot i que també en aquesta ocasió cal tenir en compte
que hi ha molts i moltes joves dispersos/es en el territori, i que la disponibilitat per fer
activitats al municipi és en aquests casos i en la majoria de les ocasions molt baixa. En el
dia a dia, i sobretot després de la compactació de la jornada a l'institut, els i les joves
marxen cap a casa acabades les classes i ja no tornen al municipi.
Els i les professionals accentuen el paper de l'esport com a factor de protecció davant les
conductes de risc. Representa un lligam, una responsabilitat, sigui l'esport, les activitats
municipals, l'associacionisme, etc. Es considera interessant en aquest sentit incorporar
l'esport com a activitat puntual, sense que hagi de representar el compromís de formar part
d'un club.
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3.5 Conclusions de la diagnosi
Evolució de la població
Tordera és un municipi que ha tingut una evolució de la població sostinguda similar al de
la resta de municipis de Catalunya, malgrat viu un primer canvi a l'any 1991, en que
s'accelera el creixement, i un segon canvi entre el 1999 i el 2003 en el que es reaccelera
de forma encara més sostinguda. No és fins al 2011 que, degut a l'impacte de la crisi
immobiliària, frena fins a situar-se a ritmes dels anys 70.
Al respecte de les franges d'edat de la població juvenil destaca en primer lloc el pes de la
franja de 25 a 29 anys, amb un percentatge del 42,33%, més de 12 punts per sobre de la
franja de 20 a 24, i més de 14 per sobre la de 15 a 19 anys, amb un percentatge del
27,51%, el quinquenni menys poblat de la població de Tordera.
La població de 16 a 29 anys, a la que s'adrecen les polítiques de joventut, representa
(any 2012) el 15,07% del total de la població de Tordera, concretament 2.489 dels i les
16.510 habitants (15,08%).

Entre els anys 2000 i 2012 la població jove ha incrementat en un 18,13% al llarg dels 7
anys de diferència. Tot i això cal tenir en compte que el percentatge de població jove respecte el total de la població- ha anat en clara davallada amb el pas del temps, passant
de representar el 24,94% a l'any 1991 a 16,76% del 2011.
Es tracta d'una evolució compartida amb la resta de municipis de Catalunya, però que
sigui com sigui evidencia un important envelliment de la població, amb tot el que això
representa.

Però si alguna cosa destaca de la població de Tordera és la seva elevada dispersió
territorial. Tordera es caracteritza per ser un municipi amb un terme municipal
2

2

extremadament ampli (superfície de 84,1km ) i una densitat de població de 194,1 hab/km ,
una dada més que destacable considerant que la densitat de població en el cas de la
2

comarca del Maresme és de 1.095 hab/km , o de 2.252,8 en el cas de Blanes, o 1.185,3
en el cas d'Hostalric.
•

El 53,72% dels i les joves del municipi viuen al Casc Urbà, i el 46,28% ho fan en
3

urbanitzacions o disseminats : Can Nadal (15,15%), els disseminats (7,03%) i Mas
3

El pes de la població de Tordera resident a urbanitzacions és del 50,4%.
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Mora (6,39%) són amb diferència les zones que més joves agrupen. La resta de
districtes disposen de percentatges inferiors al 3,50%.
•

Si observem les dades segons índex de població juvenil podem observar com en canvi
-i malgrat el seu baix nombre de població- Roca Rossa té l'índex de població juvenil
més alt del municipi (17,95%), seguit de Can Nadal (16,49%) i Terrabrava amb un
14,96%. En sentit invers Can Domènec és la zona més envellida (9,66%), seguit de
Tordera Parc (10,70%) i Àgora Parc (11,13%).

L'elevada dispersió territorial, i com es podrà veure al llarg de la diagnosi, determina el dia
a dia dels i les joves de Tordera, alhora que esdevé una de les particularitats més
destacades del municipi i del propi col·lectiu jove, en tant que afecta de forma transversal
ens molts o diversos aspectes de la seva vida.

Tordera és un municipi format en general per famílies amb pressupostos austers, cal tenir
en compte que Tordera disposa d'una renda familiar disponible bruta més baixa que la
resta de Catalunya -14.400€ i 17.400€ respectivament-. Al seu torn el patrimoni de les
famílies de Tordera és també bastant inferior al del Maresme o Catalunya (Tordera
404.810, Maresme 492.747 i Catalunya 516.035).

Naturalesa de la població
Tordera és un municipi que, pel que fa al moviment migratori intern creix de forma
evident (284 persones l'any 2011) especialment gràcies a les persones procedents de la
immigració interior de Catalunya.
En canvi, pel que fa a la immigració exterior les arribades són en la majoria dels casos
procedents del continent americà, en canvi les sortides són sobretot cap a altres països de
la Unió Europea.

Si observem la distribució de la població segons lloc de naixement el 80,2% de la
població jove Tordera és nascuda a Catalunya, el 16,0% a l'estranger i el 3,8% a la resta
de l'estat espanyol. Al Maresme el percentatge de joves nascuts a l'estranger és de
20,75% i 28,91% en el cas de Catalunya, de manera que es pot concloure que a Tordera
el pes de la població jove nascuda a l'estranger és menor que a la resta d'àmbits
territorials de comparació, la qual cosa es podràs observar en diverses ocasions al llarg de
la diagnosi.

Per altra part és interessant tenir en compte que a l'any 2000 el percentatge de joves
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nascuts a l'estranger representava el 3,05%.
Al respecte de la nacionalitat de la població jove no autòctona destaca el major
percentatge de joves de països de Sud Amèrica, que representen un 25%, 9 punts
percentuals per sobre del cas de Catalunya, amb un 16%. En contra Tordera mostra un
percentatge molt baix de joves procedents de països d'Àsia i Oceania, un 2%, respecte el
15% del cas català.
El major percentatge de joves sudamericans concorda perfectament amb les dades de
moviments migratoris externs, segons les quals la major part d'immigrants tenen el seu
origen en el continent americà.

Trajectòria educativa
A Tordera la trajectòria educativa dels i les noies bé marcada per la gran dispersió
territorial del municipi, dispersió que afecta en bona mesura a moltes famílies que es
veuen obligades diàriament a traslladar als seus fills i filles als centres educatius -diverses
vegades al dia en ocasions-, i sovint a molts quilòmetres de distància.
Es tracta d'un problema comú i inherent a les característiques de Tordera des de temps
ençà, però en canvi i a dia d'avui hi ha famílies que degut a la gran despesa econòmica i
temporal que representa opten per minimitzar els desplaçaments, la qual cosa comporta
en primer lloc una reducció de les hores d'escolarització dels i les infants, nens/es i joves
afectats, però també l'increment de l'aïllament d'aquests a les respectives urbanitzacions, i
el que això representa.

Al seu torn les dades quantitatives apunten diverses qüestions a tenir en compte. En
primer lloc les dades de nivell educatiu del 2001 mostren -en comparació al cas català-, un
nivell d'estudis força més elevat. En destaquen els percentatges més elevats de FP de
grau mitjà o superior, de batxillerat, diplomatures i llicenciatures i doctorats.
En la mateixa línia la taxa de graduació d'alumnes a 4rt d'ESO -2009- és lleugerament
superior que a la comarca del Maresme i el conjunt de Catalunya. En canvi, i
sorprenentment, les taxes de graduació al batxillerat són dràstiques en diversos sentits.
En primer lloc existeix un increment molt important, de més de 8 punts, en el curs 2006/07,
increment que cau de forma sobtada i sostinguda en el curs 07/08 i 08/09 fins a arribar
estar uns 26 punts percentuals per sota de Catalunya i el Maresme. Al seu torn la taxa
d'abandonament al segon de batxillerat -i en positiu- és més baixa que a la resta de
territoris.
Tals variacions s'atribueixen a les particularitats dels cursos i dels grups, així com
tendències i dinàmiques dels diferents grups d'edat. Tendències però que cal tenir en
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compte en tant que negatives.

Cal tenir en compte també a aquells i aquelles joves que per desmotivació abandonen els
estudis de forma prematura. Anteriorment molts d'ells i elles ho feien atrets pel sou de les
possibles ofertes de feina, però és clar que en l'actualitat els i les joves que deixen els
estudis de forma prematura ho fan sense possibilitats d'incorporar-se al món laboral, amb
tot el que això comporta.

Com amb la resta de casos la taxa d'alumnat estranger a l'ESO és menor a Tordera que
a la resta d'àmbits territorials de comparació. Un 11,3% de joves estrangers a l'ESO
respecte el 14,51% del Maresme o el 17,68% de Catalunya. Es reafirmen doncs les dades
que indiquen que Tordera compta amb un percentatge inferior a la resta de territoris de
joves nascuts a l'estranger.

En el cas de l'educació no obligatòria les trajectòries estan marcades pels
desplaçaments, que segueixen sent necessaris degut a la oferta limitada del municipi.
Blanes, Pineda, Malgrat, Calella, Mataró, o a Girona i Barcelona en el cas dels estudis
superiors o formacions més específiques són les destinacions habituals.
Malgrat no es disposa de dades que ho puguin certificar en els darrers anys, estudiar o
treballar a l'estranger s'està convertint en una de les dinàmiques habituals entre els i les
joves universitaris/es. Dinàmica que es comença a donar també entre els i les joves de
cicles formatius.

En el cas de l'educació no formal l'oferta disponible s'identifica clarament l'Esplai, l'única
activitat de lleure educatiu del municipi, malgrat les activitats del teatre Clavé i dels clubs
esportius -amb matisos- també compleixen part de la funció. El Casal de Joves i el centre
obert "El Caliu" compleixen també part d'aquests paper.
L'educació de persones adultes, a cavall entre l'educació no formal i formal, es
considera una de les qüestions a potenciar.

L'anàlisi de les polítiques actives mostra actuacions de diverses regidories
adreçades a l'atenció a la diversitat i el treball de la salut. També
l'existència de beques per l'aprenentatge de l'anglès a l'estranger. En el
cas de l'educació no formal el Casal d'Estiu Municipal, l'Espai el Garbell i el
centre obert El Caliu en són els serveis o entitats destacades.
Es recull també el Consell Escolar Municipal com a òrgan de participació a
l'entorn de l'eix educatiu.
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Trajectòria laboral
Tordera és en general un municipi de petit comerç i petites empreses, de manera que es fa
complicat que la incorporació al món laboral dels i les joves es doni al mateix municipi.
En la majoria dels casos passa per petites feines temporals i de temporada, generalment
fora de Tordera. De fet és molt comú entre els i les joves optar per cercar d'entrada feina
fora de Tordera, la qual cosa comporta que en el cas de trobar-la s'estableixin a prop
d'aquesta.
Just pel que fa a la temporalitat Tordera ha passat d'una taxa de temporalitat del 78,4%
l'any 2006 -de cada 100 contractes signats per joves 78,4 eren temporals- a un 91,5%
l'any 2010, una evolució peculiar considerant que ha passat d'estar aproximadament 7
punts percentuals per sota de la comarca del Maresme i Catalunya, a estar 2 i 3 punts
respectivament per sobre de Catalunya i del Maresme.

Sigui com sigui la situació és preocupant, s'anomena a l'actual generació de joves una
"generació perduda", plena de joves amb bones capacitats que no podran exercir i que
en l'actualitat no tenen cap altra sortida que quedar-se a casa, amb tot el que això
comporta a nivell d'expectatives, autoestima, etc.

L'evolució de l'atur juvenil registrat a Tordera es situa en una posició intermèdia amb un
percentatge del 17,4%, uns 3 punts percentuals per sobre de la comarca del Maresme, i
uns 11 punts per sota de Catalunya. Es tracta d'una dada merament orientativa, doncs les
dades de l'atur que proporciona l'Institut Nacional d'Estadística l'atur juvenil a l'estat
espanyol l'any 2012 era del 52,14%.

Les polítiques d'ocupació es despleguen des de diverses de les regidories
del consistori, així com des del SOC i del Consell Comarcal: destaquen els
Plans d'Ocupació, o el Programa Joves per l’Ocupació i Aturats de llarga
durada. Al seu torn la regidoria de joventut participa en diversos processos
de selecció de personal. Per últim destacar també les sessions
informatives als centres escolars (4rt d’ESO), i l'atenció individualitzada als
alumnes derivats del centre.
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Emancipació domiciliària
A Tordera l'habitatge és barat, de manera que és clar que les evidents dificultats dels i les
joves per emancipar-se no deriven de les particularitats dels mercat immobiliari del
municipi, sinó que són intrínseques la nova realitat econòmica i a la manca de llocs de
treball, doncs en la mesura que als i les joves no els és possible accedir al mercat laboral
els és també impossible emancipar-se, i per tant la majoria no tenen més remei que
quedar-se a viure a casa els pares.
La compra d'habitatge queda descartada per la majoria. Llogar és l'opció més habitual, i
compartir pis és sempre una opció estretament lligada a la carrera universitària i fora de
Tordera. L'habitatge de protecció oficial és una opció, però els i les joves sense feina o
contractes precaris no poden complir els requisits d'accés.

També existeix un percentatge de joves que marxen a viure a fora, però com s'apuntava
no ho fan tan pel preu, sinó per motius laborals o a la cerca de millors serveis, doncs en
general es considera que Tordera no és sempre el millor lloc per viure, degut a la
mancança d'oferta d'oci, serveis i oferta laboral.

En el cas de l'habitatge el registre de sol·licitats d’HPO (Habitatges de
Protecció oficial) és l'actuació més destacada. La Regidoria de Joventut es
responsabilitza del seguiment ajuts al lloguer (Renda Bàsica emancipació)
conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme i de la Borsa Jove
d’Habitatge al web tordera.cat.

Cohesió
No hi ha problemes de relació entre els i les joves de Tordera, però tampoc hi ha cohesió,
i amb prou feines relació. No existeixen espais d'oci que aglutinin els i les joves, de
manera que cada grup -sovint lligat a cada escola- fa la seva en el seu àmbit, segons les
seves afeccions.
Tampoc hi ha conflicte en la relació entre joves autòctons i joves immigrats o fills/es de
famílies immigrades, però tampoc hi ha relació, i la divisió o segregació es dóna amb més
facilitat.

Tal i com s'ha destacat a la resta d'àmbits Tordera es caracteritza per la seva elevada
dispersió territorial, fet que condiciona en gran mesura el dia a dia dels veïns i veïnes del
municipi, i condiciona també la cohesió social, en negatiu.
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En primer lloc cal tenir en compte que hi ha urbanitzacions que per proximitat o
accessibilitat tenen més relació amb altres municipis que amb Tordera, i per tant per tots
els seus veïns i veïnes la relació amb el nucli de Tordera i la seva dinàmica no és fàcil. En
segon lloc en el cas dels i les joves representa un handicap encara més important, no
només per les dificultats afegides de desplaçament derivades de la manca de transport i
autonomia, sinó per la manca de relació amb els seus iguals més enllà de les hores
d'escola i les activitats o oportunitats que pot oferir el nucli urbà.

En

l'anàlisi

de

polítiques

actives

no

s'han

detectat

actuacions

específicament relacionades amb la cohesió social i el col·lectiu jove més
enllà del Projecte d'Agents Cívics a mans de la Regidoria de Civisme i
l'associació de voluntariat.
En tot cas, i vinculat amb l'atenció a les persones immigrades cal
considerar les activitats al casal de joves organitzades conjuntament amb
el Programa Intermunicipal d’Immigració, el propi Programa Intermunicipal
d’Immigració, la formació de neolectors de l'escola d'adults de la Regidoria
d'Ensenyament, i la tasca de l'Associació de Voluntaris de Tordera.

Participació
Sempre prou clar que l'oferta d'activitats i d'associacions a Tordera és àmplia i diversa,
però poc coordinada i prou desconeguda per la resta de ciutadania. Concretament les
entitats específicament juvenils són poques, i només les entitats esportives reuneixen un
nombre significatiu de joves.
La manca de relleu, la manca de persones que estirin del carro, fer créixer l'entitat i la
manca d'espais són els problemes que més s'ha destacat de les entitats.
Pel que fa a la relació de les entitats amb l'ajuntament és bona, tot i que les entitats
consideren que malgrat la bona voluntat del consistori costa concretar els projectes.

Més enllà de les entitats no existeixen mecanismes de participació, i la participació en
general és baixa malgrat l'oferta d'activitats desvinculada del teixit associatiu. En aquests
casos cal tenir en compte la importància de l'afinitat entre les persones que assisteixen a
unes o altres activitats. Sovint, i en funció dels i les participants, les activitats s'etiqueten i
involuntàriament es tanquen a altres col·lectius o persones.

Lligat a la participació també cal prendre en consideració l'oci. Tordera és un municipi amb
molt poca oferta d'oci. El diürn es limita a les activitats de les entitats culturals o
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esportives, i pel que fa al nocturn només hi ha la possibilitat d'anar al teatre quan fan
obres. Davant la manca d'oferta la majoria de joves opten per trobar-se a municipis de les
rodalies on l'oferta d'oci és molt més àmplia.

En el cas de la participació són diverses les regidories i entitats o
organismes que hi treballen. La Regidoria de Joventut amb les activitats
del Casal de Joves i el Programa de dinamització i dinamització juvenil als
centres d’educació secundària. També en aquest cas amb activitats
compartides a través del Consell Comarcal amb altres municipis de la
comarca. La Regidoria de Participació Ciutadana amb la mostra
d'associacions a la Fira del Ram, i les regidories d’Ensenyament, Cultura i
Civisme i Festes amb el seu programa d'activitats.

Cultura
L'àmbit de cultura s'ha treballat al llarg dels anteriors punts. Les activitats culturals es
limiten a les activitats que es fan al teatre Clavé i a través de l'associació Pere Cot: pintura,
música, dansa... i a les iniciatives dels propis grups de joves. També en aquest cas
destaca la manca d'espais d'oci nocturn, no només com a espai d'oci, sinó també com a
espais d'exhibició cultural.

