PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021

ÍNDEX
Presentació ________________________________________ __________________6

1.INTRODUCCIÓ ___________________________________________ 8
1.1 El nou Pla Local de Joventut _________________________________________ 8
1.2 La missió ________________________________________________________ 9
1.3 Els principis rectors ________________________________________________ 9

2. ELABORACIÓ PARTICIPATIVA DEL PLJT __________________________ 12
2.1 El tractament metodològic _________________________________________ 12
2.2 Objectius _______________________________________________________ 13
2.3 Fases del PLJT____________________________________________________ 13
2.4 Cronologia ______________________________________________________ 17
2.5 Avaluació del Pla Local de Joventut de Tordera 2013/14-2017 _____________ 20

3. DIAGNOSI______________________________________________________ 24
3.1 Marc teòric i objectius_________________________________________ 24
3.2 Metodologia i desenvolupament ______________________________ 26
Fase 1. Plantejament _______________________________________________ 26
Fase 2. Anàlisi (ARJ i APJ) ___________________________________________ 27
Fase 3. Conclusions i orientacions per al disseny del PLJT___________________ 28

3.3 Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ) _____________________________ 29
3.3.1 Metodologia ___________________________________________________ 29
3.3.2. Els habitants de Tordera en xifres __________________________________ 35
3.3.2.1. Informació del municipi ______________________________________ 35
3.3.2.2. Evolució de la població _______________________________________ 35
3.3.2.3. Estructura de la població del municipi ___________________________ 37
3.3.2.4. La població jove del municipi __________________________________ 39
3.3.2.5. Les persones joves de Tordera per zones _________________________ 42

2

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021
3.3.2.6. Naturalesa de la població _____________________________________ 44
3.3.2.7. Treball ____________________________________________________ 47
3.3.2.7.1. L’activitat econòmica ________________________________ 47
3.3.2.7.2.Ocupació i atur _____________________________________ 48
3.3.2.8. Educació i Formació ___________________________________ 51
3.3.2.8.1. Els equipaments educatius de Tordera ___________________ 51
3.3.2.8.2. Grau de formació de la població de Tordera ______________ 52
Formació obligatòria a Tordera __________________________ 54
Formació postobligatòria a Tordera ______________________ 55
3.3.2.9 Habitatge __________________________________________________ 57
3.3.2.10. Cultura, oci, salut i lleure ____________________________________ 58
3.3.2.11. Participació ciutadana i comunicació __________________________ 61
3.3.3. La visió dels joves de la seva realitat ________________________________ 62
3.3.3.1. Treball ___________________________________________________ 63
3.3.3.2. Educació i formació _________________________________________ 64
3.3.3.3. Habitatge _________________________________________________ 66
3.3.3.4. Cultura, oci, salut i lleure _____________________________________ 67
3.3.3.5. Participació ciutadana i comunicació ___________________________ 70
3.3.3.6. Mobilitat i entorn ___________________________________________ 72
3.3.3.7. Convivència________________________________________________ 74

3.4 Anàlisi de les Polítiques de Joventut (APJ) ______________________ 75
3.4.1. Metodologia __________________________________________________ 75
3.4.2. Les polítiques de joventut a Tordera ________________________________ 76
3.4.3. Recursos _____________________________________________________ 777
3.4.3.1.Recursos humans____________________________________________ 77
3.4.3.2.Recursos econòmics__________________________________________ 78
3.4.3.3.Infraestructures ____________________________________________ 78
3.4.3.3.1.Casal de Joves ______________________________________ 79
3.4.3.3.1.1. Serveis ____________________________________ 80
3.4.3.3.1.2. Usuaris ___________________________________ 83

3.5 Conclusions de la diagnosi _____________________________________ 86

3

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021

4.DISSENY ________________________________________________________ 97
4.1 Objectius estratègics ______________________________________________ 97
4.2 Àmbits de treball _________________________________________________ 98

5. PROGRAMES _________________________________________________ 108
Ocupació i formació _________________________________________________ 114
Emancipació domiciliària_____________________________________________ 134
Transport i mobilitat

139

Cultura, oci, salut i lleure _____________________________________________ 145
Cohesió, inclusió i participació _________________________________________ 170
Informació i comunicació_____________________________________________ 187
Equipaments i serveis municipals ______________________________________ 192
Calendari _________________________________________________________ 197

6. AVALUACIÓ __________________________________________________ 202
6.1. Sistema d’avaluació i mecanismes de seguiment de la implementació del Pla
Local de Joventut de Tordera
202

7. ANNEXOS ___________________________________________________

205

Annex 1. Diagnosi. Sessió tècnica realitzada per l’empresa Portacabot ________ 205
Annex 2. Diagnosi. Sessió participativa realitzada per l’empresa Portacabot ____ 212
Annex 3. 1a. reunió amb el grup promotor de joves del disseny del Pla Local de
Joventut de Tordera 2018-2021

222

Annex 4. 2a. reunió amb el grup promotor de joves del disseny del Pla Local de
Joventut de Tordera 2018-2021 _____

227

Annex 5. 3a. reunió amb el grup promotor de joves del disseny del Pla Local de
Joventut de Tordera 2018-2021 __

_

234

Annex 6. Mostra d'informe de Registre Aplicatiu Usuaris del Casal de Joves de
Tordera 1r semestre 2018 _______

242

4

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021

“Si alguna vegada visiten la Terra criatures superiors procedents de l’espai, la
primera pregunta que formularan, per tal de valorar el nivell de la nostra
civilització, serà: han descobert ja l’evolució?”

El gen egoista de Richard Dawkins

5

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021

Presentació
Plantejar un programa d’actuació política en l’horitzó de quatre anys exigeix conèixer molt bé
el punt de partida i quins són els objectius de futur que marquen el territori d’arribada. I
exigeix, sobretot, sentir la veu, les voluntats i els desitjos de tots els que han participat i han de
fer possible aquest camí.

Una oportunitat per repensar el servei, per conèixer i endreçar les accions, planificar les
actuacions i projectes juvenils de Tordera. Parlar de joventut no és només parlar de futur, és
parlar també d’una realitat present, un col·lectiu que tenen expectatives, necessitats,
possibilitats i potencialitats a oferir al conjunt de la societat. Pretén donar resposta a aquest
doble plantejament; apoderar els i les joves perquè assumeixin el comandament de la seva
vida i que siguin impulsors de l’evolució de la seva generació.

La joventut és una etapa en la que es forma la persona: és el moment en què es produeix
l’entrada al món laboral, l’emancipació, la formació i l’establiment de relacions socials més
fidels i properes. En el context de dificultats en el que ens trobem des del 2008 i que ha afectat
especialment les persones joves (l’atur juvenil, l’accés a l’habitatge, l’augment de les
desigualtats o la reducció d’oportunitats), ens ha fet reaccionar des de l’administració per
oferir oportunitats als joves i per reeixir en els propis projectes que es plantegen.

La voluntat d’aquest pla ha estat, des de l’inici, crear una eina d’utilitat que ens serveixi de
ruta, que englobi el que està passant i que marqui línies de futur. Però sobretot, s’ha buscat
que sigui el pla de tots: el pla d’aquells que sempre participen i d’aquells que ho fan poc, el pla
de les entitats i de l’Administració i per descomptat, el pla dels joves torderencs.
Una actuació que se centralitza des del Casal de Joves com a equipament però també com a
instrument d’aquestes polítiques seguint un treball, en la major part, transversal amb altres
àrees i institucions.

És un document fruit d’una acurada avaluació del pla anterior i un nou plantejament realitzat
pels tècnics i per totes les persones que han participat en el procés d’elaboració, a través de
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sessions de treball amb joves, tècnics i enquestes obertes a la població.

El resultat d’aquest ens ha de servir per continuar treballant durant els propers quatre anys en
els diferents àmbits que afecten els i les joves, amb unes polítiques de joventut que passen
tant pel Casal com per tots els espais del poble, entitats i serveis que impliquen a tothom. Una
eina prou flexible i permeable al diàleg, al consens i a l’assoliment de noves fites.

Set eixos estratègics són els que marquen el camí a seguir i us convido ja des d’ara a fer
efectiva la vostra participació per fer millor el poble de Tordera. Estem convençuts que els
reptes platejats són ambiciosos i reflecteixen d’una manera realista les necessitats juvenils
que tenim i les millores que desitgem.

Estem molts satisfets amb aquest projecte, tot i que ens queda molta feina per endavant,
l’entomem convençuts que estem remant en la bona direcció. La responsabilitat compartida i
la col·laboració de tots i per a tots ens ha de conduir a donar resposta a aquestes necessitats
emmarcant així les pautes d’actuació per tal d’incidir, avui més que mai, en el reforçament i
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i l’exercici de la plena ciutadania.
Joan Carles Garcia Cañizares, Alcalde de Tordera
Bàrbara Vergés i Miralles, Regidora de Joventut de l’Ajuntament de Tordera
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1.

INTRODUCCIÓ

1.1 El nou Pla Local de Joventut
El Pla Local de Joventut de Tordera 2018-2021 (PLJT d’ara endavant) és un document elaborat
amb la voluntat d’orientar i planificar les polítiques de joventut del municipi durant els propers
quatre anys i que substitueix l’anterior Pla Local de Joventut 2013/14-2017.

L’Ajuntament de Tordera i, en especial, la Regidoria de Joventut, té en les persones joves un
dels eixos de treball bàsics per executar les seves polítiques públiques. Els joves, essent
present 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, tot responent a la realitat del municipi per poder-hi intervenir i
generar canvis en positiu.
Atès que les polítiques que afecten les persones joves no poden ser dissenyades sense la seva
participació, el procés de confecció del PLJT ha inclòs un grup promotor de joves que l’han
seguit al llarg de tot el recorregut i n’han format part activa. En afegit, s’ha comptat també
amb un conjunt de col·lectius que ha permès analitzar i construir una diagnosi acurada de la
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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’una persona jove són, en moltes ocasions, un reflex
d’aspectes que també la resta de població observen com una fragilitat; i aquesta circumstància
és deguda al fet que bona part dels plantejaments o demandes dels joves representen
qüestions transversals i que, en el fons, afecten tot el municipi en general. Així doncs, el Pla
que presentem és la planificació de projectes dirigits, fonamentalment, a les persones joves
però que, alhora, contribueixen a la millora de Tordera en el sentit més global i transversal.

Per, a l’Ajuntament de Tordera, l’existència d’aquest document configura un compromís sincer
i realista amb els i les joves del municipi per a la portada 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 el plantejament
d’acompanyament i empoderament de les persones joves, és potenciar el desenvolupament
del projecte vital dels joves del municipi (un projecte que engloba tots els àmbits: educació,
treball, habitatge, salut, esports, cultura, lleure, inclusió, igualtat, participació) mitjançant el
disseny, implementació i avaluació de polítiques de joventut que permetin als joves dotar-se
d’eines que els facilitin assolir els seus objectius, passant per la pròpia emancipació i la
participació activa com a ciutadans del municipi.

1.3 Els principis rectors
El PLJT s’engloba dins un marc de referència teòric i normatiu representat per tres documents
d’abast nacional:
•

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat).

•

La Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut de Catalunya articulat d’acord amb el PNJCat.
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•

El Decret 90/2013, del 29 de Gener on s’aprova el PNJCat 2011-2020 (DOGC
núm. 6305, de 31 de gener de 2013).

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tordera té en compte el PNJCat i els seus
principis rectors com a referents teòrics i metodològics i es basa en aquests quatre pilars per a
orientar el disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques de joventut d’una manera
transversal. Aquests quatre principis són els que es detallen tot seguit1:
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 persones joves en les diverses fases del desenvolupament de les polítiques i
programes. La missió mateixa del PNJCat 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.
En afegit, hi ha altres agents que poden intervenir en el desenvolupament de la política i en la
realitat juvenil: centres educatius, entitats que treballen per a joves, etc. Per això, són valors
que donen contingut al principi rector de la participació: la governança democràtica, la
corresponsabilitat i les formes de democràcia directa i semidirecta.
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 del joveent com el model de societat en
general, per tal que tots els joves puguin desenvolupar plenament el seu projecte de vida. Cal
treballar des d’una perspectiva inclusiva, universal i de lluita contra les desigualtats socials.
Integralitat
El PNJCat planteja les polítiques de joventut de manera integral, 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, l’actuació sobre aquestes
esferes i la resposta a les problemàtiques o necessitats també ha de ser integral, ja que solen

1

Extret de: Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família.
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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.
Els valors a aplicar en aquest sentit són els de transversalitat (treballant des de la
interdepartamentalitat), govern multinivell (aplicant la interinstitucionalitat) i treball en xarxa.
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 (sempre sota el principi de
proximitat per ajustar-se a les necessitats específiques de cada territori) i que siguin prou
flexibles per adaptar-se a una realitat canviant.
Cal, a més, que les polítiques de joventut siguin capdavanteres en la construcció d’accions
innovadores, de respostes creatives a les problemàtiques, que es nodreixin de l’estudi
comparat amb altres experiències nacionals i/o internacionals. Han d’incloure una mirada
d’avaluació que contribueixi a generar coneixements, ja que és una eina indispensable per
obtenir informació sobre els resultats de les polítiques i els processos que hi han estat
implicats, els quals han d’estar basats en els criteris de qualitat, eficiència i eficàcia.
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2.

ELABORACIÓ

PARTICIPATIVA DEL PLJT

2.1 El tractament metodològic
El PLJT 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.
Com es podrà veure al llarg del document, per a l’elaboració del PLJT s’ha seguit un procés
marcat per unes pautes metodològiques clares, un calendari ordenat i una estructura
entenedora. S’ha adoptat un 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 possible de la realitat i necessitats de les persones joves.

La participació dels diferents agents de municipi i molt especialment de les persones joves de
Tordera, així com l’anàlisi de dades i documentació, han estat sens dubte els pilars
fonamentals del procés d’elaboració del Pla.

12

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021

2.2 Objectius
El procés d’elaboració del PLJT determinarà quins han de ser els principals propòsits de les
polítiques de joventut que desenvolupi el consistori, però el procés d’elaboració del PLJT,
document d’anàlisi, planificació i treball, té els seus propis objectius de procediment.

L’objectiu general de la realització d’aquest pla és definir i pautar les polítiques de joventut a
dur a terme durant els propers quatre anys al municipi de Tordera partint de la veu dels propis
joves, tot casant les seves propostes i opinions amb aquelles de caire tècnic i polític per tal
d’elaborar un pla integral.

Per arribar fins aquí és necessari:
-

Crear una diagnosi qualitativa de la realitat juvenil del municipi (que es complementi amb
la dimensió quantitativa d’aquesta) i que tingui en compte la diversitat del col·lectiu juvenil
per tal que permeti planificar un treball real i adaptat a les necessitats de les persones
joves de Tordera.

-

Avaluar les polítiques de joventut de Tordera dels darrers quatre anys.

-

Incorporar la opinió dels diferents agents de la comunitat que treballen amb joves.

-

Sensibilitzar els professionals del consistori municipal en la importància de la
transversalitat i la interdepartamentalitat de les polítiques de joventut.

2.3 Fases del PLJT
Com tot procediment, la confecció del PLJT té un inici i un final i consta de diferents etapes que
s’allarguen més o menys en el temps. Presentem a continuació una aproximació a les diferents
fases en què s’ha estructurat el procés d’elaboració del PLJT i que són un total de 5:
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Fase 1

Planificació del projecte, definició d’objectius i diagnosi prèvia

Fase 2

Diagnosi

Fase 3

Objectius, propostes i programes

Fase 4

Redacció, avaluació i aprovació

Fase 5

Retorn al municipi: presentació del PLJT

Fase 1: Planificació del projecte, definició d’objectius i diagnosi prèvia
La 1a fase té com a objectiu principal definir a grans trets el procés d’elaboració del PLJT, així
com la metodologia emprada, el calendari de treball, els i les agents implicats/des i les
prioritats que orientaran la confecció del pla en aquesta nova edició. Una funció, aquesta, que
s’ha desenvolupat en la seva totalitat a nivell intern per part de l’equip tècnic del Departament
de Joventut.

Destaquen d’aquesta primera fase tasques com:

-

Reunions i trobades de planificació.

-

Concreció d’agents implicats.

-

Revisió de la documentació existent.

-

Definició dels límits de les diferents fases d’elaboració.

-

Determinació dels continguts a posar a debat.

-

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, com a base sobre la qual assentar el disseny del PLJT i, per tant,
de les actuacions que dirigiran les polítiques de joventut dels propers anys.
Per a l’elaboració d’aquesta fase, s’ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona, qui
va atorgar a la Regidoria de Joventut una subvenció per planificar i redactar la diagnosi. En el
cas de Tordera, l’empresa Portacabot ha estat l’encarregada de dur a terme aquesta tasca.
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La fase de diagnosi s’ha dividit en quatre grans parts:
-

La primera és l’Anàlisi de la Realitat Juvenil. Esdevé el recull de les dades quantitatives i
qualitatives complementades les unes amb les altres i constitueix una de les parts més
importants del Pla.
En aquest apartat s’inclouen, per una part,

les dades numèriques objectives

sociodemogràfiques que ens permeten conèixer les característiques estructurals de les
condicions de vida de les persones joves de Tordera (aproximació quantitativa).
I per altra banda, i com a element fonamental, aplega la informació obtinguda a través dels
propis joves (a través d’ una crida oberta a la participació mitjançant la qual es crea el Grup
Promotor de Joves2), els integrants del teixit associatiu del municipi i els professionals del
sector (equip tècnic de l’Ajuntament i professionals dels centres educatius); el que ens
permet entendre, a partir de la seva opinió vivencial, la subjectivitat de la realitat
quotidiana de les persones joves (aproximació qualitativa).

-

La segona part és l’enquesta a la població jove, un qüestionari en línia obert a tots els
joves del municipi amb edats compreses entre els 12 i els 34 anys i que engloba preguntes
sobre temes que afecten les persones joves (formació, salut, treball, oci...) i la realitat
juvenil a Tordera. Una eina que acompleix diverses funcions alhora: recollir dades d’interès
per a complementar la diagnosi del PLJT, fer difusió del procés de recollida del PLJT, fer
conscient el col·lectiu jove de la necessitat i existència de les polítiques de joventut
municipals i fomentar la participació juvenil. Aquesta enquesta es dona a conèixer entre
les persones joves a través especialment de les xarxes socials i les aplicacions que ells més
utilitzen (web municipal www.tordera.cat, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter) com a
metodologia per arribar al màxim de població i que això permeti, per tant, recollir un gran
volum d’informació.

-

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

2

Les polítiques actives.

Des de la Regidoria de Joventut, s’ha potenciat la formació d’un Grup Promotor de Joves del municipi, amb la voluntat de crear

un òrgan permanent de participació juvenil. Es tracta d’un conjunt de nois i noies de diferents edats i perfils i amb inquietuds i
interessos diversos, que ha participat de forma voluntària i activa en tot el procediment de creació del nou PLJT i s’ha implicat de
manera integral als diferents àmbits que els afecten com ara l'ocupació i la formació, l'emancipació domiciliària, la cultura, l'oci,
l'esport, el lleure, la Festa Major, la mobilitat, el civisme i la convivència, i els equipaments i els serveis municipals. Després de la
crida oberta a tots els joves del municipi, el Grup Promotor es va consolidar amb un conjunt total de 13 persones amb edats
compreses entre els 17 i els 34 anys.
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o

L'avaluació de l’anterior Pla Local de Joventut, així com de les 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 o
reformular i què manca.

-

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 i que esdevé una radiografia de la realitat
jove del municipi que permeti orientar el nou PLJT.