La Festa Major i la Festa de Cap d'Any a càrrec de la Regidoria de
Joventut, el concurs literari de Sant Jordi a càrrec de la Regidoria de
Cultura, les activitats de la biblioteca i del Teatre Clavé, i les tasques i
activitats del Consell Municipal de Cultura, de la Comissió de Festes i de
les entitats culturals amb bona part de joves entre el seus membres, són
els trets més destacats de l'anàlisi de polítiques actives en l'àmbit de la
cultura.

Salut
Addiccions
Pel que fa al consum de tòxics Tordera no destaca al respecte de la resta de municipis de
Catalunya, però preocupa en especial - i a diferència d'altres moments- com la
desesperança, la desocupació, la manca de vincle, influeix en la salut física i mental dels i
les joves, i comporta en alguns casos la recuperació de drogues oblidades, com és el cas
de l'heroïna, o d'altres atípiques al col·lectiu jove com el consum de tranquil·litzants.
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L'alcohol segueix sent la substància de consum més habituals entre els i les joves (70,1%),
4

seguit del cànnabis com a droga no legal (21% ), i la cocaïna i els tranquil·litzants (5,8% i
5

el 6,9% ) en tercer lloc.

6

Respecte les prevalences es manté la disminució del consum de tabac que s’havia
observat des de l’any 2002. Pel que fa al consum d’alcohol s'observen al 2011 unes
prevalences similars a les observades l’any 2009.

Sexualitat
Els i les joves per la seva part es senten ben informats, la sexualitat no és una qüestió que
els preocupi. Des d'un punt de vista extern es considera important prendre atenció a
l'increment de la promiscuïtat, al poc valor que donen a les relacions sexuals i a l'ús de la
pastilla de l'endemà com a mètode anticonceptiu (aparentment utilitzat en un 25% de les
relacions sexuals dels adolescents).
Les dades apunten que l’edat mitjana d’inici de les relacions sexuals és a l'entorn dels 15
anys i dels i les joves que han tingut un relació sexual en els darrers 12 mesos el 68,7%
han usat el preservatiu. Cal tenir en compte que el 1,4% de les noies entrevistades han
tingut alguna interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) a la vida, i un 25% ha fet ús de
l’anticoncepció d’emergència en alguna ocasió.
El consum d’alcohol i/o drogues en la darrera relació sexual heterosexual és del 30,7% en
els nois i del 20,0% en les noies, i la prevalença autodeclarada d’ITS es del 1,9% -només
el 7,2% dels entrevistats s’ha fet la prova del VIH en alguna ocasió-.

Alimentació
No es detecten conductes de risc generalitzables a destacar, però s'alerta de les
mancances que viuen moltes famílies al municipi i que afecten també a l'alimentació de
fills i filles.

Esport
L'oferta esportiva a Tordera és bona, malgrat es considera interessant complementar-la
amb alguns esports no tan típics, i especialment modalitats que puguin interessar a les
noies.
Es destaca el paper de l'esport com a factor de protecció davant les conductes de risc. En

4

Consumit en els últims 30 dies.

5

Els alumnes de l'estudi manifesten haver provat alguna vegada aquestes drogues.

6

Consum de tabac, alcohol, i altres drogues, i salut sexual i reproductiva dels estudiants de secundaria de l’alt
Maresme (2011) elaborat pel Consell Comarcal del Maresme.
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el mateix sentit cal tenir en compte que l'elevada dispersió territorial comporta que per
molts i moltes joves la disponibilitat per fer activitats al municipi sigui molt baixa, agreujat
encara per la compactació de la jornada a l'institut.

Les Campanyes de Salut Comunitària, els tallers a l'hora del pati i les
activitats al Casal de Joves són les actuacions destacades sobre salut jove
i desenvolupades des de la Regidoria de Joventut. Al seu torn la Regidoria
d'Educació amb el Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola, i Serveis
Socials i Policia Local amb el Circuit de Mesures Alternatives a la sanció
1/92 i Circuit de Mesures Alternatives a la Normativa Cívica són també
actors en el camp de la salut jove.
Cal

destacar

en

aquest

cas

el

Programa

Intermunicipal

de

Drogodependències, com a garant de la coordinació de les actuacions de
les diverses regidories al respecte del consum de tòxics.
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4. DISSENY
4.1 Objectius estratègics
La voluntat global que impregna el conjunt del projecte és garantir que tots els àmbits que
conformen la governança municipal tinguin entre les seves prioritats dels propers quatre
anys el desenvolupament de programes i serveis adreçats a la millora de la qualitat de vida
i el benestar quotidià dels joves torderencs. En aquest sentit, es proposa la persecució
d’un seguit d’objectius (tres) d’abast general que, al seu torn, constitueixen parcel·les o
necessitats bàsiques del col·lectiu juvenil a satisfer per part de qualsevol ajuntament amb
vocació de modernitat i d’autèntic servei al ciutadà:

► Emancipació i autonomia

Garantir les condicions mínimes per tal que tots els joves de Tordera puguin assolir nivells
bàsics d’autonomia individual, tot dotant-los de les eines, els recursos i les oportunitats
necessàries per a l’accés a una ocupació digna i degudament remunerada, a un habitatge
propi i a una formació suficientment sòlida com per poder fer front amb solvència als reptes
del futur.

► Increment dels llindars de benestar

Millorar la qualitat de vida del col·lectiu de joves de Tordera mitjançant la realització de
polítiques destinades a cobrir les seves demandes, necessitats i exigències quotidianes en
termes d’oci, cultura, mobilitat, salut, etc. La voluntat final és construir un espai social de
desenvolupament i benestar juvenil caracteritzat per la igualtat d’oportunitats, la integració
dels més desafavorits i la desactivació de les problemàtiques o mancances susceptibles
de generar conflictivitat o marginació.

► Cohesió i participació social

Crear, potenciar i promoure els canals i les eines que siguin necessaris a fi de garantir la

72

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

participació efectiva dels joves torderencs en la gestió d’aquells àmbits de la governança
municipal que els afecten directament i també d’aquells que són considerats d’interès
general per a la vila. Els espais de participació resultants d’aquesta voluntat han de ser el
marc de reconeixement dels i de les joves com a actors socials i polítics, amb voluntats,
sensibilitats, idees, opinions, accions i propostes per a la societat del present i del futur. Un
dels criteris d’actuació fonamentals a tenir en compte a l’hora de crear i projectar aquests
canals i eines de participació jove serà la necessitat de seguir enfortint i afavorint el
creixement del teixit associatiu local, en tant que espai bàsic de relació juvenil i agent
socialitzador per a la formació d’opinions, idees i projectes sobre el municipi.

En afegit, també es busca una gestió integradora de la diversitat, fer front a la diversitat
sociològica i cultural que caracteritza els col·lectius juvenils actuals i potenciar la capacitat
integradora de la vila, tot endegant polítiques específicament destinades a la vertebració
d’una ciutadania cohesionada al voltant de valors bàsics de convivència com la solidaritat,
el respecte i la tolerància.

4.2 Àmbits de treball
Per tal d’assolir els objectius generals del Pla, es defineixen un seguit d’àmbits específics
de treball, cadascun dels quals engloba una vessant o conjunt d’aspectes de la vida
quotidiana dels joves. Aquesta classificació ha estat utilitzada tant per a la recollida d’idees
i opinions del propi col·lectiu de joves del municipi, mitjançant el procés participatiu inicial,
com per a la proposta dels projectes concrets de futur.

El present Pla Local de Joventut s’estructura al voltant de 6 àmbits temàtics transversals,
cadascun d’ells erigit en un eix de treball autònom i diferenciat. El conjunt d’aquests àmbits
constitueix un reflex fidel i exhaustiu de la realitat més quotidiana dels joves, de manera
que tota demanda, necessitat, aspiració o desig juvenil té cabuda dins d’algun d’ells. Cal
tenir present, no obstant, que aquesta classificació, tant pel que fa a les demandes dels
joves com als projectes de futur, té una voluntat merament operativa, ja que a nivell pràctic
les fronteres entre àmbits no estan ni molt menys clarament delimitades, essent les
diverses vessants de la vida dels joves elements imbricats i superposats d’un únic conjunt.

Esdevenen, els 6 àmbits d’actuació, els següents:

- Ocupació i Formació
- Emancipació domiciliària
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- Cultura, oci, salut i lleure
- Transport i mobilitat
- Civisme i convivència
- Equipaments i serveis municipals

Tot seguit es presenta de forma esquemàtica l’esperit i el sentit general de cadascun dels
6 àmbits de treball.

Ocupació i Formació
En el context socioeconòmic actual els departaments de promoció econòmica dels
ajuntaments estant agafant força ja que durant els últims mesos, i degut a la crisi
econòmica, moltes més persones necessiten de canals i recursos per aconseguir entrar,
per primera vegada o altre cop, al mercat de treball. En aquest sentit, des de
l’administració s’intenten coordinar les transicions atur-món laboral mitjançant programes i
accions específiques. És així com hem d’entendre l’àmbit d’ocupació que s’ha treballat en
les sessions de treball, com un recurs que tot ciutadà té al seu Ajuntament i pot utilitzar per
intentar resoldre els seus problemes laborals. Tanmateix, quan parlem d’ocupació entre els
joves també ens referim a la difícil transició escola-treball que s’ha de dur a terme un cop
finalitzada l’etapa formativa obligatòria; és en aquest moment quan des de l’Ajuntament
s’han d’impulsar mecanismes per afavorir la inserció laboral dels joves, ja sigui a través
d’un itinerari personalitzat o derivant-los cap a un recurs formatiu. En definitiva, la
corporació ha de posar els instruments necessaris i de que disposi per tal de promoure
l’ocupació dels joves.

Cal apuntar que els programes d’ocupació també poden ser plans organitzats
conjuntament per més d’una institució, tal com succeeix en moltes ocasions. En aquests
casos, es pretén actuar de forma conjunta i unitària amb l’objectiu d’aconseguir una major
eficàcia en els processos i actuacions previstos.

Es pretén, a més, potenciar la formació dels joves, buscant que els seus coneixements els
permetin anar forjant un currículum vitae el més complert possible per tal que això els
faciliti l’entrada i posterior permanència al món laboral i als llocs de treball, seguint la idea
que com més preparats estiguin majors seran les seves oportunitats.

Emancipació domiciliària
Avui en dia, la dificultat per trobar un habitatge digne i econòmicament assequible
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constitueix un dels impediments principals amb què es troben els joves a l’hora
d’emancipar-se. En aquest sentit, les polítiques d’habitatge dutes a terme per les
administracions públiques estatals, autonòmiques i locals tenen un impacte molt important,
ja sigui positiu o negatiu, sobre la vida quotidiana dels joves.
En la present diagnosi, entenem l’habitatge com un àmbit d’estudi de caràcter global que
inclou tots aquells aspectes que influeixen directament en la cerca per part dels joves d’un
pis/apartament on independitzar-se, com ara el preu dels immobles, la possibilitat d’acollirse a ajudes per a l’emancipació, l’existència o no de pisos de protecció oficial al municipi,
les facilitats ofertes per les institucions financeres per a l’obtenció de crèdits i finançament,
l’existència o no d’una borsa municipal d’habitatge, etc.

Cultura, oci, salut i lleure
En aquest cas, entendrem l’oci i el lleure com un àmbit que engloba i representa tot allò
relacionat amb la diversió i els passatemps i que es pot oferir des del mateix Ajuntament.
Cal tenir en compte però, que aquest, presenta la seva agenda d’oci i lleure mitjançant la
implementació d’activitats promogudes de des diferents regidories i àrees municipals. Tant
els esports, com la cultura, com les festes, són també camps d’actuació municipals que
estan encapçalats per un regidor/a i, aquest, preveu al llarg de l’any una programació
d’activitats que desemboquen en l’oci que pot generar de forma directa un Ajuntament. Tot
i així, també cap la possibilitat que l’administració actuï com a vehicle per generar o facilitar
que una iniciativa privada s’instauri al municipi i consegüentment aquesta població es vegi
afavorida amb un nou servei, l’organització d’un acte o festival, un esdeveniment puntual,
un cicle d’activitats, etc.

Fent una aproximació, podem dir que els joves d’una població acostumen a associar l’oci i
el lleure amb les possibilitats de visitar, majoritàriament els caps de setmana, un local o
bar musical, amb les festivitats tradicionals que s’organitzen des de l’Ajuntament, amb la
diversificació d’entitats i associacions a les quals poden adherir-se o les activitats que
aquestes poden generar, amb les jornades festives de tradició nacional, etc.

Transport i mobilitat
El transport i la mobilitat són, sens dubte, dos elements clau i estratègics dins
l’organització eficient de qualsevol municipi, ja que condicionen i incideixen de forma
notable en la vida quotidiana de tots els veïns i veïnes que hi resideixen.

Qüestions com la facilitat de desplaçament a diferents punts de la mateixa vila de Tordera
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o els recursos existents per tal d’accedir a altres poblacions de l’entorn són alguns dels
elements que recull i pretén analitzar aquest àmbit pel que fa a transport. I en relació a la
mobilitat, s’aborden aspectes com la senyalització interna de què disposen els carrers i la
via pública de la vila i l’accessibilitat general del municipi, és a dir, les barreres
arquitectòniques que presenta la seva estructura urbanística.

Civisme i convivència
El civisme i la convivència són dos indicadors notablement representatius del grau
d’arrelament i penetració de l’esperit democràtic en la societat. Darrere d’aquestes dues
variables, s’amaga un ventall de valors intrínsecament imprescindibles per al bon
funcionament de tota comunitat humana, com ara la tolerància cap a les altres persones, el
respecte per la diferència, la solidaritat o la cohesió social.
En el marc de la present diagnosi, enfoquem aquests dos conceptes des d’una doble
perspectiva. D’una banda, pretenem abordar les relacions globals dels torderencs i
torderenques entre si, és a dir: el grau de proliferació de disputes entre veïns i veïnes per
qüestions d’índole personal; l’eventual presència de conflictes enquistats entre col·lectius
concrets del municipi i, finalment, la major o menor existència de delinqüència de baixa
intensitat als carrers del poble (com per exemple, furts i vandalisme urbà). D’altra banda,
també ens proposem incidir en les relacions existents entre els diferents barris i/o
urbanitzacions que conformen la vila, una problemàtica d’allò més habitual a la majoria de
municipis de dimensions similars a les de Tordera.

En afegit, les relacions entre torderencs inclouen, com no, les que tenen lloc amb
membres de l’Ajuntament, també, molts d’ells, residents al municipi, i, per aquest motiu, no
pot mancar en el Pla un àmbit que abordi de forma específica les relacions dels joves amb
l’Ajuntament, una variable que sens dubte juga un paper central dins la valoració d’aquest
col·lectiu cap al consistori. Sota el concepte de relacions amb l’Ajuntament s’inclou la
recollida d’opinions feta pels dinamitzadors de les sessions sobre tot allò referent a la
interacció diària dels joves torderencs amb l’administració local del municipi, ja sigui el
tracte personal amb els treballadors i regidors, els canals i la freqüència emprats per part
de l’Ajuntament en la comunicació de projectes, el grau d’obertura de l’equip de govern
cap a la recepció de propostes dels veïns i veïnes, els nivells de transparència en la tasca
diària dels regidors del govern, etc.

Equipaments i serveis municipals
Els equipaments i els serveis municipals són els instruments essencials per donar resposta
a les necessitats i voluntats dels veïns i veïnes d’una població. En la mesura que un
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municipi gaudeix de més infrastructures i recursos pot prestar uns millors serveis a la seva
ciutadania.

Per tal de garantir una bona qualitat de vida als torderencs i torderenques l’Ajuntament ha
de vetllar per mantenir i crear noves línies i eines relacionades amb un seguit d’àmbits
transversals que representen, en el seu conjunt, un dels eixos vertebradors de tota
actuació municipal, aquests són: educació, salut, cultura i esport. D’aquests camps en
valorarem els equipaments respectius i, més enllà d’aquests, analitzarem el volum i
qualitat de serveis que l’administració ofereix des d’altres departaments.

El benestar dels ciutadans ha d’ésser l’objectiu fonamental de tota governança i, en
conseqüència, tota la tasca realitzada des de l’administració ha d’anar adreçada a acomplir
amb aquest principi democràtic i de contracte social. En bona part, serà en la mesura que
un Ajuntament gaudeixi de bons equipaments i serveis municipals que el veïns i veïnes de
la població, en aquest cas, els més joves, es sentin ben acompanyats per la seva institució
pública més propera i vegin abordada de forma eficient la seva potencial qualitat de vida.

Finalment, detallem a continuació com es vincula cada un dels àmbits de treball amb cada
objectiu específic.

Objectiu estratègic
Emancipació i autonomia

Àmbit de treball
- Ocupació i formació
- Emancipació domiciliària
- Cultura, oci, salut i lleure

Increment dels llindars de benestar
- Transport i mobilitat
- Civisme i convivència
Cohesió i participació social
- Equipaments i serveis municipals

77

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

5. PROGRAMES
Aquest apartat consisteix en una relació dels projectes de futur que conformen la part
operativa del present Pla Local de Joventut de Tordera. El criteri de classificació emprat en
l’agrupació de les diferents actuacions proposades és la divisió per àmbits ja explicada
anteriorment al document. En total són 6 àmbits de treball, per a cadascun dels quals es
pauta un nombre determinat de projectes, els quals són presentats a partir de fitxes
descriptives de caràcter individualitzat. Tot seguit es detallen breument els diversos camps
de què consta cadascuna de les fitxes a fi de facilitar-ne la comprensió i posterior
implementació.

Objectius operatius
Per a cadascuna de les accions es defineixen un o dos objectius operatius fàcilment
mesurables per tal de dotar els agents implementadors de criteris d’avaluació clars i
objectius del nivell de desenvolupament i acompliment de l’acció descrita.

Descripció
Consisteix en una breu exposició de l’actuació que és objecte d’abordatge, així com el
procés o mètode que es recomana seguir per a la seva implementació pràctica.

Agents implicats
Aquest camp recull els diferents agents, ja formin part de l’Ajuntament o no, que són
susceptibles d’intervenir de forma efectiva en la implementació de l’actuació en qüestió.
Atès el caràcter interinstitucional, interdepartamental i transversal del Pla Local, els agents
implicats poden ser d’allò més variats.

Temporització
Les fitxes descriptives també inclouen una referència aproximada de la data recomanada
per a l’inici de l’activitat.

Tipus d’actuació
No totes les actuacions que es proposen en el present Pla parteixen de zero. Algunes
d’elles són activitats resultants de projectes previs ja finalitzats o en marxa. Per aquesta
raó, s’ha decidit establir una distinció entre actuacions estrictament de nova creació i

78

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

actuacions que constitueixen una reformulació d’accions o activitats anteriors o projectes
ja existents. La nomenclatura identificativa de cada grup és la següent:

N = nova acció / R= reformulació d’accions actuals

Vegem, tot seguit, el quadre resum dels diversos projectes o programes i com es vinculada
cadascun d’ells amb els diversos àmbits de treball i objectius específics corresponents.
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Ocupació i formació

Emancipació

Àmbit de treball

domiciliària

BENESTAR

Cultura, oci, salut i
lleure

Transport i mobilitat

CIÓ SOCIAL

INCREMENT DELS LLINDARS DE

PARTICIPA

COHESIÓ I

Objectiu estratègic

EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA

PROGRAMES/PROJECTES

Civisme i convivència

-

Mobilitat internacional
Potenciació i millora de la difusió dels serveis que ofereix la Borsa de Treball
Jornades de joves emprenedors
Cultura emprenedora a l’escola i l’institut
Beques per a l’aprenentatge d’anglès i campus d’estiu en anglès per a joves
Habilitació d’una borsa de pràctiques professionals
Brigada jove
Transició escola-treball
Dinamització en TIC i cursos formatius
Borsa jove d’habitatge
Promoció de pisos de protecció oficial
Programa de pisos compartits
Aplicació de polítiques de foment al lloguer de pisos buits
Programa de suport a l’associacionisme formal i no formal
Fes teu el Casal de Joves
Promoció dels joves músics locals
Banc del temps
Setmana municipal de l’esport
Aprovació de mesures orientades a l’habilitació d’una zona d’oci nocturn al municipi
Dinamització a l’espai públic
Fons documental jove de salut integral
Programa de salut jove
Facebook del Casal de Joves
Programa PIDCES
Borsa de cotxes compartits
Serveis puntuals de bus associats a esdeveniments o festivitats concretes
Programa de sensibilització i foment de la conducció segura
Realització de les gestions i demandes pertinents per tal que el municipi de Tordera sigui
incorporat a la línia de transport públic interurbà Barcelona-Mataró-Pineda
Pla d’agents cívics voluntaris
Serveis voluntaris a la comunitat per motius d’expulsió escolar
Jornades de la diversitat
Creació d’una borsa d’agents de salut
Coneix el teu poble
Creació d’un protocol d’acollida de la població immigrada
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Equipaments i
serveis municipals

-

Creació d’un òrgan representatiu dels joves torderencs
Adequació d’un espai com a Bike Park
Identificar un espai al municipi de murs oberts per a graffitis
Construcció d’una pista esportiva al veïnat Fibracolor
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5.1 Propostes

OCUPACIÓ i FORMACIÓ
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MOBILITAT INTERNACIONAL
Objectius operatius
Promoure la interculturalitat i la participació activa dels joves a la societat i al món, ampliant i facilitant les seves opcions perquè
puguin tenir alguna experiència en el marc dels programes i recursos de mobilitat internacional, sigui de voluntariat, formació, treball,
etc. contribueix a millorar les oportunitats del jovent per configurar aquest itinerari formatiu i professional.

Descripció

Agents implicats

Diferents Ajuntaments de la comarca a través del Consell comarcal del Maresme volem

Ajuntament de Tordera

disposar d’un servei especialitzat d’assessoria en mobilitat internacional per a joves
amb l’objectiu de millorar i ampliar els recursos que els serveis i equipaments

Consell Comarcal del Maresme

juvenils posen a l’abast dels joves per tal de facilitar que aquests puguin accedir a
noves oportunitats que els permetin millorar la seva experiència vital.
Es contractaran els serveis d’una entitat especialitzada i amb experiència en l’àmbit

Temporalització

de la mobilitat internacional dels joves, tant en relació a temes d’assessorament i

2013/2014-2017

formació a joves i a professionals en aquest àmbit, com en la gestió i coordinació de
projectes internacionals que fomentin la mobilitat dels joves.

Tipus d'actuació

Per una banda es formarà als professionals de joventut per fer un primer
assessorament als joves interessats, es realitzaran tallers i xerrades a tots els
municipis participants i es podran derivar joves a consultes personalitzades a Malgrat

N

de Mar, Mataró i Vilassar de Mar.
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POTENCIACIÓ I MILLORA DE LA DIFUSIÓ DEL SERVEIS QUE OFEREIX LA BORSA DE TREBALL
Objectius operatius
Millora del grau de coneixement de la Borsa de Treball entre el collectiu de joves de Tordera
Apropament dels joves al club de feina del departament d’ocupació.

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

La Borsa de Treball constitueix una de les eines fonamentals de què
disposa l'Ajuntament de Tordera per tal de contribuir a millorar les
possibilitats d'inserció laboral dels joves del municipi. No obstant, en
aquest moment hi ha molts joves que en desconeixen l'existència i el mode
de funcionament. En aquest sentit, es proposen accions dirigides
a difondre millor els serveis que l'Ajuntament ofereix des de la Borsa
de Treball (mitjançant campanyes de
comunicació, sessions informatives a les escoles, al casal de joves, etc.), i a la
captació d'ofertes laborals utilitzant tots els recursos a l'abast de la Regidoria
de
Promoció Econòmica, com ara processos de sensibilització d'empresaris i
comerços locals, tasques de seguiment i filtratge de les ofertes d'àmbit
local aparegudes a altres borses de treball (premsa comarcal, ajuntaments
veïns, etc).

Borsa de Treball

Temporalització
2013/2014- 2015

Tipus d'actuació
R
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JORNADES DE JOVES EMPRENEDORS
Objectius operatius
Afavorir l'aprofitament de sinèrgies entre els joves emprenedors locals per tal de generar noves oportunitats laborals i
crear ocupació entre als joves de Tordera

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

Atès el dèficit de teixit empresarial que pateix Tordera, la vinculació,
organització i coordinació entre les empreses existents constitueix una
necessitat de primer ordre per al municipi, ja que possibilita un major
aprofitament de sinèrgies i, en conseqüència, un increment de les
oportunitats laborals per als torderencs i torderenques. En aquest sentit, es
proposa la creació d'unes jornades de Joves Emprenedors que serveixi per a
multiplicar els espais de collaboració i d'intercanvi d'experiències entre els
joves empresaris de la vila, tot contribuint a incrementar, de retruc, els
índexs d'ocupació de la joventut de Tordera.
La creació de les jornades podran proporcionar a l’Ajuntament un interlocutor
representatiu del teixit empresarial jove a qui dirigir-se per tal de realitzar
accions destinades al foment de l’auto-ocupació dels joves torderencs.

Empresaris joves de Tordera

Temporalització
2015

Tipus d'actuació
N
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CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA I L’INSTITUT
Objectius operatius
Promoure l’equitat, la cohesió social i la ciutadania activa.
Incrementar la creativitat i la innovació, inclòs l’esperit empresarial, en tots els nivells de l’educació i la formació.

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera
Escoles del municipi

És un projecte de la Diputació de Barcelona on participa l’Ajuntament de

Consell Escolar Municipal

Tordera i les escoles del municipi per fomentar la cultura emprenedora amb la
voluntat que a mig termini es pugui fer extensiu a d’altres municipis. Aquest

Temporalització

projecte vol donar resposta a les demandes de la societat del coneixement i de
millora del nivell i la qualitat del treball. Dins aquest projecte s’inclou la

2013/2014-2015

formació a professors i tècnics locals, assistència tècnica continuada i diferents

Tipus d'actuació

tallers a escoles i institut.

N
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BEQUES PER A L’APRENENTATGE D’ANGLÈS I CAMPUS D’ESTIU EN ANGLÉS PER A JOVES
Objectius operatius
Fomentar les estades formatives a l'estranger dels joves torderencs per tal que adquireixin experiència i
reforcin els seus coneixements d'anglès.
Potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa tot realitzant activitats de lleure educatiu.

Descripció

Agents implicats
Casal de Joves

Per una banda es pretén donar continuïtat a les beques per aprendre idiomes a
l’estranger que des de fa uns anys atorga la Regidoria de Joventut a joves
estudiants de Batxillerat per fer una estada formativa a Anglaterra de dues a
tres setmanes i per una altra instaurar un projecte de campus juvenil en anglès
durant el mes de juliol per a joves de 13 a 16 anys on es combini
l’aprenentatge més acadèmic d’anglès amb la realització d’activitats de lleure
en anglès.

Temporalització
2013/2014-2017

Tipus d'actuació
R
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HABILITACIÓ D’UNA BORSA DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS
Objectius operatius
Dotar els joves torderencs de més alternatives d'entrada al mercat laboral
Oferir als joves de Tordera la possibilitat de completar el seu procés formatiu mitjançant un primer contacte amb el
món laboral en una empresa del mateix municipi

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

Les pràctiques professionals constitueixen una bona manera de d'oferir als
joves una primera oportunitat d'entrar en contacte amb el món laboral i
adquirir coneixements i experiència. Per aquesta raó, es proposa la creació
d'un servei específic dins la Borsa de Treball orientat a posar a disposició

Temporalització

dels joves torderencs interessats la possibilitat de realitzar pràctiques
professionals en empreses del municipi. La Borsa tindria la funció de

2015

recollir totes les ofertes existents i fer arribar a les empreses les
candidatures a ocupar-les.

Tipus d'actuació
N
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BRIGADA JOVE
Objectius operatius
Incrementar les oportunitats laborals dels joves torderencs durant el període estiuenc, tot afavorint la creació de llocs de
treball temporals.
Oferir als joves torderencs la possibilitat d'entar en contacte amb el mercat de treball dins un entorn laboral controlat.
on podran formar-se i adquirir experiència

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

Vist que l’estiu és l’època de l’any amb més demanda de feina per part dels
joves, es proposa que l'Ajuntament institueixi la incorporació
provisional d’un nombre a determinar de joves d'entre 16 i 22 anys durant
l’època estiuenca per poder oferir una primera oportunitat d'entrar en

Temporalització

contacte amb el món laboral. La contractació hauria de tenir un caràcter
temporal.

2015-2016

Tipus d'actuació
R
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TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL
Objectius operatius
Facilitar al joves tota la informació sobre el nostre sistema educatiu.
Promoure la qualitat en la presa de decisions sobre l’itenerari acadèmic.
Desenvolupar el projecte RIU

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

Aquest servei ofereix orientació i assessorament personalitzada sobre

Escoles del municipi

l’educació reglada i no reglada i orientació sobre possibles sortides

Empreses del municipi

professionals al casal de joves i als PIDCES de les escoles.
Per una altra banda inclou el desenvolupament del projecte RIU adreçat

Temporalització

a joves de tercer i quart d’ESO i que combina la formació acadèmica amb
2013/2014-2017

les pràctiques a empreses per l’acreditació de l’ESO.

Tipus d'actuació
R
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DINAMITZACIÓ EN TIC I CURSOS FORMATIUS
Objectius operatius
Impartir accions formatives precises, promovent l’empoderament de les TIC i d’altres disciplines, millorant les
habilitats de les persones joves.
Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

Crear espais TIC al municipi a la Biblioteca Municipal i el Casal de joves
per impartir la formació i acreditació corresponent en TIC.
És un projecte que neix amb la necessitat d’incrementar, fomentar i
formar els joves en les TIC.

Temporalització

Realització de cursos de monitor de lleure, manipulador d’aliments, etc.
2015

Tipus d'actuació
R

91

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

EMANCIPACIÓ DOMICILIÀRIA
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BORSA JOVE D’HABITATGE
Objectius operatius
Donar suport els joves en la seva cerca d'habitatge i la tramitació d'ajuts pel lloguer

Descripció

Agents implicats

En un context de crisi econòmica l'Ajuntament ha de vetllar per drets

Ajuntament de Tordera

bàsics com el de l'habitatge pel que es proposa el manteniment de borsa de
Consell Comarcal del Maresme

lloguer Jove, on propietaris i llogaters puguin compartir la informació d’oferta i
demanda dels pisos de lloguer del municipi. Des de l’oficina jove d’habitatge del casal
de joves s’informa i assessora als joves envers les ajudes al lloguer .

Temporalització

L'entrada en funcionament de la borsa jove d’habitatge facilita informació
sobre lloguer i les tramitacions i gestions relacionades amb aquest tema.

2013/2014-2017

Amb aquest servei el jove es trobarà emparat i recolzat en la seva necessitat
de trobar un lloguer a preu assequible.

Tipus d'actuació

Manteniment d’una les ajudes existents pel lloguer i es realitzarà la recollida
d’informació per la seva posterior tramitació a l’oficina d’habitatge del Consell

R

Comarcal del Maresme.
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PROMOCIÓ DE PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL
Objectius operatius
Possibilitar que els joves adquireixin un habitatge de lloguer a preu assequible

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera
Generalitat de Catalunya

L'Ajuntament ha d'oferir la possibilitat que persones menors de 35 anys
puguin accedir a habitatges de protecció oficial, amb els avantatges
econòmics i fiscals que això comporta a través del registre de sollicitants

Temporalització

d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat de Catalunya. Cal donar la
possibilitat que els joves, un dels segments de població més afectats

2013/2014-2017

negativament per la crisi, puguin optar a l'adquisició de pisos de promoció

Tipus d'actuació

pública i socials de lloguer.

R
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PROGRAMA DE PISOS COMPARTITS
Objectius operatius
Establir vincles informatius entre els joves que cerquen un habitatge de lloguer per compartir

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

Dotar el Casal de Joves d'un nou servei dedicat a aglutinar informació en
relació a tots aquells joves que pretenen adquirir un habitatge de lloguer

Temporalització

amb la voluntat de compartir-lo. Aquest programa consta d'una fase inicial
de difusió i, posteriorment, d'una segona fase d'implementació a temps

2015

indefinit que tractaria de facilitar als joves la cerca d'un company/a de pis.

Tipus d'actuació
N
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APLICACIÓ DE POLÍTIQUES DE FOMENT AL LLOGUER DE PISOS BUITS
Objectius operatius
Augmentar el nombre d'habitatges en circulació dins el mercat de lloguer de pisos

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

Des de l'Ajuntament cal potenciar l'entrada en circulació de més pisos de
lloguer per tal d'oferir als joves i a la població en general més possibilitats
d'habitatge. Es proposa que l'administració endegui una campanya de
sensibilització per motivar que els propietaris de pisos buits disposin els
seus habitatges per a ser llogats. En aquest sentit, caldrà utilitzar
argumentacions de caire social, però serà fonamental introduir polítiques
de foment d'àmbit fiscal a nivell municipal per a la rehabilitació o posada
en lloguer de pisos buits. Una finalitat essencial que s'haurà d'acomplir és
la de generar confiança i seguretat als propietaris perquè aquests
responguin positivament a la campanya i s'assoleixi l'objectiu perseguit. Un
dels mecanismes que l'Ajuntament es pot plantejar és el d'utilitzar
l'assegurança de caució per atraure l'atenció dels propietaris i que,
aquests, vegin incrementada la seva seguretat si posen els seus habitatges
a disposició del mercat.

Generalitat de Catalunya

Temporalització
2015

Tipus d'actuació
N
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CULTURA, OCI, SALUT I LLEURE
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PRGRAMA DE SUPORT A L’ASSOCIACIONISME FORMAL I NO FORMAL
Objectius operatius
Dotar el teixit associatiu de Tordera de major seguretat a l'hora de sollicitar subvencions i ajudes
econòmiques, tot facilitant la seva tasca al servei del municipi i fomentant la vida lúdica i cultural de Tordera

Descripció

Agents implicats

El teixit associatiu constitueix el principal agent dinamitzador de la vida

Ajuntament de Tordera

lúdica del municipi. En aquest sentit, és imprescindible que l'Ajuntament
els doti dels recursos necessaris, en la mesura del possible, per tal de

Entitats i associacions del municipi

seguir realitzant les seves activitats. Tanmateix, donat que els recursos
disponibles són limitats, és important que el seu repartiment es dugui a

Temporalització

terme de forma objectiva i en funció d'uns criteris equitatius. Per aquesta
raó, es va aprovar un reglament regulador de les subvencions

2013/2014-2015

que l'Ajuntament atorga a entitats i associacions, ja siguin socials, culturals
o esportives. Aquest reglament estipula uns criteris objectius per l’assignació

Tipus d'actuació

de subvencions al teixit social de Tordera, tot prioritzant aquelles activitats
que fan un servei al municipi.