Fase 3: Objectius, propostes i programes
Un cop tancada la fase de diagnosi es disposa de tota la informació prèvia i necessària per
determinar els grans objectius estratègics del Pla i arriba el moment de recollir i treballar les
proposicions i accions que han de donar resposta a les necessitats juvenils detectades.

El conjunt de les propostes derivades de la tasca desenvolupada pels grups participatius de
treball (joves i tècnics) i pel propi equip de la Regidoria de Joventut, s’han agrupat en forma de
programes i accions, necessaris per estructurar adequadament el seu desplegament.

Convé destacar que, per idear els programes, s’ha comptat en tot moment amb el suport i la
implicació del Grup Promotor de joves, els membres del qual, en la mesura del possible, han
assistit a les diverses reunions de treball i disseny que s’han dut a terme al Casal de Joves i que
s’han centrat, cada una d’elles, en una de les temàtiques dels eixos de treball.

Fase 4: Redacció, avaluació i aprovació
Es tracta d’una fase que s’inicia i es desenvolupa de forma paral·lela a l’anterior fase de
disseny dels programes i accions, ja que esdevé una etapa d’avaluació contínua, oberta i
modelable i en la qual es poden afegir esmenes i modificacions que poden ser formulades per
part del conjunt dels agents implicats en l’elaboració del PLJT (donat que es busca donar
continuïtat a la implicació que han tingut els i les diferents agents -i especialment les persones
joves- en el procés d’elaboració i prendre en consideració la forma com veuen complides les
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seves expectatives).

Un cop clara tota la informació a detallar i incloure al nou Pla, és funció de l’equip de Joventut
redactar-lo tot integrant l’anàlisi de la realitat de Tordera amb les noves propostes a tirar
endavant.

Acabat el document del PLJT, aquest es presenta als diferents grups municipals i es dona per
definitiu quan és aprovat pel Ple.

Fase 5: Retorn al municipi: presentació del PLJT
Com a projecte participat i compartit que és el PLJT, un cop aquest enllestit, arriba el moment
de dur-ne a terme un correcte retorn dels resultats a les persones implicades en la seva
elaboració i fer-ne, ja per últim, públic el resultat final.

2.4 Cronologia
Amb l’objectiu d’oferir una visualització clara del conjunt del procés d’elaboració del PLJT i de
les seves actuacions, presentem tot seguit una cronologia detallada de com s’ha desenvolupat:
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Fase

Data

Acció

Fase 1

Setembre 2017

Sessió político-tècnica de planificació del projecte

Localització

Participació

Serveis Personals (Ajuntament Cap de Serveis Personals
de Tordera)
Regidora de Joventut
Tècnica de Joventut
Dinamitzadores Juvenils

Fase 2

Fase 3

Octubre 2017

Inici Diagnosi

Empresa Portacabot

09/11/2017

Sessió de Diagnosi: Taula de Tècnics de Local Emili Vendrell
l’Ajuntament de Tordera i dels Centres Educatius
del municipi

11 persones

14/11/2017

Sessió de Diagnosi: Joves no associats

Casal de Joves

5 persones

14/11/2017

Sessió de Diagnosi: Joves associats

Casal de Joves

7 persones

Del 01/11/2017 al
12/01/2018

Qüestionari en línia obert a tota la població jove Xarxes socials
per conèixer la realitat del municipi

85 persones

15/02/2018

Tancament i presentació de la Diagnosi als joves Casal de Joves
participants

8 persones

15/03/2018

Presentació de la Diagnosi a la Diputació de
Barcelona.

Regidoria de Joventut,
Empresa Portacabot

16/03/2018

Sessió de Disseny de programes i accions amb el Casal de Joves
Grup Promotor. Àmbits de treball: Emancipació i
Autonomia.

7 persones
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06/04/2018

Sessió de disseny de programes i accions amb el

Casal de Joves

6 persones

Sessió de disseny de programes i accions amb el Casal de Joves
Grup Promotor. Àmbits de treball: Civisme i
convivència i Equipaments i serveis municipals.

4 persones

Grup Promotor. Àmbits de treball: Increment dels
llindars de benestar.

27/04/2018

Fase 4

Fase 5

De març a agost del
2018

Fase de redacció de programes i projectes per
part de l’equip professional del Departament de
Joventut i avaluació d’aquests

Agost 2018

Aprovació del document del PLJT pel Ple
Municipal.

Finals d’agost del
2018

Retorn de la informació i presentació del
document definitiu al Grup Promotor. El
document es fa extensiu al conjunt de la població
i es publica al web municipal (www.tordera.cat).
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2.5 Avaluació del Pla Local de Joventut de
Tordera 2013/14-2017
Per poder saber a on anem, cal saber d’on venim. És per això que en aquest apartat s’analitza
el Pla Local de Joventut de Tordera per al període 2013/2014-2017. Es vol fer èmfasi en
l’orientació estratègica i l’enfocament de l’anterior pla, així com en la utilitat i la
transversalitat, per tal de poder abordar el nou PLJT des d’una perspectiva renovada i útil per
al desenvolupament de les polítiques de joventut durant els propers quatre anys.
En ell, i en base a les necessitats detectades, es defineixen 3 grans objectius estratègics que es
desgranen en 7 àmbits de treball associats, i cada un d’aquests té diversos programes i
projectes que en permeten la seva articulació. Una informació que es presenta de forma
resumida i a grans trets en la següent taula:

Objectius estratègics

Àmbits de treball

Nombre de programes
associats

Emancipació i autonomia

Ocupació i formació

9

Emancipació domiciliària

4

Increment dels llindars de Cultura, oci, salut i lleure

11

benestar

Transport i mobilitat

4

Cohesió i participació

Civisme i convivència

7

Equipaments

i

serveis

3

municipals

Tal i com s’observa, hi ha un total de 38 propostes d’actuacions contemplades, amb un major
nombre de propostes a l’àmbit de cultura, oci, salut i lleure.
Cada un d’aquests programes es desenvolupa en una fitxa que inclou el nom del programa o
projecte, els seus objectius operatius, la descripció, els agents implicats, la temporització i el
tipus d’actuació (que pot ser nova o reformulada a partir d’antigues actuacions en
funcionament). A més a més, i per a una millor aproximació a l’avaluació i anàlisi de les
polítiques de joventut, les accions s’han agrupat en relació als 7 grans reptes plantejats en el
PNJCat, malgrat els àmbits de treball presentats al Pla no coincideixen exactament amb els
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reptes (una reorganització que ha comportat que algunes actuacions d’un mateix àmbit
s’organitzin en dos reptes en aquest document).
L’avaluació en detall de les actuacions del Pla Local de Joventut de Tordera 2013-2017 i el seu
grau d’assoliment, s’inclou a l’apartat d’anàlisi de les polítiques de joventut de Tordera del
document de la diagnosi elaborat per l’empresa Portacabot (consultar pàgines de la 111 a la
123 del document Annex)3.
De les dades de les matrius d’avaluació de les polítiques de joventut de Tordera se’n
desprenen les següents conclusions:
-

En termes generals es pot considerar que el PLJ de Tordera 2013/14-2017 s’ha executat
satisfactòriament i s’han dut a terme un 75% de les actuacions previstes.
Gràfic 1. Nombre total d'actuacions realitzades i no realizades

25%
Actuacions realitzades
Actuacions no realizades
75%

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de les matrius d’anàlisi.

-

Segons l’anàlisi per reptes (veure Taula 1), podem observar com el repte 2, Aconseguir
l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves i el repte 7, Avançar cap a un nou model
de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i
innovadora en les formes d’organització col·lectiva, són els que engloben la majoria de les
actuacions, amb 9 i 10 actuacions respectivament. Es destaca la importància estratègica
que es va donar als àmbits d’emancipació laboral i participació de les persones joves.
Pràcticament totes les actuacions plantejades en l’àmbit de l’emancipació laboral s’han
desenvolupat satisfactòriament, tot i que les actuacions més transversals, englobades al
repte 7, han tingut una aplicació desigual.

3

Diagnosi elaborada per l’empresa Portacabot S.L. amb el suport de la Diputació de Barcelona.
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El repte amb un menor nombre d’actuacions és el primer, Aconseguir l’èxit en

la

trajectòria educativa de les persones joves. Totes dues s’han realitzat, tot i no ser un àmbit
prioritari en el plantejament del PLJ.

El repte 5, Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació
en allò col·lectiu. Informació i assessorament de les persones joves, amb un bon nombre
d’actuacions plantejades, s’ha executat al 66%, de manera que el resultat és satisfactori en
aquest punt.

El repte 4, Promoure una vida saludable de les persones joves, ha estat majoritàriament
assolit. El gran nombre d’entitats esportives al municipi així com el nombre de tallers i
cursos que s’ofereixen als centres de secundària i al Casal de Joves, entre d’altres espais,
expliquen els bons resultats en aquest àmbit.

Finalment, els reptes 3, Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves i
6 Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural
respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors, engloben un total de 4 i 3
actuacions. No han estat eixos de treball prioritaris, tot i que la gran majoria de propostes,
projectes i programes s’han executat satisfactòriament.

Taula 1. Resum d’actuacions realitzades i no realitzades, per reptes.
Repte

Actuacions

Actuacions no

TOTAL

realitzades

realitzades

Repte 1

2

0

2

Repte 2

8

1

9

Repte 3

3

1

4

Repte 4

5

1

6

Repte 5

4

2

6

Repte 6

2

1

3

Repte 7

6

4

10

TOTAL

30

10

40

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de les matrius d’anàlisi.
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-

En un 81%, les actuacions s’han desenvolupat seguint el criteri metodològic i el
cronograma establert en un inici, s’ha incorporat un 5% i se n’ha reformulat un 14%.

Gràfic 2. Resum de les actuacions realitzades

5%
14%

Actuacions realitzades i no
reformulades
Acutacions realitzades però
reformulades
Noves actuacions no incloses
al PLJ 2013/2017
81%

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de les matrius d’anàlisi.