R
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FES TEU EL CASAL DE JOVES
Objectius operatius
Mantenir i ampliar l'oferta lúdica del Casal de Joves a les demandes dels joves de Tordera
Fomentar la implicació i participació dels joves torderencs en les activitats del Casal de Joves

Descripció

Agents implicats

El Casal de Joves és un dels actius més importants de què gaudeix

Casal de Joves

l'Ajuntament en matèria de joventut. No obstant, les activitats que s'hi
Regidoria de Joventut

realitzen encara no cobreixen les demandes de tots els perfils de joves del
municipi, tal com es constata en les opinions recollides en la Diagnosi de la
Realitat Juvenil. És per això que es recomana el llançament d'un programa

Temporalització

orientat a la captació d'idees i iniciatives susceptibles d'esdevenir noves
activitats del Casal de Joves. En el marc d'aquest programa, tots els joves

2013/2014-2015

interessats en proposar alguna activitat podrien fer-ho sense cap limitació
i, en cas que aquesta fos viable logísticament i econòmica, el Casal de

Tipus d'actuació

Joves l'assumiria com a pròpia i l'incorporaria a la seva programació.
R
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PROMOCIÓ DELS JOVES MÚSICS LOCALS
Objectius operatius
Promoure el Casal de Joves com a eix dinamitzador dels músics del poble potenciant la cultura, l’educació, la creació i
l’associacionisme juvenil
Promocionar, incentivar, difondre i donar suport als joves músics locals

Descripció

Agents implicats

Aquest projecte pretén facilitar als joves músics de Tordera la creació,

Casal de Joves

formació i difusió dels seus projectes, tot habilitant al Casal espais on

Regidoria de Joventut

trobar-se, assajar, fer concerts, etc. En aquest sentit, el Casal disposa
d’una sala polivalent, tres bucs d’assaig i material de sonorització.

Associació de músics la Pua

A banda de posar a disposició dels joves músics locals la infraestructura

Temporalització

necessària per als seus assajos, també es durà a terme un programa de
difusió dels seus projectes musicals, amb l'organització de

2013/2014-2017

concerts, masterclass, gravacions, etc i un concurs de grups locals. Aquest projecte
es realitza conjuntament amb l’Assocació de músics la Pua (sorgida dels mateixos

Tipus d'actuació

músics del casal de joves).
Al 2014 s’inicia un projecte d’una jove banda musical i la creació d’un espai al web

R

municipal per difondre i donar a conèixer els grups locals.
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BANC DEL TEMPS
Objectius operatius
Fomentar la confiança en els altres com a eina útil de resolució de les necessitats de la vida diària
Potenciar el coneixement i la interacció entre els joves torderencs

Descripció

Agents implicats

Els Bancs dels Temps són espais d'intercanvi de temps i d'habilitats entre
persones. En ells, tot aquell que disposa de temps lliure i considera que té
algun coneixement susceptible de ser útil a algú altre pot oferir-lo a altres
persones a canvi de rebre el mateix nombre d'hores d'ajuda o suport en
àmbits específics que solliciti. La unitat d’intercanvi és l’hora,
independentment del servei que s’intercanviï, ja que el temps és la riquesa
principal i la unitat de valor.

Ajuntament de Tordera

Temporalització
2015

El projecte consisteix en crear un Banc jove d'intercanvis, traslació del
concepte normal de Banc del Temps a l’àmbit juvenil. Els tipus de tasques
o habilitats a intercanviar poden ser les habituals en els Bancs del Temps
(cura del cos, tasques domèstiques, atenció a les persones, formació, etc.),
així com tasques que s'insereixin dins noves problemàtiques socials
(integració d'immigrants, sostenibilitat, etc).

Tipus d'actuació
N
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SETMANA MUNICIPAL DE L’ESPORT
Objectius operatius
Fomentar la pràctica esportiva entre els joves torderencs
Fomentar la creació d'espais d'interacció i d'oci comunitari entre els joves torderencs

Descripció

Agents implicats
Regidoria d'Esports i Joventut.

Organització d'una setmana de l'esport de caràcter anual que incorpori el

Clubs esportius del municipi

màxim nombre possible de disciplines esportives (atletisme, futbol,
bàsquet, natació, etc). Totes les competicions tindran un format obert i
constaran de diverses categories de participants segmentades en funció de

Temporalització

l'edat. A fi de dotar de continguts el certamen, serà necessària la implicació
i collaboració de les entitats i els clubs esportius de la vila. En cas que el

2015

projecte funcioni i tingui èxit, l'abast del mateix podria ser ampliat

Tipus d'actuació

mitjançant l'acord amb altres ajuntaments de la comarca per tal
d'organitzar setmanes esportives mancomunades.

R

102

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

APROVACIÓ DE MESURES ORIENTADES A L’HABILITACIÓ D’UNA ZONA D’OCI NOCTURN AL MUNICIPI

Objectius operatius
Incentivar la installació controlada de locals d'oci nocturn al municipi per tal d'incrementar l'oferta disponible en
aquest sentit

Descripció

Agents implicats

Una de les principals mancances manifestades pels joves en el transcurs

Ajuntament de Tordera

De la confecció de la Diagnosi de la Realitat Juvenil de Tordera és la manca
d'oferta d'oci nocturn al municipi.
Tot i tractar-se d'una demanda que s'inserta dins l'àmbit dels interessos
privats, es recomana l'adopció de mesures per part de l'Ajuntament que

Temporalització

contribueixin a facilitar la installació a mig i llarg termini d'empreses i
locals d'oci nocturn a determinades zones de la vila. L'objectiu de la

2015

proposta no és omplir els carrers del municipi de locals d'aquest tipus, ja

Tipus d'actuació

que es considera que l'oferta existent en aquest sentit a poblacions veïnes
com Blanes i Malgrat és més que suficient, sinó tan sols oferir als joves

N

torderencs alguna alternativa lúdica per a la primera franja horària de les
nits de cap de setmana sense necessitat de sortir de Tordera.
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DINAMITZACIÓ A L’ESPAI PÚBLIC
Objectius operatius
Identificar les necessitats i demandes que presenten els grups de joves a l’espai públic del municipi.
Establir procediments d’actuació per a donar desposta a les necessitats manifestades jovent del municipi.
Detectar i fer el seguiment dels llocs de socialització dels joves del municipi.
Acostar els equipaments juvenils i la comunitat en general als joves.

Descripció

Agents implicats

Amb aquest projecte es vol fer un treball a l’espai públic per actualitzar el mapa

Ajuntament de Tordera

dels grups de joves, les seves característiques i els espais de socialització al

Casal de joves

municipi per tal de conèixer les seves necessitats i demandes, facilitar-los
informació dels diferents espais i equipaments del municipi i realitzar activitats en
el medi on es troben. Apropament dels equipaments juvenils del municipi.

Temporalització

Programacions d’activitats juvenils.
Realització d’una enquesta a l’espai públic per valorar el coneixement i la utilització

2013/2014-2017

dels equipaments, hàbits de socialització i propostes de millora o demanda
d’activitats.

Tipus d'actuació

En l’estudi de la realitat juvenil es va detectar l’incipient presència de membres de
bandes llatines, creiem que amb aquest projecte podrem fer un inicial estudi de la

R

situació per tal de procurar evitar que es converteixi en una situació problemàtica
al municipi.
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FONS DOCUMENTAL JOVE DE SALUT INTEGRAL
Objectius operatius
Constitució d'un fons documental en temes de salut per a joves
Facilitar una eina informativa al jove sobre temes relacionats amb la salut

Descripció

Agents implicats

La salut ha d'ésser un pilar fonamental d'estil de vida entre els joves i, per

Ajuntament de Tordera

tant, és convenient que aquests tinguin accés a tot tipus d'informació
Casal de Joves

relacionada amb aquest àmbit. El fons documental serà un espai de
recopilació de documentació destinat a atendre i orientar els joves en
temes de salut sexual i reproductiva, consum de drogues, trastorns de la

Temporalització

conducta alimentària, problemes de salut mental, conductes de risc en la
circulació viària, violència de gènere i, en general, sobre qualsevol

2015

comportament de risc en aquesta franja d'edat. El fons documental jove de
salut integral s'haurà d'installar en un punt de pas freqüent de joves, com

Tipus d'actuació

per exemple el Casal de Joves.
N
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PROGRAMA DE SALUT JOVE
Objectius operatius
Orientar i assessorar els joves el l’àmbit de salut integral tot potenciant l’adquisició d’hàbits saludables.
Augmentar el coneixement dels joves envers les conductes de risc i minimitzar els seus efectes.
Informar sobre els recursos existents al municipi en matèria de salut Jove.
Promocionar els hàbits saludables a través d’activitats d’oci alternatives.
Potenciar la formació i la creació d’agents de salut

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

Es tracta d’un projecte que engloba diferents accions. D’una banda el

Casal de Joves

treball de prevenció i detecció dins les activitats del casal de joves i

Temporalització

les accions a les escoles a través del PIDCES, oferint espais i activitats
d’assessorament i formació en hàbits saludables (a nivell individual i

2013/2014-2015

grupal) i d’altra banda realitzar una programació d’activitats d’oci
Tipus d'actuació

alternatives així com les accions que engloba l’estiu jove saludable.
També es pretén realitzar cursos d’agents de salut i crear un grup de

R

joves voluntaris “agents de salut”
Aquest projecte es realitza en coordinació amb el programa
intermunicipal de drogodependències de l’Alt Maresme.
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FACEBOOK DEL CASAL DE JOVES
Objectius operatius
Mantenir i millorar les eines en xarxa de connexió amb els joves
Promoure el debat entre els joves de les iniciatives endegades des del Casal de Joves

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

Donat que les xarxes de relació són un mecanisme d'elevada eficàcia per
Casal de Joves

comunicar notícies, es creu convenient utilitzar-les com a instrument de

Temporalització

comunicació amb els joves. El casal de joves disposa d’un facebook amb
més de 2000 joves agregats pel que es proposa el seu seguiment i sobretot

2013/2104-2015

actualització diària per part dels treballadors del servei per continuar

Tipus d'actuació

aprofitant les seves sinèrgies i potenciar la interrelació amb joves torderencs
i difondre les activitats organitzades i programades des del Casal.

R

També es creu oportú inclou un espai al web municipal “tordera.cat” del
casal de joves i les activitats i serveis que ofereix a la població jove.
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PROGRAMA PIDCES
Objectius operatius
Promoure entre els joves i adolescents la seva participació i implicació en temes del propi centre i municipals
Apropar l'administració local als joves tot informant-los sobre activitats o aspectes que li puguin interessar

Descripció
El Programa Informació i Dinamització als Centres d'Educació Secundària
(PIDCES) és una iniciativa de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona a través de l'Oficina del Pla Jove oberta a tots els municipis
de la província de Barcelona que desenvolupen actuacions als instituts
per tal de promoure la informació, la participació i la dinamització dels
joves estudiants. Aquest programa es concreta amb la installació d'un
punt d'informació jove als tres centres que ofereixen ensenyament
secundari. Aquest punt és un espai d'atenció presencial
estable a l'institut que posa a l'abast dels joves recursos informatius
d'interès i accions i estratègies que promouen experiències de participació
tant en el propi centre com en el seu entorn més proper, el barri i el
municipi. L'atenció presencial es concreta en un dia a la setmana durant
l'hora del pati tot i que les intervencions poden ser: formació i coordinació
de delegats, organització de campanyes informatives, activitats de
dinamització, etc.

Agents implicats
Ajuntament de Tordera
Diputació de Barcelona
Centres d’ensenyament secundari.

Temporalització
2013/2014-2017

Tipus d'actuació
R
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TRANSPORT I MOLIBITAT

109

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

BORSA DE COTXES COMPARTITS
Objectius operatius
Proveir els joves de Tordera que no disposen de vehicle privat de mitjans de desplaçament a altres municipis
Fomentar un major aprofitament i un ús més eficient del vehicle privat

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

Llançament per part de l'Ajuntament d'un programa destinat al foment del
Casal de Joves

car-sharing entre els joves de Tordera. Aquest programa consistiria en la
creació d'un espai virtual de contacte entre els demandants i els oferents
de cotxe. Tots aquells joves amb cotxe disposats a compartir despeses i

Temporalització

viatge amb altres joves del municipi podrien deixar constància en aquest
espai de la seva oferta , és a dir, del nombre de places disponibles al seu

2015

vehicle, el recorregut habitualment realitzat i els horaris de sortida i

Tipus d'actuació

arribada a Tordera. Per la seva banda, els demandants podrien consultar
les ofertes i posar-se en contacte amb aquells joves susceptibles de

N

satisfer les seves necessitats de mobilitat. La borsa de cotxes compartits
podria ser inserida dins els serveis que ofereix el Casal de Joves.
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SERVEIS PUNTUALS DE BUS ASSOCIATS A ESDEVENIMENTS O FESTIVITATS CONCRETES
Objectius operatius
Oferir als joves torderencs un mitjà de transport per a desplaçar-se a les poblacions veïnes amb ocasió
d'esdeveniments o festivitats especials

Descripció
Davant la impossibilitat econòmica d'ampliar de forma permanent la xarxa

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

de busos del municipi (tant urbans com interurbans), esdevé interessant
Casal de Joves

erigir com a eix preferent d'actuació de l'Ajuntament en termes de
mobilitat la provisió de línies puntuals de transport en determinats
moments de l'any marcats per la celebració, a Tordera o als municipis

Temporalització

veïns, d'esdeveniments o festivitats assenyalades. Es tracta d'un tipus
d'actuació ja realitzat amb ocasió de les barraques, que podria ser repetit

2015-2017

també en motiu de les Festes Majors de les poblacions del voltant o en
determinades dates del calendari festiu de Girona.

Tipus d'actuació
N
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PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I FOMENT DE LA CONDUCCIÓ SEGURA
Objectius operatius
Reduir els riscos d'accidentalitat viària del collectiu de joves de Tordera

Descripció

Agents implicats

Realització d'actuacions específiques per tal de fomentar la circulació

Ajuntament de Tordera

segura i evitar les conductes de risc al volant. Aquest projecte tindrà dues

Temporalització

vessants d'acció. D'una banda, s'endegaran campanyes concretes de
sensibilització i conscienciació dels joves sobre els perills d'agafar el cotxe

2015

sota els efectes de l'alcohol, amb activitats com xerrades, cursets i la
installació o distribució en determinats punts del municipi d'alcoholímetres.

Tipus d'actuació

D'altra banda, es duran a terme accions de formació i difusió de la
necessitat de practicar una conducció segura en tots els sentits, tot

N

respectant la senyalització vigent, obeint els límits de velocitat, etc.
Ambdues línies de treball poden comptar amb el suport i la collaboració
d'altres institucions que tenen entre les seves preocupacions ocupar-se
d'aquest tema amb activitats periòdiques de diferent signe, com ara el
Servei Català de Trànsit.
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REALITZACIÓ DE LES GESTIONS I DEMANDES PERTINENTS PER TAL QUE EL MUNICIPI DE TORDERA
SIGUI INCORPORAT A LA LINEA DE TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ BARCELONA-MATARÓ-PINEDA
Objectius operatius
Dotar Tordera de més varietat de destinacions en oferta de transport públic
Facilitar el desplaçament dels joves torderencs cap a les poblacions veïnes afectades i Barcelona

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

A fi de satisfer la demanda de major oferta de transport públic per
Generalitat de Catalunya

desplaçar-se a altres poblacions, es proposa que l'Ajuntament enfoqui els
seus esforços cap a l'ampliació fins a Tordera de la línia de bus interurbà
que actualment connecta Barcelona, Mataró i Pineda, tot realitzant les

Temporalització

reclamacions necessàries a les autoritats competents.

2016
Tipus d'actuació
N
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CIVISME I CONVIVÈNCIA

114

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

PLA D’AGENTS CÍVICS
Objectius operatius
Promoure entre la població torderenca conductes cíviques i solidàries
Sensibilitzar i impregnar la població de Tordera d'uns valors cívics que ajudin a la cohesió social

Descripció
L’Ajuntament s’ha fixat amb aquest projecte potenciar la informació i
conscienciació dels ciutadans utilitzant la pedagogia, sensibilització i
empatia en els hàbits cívics i higiènics especialment en l’espai públic,
però també de manera secundària, en l’espai privat de les llars i les
comunitats.
Els agents cívics desenvoluparan la seva tasca al carrer i estaran
localitzats en els espais públics com ara parcs, carrers i places,
equipaments públics, àrees comercials, mercats i fires, etc. També
realitzaran tasques de sensibilització a comerços i escoles.
Es regiran per l’ordenança de civisme de l’Ajuntament de Tordera,
informant d’aquesta i de les conductes que cal potenciar i eliminar o
disminuir.

Agents implicats
Ajuntament de Tordera
Associació de voluntariat de Tordera.

Temporalització
2015

Tipus d'actuació
N
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SERVEIS VOLUNTARIS A LA COMUNTIAT PER MOTIUS D’EXPULSIÓ ESCOLAR
Objectius operatius
Fomentar la cultura d'assumpció de responsabilitats entre els joves adolescents del municipi de Tordera

Descripció

Agents implicats
Regidoria d'Atenció Social

Endegar un projecte en collaboració amb els centres educatius de
secundària per mitjà del qual els joves adolescents expulsats de
l'escola/institut de forma temporal per motius de conducta o absències

Regidoria d'Ensenyament
Centres educatius i AMPES del municipi

reiterades puguin compensar aquesta sanció tot destinant els dies

Policia local

d'expulsió a tasques de servei al municipi, com ara ajudant la Brigada

Temporalització

Municipal, fent algun treball concret de manteniment urbà, donant suport
al personal d'Atenció Social, etc. Aquests treballs tindrien un caràcter

2016

voluntari i haurien de comptar amb la plena implicació i collaboració de les
AMPEs del municipi.