No totes les actuacions que no es realitzen és per manca de planificació o recursos. En aquest
cas, un 20% (concretament 2) de les actuacions que no s’han dut a terme ha estat per una falta
de demanda real entre les persones joves en el moment de la seva aplicació.

Gràfic 3. Resum de les actuacions realitzades

20%
Actuacions no realitzades per
manca de demanda
Actuacions no realizades per
altres motius
80%

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de les matrius d’anàlisi.
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3.

DIAGNOSI

La diagnosi del nou PLJT és una de les parts més rellevants i extenses del Pla ja que ha de
permetre conèixer la situació de partida dels i les joves i les polítiques que els afecten amb
l’objectiu de planificar, de manera més fonamentada, les polítiques de joventut dels propers
quatre anys.

Per a la realització d’aquest estudi, l’Ajuntament de Tordera va sol·licitar un ajut de suport
tècnic a la Diputació de Barcelona, qui va encarregar a l’empresa Portacabot l’elaboració de la
present diagnosi participativa. A les pàgines que segueixen se’n resumeix la informació més
essencial i destacable (el document extens es pot consultar en detall al document Annex).

3.1 Marc teòric i objectius
Els objectius generals de la diagnosi del PLJT són:

1. Fer una aproximació a la realitat juvenil i una anàlisi de les polítiques de joventut del
municipi de Tordera.
2. Detectar les necessitats i les mancances, tant de les persones joves com de la
implementació de les polítiques de joventut.
3. Efectuar conclusions i orientacions que esdevinguin d’utilitat per a establir les bases
per al disseny d’actuacions i polítiques de joventut.
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Així mateix, aquests objectius s’emmarquen en un punt de partida i unes necessitats
detectades i definides per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tordera, que guiaran
en tot moment l’enfocament de l’anàlisi de la realitat i de les polítiques de joventut:

1.

La comunicació i la necessitat de fer arribar un missatge clar a la població jove: sovint,
les persones joves que no estan directament vinculades a un espai jove o al circuit
d’informació dels recursos i serveis que se’ls adrecen, se senten lluny de les mateixes
polítiques de joventut.

2. El Casal de Joves ha de ser un altaveu dels grups de joves torderencs i un referent positiu
de l’Ajuntament entre el màxim de persones joves possible a través d’un treball conjunt
i del foment de la participació juvenil.

3. La Regidoria de Joventut es proposa arribar als joves majors de 18 anys d’una manera
estable. El Casal de Joves no és un espai de referència per a joves majors de 18 anys no
associats o aquells joves que no hi hagin fet vida, a no ser que siguin joves membres
d’entitats.

La diagnosi del Pla Local de Joventut de Tordera es realitza en base a uns principis i valors que
provenen del marc específic que regula la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de
joventut que regula el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat). En aquest
document de planificació estratègica a nivell nacional s’estableixen 7 grans reptes que han de
conduir a assolir dos objectius principals: d’una banda, la realització del projecte de vida de les
persones joves atenent la diversitat de formes i models de vida i, de l’altra, l’apoderament de
les persones joves com a agents de canvi social, tot impulsant el seu paper actiu com a
ciutadans en el conjunt de la societat i oferint espais per a la seva participació en la presa de
decisions, així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món. Aquests grans
reptes són:

-

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.
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-

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.

Segons la mateixa llei de polítiques de Joventut de Catalunya, s’entén com a cicle vital de
joventut, l’interval d’edat comprès entre els 16 i els 29 anys, però deixa oberta aquesta
definició operativa perquè sigui dins de cada política i/o programa concret on es defineixin els
límits d’edat que més s’adeqüin a les necessitats de la seva intervenció. Les persones
destinatàries i receptores d’aquesta diagnosi i del PLJT que se’n derivi són joves de Tordera a
partir dels 12 anys i fins als 35 anys d’edat, ja que es considera una etapa etèria més adequada
tenint en compte el context social en què estem immersos.

3.2 Metodologia i desenvolupament
El procés per a la realització de la diagnosi s'emmarca en 3 fases, que són:

Fase 1

Plantejament

Fase 2

Anàlisi de la Realitat juvenil i de les Polítiques de Joventut

Fase 3

Conclusions i orientacions per al disseny del PLJT

Fase 1. Plantejament
Consistent en una primera exploració del territori i la seva realitat, es basa en diverses dades
sociodemogràfiques del municipi i del col·lectiu de persones joves específicament.
Les fonts d’on s’han extret les dades són les que segueixen:
•

Cens de l’INE (Instituto Nacional de Estadística).

•

Padró d’Habitants a Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya).

•

Dades sobre treball al Programa Hermes (Informació Estadística Local) de la Diputació
de Barcelona.

•

Dades per barris facilitades per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tordera.
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Aquesta informació ha estat ampliada amb l’anàlisi de documentació aportada per
l’Ajuntament que està relacionada amb aquells àmbits que afecten el col·lectiu jove de manera
directa o indirecta, la qual ha permès, en afegit, detectar els principals actors de les polítiques
de joventut, quina relació hi ha entre ells i quines influències exerceixen sobre el col·lectiu
jove. La documentació consultada ha estat:
Àmbit
Emancipació Juvenil

Documentació aportada
•
•
•
•
•

Memòria de la Brigada Jove 2016.
Memòria del Programa d’Emancipació Juvenil 2016.
Memòria del Projecte de tardes d’orientació laboral.
2016- 2017.
Memòria del Programa PIDCES 2016-2017.
Projecte del Casal de Joves de Tordera i plànol.

Mobilitat

•

Memòria anual
Maresme 2016.

Cultura, oci i lleure

•
•

Elements de difusió de la programació d’activitats per
a persones joves.
Dades sobre els Bucs d’assaig.

Estudis i Plans

•
•

Estudi de les realitats juvenils del Maresme 2016.
Pla Local de Joventut de Tordera 2013/14-2017.

Participació

•

Llistat d’entitats de Tordera.

de

Mobilitat

Internacional

del

Fase 2. Anàlisi (ARJ i APJ)
Centrada en realitzar una anàlisi més exhaustiva que permeti detectar quines són les
necessitats i les problemàtiques que tenen les persones joves del municipi i els recursos a
través dels quals es dona resposta a aquestes, es divideix en dos apartats:

ARJ

-

Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ)

-

Anàlisi de les Polítiques de Joventut (APJ)

Consta d’un seguit d’actuacions que ens permet esbrinar com són les persones joves de
Tordera en l’actualitat, en quina situació es troben i quines necessitats poden tenir; una
informació de partida imprescindible per a poder fer un bon enfocament de les línies
estratègiques que s’hauran d’articular al futur PLJT.
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Sessió participativa
amb joves no
associats
Sessió participativa
amb joves majors de
18 anys i joves
associats

Taula tècnica amb
agents principals

Anàlisi
sociodemogràfica

APJ

ARJ

Qüestionari

Estudia el conjunt d’actuacions, projectes, programes, serveis o accions que pretenen donar
resposta a les necessitats juvenils del municipi. Es basa en l’anàlisi de les actuacions
desenvolupades en els darrers anys i es complementa amb la informació recollida a la Taula
Tècnica.
Fase 3. Conclusions i orientacions per al disseny del PLJT
Finalment, es relaciona l’anàlisi de la realitat juvenil amb les polítiques de joventut existents
fins al moment i posa en correspondència les necessitats i els recursos disponibles. Tot un
seguit d’informació que es recull en una matriu que engloba les debilitats, amenaces, les
fortaleses i les oportunitats del municipi i que serveix per plantejar possibles orientacions per
al disseny del nou PLJT.

Anàlisi de la Realitat Juvenil

Anàlisi de les Polítiques de
Joventut

CONCLUSIONS
ORIENTACIONS
Replantejament dels eixos
estratègics: objectius i
actuacions

Debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats
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3.3. Anàlisi de la realitat juvenil (ARJ)

L’objectiu general de qualsevol diagnosi de la realitat juvenil municipal és comprendre la
realitat que viuen les persones joves del municipi, una informació que esdevé la base
necessària a partir de la qual dissenyar polítiques de joventut adients que regiran al municipi
durant els anys de vigor del Pla que ens ocupa.

L’ARJ s’ha elaborat amb una suma de dades que provenen de dues vessants diferents i que
estan molt relacionades:

-

Dades quantitatives

Aporten informació objectiva sobre l’estat i la distribució dels i les persones joves de Tordera
des d’un punt de vista demogràfic i socioeconòmic, 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 tant de les persones joves que esdevenen
el públic diana a qui va dirigit el PLJT com també d’aquells i aquelles agents que disposen d'un
punt de vista privilegiat del col·lectiu jove (el personal del Departament de Joventut i la resta
de personal tècnic de l’Ajuntament, així com de l’àmbit educatiu), no només amb l’objectiu de
copsar diferents opinions, sinó discursos representatius, orientacions i tendències, ja que el fet
de recollir realitats percebudes aporta informació subjectiva, la qual esdevé de gran valor a
l’hora de planificar les actuacions.

3.3.1 Metodologia
La diagnosi és un dels apartats cabdals del PLJT, no només pel pes que aquesta té en el conjunt
del Pla, sinó per l’important lligam que presenta amb els principis rectors de les polítiques de
joventut de Catalunya i en respecte amb els diversos reptes del Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2010-2020.
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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 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 àmplia 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/des 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 oficials i al propi
Ajuntament en els seus diferents serveis (citades totes elles en detall a la pàgina 26, punt 3.2.
de la Fase 1).
Altres consideracions:
-

Cal tenir en compte que les últimes dades disponibles a l’Estudi de les realitats juvenils
del Maresme 2016 respecte el nivell educatiu de la població jove de Tordera són del 2011.
Aquest hàndicap comporta, doncs, que les dades només es puguin utilitzar a mode
d’orientació.

Dades qualitatives
Pel que fa al treball de camp i a l’anàlisi qualitativa, s’ha optat per fer ús dels grups de treball
ja que aquests, més enllà de ser d’utilitat per recollir l’opinió d’un nombre important de
persones, serveixen per detectar tendències i complementar les dades quantitatives.