Tipus d'actuació
N
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JORNADES DE LA DIVERSITAT
Objectius operatius
Millorar la convivència i la cohesió social dins el municipi
Potenciar el coneixement d'altres cultures i la seva interrelació

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera
Associacions locals

Les jornades de la diversitat són una eina que permeten l'intercanvi
de coneixements, costums, tradicions, etc. entre els membres de les
diferents cultures i teixit associatiu de Tordera. Es proposa el

Temporalització

manteniment i potenciació
d'aquesta festivitat mitjançant l'ampliació del ventall d'àmbits abordats

2013/2014-2017

(gastronomia, jocs del món, música, esport, religió, etc.), així com una
major implicació i participació de les entitats i dels joves torderencs en

Tipus d'actuació

les activitats organitzades.
R
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CREACIÓ D’UNA BORSA D’AGENTS DE SALUT
Objectius operatius
Creació d'una bossa de joves que vetllin i assessorin a d’altres joves del municipi sobre aspectes de salut.
Aconseguir que els joves disminueixin o eliminin els mals hàbits que tenen integrats en el seu dia a dia

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera
Unitat d’atenció a les drogodependències de

Realitzar un procés de cerca de persones joves que es comprometin en la Calella
realització del projecte i, un cop seleccionats, formats i informats, convertirlos finalment en agents de salut. Aquests agents tindran la finalitat de

Temporalització

vetllar per la bona conducta dels joves tot influint en les seves decisions i
actuacions en diferents actuacions que es proposaran (festa major, escoles,

2013/2014-2015

espai públic, espais d’oci...)

Tipus d'actuació
N

118

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

CONEIX EL TEU POBLE
Objectius operatius
Donar a conèixer a la població jove tots els racons del municipi mitjançant una activitat lúdica
Promoure la cohesió territorial entre el centre urbà i la perifèria

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

Introduir en el programa del casal de joves diferents activitats

Grup excursionista Miralles

de caire lúdico-cultural dirigida a la població més jove del poble que
impliqui moure's pel
terme municipal de Tordera i, per tant, aprofundir en el coneixement de

Temporalització

tots els seus racons geogràfics. Aquesta activitat pot adoptar la forma
de gimcana, prova d'orientació, passejada, etc.

2013/2014-2015

Tipus d'actuació
N
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CREACIÓ D’UN PROTOCOL D’ACOLLIDA PER A LA POBLACIÓ IMMIGRADA
Objectius operatius
Atendre i acollir la població jove immigrada en la seva primera fase d'integració al municipi
Disposar d'un programa d'actuacions fix que permeti una integració ràpida i eficaç dels immigrants

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

Establir un protocol d'actuació que permeti a l'Ajuntament actuar de
forma eficaç i organitzada davant l'arribada de població jove immigrant.
Aquest protocol haurà de valorar els diferents àmbits que es troben

Temporalització

implicats en la rebuda i atenció a l'immigrant en la primera fase
d'acollida; alguns d'aquests són: habitatge, ocupació, educació, salut,

2013/2014-2015

etc.

Tipus d'actuació
R
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CREACIÓ D’UN ÒRGAN REPRESENTATIU DELS JOVES TORDERENCS
Objectius operatius
Establir una plataforma juvenil que serveixi de mecanisme de relació amb l'Ajuntament
Establiment d'un òrgan juvenil que collabori en la presa de decisions i en l'organització d'activitats

Descripció

Agents implicats

Una voluntat clara per part dels joves que han participat en el procés

Ajuntament de Tordera

participatiu i de diagnosi de la realitat juvenil és la de conformar un òrgan
que vehiculi els seus criteris, propostes i punts de vista. Al mateix temps,
l'Ajuntament també ha mostrat una positiva predisposició perquè pugui
formalitzar-se un òrgan d'aquestes característiques. La plataforma de joves

Temporalització

sorgida hauria d'encarregar-se ella mateixa de fixar les seves pròpies
funcions i competències. L'organisme resultant hauria de poder representar

2015

en gran mesura els joves del poble i també caldria que s'impliqués en la
presa de decisions i en l'organització d'events i activitats.

Tipus d'actuació
N
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EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
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ADEQUACIÓ D’UN ESPAI COM A BIKE PARK
Objectius operatius
Habilitar un espai adient per a la pràctica de free style amb BTT.

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

Donada la reivindicació latent d'un collectiu de joves de Tordera i la real
mancança que ofereix el municipi en l'àmbit d'infraestructures per a la duta

Temporalització

a terme de free style amb BTT , es proposa executar les obres oportunes per
adaptar una zona que permeti una bona pràctica d'aquest esport.

2015

Tipus d'actuació
N
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IDENTIFICAR UN ESPAI AL MUNICIPI DE MURS OBERTS PER GRAFFITIS
Objectius operatius
Oferir als joves que cultiven la tècnica del grafit un seguit d'espais on poder plasmar i exhibir la seva obra
Evitar i controlar la proliferació indiscriminada de grafits a les parets i els murs del municipi

Descripció
Es realitzarà un estudi per tal de determinar quines parets i murs de

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

titularitat municipal existeixen al poble que siguin susceptibles de ser
pintats mitjançant grafits. Com a resultat d'aquest estudi, s’editarà un
mapa de murs oberts a la plasmació de grafits per part dels joves de
Tordera, el qual serà posat a disposició de totes les persones interessades

Temporalització

en el Casal de Joves. A banda de l'edició del mapa, les parets dessignades
també haurien de ser delimitades in-situ de forma visible per tal que no es

2015

produeixin confusions desafortunades.

Tipus d'actuació

Els murs escollits hauran de ser sotmesos a una estricta reglamentació
d‘alternança i ordre que eviti monopolitzacions per part de persones i/o

N

collectius del municipi, així com la plasmació de motius gràfics ofensius o
irrespectuosos.
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CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA ESPORTIVA AL VEÏNAT FIBRACOLOR
Objectius operatius
Dotar Tordera d'un conjunt d'espais esportius que millorin la qualitat de la pràctica esportiva dels veïns i veïnes
residents fora del centre urbà

Descripció

Agents implicats
Ajuntament de Tordera

Creació d’un parc i una pista esportiva per ser utilitzada pels joves veïns i
veïnes del barri corresponent en la seva pràctica esportiva de no competició
oficial.

Temporalització
2013/2014

Tipus d'actuació
N
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5.2 Calendari
Àmbits de

Programes/projectes

treball

2014
-

Mobilitat internacional

-

Potenciació i millora de la difusió dels serveis que ofereix la Borsa de
Treball
Jornades de joves emprenedors

-

Cultura emprenedora a l’escola i l’institut

-

Beques per a l’aprenentatge d’anglès i campus d’estiu en anglès per a
joves
Habilitació d’una borsa de pràctiques professionals

-

Brigada jove

-

Transició escola-treball

-

Dinamització en TIC i cursos formatius

-

Borsa jove d’habitatge

Emancipació

-

Promoció de pisos de protecció oficial

domiciliària

-

Programa de pisos compartits

-

Aplicació de polítiques de foment al lloguer de pisos buits

-

Programa de suport a l’associacionisme formal i no formal

Cultura, oci,

-

Fes teu el Casal de Joves

salut i lleure

-

Promoció dels joves músics locals

-

Banc del temps

Ocupació i
formació

2013
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2015

2016
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-

Setmana municipal de l’esport

-

Aprovació de mesures orientades a l’habilitació d’una zona d’oci nocturn al
municipi
Dinamització a l’espai públic

-

Fons documental jove de salut integral

-

Programa de salut jove

-

Facebook del Casal de Joves

-

Programa PIDCES

-

Borsa de cotxes compartits

-

Serveis puntuals de bus associats a esdeveniments o festivitats concretes

-

Programa de sensibilització i foment de la conducció segura

-

-

Realització de les gestions i demandes pertinents per tal que el municipi de
Tordera sigui incorporat a la línia de transport públic interurbà BarcelonaMataró-Pineda
Pla d’agents cívics voluntaris

-

Serveis voluntaris a la comunitat per motius d’expulsió escolar

-

Jornades de la diversitat

-

Creació d’una borsa d’agents de salut

-

Coneix el teu poble

-

Creació d’un protocol d’acollida de la població immigrada

-

Creació d’un òrgan representatiu dels joves torderencs

Equipaments i

-

Adequació d’un espai com a Bike Park

serveis

-

Identificar un espai al municipi de murs oberts per a graffitis

municipals

-

Construcció d’una pista esportiva al veïnat Fibracolor

Transport i
mobilitat

Civisme i
convivència
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6. SISTEMA D’AVALUACIÓ.
INDICADORS.

Per tal d’implementar amb eficàcia i resultats el present Pla Local de Joventut, cal que
l’Ajuntament institueixi un seguit de mecanismes d’avaluació del mateix, necessaris per a
determinar el grau d’adequació del camí que s’està seguint en el desenvolupament de les
accions i l’eventual necessitat de fer un canvi de rumb. Tanmateix, resulta del tot
imprescindible que el sistema d’avaluació dissenyat tingui un caràcter d’allò més funcional,
evitant en la mesura del possible càrregues o inversions de temps que dificultin el treball
de tècnics i regidors d’implementació de les pròpies actuacions del Pla.

Tot sovint es dóna molt de valor a la part propositiva i operativa dels Plans Locals de
Joventut i s’oblida o es descuida la importància de la part avaluadora. Com qualsevol altre
projecte de caràcter estratègic i naturalesa planificadora, els PLJ necessiten incorporar
mecanismes que determinin les fórmules que s’utilitzaran per tal d’avaluar el grau d’èxit de
les seves actuacions. No preveure mecanismes d’avaluació dins d’un PLJ és deixar-lo
incomplet, ja que la realitat sociopolítica és profundament canviant i, malgrat els esforços
de tots els equips de govern per ser rigorosos en la seva planificació, tot sovint les
actuacions pautades no donen els resultats esperats, ja sigui perquè l’entorn/col·lectiu que
és objecte d’abordatge s’ha vist alterat, perquè han aparegut nous actors o senzillament
perquè els recursos de l’Ajuntament han estat insuficients per tal d’executar les activitats
tal com estava previst. I quan això succeeix és important disposar de paràmetres de
referència, elements que ens permetin dilucidar fins a quin punt els resultats obtinguts
s’acosten més o menys a la voluntat original de les actuacions dissenyades.

Les pàgines que segueixen constitueixen un sistema d’indicadors integral específicament
dissenyat per a l’avaluació de Plans Locals de Joventut. Mitjançant un seguit d’eines
clàssiques de la sociologia i l’anàlisi de polítiques publiques, ens proposem dotar els
implementadors del present Pla d’un full de ruta clar, concís i entenedor per tal d’avaluar
l’èxit i els resultats de les actuacions dutes a terme. Tal com el lector podrà comprovar, els
indicadors han estat dissenyats des d’una òptica global i no aborden les actuacions de
forma individual, sinó que entenen el Pla com un tot. El motiu d’aquesta elecció
metodològica és la constatació de que les actuacions dels Plans Locals de Joventut estan
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profundament imbricades i, en conseqüència, es fa difícil aïllar de forma clara els resultats
concrets de cadascuna. En aquest sentit, tractar d’avaluar de forma individual els
programes i les accions resultaria una tasca infructuosa i reduccionista. Tenint en compte
això, l’anàlisi i avaluació dels Plans Locals en tant que conjunts integrals d’actuacions
esdevé quelcom molt més fructífer i profitós.

El present sistema d’indicadors parteix d’aquesta segona perspectiva, més realista i
ajustada a les necessitats dels implementadors, tot presentant un seguit de mecanismes
d’avaluació per a cadascun dels àmbits que tradicionalment conformen els Plans Locals de
Joventut. Així, de l’aplicació de tots els indicadors suggerits en cadascun dels àmbits en
sorgeix un dibuix general i transversal dels resultats globals del Pla i, en conseqüència, de
l’estat de les polítiques de joventut del municipi en qüestió. Cada indicador és presentat de
forma individual i entenedora i, a fi de facilitar la tasca als avaluadors, els paràmetres de
referència que serveixen de vara per tal de mesurar el major o menor compliment de
cadascun d’ells són sempre els mateixos, basats en una gradació que consta de tres
nivells. El primer nivell, anomenat “Inexistent”, designa la total absència o inexistència de
polítiques o programes que vagin en la direcció d’acomplir amb els objectius de l’indicador
en qüestió. El segon nivell, anomenat “Iniciat”, es refereix a nivells intermedis
d’acompliment. Finalment, el tercer nivell –“Consolidat”- designa, tal com el nom de la
categoria indica, una excel·lència absoluta de l’Ajuntament i les seves polítiques de
joventut

en

relació

als

elements

avaluats

per

l’indicador

en

qüestió.
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EDUCACIÓ

__________________________
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Taxa de joves beneficiaris de programes de formació i/o beques
municipals
Fórmula

-

Aquest indicador permet quantificar en percentatge els joves que
han participat en accions o programes no reglats de caràcter
municipal orientats a donar suport a processos de formació, ja siguin
cursos i tallers o beques municipals destinades a al foment de la
mobilitat internacional l’aprenentatge d’idiomes, etc.

-

Per a cada una de les accions formatives municipals orientades a
donar suport a processos de formació no reglada (beques, cursos,…),
es recull el nombre de jovesque se’n beneficien i/o hi participen en
un any, xifra que és posada en relació amb el nombre total de joves
del municipi.

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Mobilitat internacional
 Beques per a l’aprenentatge d’anglès i campus d’estiu
en anglès per a joves
 Dinamització en TIC i cursos formatius
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Activitats formatives adreçades als joves, organitzades
conjuntament
entre l’Ajuntament i altres agents socioeducatius

L’Ajuntament no
organitza cap tipus
d’activitat formativa
complementària a
l’educació reglada

L’Ajuntament organitza
accions formatives
adreçades als joves en
collaboració amb altres
agents socioeducatius
del municipi, però es
tracta d’accions de
caràcter puntual

L'Ajuntament organitza
un programa complet i
regular d’accions
formatives
complementàries a
l’educació reglada. Les
activitats són fruit d'un
pla estable de
coordinació i treball en
xarxa amb diversos
agents socioeducatius
del municipi

Projectes relacionats PLJ Tordera

No es detecta cap projecte que respongui als ítems analitzats per
aquest indicador
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Serveis i programes destinats a l’assessorament acadèmic dels
joves

L’Ajuntament no
disposa de cap servei ni
programa d’orientació
acadèmica dels joves

L’Ajuntament organitza
puntualment alguna
acció o sessió puntual i
collectiva d’orientació
acadèmica dels joves,
però no disposa d’un
servei o programa
estable en aquest sentit
ni d’instruments per
atendre demandes
individuals. Els joves
demanen un major
suport i orientació en
termes acadèmics

L'Ajuntament duu a
terme diferents accions
d’orientació i
assessorament
acadèmic per als joves
(campanyes, jornades,
punt d’informació..)..
La major part dels
joves del municipi
tenen una bona
orientació i
assessorament en
temes acadèmics i les
demandes individuals
específiques també són
ateses

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Transició escola-treball
 Cultura emprenedora a l’escola i a l’institut
 Programa PIDCES
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Taxa de demandes d’orientació acadèmica ateses

Fórmula

-

Recompte de tots els joves del municipi que han estat atesos
individualment a fi d’ajudar-los en la seva orientació acadèmica. Es
recolliran el nombre d’atencions realitzades en els diferents
serveis/programes relacionats, com ara el PIDCES, punt d’informació
juvenil, etc.

-

La franja d’edat que s’adopta com a univers poblacional és la dels
joves compresos entre els 12 i els 18 anys, coincidint amb tot el
període de formació secundària, etapa en la qual es concentra el
gruix més gran de les decisions i eleccions acadèmiques que els
estudiants realitzen al llarg de la seva vida

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Programa PIDCES
 Transició escola-treball
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TREBALL

________________________
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Serveis i programes destinats a l’assessorament laboral dels joves

L’Ajuntament no
disposa de cap servei ni
programa d’orientació
laboral dels joves

L’Ajuntament organitza
puntualment alguna
acció o sessió puntual i
collectiva d’orientació
laboral dels joves, però
no disposa d’un servei
o programa estable en
aquest sentit ni
d’instruments per
atendre demandes
individuals. Els joves
demanen un major
suport i orientació en
termes laborals

L'Ajuntament disposa
d’instruments i canals
estables d’orientació
laboral per als joves,
com ara PIJ, Borsa de
Treball, espais
d’assessorament als
centres de secundària,
etc. Les accions
d’assessorament
collectiu es veuen
complementades per
espais físics d’atenció
personalitzada

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Potenciació i millora de la difusió dels serveis que ofereix la
Borsa de Treball
 Habilitació d’una borsa de pràctiques professionals
 Cultura emprenedora a l’escola i a l’institut
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Taxa d’atencions personalitzades en matèria d’informació laboral

Fórmula

-

Aquest indicador permet conèixer el nivell d’atencions fetes pels
diversos espais i/o serveis d’orientació laboral que l’Ajuntament posa
a disposició dels joves

-

El document marc de la Secretaria de Joventut elaborat el 20 de
gener de 2010 per la Comissió Tècnica Assessora de la Xarxa
d’Informació Juvenil a Catalunya defineix fins a 5 tipus de serveis
d’atenció laboral que es poden oferir als joves des dels ens locals:
información, orientació, assessoraments, acompanyament i
tramitacions

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Potenciació i millora de la difusió dels serveis que ofereix la
Borsa de Treball
 Habilitació d’una borsa de pràctiques professionals
 Cultura emprenedora a l’escola i a l’institut
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Accions de l’Ajuntament per a la inserció laboral juvenil

L’Ajuntament no
disposa de cap
espai/canal estable de
suport i contribució a la
inserció laboral dels
joves

L’Ajuntament disposa
d’una Borsa de Treball
que ajuda els joves a
trobar feina, tot
recollint ofertes
laborals, arxivant
perfils professionals
dels demandants,
prestant suport als
joves en la confecció
del CV, etc.