30

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021
El recull d’informació qualitativa s’ha obtingut a partir de tres fonts diferenciades:

-

Dues sessions participatives i obertes amb persones joves del municipi (una trobada amb
joves associats i una altra amb joves no-associats i interessats a títol personal).

-

Una taula tècnica amb professionals implicats en les polítiques de joventut de la vila.

-

S’ha elaborat un qüestionari en línia que s’ha posat a disposició de totes aquelles persones
joves que hi vulguin participar a través de les xarxes socials.

Tot seguit es detallen les sessions de treball que es van efectuar4:
Sessió de treball amb joves no-associats. 14 de novembre de 2017. Casal de Joves.
Les persones joves de Tordera, com a veritables protagonistes del PLJT, han format també part
imprescindible dels grups de treball de la diagnosi. A més de comptar amb el Grup Promotor
de joves que ha seguit i participat en tot el procés d’elaboració del PLJT, en el cas de la
diagnosi s'ha optat per crear un grup obert format per joves de diferents perfils, amb l'objectiu
de disposar d'un grup representatiu i el més heterogeni possible dels i les joves del municipi.
La convocatòria va ser feta mitjançant les xarxes socials i s’hi convidava a participar, per una
banda, joves que formen part activa d’alguna entitat, i, per l’altra, joves no-associats que
volien ser partícips del Pla a títol personal i individual.

Convé destacar en aquest punt que, malgrat l’extensa difusió de la convocatòria, aconseguir
comptar amb la participació de les persones joves de Tordera no ha estat una tasca senzilla,
doncs la implicació per part del jovent és un factor complicat en el nostre municipi, ja que
reflecteix una tendència general de la societat actual. Per altra banda, aquesta situació
contrasta amb l’interès que han manifestat les persones joves associades, a qui els agraïm la
facilitat amb què s’ha pogut contactar amb elles, així com també la seva participació.

Finalment el grup de treball amb joves no-associats va estar format per un total de 5 joves
residents al municipi, 4 noies i 1 noi, amb edats compreses entre els 20 i els 34 anys.

4

El buidatge dels temes tractats i de la principal informació extreta a cada una de les sessions de treball es pot llegir

detalladament a l’Annex 1 i 2.
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Sessió de treball amb joves associats. 14 de novembre de 2017. 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 la mirada i
l’opinió dels i les joves associats/des.
Van assistir a la sessió d’entitats un total de 7 persones (entre 18 i 37 anys d’edat) en
representació de les següents associacions:

-

La Peixera

-

Colla de Diables de Tordera

-

Esplai El Garbell

-

JERC Tordera

-

AFA Institut Tordària

-

Associació de Veïns de Sant Daniel

-

Associació de Comerciants

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.

A les dues sessions s’han detectat els recursos disponibles actualment i les necessitats que no
estan cobertes en alguns àmbits d’interès (educació, treball, participació, oci, habitatge, etc.) i,
posteriorment, s’ha obert un debat per consensuar les opinions recollides. Els joves
participants a les sessions van concloure que hi havia alguns àmbits que calia prioritzar de cara
a la diagnosi i al futur PLJT, que es recullen a continuació:
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Taula de Tècnics de l’Ajuntament de Tordera i dels Centres Educatius del municipi. 9 de
novembre del 2017. Local Emili Vendrell.
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.

En aquesta ocasió, van ser un total de 11 persones les que van assistir a la trobada,
corresponents als càrrecs de:

- Cap d’estudis de l’Escola Vedruna
Tordera

- Administrativa de l'OLH

- Directora de la Biblioteca

- Director de l’Àrea de Serveis Personals

- Tècnica de Joventut

- Coordinadora de Serveis Socials

- Treballadora social

- Tècnica del Programa Integrals

i

Garantia Juvenil

- Cap de premsa i protocol
- Tècnica del Servei Local d’Ocupació
- Dinamitzadora Juvenil

Qüestionari en línia. De novembre del 2017 a gener del 2018. Xarxes socials.
A més de les sessions participatives, aquesta fase també ha comptat amb un qüestionari en
línia5 adaptat a la realitat de joves menors de 18 anys i de joves majors de 18 anys de Tordera.
El qüestionari revisa diversos aspectes rellevants que poden aportar informació sobre la
realitat juvenil:

5

Es pot consultar en la seva totalitat a l’adreça electrònica que segueix:

https://docs.google.com/forms/d/1KG7XDxh4LFPpQM53FsNnIvokqbvFN_sr-ufbyK0gTVY/edit?usp=sharing
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•

Dades personals i sociodemogràfiques.

•

Estudis i formació.

•

Coneixement de l’entorn.

•

Ocupació i treball.

•

Participació.

•

Cultura, oci i lleure.

•

Salut, convivència i cohesió social.

S’han obtingut un total de 85 respostes, essent les dades personals de les persones
enquestades les que es presenten a continuació:

Qüestionari per a l’anàlisi de la realitat juvenil
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De la totalitat de la informació recollida a través de les eines quantitatives i qualitatives se’n
deriva la informació que presentem als següents apartats, els quals es basen en la seva major
part en els reptes del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat).

3.3.2 Els habitants de Tordera en xifres
3.3.2.1 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 com 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 Montnegre6.

En dades extretes del cens de població i habitatge del 2016, Tordera té 16.453 habitants: 8.343
homes i 8.110 dones. D’aquests, 2.399 són persones d’entre 15 i 29 anys cosa que suposa un
percentatge del 15% del total de la població. La xifra augmenta a 4.264 persones si ampliem la
franja per sota i per sobre, de 12 a 34 anys, cosa que vol dir que les persones de 12 a 34 anys
representen un 25,9% del total de la població.

3.3.2.2. Evolució de la població
El creixement de la població de Tordera ha experimentat un augment gradual des de l’inici de
1998. Es pot observar (veure Gràfic 4) com del 1998 fins al 2016, la població passa de tenir
9.181 habitants l’any 1998 a créixer fins als 16.453 actuals. Això és un creixement de 7.272
habitants en 18 anys, és a dir, del 179%, i arriba pràcticament a duplicar la població. El
creixement és sostingut fins al 2009. Entre 2009 i 2012 segueix creixement, però a un ritme
6

Informació extreta del web municipal www.tordera.cat
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més lent i partir de l’any 2012, coincidint amb la consolidació d’un període de crisi econòmica,
el creixement s’estanca de manera visible fins l’actualitat, entre 1 i 2 punts.

En la comparativa amb les dades de població a nivell comarcal i de Catalunya, observem com el
creixement a Tordera és molt més marcat. Fins a l’any 2003, el creixement té un
comportament molt similar en el cas del Maresme, Catalunya i Tordera, però a partir d’aquest
any, es dispara considerablement al nostre municipi. Així, entre el 2003 i el 2012, la població a
Tordera creix un 59%, és a dir, més de la meitat. En el cas del Maresme i de Catalunya, creix
entre un 14%, en el cas de Catalunya, i un 18% en el cas del Maresme. Per tant, la tendència de
creixement, encara que és superior al Maresme, és molt similar a la mitjana catalana. Tordera,
en canvi, ha patit un creixement de població espectacular, amb molta població nouvinguda
que resideix entre Tordera Nucli i la resta d’urbanitzacions que formen el municipi, cosa que ha
marcat de manera rellevant la vida i l’organització del municipi en els últims 13 anys.

Gràfic 4 . Evolució de la població de Tordera, el Maresme i Catalunya (1998-2017)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró d’habitants i dels Cens de població. IDESCAT
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3.3.2.3. Estructura de la població del municipi
A continuació, s’analitza la piràmide de població, la qual ens permetrà determinar quina és
l’estructura de la població de Tordera pel que fa a sexe i edat.
Gràfic 5. Piràmide de població de Tordera. Any 2016.

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants. IDESCAT

En primer lloc, si observem la forma que presenta la piràmide de població de Tordera, podem
veure una tendència més aviat regressiva. Cal remarcar, però, una distinció important pel que
fa a les edats primerenques. A Tordera, observem una base de població infantil de 0 a 14 anys,
encara que més estreta que en les edats més adultes de 35 a 49 anys, més ampla que en les
edats joves de 15 a 34 anys. Per tant, es pot afirmar que la franja d’edat infantil, entre 0 i 14
anys és més significativa que la franja actual de població entre 15 i 29 anys. Aquest fet permet
fer dues afirmacions: d’una banda, que uns dels motius és l’augment de població, amb
l’arribada de població en edat fèrtil que estableix Tordera com a municipi de primera
residència; d’altra banda, cal tenir en compte que, si la tendència de creixement es manté, en
els propers anys augmentarà la població adolescent i juvenil a Tordera, cosa que fa necessària
l’articulació de polítiques de joventut tenint en compte aquest fet. Finalment, respecte a les
persones joves d’entre 15 i 29 anys, aquestes tenen menys pes demogràfic en relació als grups
d’edat anteriors i posteriors i, tal com s’ha afirmat, representen el 15% de la població.
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Si observem la piràmide per franges d’edat i per gènere, podem veure com hi ha un cert
equilibri entre homes i dones per totes les franges d’edat, que es trenca amb l’entrada a la
vellesa, en què hi ha una proporció major de dones (a partir dels 70 anys). Uns millors hàbits
de vida expliquen, generalment, aquesta major longevitat de les dones respecte els homes a
edats avançades.

Destaquen alguns grups d’edat concrets: per exemple, les persones nascudes entre els anys
1972 i 1982 i que actualment tenen entre 35 i 44 anys, representen una proporció superior
respecte a la resta de grups d’edat (tant per homes com per dones).
Pel que fa al nombre de naixements de Tordera, al gràfic 6 es mostra quina ha estat l’evolució
en el període comprès entre el 1975 i el 2015.

Gràfic 6. Evolució del nombre de naixements a Tordera (1975 – 2015). Índex 100=1975

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Tal i com s’observa, el moment de més natalitat és a mitjans dels anys 70 (amb 163
naixements l’any 1975, per exemple) i mica en mica hi ha una davalla fins a arribar al mínim de
naixements l’any 1995 (70 naixements). A partir d’aquest any, s’inicia una recuperació
constant de la natalitat, i arriba a superar el màxim l’any 2010 (182 naixements) i mantenint
una tendència fins a l’any 2016 (186 naixements). La línia de tendència, en aquest cas, ajuda a
veure l’evolució dels naixements i ens permet observar com hi ha, en general, un cert
creixement en el nombre de naixements totals, que es mostra amb una important recuperació
a partir dels mínims de l’any 1995.
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3.3.2.4. La població jove del municipi
Pel que fa a l’evolució de la població jove del municipi (amb edats compreses entre els 15 i els
29 anys) en relació al total de la població de Tordera, veiem com aquesta ha tendit a disminuir,
tant a nivell local com comarcal i nacional. Aquesta davallada explica, en part, el
comportament demogràfic que es plasma en la piràmide de població de Tordera el 2016, que
comparteix un patró semblant al del Maresme i al de Catalunya.

Gràfic 7. Evolució dels percentatges de joves de 15 a 29 anys en relació al total de la
població. Tordera, Maresme i Catalunya. Anys 2000-2016.

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants. IDESCAT

Tal i com s’observa al gràfic 7, així com en el cas del Maresme i Catalunya la davallada és
gradual i amb un comportament continu, en el cas de Tordera experimenta un moment de
davallada menys acusada, entre els anys 2005 i 2014. Tot i així, actualment Tordera té la
mateixa proporció de joves sobre el total de la població que es manifesta en el cas del
Maresme i de Catalunya. Així, la població de joves de Tordera passa de representar el 20% de
la població total del municipi l’any 2000, a representar el 15% en l’actualitat. Tot i la tendència
a la caiguda dels darrers anys, cal destacar que aquesta s’ha estancat en l’últim període, i es
manté en la mateixa proporció de joves sobre el total de la població des de l’any 2014. Al
Maresme, la població jove passa de representar el 23% del total l’any 2000, a ser el 15% de la
població l’any 2016. La proporció a tot Catalunya és del 22% l’any 2000 al 15% l’any 20167.
7

A la pàgina 24 del document Annex de la diagnosi elaborada per Portacabot, es poden consultar els percentatges de joves de 15

a 29 anys sobre el total de la població als municipis del Maresme (Taula 1, any 2014).
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Si ens fixem en la població jove de 15 a 20 anys per grups d’edat quinquennals, a la taula 2,
veiem com la major proporció és la dels joves de 25 a 29 anys (38,3% del total de joves),
seguits del grup de joves de 20 a 24 (31,9% del total de joves) i, finalment, pels joves de 15 a
19 anys (29,7% del total). Pel cas del grup de 25 a 29 anys, els valors són significativament més
alts que al Maresme (34,3%) o a la resta de Catalunya (36,3%). Del grup d’edat de 20 a 24 anys,
els valors són similars però pel grup de joves entre 15 i 19 anys, el percentatge és
significativament inferior. El pes de la població jove a Tordera, doncs, és per al grup de joves
entre 25 i 29 anys, mentre que els joves de 15 a 19 anys tenen un pes inferior respecte al total
de persones joves.

Taula 2. Població jove per grups d’edats quinquennals de 15 a 29 anys sobre el total de joves
i sobre el total de la població. Tordera, Maresme i Catalunya. Any 2016
Núm Joves entre 15-19 anys

% Total Joves

% Total Població

Tordera

713

29,7%

4,33%

Maresme

21.513

33,4%

4,87%

Catalunya

361.338

31,6%

4,80%

Núm Joves entre 20-24 anys

% Total Joves

% Total Població

Tordera

766

31,9%

4,66%

Maresme

20.774

32,3%

4,71%

Catalunya

366.144

32,1%

4,87%

Núm Joves entre 25-29 anys

% Total Joves

% Total Població

Tordera

920

38,3%

5,59%

Maresme

22.061

34,3%

5,00%

Catalunya

414.377

36,3%

5,51%

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants. IDESCAT
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L’índex de dependència (taula 3) és un indicador que permet veure la relació entre la població
dependent (infants, joves i gent gran) i la població activa que se’n fa càrrec. En el cas de
Tordera l’índex de dependència juvenil ha tendit lleugerament a augmentar, i ha passat del
26,74 l’any 2014 al 27,06 l’any 2016. És a dir, actualment hi ha 27,06 joves dependents per
cada 100 persones en edat activa de Tordera. Aquestes dades són lleugerament més altes
(gairebé 3 punts) en comparació amb el Maresme (24,80) i Catalunya (23,73). És a dir, es pot
afirmar que l’any 2016 l’índex de dependència juvenil és més alt a Tordera que al Maresme o a
Catalunya en general.

L’índex d’envelliment també ha augmentat els darrers anys i s’ha situat en 93,94 persones per
cada 100 persones en edat activa. L’any 2016, l’índex d’envelliment de Tordera està per sota
de la xifra comarcal (106,89) i molt per sota del de Catalunya (116,88). L’Índex de dependència
global, en canvi (que combina les dades en relació a la dependència juvenil i l’envelliment de la
població) se situa en el 52,48.

Taula 3. Índex de dependència juvenil, índex d’envelliment i índex de dependència global a
Tordera, Maresme i Catalunya. 2014-2016
Habitants

Índex

Índex

Índex de

dependencia

envelliment

dependència

juvenil

2014

2015

2016

Tordera

16.345

26,74

92,99

51,61

Maresme

437.919

24,90

100,90

50,02

Catalunya

7.443.894

23,73

112,81

50,49

Tordera

16.433

27,25

92,68

52,50

Maresme

439.512

25,00

103,69

51,31

Catalunya

7.424.754

23,83

115,13

51,26

Tordera

16.453

27,06

93,94

52,48

Maresme

441.505

24,80

106,89

51,31

Catalunya

7.448.332

23,78

116,88

51,57

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants. IDESCAT
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3.3.2.5. Les persones joves de Tordera per zones
Tordera és un municipi molt extens i ampli (recordem que la seva superfície és de 84,1 km²).
Des del nucli inicial de població, que correspon al que es coneix com al poble de Tordera i és
on hi ha l’Ajuntament, el municipi s’estén a diversos agregats i urbanitzacions que es troben a
la muntanya. La dispersió territorial esdevé una característica que determina el dia a dia al
municipi i, per descomptat, de les persones joves, un fet 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.
En aquest apartat es fa esment a les xifres de població dels joves de Tordera entre 12 i 29 anys.
Gràcies al padró municipal, s’han pogut obtenir dades també de les persones entre 12 i 14
anys, de manera que per a l’anàlisi de la població per nuclis, s’ha pogut ampliar la franja,
també per sota dels 15 anys. Aquesta informació és molt rellevant per a la Regidoria de
Joventut, a l’hora de poder analitzar quins són els nuclis més poblats per persones joves i
poder definir polítiques de joventut que arribin a tots els joves de Tordera. A la taula següent,
es pot veure per barris, la població jove repartida en les franges de 12 a 15 i de 16 a 29 anys,
així com el total de joves. S’observa com el nucli de Tordera i el veïnat de Sant Andreu són els
més poblats per persones joves (1.657 joves), seguit del veïnat de Sant Pere (429 joves), la
urbanització Mas Móra (214 joves), el nucli disseminat (182 joves) i Àgora Parc (135 joves).

Taula 4. Població jove de 12 a 29 anys segons grups d’edats i nuclis de població de Tordera.
Any 2017
De 12 a 15 anys

De 16 a 29 anys

Total Joves de 12 a
29 anys

Urb. Mas Reixac

4

6

10

Urb. Roca-Rossa

2

14

16

Urb. Les Farreres

5

14

19

Urb. Can Domènec

6

18

24

Urb. Tordera Parc

17

38

55

Urb. Terra Brava

18

57

75

Veïnat Fibracolor

31

47

78

Urb. Sant Daniel

26

63

89

Urb. Niàgara Parc

18

74

92

Urb. Àgora Parc

40

95

135
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Disseminat

34

148

182

Urb. Mas Móra

67

148

215

Veïnat Sant Pere

121

308

429

417

1240

1657

Tordera

Nucli

-

Veïnat Sant Andreu

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants.

En el gràfic 8 s’observen els diversos nuclis de població segons el nombre de joves de 12 a 29
anys que hi viuen. Es confirma la predominança de joves al nucli de Tordera, seguit dels altres
barris i urbanitzacions assenyalats.

Gràfic 8. Població de 12 a 29 anys segons nuclis de població de Tordera. Any 2017.
Tordera Nucli
Barri Sant Pere
Urb. Mas Móra
Disseminat
Urb. Àgora Parc
Urb. Niàgara Parc
Urb. Sant Daniel
Barri Fibracolor
Urb. Terra Brava
Urb. Tordera Parc
Urb. Can Domènec
Urb. Les Farreres
Urb. Roca-Rossa
Urb. Mas Reixac

1657
429
215
182
135
92
89
78
75
55
24
19
16
10

0

500

1000

1500

2000

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants. Tordera nucli inclou el veïnat de Sant
Andreu.

El gràfic 9 representa les persones joves de Tordera (entre 15 i 29 anys) i les persones entre 12
i 15 anys, segons sexe d’edat. Veiem com, l’any 2017, hi ha un total de 806 persones entre 12 i
15 anys i 2.271 persones entre 16 i 29 anys8.

8

De les pàgines 30 a la 32 del document annex de la diagnosi elaborada per Portacabot, es poden observar en detall les gràfiques

corresponents a la población jove per sexe i edat a cada un dels 14 nuclis de població de Tordera.
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Gràfic 9. Població de 12 a 29 anys segons sexe i edat a Tordera. Any 2017.

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants.