L’Ajuntament facilita la
inserció laboral juvenil
a través de la Borsa de
Treball, suport a
projectes
d’emprenedoria i
atorgament de beques
de treball en
institucions. Així
mateix, té present la
contractació de
persones joves per part
de l’Administració i la
incorporació de
clàusules socials
favorables als joves en
les bases d’accés llocs
de treball oferts per
l’Ajuntament

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Potenciació i millora de la difusió dels serveis que ofereix la
Borsa de Treball
 Habilitació d’una borsa de pràctiques professionals
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Foment de la contractació laboral juvenil

L’Ajuntament no duu a
terme accions
específiques de foment
de la contractació
laboral de persones
joves

L’Ajuntament facilita la
contractació laboral
juvenil de manera
puntual a través de
projectes com la
creació d’una brigada
jove, l’existència d’una
borsa de pràctiques
professionals,
campanyes de
sensibilització de
l’empresariat local,
Plans d’Ocupació Local,
etc..

L’Ajuntament disposa
d’una estratègia global
destinada a fomentar la
contractació laboral de
persones joves, de la
qual se’n deriven un
seguit d’actuacions
permanents i
sistemàtiques, com ara
la brigada jove, la
borsa de pràctiques
professionals, les
clàusules socials en els
processos de licitació
municipal, les
bonificacions fiscals als
empresaris que
contractin joves, etc.

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Potenciació i millora de la difusió dels serveis que ofereix la
Borsa de Treball
 Habilitació d’una borsa de pràctiques professionals
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Accions de suport i promoció de l’emprenedoria entre els joves

L’Ajuntament no duu a
terme accions
específicament
destinades al suport
dels joves amb voluntat
d’emprenedoria ni de
promoció de la cultura
emprenedora

L’Ajuntament
desenvolupa iniciatives
puntuals i de curta
durada per a la difusió i
promoció de la cultura
emprenedora, com ara
jornades, etc.

L’Ajuntament disposa
d’un punt d’informació i
assessorament laboral
que atén les demandes
dels joves emprenedors
i els assessora de
forma individualitzada.
L’Ajuntament organitza
regularment accions de
promoció i difusió de la
cultura emprenedora
entre els joves, arribant
també als centres
educatius.

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Jornades de joves emprenedors
 Cultura emprenedora a l’escola i a l’institut
 Potenciació i millora de la difusió dels serveis que ofereix la
Borsa de Treball
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HABITATGE I MOLIBITAT

________________________
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Informació i orientació als joves en materia d’accés a l’habitatge

L’Ajuntament no duu a
terme cap tipus
d’actuació ni disposa de
serveis d’orientació i
informació en relació al
tema de l’accés a
l’habitatge

El govern municipal
informa de manera
puntual els joves del
municipi mitjançant
sessions informatives
als espais juvenils
(Casals de Joves, PIJs)
, però no disposa d’un
espai específicament
destinat per a la
resolució de dubtes i
l’orientació
individualitzada sobre
aquest tema. Tampoc
existeix cap cartellera
municipal amb anuncis
i ofertes de pisos de
lloguer

L’Ajuntament disposa
d’una borsa jove
d’habitatge que serveix
de punt de referència
per a aquest collectiu
en matèria d’accés a
pisos de lloguer, etc.
Així mateix, es duu a
terme un
assessorament i
orientació
individualitzat en
matèria d’ajudes,
crèdits, avals
contractes, etc. També
es disposa d’una
cartellera amb anuncis i
ofertes de pisos de
lloguer

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Borsa Jove d’Habitatge

142

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

Taxa d’atencions personalitzades en matèria d’accés a l’habitatge

Fórmula

-

Aquest indicador permet conèixer el nivell d’atencions fetes pels diversos espais
i/o serveis d’orientació sobre accés a l’habitatge que l’Ajuntament posa a
disposició dels joves

-

Els espais d’orientació i informació potencialment aptes per a l’assessorament
del jove en matèria d’accés a l’habitatge i a tenir en compte en el càlcul
d’aquesta taxa poden ser diversos:

– PIJ i altres oficines d’atenció juvenil
– Borses joves d’habitatge de les
oficines joves de la XNEJ
– Oficines locals d’habitatge

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Borsa Jove d’Habitatge
 Programa PIDCES
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Accions de foment d’accés alternatiu a l’habitatge

L’Ajuntament no duu a
terme cap acció per a
la promoció i facilitació
de fórmules
d’emancipació
alternatives al lloguer o
compra d’un habitatge

L’Ajuntament duu a
terme accions puntuals
de foment i facilitació
de l’emancipació dels
joves alternatives al
lloguer o compra de
pisos, com ara sessions
informatives,
campanyes de
sensibilització, etc.

L’Ajuntament disposa
d’un espai específic
(Borsa Jove
d’Habitatge, PIJ) per a
l’assessorament del
jove que vol
emancipar-se però no
disposa de recursos per
llogar un habitatge i
que, per tant, cerca
altres fórmules
d’abandonament del
nucli familiar. Alguns
dels serveis més
habituals i útils en
aquest sentit són les
borses/cartelleres
d’habitatges compartits

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Borsa Jove d’Habitatge
 Programa de pisos compartits

144

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

Accions per tal de millorar les alternatives de mobilitat urbana i
interurbana juvenil

L'Ajuntament no
impulsa cap tipus
d’iniciativa encaminada
a facilitar la mobilitat
urbana i interurbana
dels joves i, en
conseqüència, les
necessitats d’aquest
collectiu en matèria de
mobilitat no estan ben
cobertes

L'Ajuntament duu a
terme estratègies
diverses per atendre les
Les necessitats de
necessitats de mobilitat
mobilitat juvenil estan
juvenil, com ara l’oferta totalment cobertes i la
de serveis de bus
xarxa de transport urbà
interurbà puntuals
i interurbà s’hi adequa
vinculats a
suficientment. A més,
esdeveniments o
l’Ajuntament duu a
festivitats concretes, la
terme tota mena
promoció de programes d’estratègies per tal de
de cotxe multiusuari,
solucionar les
l’habilitació de carrils
mancances existents,
bici que enllacin
com ara l’oferta puntual
diferents zones del
de reforç del servei de
poble, etc. Tot i així, el
bus, la promoció de
municipi no disposa de
programes de cotxe
xarxa de bus urbà i les multiusuari, l’habilitació
connexions
de carrils bici...
interurbanes són
insuficients

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Borsa de cotxes compartits
 Serveis puntuals de bus associats a esdeveniments o
festivitats concretes
 Realització de les gestions i demandes pertinents per tal que el
municipi de Tordera sigui incorporat a la línia de transport
públic interurbà Barcelona-Mataró-Pineda
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CULTURA I ESPORTS

________________________
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Taxa d’oferta cultural juvenil anual programada per l’Ajuntament
en relació amb el nombre de joves del municipi
Fórmula

Les principals accions o iniciatives d’oferta cultural juvenil poden ser
tant activitats culturals formatives (tallers, cursos, seminaris, etc.)
com activitats de difusió cultural d’actes escènics (esdeveniments
que inclouen representacions teatrals, musicals, de dansa, de circ,
de films, etc.) i actes expositius (festivals culturals juvenils,
programes juvenils de ràdio, etc.).

-

-

No hi ha dades que permetin comparar o tenir un valor concret de
referència per a aquest indicador. Pensem que l’aplicació sistemàtica
d’aquest indicador pot generar aquesta informació de referència i
esdevenir a la llarga un criteri de valoració.
-

Aquest indicador només valora l’aspecte quantitatiu en nombre
d’activitats, no el seu èxit quantitatiu (nombre d’assistents) ni la
qualitat de l’oferta cultural.
Projectes relacionats PLJ Tordera

 Jornades de joves emprenedors
 Programa de suport a l’associacionisme formal i no formal
 Promoció dels joves músics locals
 Setmana municipal de l’esport
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Estratègies de foment i suport de l’Ajuntament a l’oferta cultural juvenil
organitzada per tercers

L’Ajuntament no dóna
suport a les accions
culturals juvenils a
càrrec de tercers ni té
un programa de foment
d’aquestes.

L’Ajuntament té
estratègies de suport
L’Ajuntament té
puntual a l’oferta
estratègies estables de
cultural juvenil
foment i suport a
organitzada per tercers,
l’oferta cultural juvenil
però no hi ha una
organitzada per tercers,
difusió explícita dels
i són explícites i
procediments i les
conegudes per tothom.
condicions per accedir a
aquest suport

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Banc del temps
 Aprovació de mesures orientades a l’habilitació d’una zona d’oci
nocturn
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Estratègies de foment i suport a la creació juvenil per part de
l’Ajuntament

L’Ajuntament no té en
marxa cap programa de
suport a la creació
cultural juvenil

L’Ajuntament disposa
d’estratègies de suport
puntual a la creació
cultural juvenil,
sobretot centrades en
la cessió d’espais i en
convocatòries de
subvencions per a la
creació cultural juvenil.

L’Ajuntament té
estratègies de suport
estables a la creació
cultural juvenil.
Existeixen programes
de beques de formació
per a la creació i una
partida específica en el
pressupost municipal.

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Programa de suport a l’associacionisme formal i no formal
 Fes teu el Casal de Joves
 Promoció dels joves músics locals
 Creació d’un òrgan representatiu dels joves torderencs
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Comunicació i difusió de l’oferta cultural a la població juvenil

No es fa cap tipus
d’acció per a la
comunicació i difusió de
l’oferta cultural als
joves

Es realitzen accions
puntuals per informar
els joves de les
activitats
lúdicoculturals del
municipi

Es fa un pla de
comunicació i difusió de
l’oferta cultural que
cobreix les necessitats
informatives de la
població juvenil.
S’utilitzen un seguit de
protocols i canals
diversos de
comunicació de
comunicació per arribar
al màxim de joves de la
població. S’empren
diferents mètodes:
suport paper, web,
xarxes socials, ràdio,
etc.

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Facebook del Casal de Joves
 Programa PIDCES
 Coneix el teu poble
 Creació d’un òrgan representatiu dels joves torderencs
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Oferta d’activitats esportives per als diferents segments de
població jove

L’oferta d’activitats
esportives organitzada
per l’Ajuntament o per
tercers no té en compte
la població juvenil

L’oferta d’activitats
esportives organitzada
per l’Ajuntament o amb
el seu suport va
dirigida a un únic grup
d’edat i no té en
compte l’heterogeneïtat
–edat i inquietuds- de
la població jove

La programació
esportiva juvenil del
municipi té en compte
la diversitat de formats
i continguts esportius
per adaptar-se als
diferents segments
d’edat.

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Construcció d’una pista esportiva al veïnal Fibrocolor
 Adequació d’un espai com a bike park
 Setmana municipal de l’esport
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SALUT

________________________

152

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

Campanyes de divulgació per a la promoció dels estils de vida i les
conductes saludables entre les persones joves

L’Ajuntament no duu a
terme accions
divulgatives sobre els
estils de vida i les
conductes saludables
específicament per a la
població juvenil.

L’Ajuntament fa arribar
als joves materials
informatius, editats o
no pel govern
municipal, sobre els
estils de vida i les
conductes saludables, i
hi dedica un espai
específic al casal de
joves.

L’Ajuntament presenta
les campanyes
públicament en un
espai jove i es
garanteix la distribució
correcta de la
informació al conjunt
dels joves del municipi.
El material i la
informació es fan
arribar també als
agents socioeducatius
del municipi que
treballen amb joves,
siguin de l’àmbit formal
o no formal,
acompanyant-los
d’estratègies
didàctiques que facilitin
l’aprofundiment en el
contingut.

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Fons documental jove de salut integral
 Programa de salut jove
 Programa PIDCES
 Programa de sensibilització i foment de la conducció segura
 Pla d’agents cívics voluntaris
 Creació d’una borsa d’agents de salut
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Taxa d’assistència de joves a accions formatives de promoció de la
salut en relació amb la població juvenil del municipi en un any
Fórmula

L’objectiu de la taxa és observar el nombre de joves als quals arriben
les diverses accions formatives municipals per sensibilitzar-los sobre
els estils de vida i les conductes saludables, ja siguin jornades,
tallers o xerrades.

-

-

-

Aquesta taxa no té en compte els joves que han rebut formació en
temes de salut a través d’accions en les quals no ha tingut part el
govern local: accions impulsades directament per altres
administracions, centres educatius, AMPA, etc. I les xerrades o
accions de formació que es facin a secundària no es poden
comptabilitzar, ja que només una petita part dels alumnes entren
dins la franja d’edat considerada (16-29 anys).
La dada d’aquest indicador es calcularà en nombre d’assistències en
relació amb el total de població jove, i no en forma de percentatge
de joves que han assistit a aquestes accions, ja que la possibilitat
que un mateix jove assisteixi diverses vegades a diferents accions
convertiria el resultat en erroni. Es proporcionarà en nombre
d’atencions per cada 100 joves per evitar una dada excessivament
petita.
Projectes relacionats PLJ Tordera

 Programa de salut jove
 Programa de sensibilització i foment de la conducció segura
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PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONIME

________________________
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Percentatge mitjà de participació en iniciatives de participació
institucional de caràcter individual
Fórmula

(caldrà fer la mitjana entre tots els processos participatius desenvolupats
durant l’any)

-

El percentatge de participació individual en activitats d’interlocució o
processos de consulta posa en relleu la confiança que mostren
aquests joves en els processos de participació impulsats pel govern
municipal i la capacitat d’aquest per arribar-hi.

-

Les accions per a la participació de caràcter individual poden anar
des de processos de consulta a través d’enquestes, formularis o
bústies de suggeriments; assemblees o fòrums joves als quals es
convoqui a tots els joves del municipi; consells locals de joventut o
similars, sempre que siguin oberts a tots els joves del municipi;
consultes o referèndums exclusius per a joves; altres fórmules
d’interlocució a través de les noves tecnologies; o altres processos
participatius emmarcats en el segment poblacional juvenil.
-

Un cop estiguin calculats els percentatges de les diferents accions
efectuades, caldrà fer la mitjana.
Projectes relacionats PLJ Tordera

 Facebook jove
 Sessions de participació del PLJ
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Accions de suport municipal a les associacions juvenils

L’Ajuntament no
desenvolupa accions de
suport a la creació
d’associacions juvenils
o a la seva consolidació

L’Ajuntament dóna
suport a les
associacions juvenils de
Tordera
fonamentalment a
través de la
convocatòria anual de
subvencions adreçada a
totes les associacions
municipals.

L’Ajuntament realitza
accions de suport a les
associacions juvenils
més enllà de la
convocatòria de
subvencions. Existeix
un programa per a la
cessió d’espais, un
programa formatiu i de
suport associatiu, i es
posa a disposició dels
joves el suport i
l’assessorament del
personal tècnic de
Joventut

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Programa de suport a l’associacionisme formal i no formal
 Creació d’un òrgan representatiu dels joves torderencs
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INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
JUVENIL

________________________
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Taxa d’atencions informatives juvenils

Fórmula

-

La dada d’aquest indicador es proporcionarà en nombre d’atencions
per cada 100 joves per evitar una dada excessivament petita.

-

-

L’indicador permet veure en quina mesura els diferents serveis
d’informació juvenil són utilitzats per la població juvenil de Tordera.

Aquest indicador té la limitació que es comptabilitza atenent el
nombre d’atencions efectuades sense tenir en compte que un mateix
jove pot haver estat atès des de més d’un servei o més d’una vegada
pel mateix servei.
-

Serà interessant comprovar l’evolució de la taxa durant els anys.