3.3.2.6. Naturalesa de la població
El municipi de Tordera té una proporció baixa de persones estrangeres i una predominança
important de població autòctona. La distribució de la població ve molt marcada per l’edat, com
a conseqüència dels processos migratoris que han configurat l’estructura poblacional del
municipi, i que sovint coincideixen amb els processos que s’ha experimentat a l’àmbit català.
Així, la realitat migratòria ens defineix una població menor de 55 anys majoritàriament
d’origen català, mentre que a partir d’aquesta edat prové principalment de l’Estat espanyol,
conseqüència del moviment migratori que es va donar durant els anys 60 i 70 del segle passat.

Pel que fa a la població estrangera, aquesta es concentra a la part central de la piràmide, dels 0
als 70 anys, però amb una major presència en les edats de 15 a 49 anys. La proporció d’homes
i dones és similar en tots els casos. Aquesta dinàmica, diferent a altres realitats catalanes en
què el gruix d’homes és força superior al de les dones, indica que es tracta d’una migració
familiar, amb voluntat d’arrelament al territori.
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Gràfic 10. Origen de la població segons grup d’edat i sexe a Tordera. Any 2016.
De 85 anys i més
De 80 a 84 anys
De 75 a 79 anys
De 70 a 74 anys
De 65 a 69 anys
De 60 a 64 anys
De 55 a 59 anys
De 50 a 54 anys
De 45 a 49 anys
De 40 a 44 anys
De 35 a 39 anys
De 30 a 34 anys
De 25 a 29 anys
De 20 a 24 anys
De 15 a 19 anys
De 10 a 14 anys
De 5 a 9 anys
De 0 a 4 anys
-800

-600

-400

Estranger

-200

0

Resta de l'Estat

200

400

600

800

Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants. IDESCAT.

La taula 5 ens permet veure la distribució de la població empadronada a Tordera, segons les
principals nacionalitats i grans zones del planeta. Els valors ens mostren, una vegada més, un
alt percentatge de població de nacionalitat espanyola (on s’hi inclou la població catalana), tant
pel que fa a la població en general com pel que fa als joves de 15 a 29 anys, amb un 92% en el
cas del total de població i un 88% en el cas de la població jove entre 15 i 29 anys. En segon lloc,
s’observa el predomini de persones procedents a la resta d’Europa, un 4 % en el cas de la
població total i un 5% en el cas de la població jove entre 15 i 29 anys. La tercera zona de més
procedència de població és el continent africà, amb un 2% de la població total i un 4% de la
població jove entre 15 i 29 anys.

Taula 5. Principals nacionalitats (per grans zones) de la població de Tordera. Any 2016.
Població

%

Joves 15-29

%

Espanyola

15.139

92%

2.102

88%

Resta UE

450

3%

94

4%

Resta Europa

90

1%

15

1%

Àfrica

404

2%

89

4%
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Amèrica

del

112

1%

35

1%

Amèrica del Sud

219

1%

54

2%

Àsia i Oceania

39

0%

10

0%

16.453

100,00%

2.399

100%

Nord i Central

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants. IDESCAT.

Un cop analitzades les nacionalitats de la població jove de Tordera, passem a analitzar-ne el
lloc de naixement (taula 6) i a comparar les dades del municipi amb les dades de la població
jove del Maresme i de Catalunya. En el cas de les persones joves torderenques, el 81,70% són
nascudes a Catalunya, un percentatge una mica per sobre del que es recull a nivell comarcal
(79,04%) i de Catalunya (70,01%). El nombre total de joves nascuts a la resta de l’Estat és molt
poc significati (un 2,46%), i la diferència més important la trobem en les persones joves
nascudes a l’estranger, que en el cas de Tordera se situa en un percentatge del 15,84% del
total de la població jove, per sota del Maresme (18,60%) i significativament per sota de
Catalunya (un 26,88%). Les dades ens mostren, doncs, la baixa proporció de persones
immigrades entre el col·lectiu jove.

Taula 6. Joves de 15 a 29 anys segons el lloc de naixement. Tordera, Maresme i Catalunya.
Any 2016
Nascuts a Catalunya
Joves de
15 a 29
anys
1.960

81,70%

Maresme

50.862

79,04%

1,516

Catalunya

791.643

70,01%

35.190

Tordera

%

Nascuts a la resta de
l’Estat
Joves de
%
15 a 29
anys
59
2,46%

Nascuts a l’estranger
Joves de
15 a 29
anys
380

%

15,84%

2,36%

11.970

18,60%

3,11%

303.911

26,88%

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants. IDESCAT.
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3.3.2.7. Treball
3.3.2.7.1. L’activitat econòmica
L’activitat econòmica de Tordera se centra principalment en el sector serveis. Al següent gràfic
de sectors segons la seva distribució, veiem com, amb dades del 2017, hi ha un total de 408
empreses registrades, de les quals un 74% corresponen al sector serveis, un 14% al sector de la
construcció, un 11% al sector industrial i un 1% al sector agrícola. Es tracta, doncs, d’una
economia local fortament terciaritzada però diversificada, amb presència d’altres sectors.

Gràfic 11. Distribució d’empreses per grans sectors d’activitat. Quart trimestre de 2017.

Font: Programa Hermes. Dades municipals sobre l’activitat econòmica

Per entendre la situació econòmica del municipi, també s’observa la Renda Familiar Disponible
Bruta (RFDB) que mesura els ingressos de què disposen les persones residents al municipi i que
van destinats al consum o l’estalvi. D’aquesta manera, segons les dades explorades a Idescat
de l’any 2014, la Renda Familiar Disponible per habitant a Tordera és de 13.700€. Aquesta xifra
és inferior a la de la comarca, que és de 16.000€ per habitant, i a la de Catalunya, que és de
16.500€.

47

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021

3.3.2.7.2. Ocupació i atur
L’any 2017, a Tordera hi ha un total de 7.183 persones que configuren la població activa local.
És a dir, que hi ha un 43,66% de la població (16.453 habitants el 2016), amb capacitat i desig
de treballar. Les edats corresponents a la població activa van dels 16 anys als 64, i en el cas de
Tordera concentren el percentatge més alt entre els 35 i els 44 anys (vegeu gràfic 12).

La població activa juvenil s’engloba en els grups d’edat compresos entre els 16 i els 24 anys i
els 25 i els 34 anys. El primer grup representa un 6,2% del total de població activa i el segon,
un 18,2%. S’observa com l’entrada al món laboral i per tant, a la categoria de “població activa”
per part de les persones joves, es retarda ja que s’inicia entre els 25 i els 34 anys. Alhora, es
detecta una diferència constant en tots, els grups d’edat encara que en menys mesura entre
els 25 i 34 anys, entre homes i dones i és major el nombre d’homes en tots els casos. Hi ha una
diferència encara superior en el grup de dones a partir dels 35 anys i fins a la jubilació, on la
diferència entre homes i dones és més marcada

Gràfic 12. Població activa registrada a Tordera. Valors absoluts. 2n trimestre de l’any 2017.

Font: Programa Hermes. Dades municipals sobre l’activitat econòmica

Les dades de l’evolució de l’atur registrat a Tordera (gràfic 13) mostren una tendència creixent.
A partir de l’any 2007 es dispara el creixement de l’atur de manera molt marcada fins a l’any
2009 i constant amb un punt àlgid l’any 2012, en el moment d’esclat de la crisi econòmica. Des
de l’any 2007, amb 1.210 persones a l’atur (el 8,6% del total de la població), es passa a 3.534
persones l’any 2012 (el 21,66%). Aquest augment es manté constant fins al 2013 i a partir

48

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021
d’aquest moment comença a disminuir fins als valors actuals (2017), en què el percentatge de
persones a l’atur ha disminuït fins a les 2.339 persones, un 14% aproximadament. Aquesta
davallada s’explica, per una banda per la fase de recuperació econòmica que s’ha iniciat,
sumada a l’aplicació de programes i polítiques d’inserció laboral impulsades des de
l’administració pública. Alhora,

però, també engloba totes aquelles persones que han

finalitzat la prestació d’atur i, per tant, ja no entren al registre tot i seguir sense haver-se
inserit al món laboral. En general, observem una davallada de l’atur significativa en l’actualitat,
però cal tenir present que encara és molt alta i se situa per sobre de la mitjana de Catalunya, ja
que en el tercer trimestre del 2017 és del 12,54%.

Gràfic 13. Evolució de l’atur registrat a Tordera 2005-2017. Valors absoluts.
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Font: Programa Hermes. Dades municipals sobre l’activitat econòmica

Seguint amb l’aproximació al col·lectiu de joves en relació a l’atur i tenint en compte l’evolució
d’aquest en funció del sexe, es pot veure al gràfic 14 que les persones a joves de 25 a 29 anys
representen la franja amb més atur, amb una major proporció d’homes respecte les dones fins
l’any 2011 aproximadament, moment en què s’inverteix la tendència i es manté fins a
l’actualitat, amb més atur femení. En el cas de les persones joves, excepte per a la franja de
més edat, en tots els grups d’edat l’atur femení és menys acusat que el masculí es manté una
tendència inferior al llarg del període estudiat.
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Gràfic 14. Evolució de l’atur juvenil registrat a Tordera 2005-2016. Mitjana anual.
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Font: Programa Hermes. Dades municipals sobre l’activitat económica

Si ens fixem en la contractació laboral (gràfic 15), aquesta ha estat molt variable en funció de
l’època de l’any i dels grups d’edat. Sí que se’n poden extreure, però, algunes conclusions
generals. En períodes entre juny i setembre la contractació puja i també ho fa en aquells
períodes compresos entre novembre i gener. Aquest fet es deu a contractacions temporals del
sector serveis que requereixen més mà d’obra en aquests mesos.