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Programa PIDCES
 Punt d’informació Juvenil del Casal de Joves
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Accions que tenen per objectiu fer arribar la informació juvenil als
joves

L’Ajuntament no
desenvolupa iniciatives
específiques per fer
arribar la informació als
joves, exceptuant
aquella que se’n
desprèn del Casal de
Joves

L’Ajuntament
desenvolupa diferents
iniciatives de manera
periòdica per fer arribar
la informació als joves

L’Ajuntament disposa
d’un pla d’informació
juvenil que té en
compte els principals
canals i recursos per fer
arribar la informació a
tots els joves del
municipi

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Facebook del Casal de Joves
 Programa Coneix el teu poble
 Programa PIDCES
 Punt d’Informació Juvenil del Casal de Joves
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METODOLOGIA I RECURSOS

________________________
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Grau de coordinació de l’equip tècnic de l’àrea de joventut

No hi ha cap tipus de
pauta de coordinació en
absolut entre els
diferents professionals i
agents implicats en les
polítiques de joventut

Hi ha coordinacions
puntuals entre els
diferents professionals i
agents implicats en les
polítiques de joventut.
Fonamentalment
consisteixen en
trobades puntuals quan
alguns dels agents ho
sollicita

Existeixen espais de
coordinació permanents
i estables entre els
diferents professionals i
agents implicats en les
polítiques de joventut,
amb un calendari i una
periodicitat predefinits

Projectes relacionats PLJ Tordera

No es detecta cap acció que respongui als ítems analitzats per aquest
indicador.
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Grau de transversalitat en la planificació de les polítiques de
joventut

No s’impulsa ni executa
cap pla ni programa de
joventut de caire
transversal. Totes les
actuacions es dissenyen
i executen des de la
Regidoria de Joventut i
comptant únicament
amb la implicació del
personal directament
vinculat a la mateixa

Els plans i programes
de joventut són
dissenyats i impulsats
des de la Regidoria de
Joventut, però en
funció de les
necessitats i les
temàtiques abordades
s’hi van
incorporant/involucrant
altres agents, ja siguin
membres del personal
municipal o
persones/collectius
externs a l’Ajuntament

Els projectes i
programes de joventut
són fruit d’un treball i
una planificació
conjunta i integrada
entre les diferents
regidories de
l’Ajuntament. S’implica
des del començament a
tots els agents amb
incidència en les
polítiques de joventut
(interns i externs a
l’Ajuntament). Es fan
trobades de formació i
reflexió amb els
professionals i agents
implicats

Projectes relacionats PLJ Tordera

No es detecta cap acció que respongui als ítems analitzats per aquest
indicador.
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Grau de participació juvenil en la planificació de les polítiques de
joventut

L'Ajuntament no té per
costum sotmetre a
discussió i reflexió per
part dels joves el
disseny i desplegament
de les polítiques de
joventut que duu a
terme. Tampoc es
realitzen sessions de
reflexió conjunta amb
entitats del municipi pel
que fa a les polítiques
de joventut

L'Ajuntament impulsa
ocasionalment
processos participatius
de caràcter temporal
per al disseny i
desplegament de les
polítiques de joventut,
amb una finalitat
consultiva i informativa

Les polítiques de
joventut de
l’Ajuntament són fruit
d’un treball conjunt i
integrat que involucra a
joves, entitats i
professionals. El grau
d’implicació de la resta
d’agents en els
programes i plans
juvenils abracen les
diferents fases de
disseny i aplicació de
les polítiques de
joventut (des del
diagnòstic fins a
l’avaluació)

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Sessions de participació del PLJ
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Taxa d’hores setmanals del personal dedicat al desplegament de la
política municipal de joventut
Fórmula

L’indicador pretén relacionar la disponibilitat temporal del personal
municipal de joventut i el subcontractat amb la seva capacitat per
atendre les necessitats dels joves del municipi

-

-

Entre aquests professionals podem trobar els perfils següents:
a) Tècnic/a de Joventut
b) Dinamitzador/a juvenil
C) Informador/a i/o orientador/a juvenil

(en els casos de personal que dedica les seves tasques a més d’una àrea,
regidoria o àmbit d’acció, caldrà comptabilitzar només les hores mensuals
dedicades a joventut)
-

La dada d’aquest indicador es proporcionarà en hores setmanals per
cada 100 joves per evitar una dada excessivament petita
Projectes relacionats PLJ Tordera

 Tècnica de joventut
 Dinamitzador/a juvenil
 Cap d’Àrea de Serveis Personals
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Taxa de despesa corrent destinada a les polítiques de joventut en
relació amb la població jove del municipi
Fórmula

-

Aquest indicador avalua el conjunt de recursos econòmics que el
municipi dedica a les polítiques de joventut en relació amb el volum
de població jove.
Cal comptabilitzar com a despesa destinada a les polítiques de
joventut tots els recursos econòmics destinats a actuacions
expressament dirigides a la població jove, siguin o no responsabilitat
de la unitat administrativa de Joventut.
-

-

La despesa corrent s’entén que és la destinada al finançament del
funcionament ordinari dels serveis, equipaments i actuacions
municipals adreçats a la població jove i que inclou:
a) Capítol 1: despeses de personal
b) Capítol 2: despeses corrents en béns i serveis
c) Capítol 4: despeses de transferències corrents

(En queden fora les inversions i les despeses financeres. Les despeses
s’obtindran del pressupost consolidat liquidat)
- La dada d’aquest indicador s’expressarà en euros per jove del municipi.

Projectes relacionats PLJ Tordera

 Resultat dels darrers exercicis financers
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7. REVISIÓ

I

NOVES

ACTUACIONS
A finals 2013 vam aprovar el Pla Local de Joventut 2013-2016, però l’any 2014 i gràcies al
suport de la Diputació de Barcelona vam continuar treballant el document perquè vam
detectar un seguit d’aspectes a millorar quan a propostes d’actuació. Així, vam fer una
revisió profunda, estipulant un nou sistema d’indicadors d’avaluació amb la finalitat
d’elaborar un document més proper i adient a la realitat del moment.
En línies generals creiem que el Pla Local 2103-2016 és document complet i exhaustiu,
però existeixen tres àmbits en els quals considerem que fóra convenient incidir una mica
més a fi de no deixar cap parcel·la important descoberta.
Per aquest motiu des de la Regidora es creu convenient fer una ampliació de la periodicitat
del PLA ja que finalment s’ha elaborat i revisat durant els anys 2013/2014 i passar a ser el
Pla Local de Joventut 2013/2014-2017.
Fonamentalment, hem identificat tres grans àmbits on creiem que fóra necessària una
major presència d’actuacions de futur: la comunicació, la representació dels joves i el
foment de l’emprenedoria.
És per això que, dins la tasca de revisió i actualització del Pla Local de Joventut, que ha
consistit principalment en la creació d’un sistema d’indicadors d’avaluació per a les
actuacions de futur, també s’ha considerat adequat proposar algunes actuacions noves
que trobaríem adients incorporar al PLJ. Com no podia ser d’una altra manera, es tracta
d’actuacions plenament adaptades a la realitat de Tordera, sorgides del coneixement
adquirit a partir de les diverses reunions mantingudes amb responsables municipals i el
grup promotor. Totes les actuacions s’emmarquen en algun dels tres àmbits o eixos de
treball esmentats més amunt, que dels considerats estratègics són els que, creiem,
estaven més descoberts a nivell d’actuacions.
Les noves actuacions proposades han estat pensades i dissenyades per a Tordera de
forma específica i que, per tant, coneixedors de les limitacions de recursos existents, no
s’han previst programes costosos ni tampoc intensos quant a ús de personal.
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Programa Local d’Emprenedoria
La cultura emprenedora és, en el dia d’avui, un element fonamental de
cara a fomentar la creativitat entre els joves. En aquest sentit, l’objectiu
d’aquesta actuació serà confeccionar un programa d’emprenedoria
complet, que inclogui els diferents actors (escola, família i ajuntament)
amb la finalitat de promoure en el jove l’esperit emprenedor. Essent en
la franja d’edat juvenil on s’estableix actualment la taxa d’atur més
elevada sembla inevitable actuar perquè el jove trobi noves fórmules
d’ocupació, en aquest cas, d’autoocupació.

El programa consistirà en coordinar i reforçar els diferents projectes que
actualment estan vigents al municipi (Cultura emprenedora a l’escola i
l’institut, Jornades de joves emprenedors), dotar-los d’un fil conductor
comú i, sobretot, incorporar noves actuacions sorgides del món
educatiu, de la iniciativa municipal o dels mateixos joves.

D’entrada, es proposa crear un Programa Local d’Emprenedoria a través
del qual es plantegin els reptes a assolir i es detectin els recursos de
què cal dotar-se per desenvolupar els diversos programes. El Programa
Local també ha de servir perquè famílies-escola-ajuntament treballin
sota una estratègia comuna.
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Creació d’un bloc per al Casal de Joves

El Casal de Joves constitueix un punt de trobada dinàmic i atractiu per
als joves amb ganes de realitzar activitats i socialitzar-se. Tenint en
compte les dimensions i recursos de Tordera, es tracta d’un espai que
funciona bé, ja que el volum i varietat d’activitats que s’hi organitzen és
elevat i gaudeix de bon predicament en determinades franges d’edat.

No obstant, l’organització d’una programació estable i regular
d’activitats atractives no és mai condició suficient per a que un Casal de
Joves doni resposta real a les necessitats d’aquest collectiu. La difusió i
comunicació d’aquestes activitats és igualment important, ja que si no
s’esmercen esforços en aquest sentit moltes vegades els joves deixen
d’assabentar-se’n. I avui en dia, els canals de comunicació més
comunament emprats entre els joves són de caràcter virtual. És per
això que es proposa la creació d’un bloc específic per al Casal de Joves
que serveixi per difondre i tenir al dia la programació prevista, a més de
permetre la recollida de comentaris, opinions i inquietuds i dubtes dels
usuaris. Una bona comunicació i difusió de les activitats és sempre
sinònim d’un major índex d’assistència i, per tant, d’una consolidació
progressiva del Casal com a espai de referència per als joves
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Formalització del Grup Promotor com a embrió del futur Consell
de Joves
Els joves constitueixen un dels collectius més desconegut des del punt
de vista de les seves necessitats i demandes, ja que es tracta d’un grup
demogràfic poc donat a la participació política. És per això que, cada
vegada més, els ajuntaments tracten de trobar mecanismes i
plataformes estables representatives dels joves dels seus municipis a fi
de poder comptar amb un interlocutor autoritzat amb qui comentar,
discutir i valorar les polítiques de joventut.

A dia d’avui Tordera no compta amb cap mecanisme d’aquestes
característiques, però disposa del Grup Promotor del Pla Local de
Joventut. A fi de seguir avançant en la construcció d’un poble cada cop
més participatiu i en la dotació d’eines als joves per a la seva implicació
en la presa de decisions, es proposa la transformació progressiva del
Grup Promotor en un Consell de Joves. En aquest sentit, caldria
començar per dotar-lo d’oficialitat i establir unes fórmules periòdiques
d’ampliació que li permetessin anar creixent de forma ordenada i amb
sentit.

El futur Consell de Joves hauria de ser un organisme representatiu del
collectiu jove i, en conseqüència, els seus membres haurien de
respondre a una certa pluralitat des del punt de vista sòcio-demogràfic.
Això significa que un cop estigués completament desplegat els seus
integrants, en conjunt, haurien de complir amb certs criteris de
representativitat, com ara edat, gènere, zona de residència, etc. És per
això que el pas de Grup Promotor a Consell de Joves no pot ser fet de
cop, sinó amb ordre i criteri, tot preveient abans de començar el procés
un full de ruta que garanteixi la pluralitat del futur organisme
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Visites guiades a les dependències municipals
La present proposta pretén apropar el treball diari que fa el personal de
l’ajuntament als joves. El desconeixement de les competències
municipals i les funcions que se li atribueixen a l’ens local és força alt i,
per tant, és bo que els joves coneguin com funciona i s’organitza un
ajuntament. En un moment de descrèdit i desafecció envers la política
és interessant que des de la pròpia administració sorgeixin iniciatives
que intentin contrarestar aquest estat d’opinió i, què millor, que veure i
conèixer de primera mà el dia a dia de l’ajuntament del teu poble.

Davant d’això, el que des de la Regidoria de Joventut es planteja és
organitzar un cicle de visites guiades de caràcter anual a través de les
quals els joves del municipi trepitgin les dependències municipals,
entenguin les particularitats de l’administració i se’ls expliqui les tasques
dels diferents departaments.

La Regidoria establirà ponts de diàleg amb els centres educatius per
explicar el projecte i, posteriorment, es coordinarà amb els responsables
respectius per tal de planificar de manera adequada les visites.
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Curs de preparació per a la prova d’accés als cicles de formació
professional
La Diputació de Barcelona incorpora Tordera dins el grup de municipis
de la demarcació on realitzar un Programa de Mesures Formatives el
qual consistirà en l’organització de cursos per a la preparació de nois i
noies per a les proves d’accés als cicles formatius de formació
professional de Grau Mitjà

Es tracta d’un projecte que va iniciar-se el 2009 en d’altres municipis i
ha tingut una valoració molt alta per part dels ens locals ja que
s’aconsegueix reincorporar al sistema educatiu i concretament a la
formació professional, un nombre significatiu de joves que participen en
aquestes accions formatives.

No cal oblidar que el fet de donar una segona oportunitat a persones
que han sortit del sistema educatiu formal encara que no s’obtingui
l’èxit desitjat ja és en si mateix un fet important donat el canvi
personal i el nivell de maduració que implica seguir un curs d’aquestes
característiques.
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ANNEXOS
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Annex 1. Buidatge grups de treball de la
diagnosi
Propostes Trajectòria Educativa
Joves
-

De mòduls només n’hi ha un, d’administratiu. No hi ha oferta de grau superior.

-

El batxillerat, en aparença, té un nivell més baix que al d’altres zones, i la selectivitat
serà al mateix nivell per tothom. Potser en un passat sembla que no passava, o ho
sembla, i que ara es dóna més. Depèn també del grup-classe.

-

La gent va a Pineda, Malgrat, Blanes, Girona... a la cerca d’altres ofertes formatives, i
cal tenir en compte el que això comporta de transport.

-

No hi ha batxillerat artístic , i en tot cas el batxillerat només es dóna en un institut.

-

Hi ha un bon nombre de joves que deixen els estudis de forma prematura, bàsicament
per desmotivació, i no està clar quina sortida tenen.

-

Pel que fa a la formació complementària hi ha les acadèmies d’idiomes. Potser caldria
reforç escolar.

-

Hi ha l’oferta de cursos del Casal. Es coneix sobretot el de monitor, i anteriorment el
de socorrisme, però que sembla que en ambdós casos ja no s’ofereix. Es podria
incentivar.

Professionals
Educació formal
-

L'oferta d'educació formal és la que correspon. De batxillerats hi ha els bàsics, és
complicat tenir l'artístic per la poca demanda que hi ha.

-

De cicle formatiu només n'hi ha un d'administració. És una qüestió de costos, tot i que
és cert que anteriorment -quan s'impartia Formació Professional- hi havia força més
oferta.

-

Cada cop es donen més casos de joves amb estudis universitaris que marxen a
treballar a l'estranger, i ara ja es comencen a donar casos (i es considera que anirà a
més) de joves de cicles formatius.

-

En el cas dels adults hi ha poca oferta, aparentment insuficient, només algun curs de
català i d'informàtica.

Educació no-formal
-

Creu Roja, Clavé... S'ofereix expressió artística i cursos a joves amb risc. Els clubs
esportius juguen també un paper molt important per la formació i educació dels i les
joves del municipi.

Entitats
-

No hi ha massa bona oferta, és escassa. hi ha només un mòdul de grau mig. I encara
falta una modalitat de batxillerat, l'artístic.

-

Hi ha molts joves que marxen a estudiar a altres pobles amb més oferta.

-

Hi ha oferta complementària, acadèmies privades d'idiomes bàsicament.

-

L´Inditex havia estat en algun moment un bon pol d'atracció per joves que deixaven
abans els estudis, però sembla que ara no passa.
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-

Girona i Barcelona són les principals destinacions dels i les joves universitàries.

-

El transport és un problema. La comunicació és dolenta, cap a BCN és molt lenta, i
cap a Girona hi ha els transbord. El bus també és una opció, però ja són 6€ anar a
Girona, al qual cal afegir els 2€ del bus urbà que porta a la universitat.

-

Hi ha una "escola" per joves amb risc d'exclusió social, però el grup no la té
identificada amb claredat.

-

Hi ha també el local de la Creu Roja, on s'organitzen també activitats lúdicoformatives per infants i joves.

-

En el cas del lleure educatiu hi ha poca cosa. Hi ha l'Esplai, i en tot cas hi és amb
problemes d'espai.
El problema dels espais és un tema que és comú en el conjunt de les entitats lúdiques
i culturals. En el cas de les esportives sembla que el problema és menor, tot i això cal
grans esforços de coordinació entre equips i esports.

-

Potser caldria quelcom vinculat a l'educació familiar, una mena d'escola de pares.

-

En el cas del lleure esportiu hi ha molta oferta, tot i que potser l'oferta és la estàndard
i no hi ha opcions diferents que escapin a l'oferta habitual.

Propostes Trajectòria Laboral
Joves
-

No ha comerç, no hi ha empreses... per tant no és el millor lloc per trobar feina.

-

Cal tenir en compte que el comerç de Tordera és majoritàriament familiar, petites
botigues.

-

La majoria de feines que hi ha per joves són temporals, just per subsistir.

-

Per trobar feina cal ampliar el radi de cerca, i per tant hi ha forces joves que opten per
treballar fora del municipi.

-

El Massimo Dutti pot ser una bona oportunitat, però sempre que es tracta de perfils
força determinats o en tot cas de feines temporals o per puntes de feines. S’haurà de
veure.

-

El polígon absorbeix poca demanda de feina.

Professionals
-

Es tracta d'una situació lamentable.

-

Hi ha molts joves que són vàlids pel treball manual, no tant pels estudis, i que no
tenen cap altre sortida que estar-se a casa.

-

Es tracta d'una generació perduda, una generació que, sumat a totes les seves
mancances, de ben segur patirà problemes psicològics. Cal ocupar-los al preu que
sigui.

Entitats
-

L'atur afecta a molt bona part dels i les joves. No hi ha treball, molts cerquen feina, i si
hi accedeixen és per contractes temporals.

-

Molts i moltes joves saben que a Tordera no trobaran feina del que han estudiat, de
fet les possibles ocupacions no els semblen atractives. També hi ha un bon
percentatge de joves que es planteja marxar a l'estranger.

-

Treballs d'estiu, contractes temporals, alguna cosa al polígon, alguna botiga, algun
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bar... res més. Tordera no és un poble de turisme, el mercat no dóna per massa cosa.

Reflexions Trajectòria Domiciliària
Joves
-

Emancipar-se depèn de l’economia de cadascú, del treball, però n’hi ha pocs que
tinguin l’opció de comprar, com a molt lloguer. En altres casos estan compartint pis,
en la majoria de casos per motius d’estudis i a altres ciutats.

-

No està clar que Tordera sigui la millor opció per quedar-se a viure, per una qüestió
d’oci i serveis, o oferta laboral.

Professionals
-

Els i les joves no tenen més remei que quedar-se a casa.

-

La majoria de feines a les que opten o poden optar els i les joves són feines precàries,
que no els permeten accedir a l'habitatge.

-

No sembla que hi hagi fuga de joves cap a altres municipis per qüestions d'habitatge,
de fet a Tordera sembla que l'habitatge és més barat. En tot cas els i les joves marxen
a viure fora de Tordera per motius laborals, no pel preu.

Entitats
-

Hi ha molt d'habitatge buit.

-

En principi el lloguer està més barat, i la compra també.

-

Els i les joves es queden amb els pares. Potser marxen per estudis, i de fet comptant
amb els transport surt a compte quedar-se a viure en un pis compartit prop de la
universitat.

-

Hi ha pisos de protecció oficial, però demanen uns requisits als que els i les joves
sense feina o contractes precaris no poden accedir.

-

Els i les joves que marxen és per feina o estudis, i els i les que poden tornen.

-

Els i les joves de generacions anteriors estan a Tordera.

-

De fet els i les joves que han estudiar Erasmus han marxat, però tornen.

Reflexions Cohesió Social
Joves
-

Cadascú es fa el seu grup, sovint amb el de l’escola.

-

Cada grup fa la seva. No hi ha lloc de trobada, com a molt a barraques. De fet la festa
major és molt esperada just perquè és la manera de veure a tothom.

-

També et trobes la gent de Tordera a les discoteques, però allà, enlloc més.

-

Amb el col·lectiu de joves immigrats no hi ha conflicte conegut.

-

Fins que no hi ha moto, si poden tenir-la, no hi ha desplaçament possible, o dependre
molts dels pares.
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-

Hi ha els autobusos, però no volten massa, i paren a les 19h, no dóna marge.

-

Hi ha joves d’urbanitzacions que tenen més relació amb altres municipis per proximitat
o facilitat.

Professionals
-

No hi ha conflicte, però no hi ha cohesió. El col·lectiu jove està molt descohesionat.

-

El màxim exponent de la cohesió al municipi és l'esport i l'institut, i cal tenir en compte
que cada escola té també el seu propi perfil d'alumnat.

Entitats
-

Hi ha coexistència. No hi ha relació. Tampoc hi ha conflicte.

-

Cadascú té el seu espai, el seu àmbit.

-

També cada entitat és un món, tot i que hi ha moltes entitats que es pot dir que
comparteixen socis.

-

Per part de la ciutadania s'etiqueta als i les joves associats/des. No agrada, però com
que no hi entra gent nova tampoc es canvia molt la imatge.

-

En relació als i les joves immigrats/des es considera que no hi ha relació. Ells
mateixos fan grups i no es barregen. Sigui com sigui problema o conflicte no n'hi ha.

-

Al teatre es donen beques per famílies amb dificultats econòmiques, al casal també hi
ha ajudes. Bona part de les persones becades són persones immigrades, i s'integren
amb molta facilitat.

-

El territori condiciona molt, i els transport no dóna prou de si i tampoc s'incrementarà.
Cal tenir cotxe o moto. Sembla que les urbanitzacions no formin part de Tordera.

-

Alguns/es joves que viuen a urbanitzacions desitjarien viure al poble per disposar de
més facilitats. De fet es donen casos de famílies que al tenir fills intenten anar a viure
al nucli.

Reflexions Participació
Joves
-

Hi ha forces entitats. També el Casal, el centre obert de la Creu Roja. El club de
Diables, Miralles... estan actives, fan coses... Saps el que fan si hi ets, però no hi ha
molta informació, no es sap molt bé el que fan. Potser no hi ha molta facilitat per
accedir.

-

L’oci o el lleure a Tordera està mort fora de les entitats.

-

No hi ha oci nocturn. En tot cas el teatre quan fan obres, o l’esport. Està bé que la
cafeteria del Clavé està oberta el divendres tarda, com a mínim.

-

No sembla normal per un municipi de la mida de Tordera. Les coses que hi ha hagut
han anat tancant.

Professionals
-

El teixit associatiu de Tordera està bé, però concretament el teixit associatiu juvenil és
pobre. El col·lectiu jove està molt descohesionat, només l'esport reuneix un nombre
significatiu de joves.

-

Els i les joves a títol individual no tenen l'interès ni la necessitat d'implicar-se o
participar. Tampoc disposen de canals massa clars a través dels quals fer-ho.
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Entitats
-

El relleu és un problema. Sempre costa.

-

Hi ha oferta, però costa molt estirar la gent i créixer. En el cas de les esportives costa
molt que la gent provi altres esports que no siguin els més coneguts.

-

Les entitats tenen molta gent, però que estirin del carro són molt pocs. La implicació
costa, i la gent que s'implica són gent que formen part alhora de més d'una entitat.

-

Els locals són un problema. Comparteixen espai entitats amb necessitats molt
diferents, i la compaginació és cada vegada més difícil.

-

La relació amb l'Ajuntament és bona, diuen a tot que si, però després no es fa res, no
es compleix. Es vincula força amb la qüestió dels locals.

-

En el cas de l'esplai cada cop tenen més implicació dels pares, és un treball que es va
fent. S'intenta alhora que els i les infants que estan a l'esplai esdevinguin el propi
relleu.

-

S'ha de tenir en compte que anteriorment existia un esplai, que es va deixar de fer.
Ara ha nascut el que hi ha. És cosa de generacions.

-

La gent no és conscient de l'oferta que hi ha, de les entitats que existeixen. Saben
potser que es fan coses, potser les van a veure, però no saben o no es plantegen que
en poden formar part. Les entitats tampoc fan masses esforços perquè la gent ho
sàpiga.

-

La Fira del Ram havia de servir en part per donar a conèixer les entitats, però no
serveix.

-

Un/a joves no associat/da no té mecanismes de participació. S'implica habitualment a
entitats esportives. Queda clar que qui té interès troba el seu espai. També hi fan molt
les relacions socials que fa cadascú. L'Ajuntament tampoc pot estirar a la gent,
l'ajuntament ofereix la informació, la resta l'ha de fer cadascú.

-

Fins i tot en les eleccions la participació és molt baixa.

-

Fins i tot al Casal Jove la participació és baixa. També cal tenir en compte que està
apartat, i en un determinat moment la zona va agafar mala fama.

-

Sovint les entitats es veuen com a tancades. No sembla que busquin obrir-se. No es
veu renovació, i això no ajuda.

-

Si es vol existeixen canals a través dels quals rebre la informació. Correus, missatges,
facebook....

-

Anteriorment existia un fòrum, però no funciona. Podria ser una eina a recuperar. De
fet sembla que s'havia convertit amb una carta als reis.

Reflexions Cultura
Joves
- Potser teatre Clavé: pintura, instruments, dansa... també l’Ass de Teatre Pere Cot.
- Es podria incentivar el teatre Clavé i les classes o cursos que fan. De fet també tenen
problemes d’espais. Es pot coordinar espais amb el Casal de Joves.
- Els grups de música no tenen opcions, no poden tocar enlloc, han de marxar fora.
- Es podria obrir o reobrir algun local. Manquen espais de trobada, d’oci, ben portat
tindria èxit.
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- Encara sort que amb el tren es pot anar a altres municipis a divertir-se.
Professionals
- La demanada és sobretot audiovisual. La seva vida és l'ordinador i el cercle de
companys i companyes.
- Tampoc semblen molts interessats en activitats o iniciatives que en principi els serien
més pròpies, com les cultures urbanes. No es mostra interès.
- Hi ha entitats que ofereixen activitat que es valoren molts positivament -p.ex. Clavé-,
però interessen a un nombre reduït de joves.
- És interessant no deixar de treballar amb oferta de tempteig, anar provant si hi ha
activitats que els resulten interessants.
Reflexions entitats.
- L'interès per la cultura és molt baix.
- L'oferta de teatre que s'ofereix des de l'associació és bona i molta barata, fins i tot els
preus del bar són molt ajustats i s'acompanya amb càpsules artístiques, però mai hi ha
cares noves.
- Hi ha les activitats del Casal de Joves, també hi ha les del local de la Creu Roja. Es té
informació de tot el que es fa. L'oportunitat de fer coses diferents es dóna, falta que
s'aprofiti.
- També es tracta de sentir-te a gust amb el teu grup, i no sempre els grups que fan ús
dels serveis són amb el que et sents identificat.
- Cada persona es mou en el seu ambient, amb el seu grup.

Reflexions Salut
Joves
Addiccions
-

Sorprèn la facilitat per comprar alcohol. Hi ha llocs coneguts i visibles –botigues 24hen la que es pot trobar i comprar sense dificultat. També el tabac.

-

Com a mínim està bé que a la gasolinera a partir de les 12h ja no venguin alcohol.

-

Amb drogues dures no es visualitzen problemes o conductes alarmants, de fet no
visualitzen el consum d’aquest tipus de drogues.

Sexualitat
-

No es detecten conductes de risc a destacar.

Alimentació
-

No es detecten conductes de risc a destacar.

Esport
-

Hi ha l’oferta del Centre Esportiu Municipal, i altres gimnàs privats, més o menys
especialitzats.

-

Hi ha els clubs de bàsquet, futbol, tenis,.... s’hi pot accedir amb facilitat.

Professionals
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Addiccions
-

És un tema que no preocupa als i les joves. Tenen tota la informació i més, i no
sembla que el consum hagi incrementat en excés.

-

En tot cas cal tenir en compte que els i les joves que passen el dia a dia al carrer
tenen un risc altíssim de caure en un cercle viciós del que serà complex sortir-ne. De
fet en aquest sentit sí que es considera que es comencen a donar més casos o
situacions d'aquest tipus.

-

Les dades no disten del conjunt de Catalunya, de fet es pot parlar d'una generació
prou tranquil·la pel que fa als comportaments. Malgrat tot es pot parlar de consums de
tabac d'un 70%, tabac d'un 40% i cànnabis d'un 25%. Són sens dubte el que més
incidència tenen.

-

Preocupa l'increment del consums de tranquil·litzants sense prescripció, derivat dels
molts problemes emocionals que tenen els joves. Es tracta d'un problema
generalitzat, però és nou en el cas de la població juvenil.

Sexualitat
-

Tampoc és un tema que preocupi als i les joves, també estan ben informats. En tot
cas sembla que la promiscuïtat és més alta. Malgrat tot, i alguns casos puntuals,
preocupa més l'abús que es pot fer de les drogues.

-

Preocupa també l'ús de la pastilla de l'endemà com a mètode anticonceptiu, sembla
que s'utilitza en un 25% de les relacions sexuals dels adolescents.

-

L'ús del preservatiu segueix sent una assignatura pendent. S'utilitza de forma
conscient en la primera relació, però es banalitza en les següents.

-

Preocupa la forma com els i les joves -especialment adolescents- entenen la
sexualitat, la banalitzen, funciona com a moneda de canvi.

Alimentació
-

Es tracta d'un col·lectiu molt heterogeni, i és clar que en aquest moment hi ha famílies
que no poden pagar alimentar degudament als seus fills i filles.

-

Es considera que en general dormen i mengen malament.

Esport
-

Hi ha bona oferta, però potser faltaria complementar-la amb alguns esports no tan
típics, com el handbol, les arts marcials.... i especialment modalitats que puguin
interessar a les noies.

-

Cal tenir en compte que hi ha molts i moltes joves dispersos/es en el territori, i que la
disponibilitat per fer activitats al municipi és en aquests casos i en la majoria de les
ocasions molt baixa.

-

L'esport funciona com a factor de protecció davant les conductes de risc. Representa
un lligam, una responsabilitat, sigui l'esport, les activitats municipals,
l'associacionisme, etc. Es considera interessant incorporar l'esport com a activitat
puntual, sense que hagi de representar el compromís de formar part d'un club.

En tots els casos la distribució territorial és un handicap, concretament per la
desvinculació que comporta dels i les joves del municipi. En el dia a dia, i sobretot
després de la compactació de la jornada a l'institut, els i les joves marxen cap a casa
acabades les classes i ja no tornen al municipi.
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El moment socioeconòmic influeix també en gran mesura. La desesperança, la
desocupació, la manca de vincle, influeix en la salut física i mental dels i les joves, i
comporta en altres casos la recuperació de drogues oblidades, com és el cas de l'heroïna.

Entitats
Addicions
-

No sembla que hi hagi més consum que a qualsevol altre lloc.

-

Es coneixen clarament els policonsumidors, i es sap del consum de cocaïna, però no
s'associa a un problema que causi alarma.

-

El que més es consumeix és el cànnabis, més estès, i després hi ha qui consumeix
cocaïna que es relaciona amb un col·lectiu més conflictiu.

-

El problema és més aviat l'educació que reben els fills i filles dels pares.

Sexualitat
-

Hi ha hagut molta i molta informació.

Alimentació
-

No sembla que hi hagi cap dinàmica perillosa.

-

Des del Casal d'Estiu s'ha treballat l'esmorzar, per evitar els esmorzars de brioixeria
industrial.

Esport
-

L'oferta és bona. Hi ha els esports més comuns, i d'altres de més minoritaris que es
practiquen als gimnàs.

-

Sempre es pot innovar i provar amb altres iniciatives que poden interessar.
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Annex 2. Anàlisi polítiques actives

EDUCACIÓ
Regidoria de
Joventut
Altres regidories
Altres
organismes
Entitats i
Teixit Juvenil

Casal d’estiu municipal.
Beques per a l’aprenentatge d’anglès a l’estranger.
Reg. Educació: Projecte Riu. Projecte educatiu d’atenció a la diversitat
Consell escolar municipal.
Tallers de salut i escola a primària i secundària.
Centre obert infància “El caliu”
Esplai el Garbell.

TREBALL
Regidoria de
Joventut

Participació processos de selecció de personal pel casal d’estiu municipal,
conjuntament amb el departament de recursos humans i inserció laboral.
Participació en processos de selecció de personal a diferents regidories.

Altres regidories

Altres
organismes

Serveis Socials, Urbanisme i Medi ambient: Politiques Actives d’Ocupació
(Plans d’Ocupació)
SOC i Consell Comarcal: Programa Joves per l’Ocupació i Aturats de llarga
durada.
Programes d’Orientació Laboral: sessions grupals per la millora de l’ocupabilitat

Entitats i
Teixit Juvenil

Sessions informatives als centres escolars (4rt d’ESO). Atenció individualitzada
a alumnes derivats del centre.
S+J col·laboració en la selecció de personal tècnic

HABITATGE
Regidoria de
Joventut

Seguiment ajuts al lloguer (Renda Bàsica emancipació) conjuntament amb el
Consell Comarcal del Maresme.
Borsa jove d’habitatge al web tordera.cat.
Regidoria d’habitatge, Serveis Socials.

Altres regidories

Registre de sol·licitats d’HPO (Habitatges de Protecció oficial).

Altres
organismes

Consell Comarcal del Maresme, Diputació de Barcelona, Agencia catalana de
l’Habitatge.

Entitats i Teixit
Juvenil

No es detecten actuacions al respecte.
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COHESIÓ SOCIAL
Regidoria de
Joventut

No es detecten actuacions al respecte.

Altres regidories

Regidoria de civisme i associació de voluntariat. Projecte d’agents cívics.

Altres
organismes

No es detecten actuacions al respecte.

Entitats i
Teixit Juvenil

No es detecten actuacions al respecte.

PARTICIPACIÓ
Regidoria de
Joventut

Altres regidories

Casal de joves.
Programa PIDCES (Programa de dinamització i dinamització juvenil als centres
d’educació secundària)
Regidoria de participació Ciutadana; mostra associacions a la Fira del Ram,
jornades d’associacionisme.
Regidoria d’Ensenyament, cultura, civisme i festes.

Altres
organismes

Regidories de joventut d’altres Ajuntaments del Maresme, Consell Comarcal del
Maresme.

Entitats i
Teixit Juvenil

Associació de músics la Pua.
IES Lluis Companys, Escola Brianxa i Escola Vedruna Tordera.

CULTURA I FESTES
Regidoria de
Joventut

Festa Major i Festa de Cap d’Any

Altres regidories

Reg. De cultura: concurs literari de Sant Jordi
Biblioteca municipal: informació, préstec, accés a Internet i ofimàtica,
aprenentatge, activitats culturals i d’oci (presentacions de llibres, conferències,
exposicions, club de lectura, visites guiades amb les escoles)

Altres
organismes

Teatre Clavé ; escola de música i dansa, programació estable, carnet juvenil
AINDA.
Consell Municipal de Cultura: Coordinació d’activitats culturals, assessorament
a la Regidoria de Cultura, organització d’algunes activitats (concurs literari,
concurs de pessebres...)
Comissió de Festes (Sant Ponç, Carnestoltes, Reis, Festa Major)

183

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2013/2014-2017 - Ajuntament de TORDERA

Entitats i
Teixit Juvenil

Associació d’espectadors del Clavé.
Entitats culturals amb joves en bona part dels seus membres (Crit-Peixera,
Diables, associacions de veïns...)

SALUT –Esport, Sexualitat, Alimentació, DrogodependènciesRegidoria de
Joventut

Campanyes de Salut Comunitària, tallers a l’hora del pati, activitats al Casal de
Joves,
Reg. Educació: Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola

Altres regidories

Serveis Socials i Policia Local: Circuit de Mesures Alternatives a la sanció 1/92 i
Circuit de Mesures Alternatives a la Normativa Cívica.

Altres
organismes

Programa Intermunicipal de Drogodependències: Coordinar i gestionar les
diferents actuacions des de les diverses regidories.

Entitats i
Teixit Juvenil

Centre obert d’adolescents S+J.

IMMIGRACIÓ
Regidoria de
Joventut

Activitats al casal de joves conjuntes amb el programa intermunicipal
d’immigració.
Serveis socials: programa intermunicipal d’immigració. Acollida, seguiment i
tallers.

Altres regidories

Regidoria d’ensenyament: escola d’adults (neolectors)

Altres
organismes

No es detecten actuacions al respecte.

Entitats i
Teixit Juvenil

Associació de voluntaris de Tordera.

Cap on tirar?
Entitats
-

Via laboral, llocs de treball.

-

Més oferta de formació.

-

Més oferta d’oci, lúdica. Només hi ha bars, no va més enllà, la gent es cansa “d’anar a
prendre algo”, alguna cosa més a fer.

-

Cal tenir en compte que la màxima atracció de Tordera és el mercat del diumenge.
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