Per altra banda, el grup d’edat amb més contractes firmats és el de 20 a 25 anys, amb 1.409
contractes totals entre el gener de 2016 i l’octubre de 2017, juntament amb el grup de 25 a 30
anys, amb 1.413 contractes firmats i finalment, el grup de 16 a 20 anys, que pel fet de ser el
que s’inicia al món laboral, és el que n’ha firmat menys (319 contractes).
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Gràfic 15. Evolució de la contractació juvenil a Tordera 16-30 anys. Gener 2016 – octubre
2017.
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Font: Programa Hermes. Dades municipals sobre l’activitat económica

3.3.2.8. Educació i Formació
3.3.2.8.1. Els equipaments educatius de Tordera
Tordera té 11 equipaments educatius. D’aquests, 4 estan dedicats a l’educació secundària. Dos
d’ells són de titularitat pública i dos, de titularitat privada. També compta amb dos centres
oberts, una Escola d’Adults i una Oficina de Català (veure taula 7).

Taula 7. Equipaments educatius i formatius de Tordera. Any 2017.

Cicle educatiu

Tipus

Centre

Titularitat

3 – 12 anys

Socioeducatiu

Centre Obert El Caliu

Públic

12 – 18 anys

Socioeducatiu

Centre Obert 2S + J

Públic

De 12 a 35 anys

Socioeducatiu

Casal de Joves

Públic

Infantil

Reglada

Llar d’Infants El Niu

Públic

Infantil i primària

Reglada

Escola La Roureda

Públic

Infantil i primària

Reglada

Escola d’Hortsavinyà

Públic

Infantil i primària

Reglada

Escola Serra de Miralles

Públic

Infantil i primària

Reglada

Escola Ignasi Iglesias

Públic

Vedruna Tordera

Concertat

Llar d’Infants, infantil, Reglada
primària i secundària
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Llar d’infants, infantil, Reglada
primària i secundària
Secundària
Reglada

Brianxa

Concertat

Institut Tordària

Públic

Secundària i batxillerat

Reglada

Institut Lluís Companys

Públic

Tots els nivells

Reglada

Centre de Formació Artística
del Teatre Clavé (Escola
Música i de Dansa, Aula de
Teatre, de Belles Arts i de
Sensibilització)

Municipal
gestionat per
una fundació
privada

Escola d’adults Renaixença

Públic

Cursos de català, castellà, Reglada
anglès i informàtica, Accés
cicle formatiu grau mitjà
Cursos de català
Reglada

Consorci
per
a
Normalització Lingüística

la Públic

Font: Elaboració pròpia a partir de la web municipal.

3.3.2.8.2. Grau de formació de la població de Tordera
Les dades de l’estudi de la realitat juvenil del Maresme del 2016 ens mostren dades concretes
de Tordera pel què fa al grau formatiu de la població per al 2011, que aporten una informació
aproximada de la realitat formativa de la població en general i no tant en concret per a les
persones joves (en afegit, cal esmentar l’incís que aquestes xifres no plasmen del tot la realitat
del municipi degut a que manca una actualització de les dades del padró municipal). Abans
d’analitzar la informació, cal aclarir què signifiquen els termes “sense estudis, primer, segon i
tercer grau”9:

 No sap llegir o escriure o sense estudis: persones que saben llegir i escriure, però que van
assistir menys de 5 anys a l’escola.
 Primer grau: persones que van anar a l’escola cinc anys o més sense completar EGB, ESO o
Batxillerat elemental.
 Segon grau: persones que han acabat ESO, EGB, Batxillerat elemental o tenen el certificat
d’escolaritat o d’estudis primaris, batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat superior, COU,
PREU, FP grau mitjà, FPI, Oficialia Industrial o equivalent, grau mitjà de música i dansa,
certificats d’escoles oficials d’idiomes, FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o
equivalent.

9

Extret textualment de l’Estudi de les realitats juvenils del Maresme 2016.
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 Tercer grau: persones que han acabat una diplomatura universitària, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o equivalent, grau universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria,
màster oficial universitari, especialitats mèdiques o doctorat.

Gràfic 16. Percentatge de la població de 16 anys i més segons nivell d’instrucció. 2011

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi de les realitats juvenils del Maresme 2016

Al gràfic 16 observem que el 12,37% de la població del Maresme no té estudis, mentre que el
18, 3% té estudis de primer grau. La majoria de la població, el 62,33%, té estudis de segon
grau l’any 2011. Només un 7% de la població té estudis de Tercer Grau.

Si comparem les dades de Tordera amb les de la comarca, l’àmbit metropolità i la resta de
Catalunya, observem algunes particularitats que cal remarcar. El nivell formatiu que
predomina en els quatre àmbits és el de Segon Grau, cosa que situa a Tordera en la mateixa
línia que la resta del territori. Tot i així, el percentatge de població que té estudis de tercer
grau és considerablement més baix a Tordera en comparació amb la resta: un 7% de la
població, mentre que a la resta oscil·la entre el 19 i el 22%. Això es veu també pel fet que el
percentatge de població amb estudis de primer i segon grau també és superior en el cas de
Tordera respecte a la resta del territori. En el cas dels estudis de primer grau, a Tordera suposa
un 18,3% mentre que a la resta del territori oscil·la entre el 12% i el 13%. Pel què fa als estudis
de segon grau, a Tordera són entre 4 i 8 punts superiors. El percentatge de persones sense
estudis també és lleugerament superior a Tordera.
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Gràfic 17. Percentatge de la població de 16 anys i més segons nivell d’instrucció. Tordera, el
Maresme, àmbit metropolità i Catalunya. Any 2016

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi de les realitats juvenils del Maresme 2016

•

Formació obligatòria a Tordera

Pel que fa a la formació obligatòria a Tordera, disposem de dades entre el 2005 i el 2014.

Si ens fixem en l’evolució de la taxa de graduació de l’ESO (relació del total d’alumnes graduats
amb els avaluats), Tordera registra uns percentatges lleugerament més alts que al Maresme,
excepte pel període 2007-08 i a partir del curs 2012-13, que estarà per sota. Així com al
Maresme la tendència és més estable i tendeix a incrementar, en el cas de Tordera pateix més
oscil·lacions i des del curs 2010-2011, la taxa de graduació a l’ESO té tendència a la baixa.

Gràfic 18. Evolució de la taxa de graduació a l’ESO a Tordera i al Maresme, cursos 2005-06 /
2013-14

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi de les realitat juvenils del Maresme.
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D’altra banda, el gràfic 19 presenta la taxa de graduació de l’ESO per municipi en relació a la
mitjana del Maresme, Catalunya i l’àmbit metropolità per l’any 2013-14. Tordera, amb un
81,25% es manté per sota de la mitjana, al costat de municipis com Premià de Mar, Premià de
Dalt, Sant Andreu de Llavaneres o Vilassar de Dalt.

Gràfic 19. Taxa de graduació a 4t d’ESO per municipi. El Maresme, curs 2013-14

Font: Estudi de les realitat juvenils del Maresme 2016.

•

Formació postobligatòria a Tordera

En aquest cas, s’analitzen les dades de la taxa de graduació de Batxillerat (els únics estudis de
què es disposa d’informació al respecte). Si observem el gràfic 20, que mostra l’evolució de la
taxa de graduació al 2n de Batxillerat de Tordera en comparació amb la comarca i Catalunya,
crida l’atenció el pic de davallada del curs 2008-09, mentre que a partir d’aquest any la taxa de
graduació tendeix a créixer per situar-se l’any 2013-14 per sobre de la resta de la comarca i de
Catalunya. Així com la taxa de graduació creix de manera estable pel Maresme i per Catalunya,
a Tordera experimenta una tendència al creixement amb més pics marcats.

55

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021
Gràfic 20. Evolució de la taxa de graduació al 2n Batxillerat. Tordera, el Maresme i Catalunya.
Cursos 2005-06 / 2013-14
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi de les realitat juvenils del Maresme2016.

Si observem el gràfic 21, que fa referència a la taxa d’abandonament (proporció d’alumnes que
no arriben a l’avaluació al batxillerat) veiem com les dades són més oscil·lants en tots els casos.
Cal dir que els motius de l’abandonament poden ser diversos, com la desvinculació del sistema
educatiu o la mobilitat entre centres i, per tant, la interpretació del gràfic és menys objectiva.
Tot i així, es pot dir que la taxa d’abandonament del batxillerat a Tordera està, en general, per
sota del Maresme o de Catalunya. Fins i tot, en alguns anys ha estat del 0% (2006-07, 2009-10
o 2013-14).
Gràfic 21. Evolució de la taxa d’abandonament al 2n Batxillerat. Tordera, Maresme i
Catalunya. Cursos 2005-06 / 2013-14
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi de les realitat juvenils del Maresme2016.
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3.3.2.9. Habitatge
Tal com s’observa al gràfic 22, un 12% dels habitatges es van construir entre l’any 2002 i 2011 i
un 15% són habitatges construïts entre l’any 1991 i el 2001. El 45% dels habitatges són
construïts entre l’any 1951 i el 1990 i un 11% són anteriors a 1950.

El parc d’habitatges de Tordera, per tant, està format per habitatges majoritàriament
construïts entre l’any 1951 i el 1990 (56%), amb un 27% d’habitatges construïts entre l’any
1991 i el 2011, moment que també coincideix amb un creixement important de població del
municipi.
Gràfic 22. Antiguitat de les edificacions de Tordera
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11%
12%
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Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat i el Cens de població i habitatges de l’INE.

Pel que fa al règim de tinença dels habitatges, la gran majoria d’aquests són de propietat amb
pagaments pendents, un 42% del total. I un 26% són de propietat pagada. Una dada important
pel que fa a l’accés a l’habitatge per part de les persones joves és la proporció d’habitatge de
lloguer. En el cas de Tordera, només el 12% d’habitatges són de lloguer. Comparativament, a la
demarcació de Barcelona, per exemple, un 21% dels habitatge són d’opció lloguer, 8 punts per
sobre.

57

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021

3.3.2.10. Cultura, oci, salut i lleure
L’accés a la cultura és un aspecte clau per fomentar l’enriquiment personal del col·lectiu jove.
És per això que les administracions, tant a nivell local, com d’altres de superiors, vetllen per
oferir equipaments i recursos a la ciutadania, també a les persones joves, per tal de
desenvolupar polítiques i serveis culturals de qualitat.

Taula 8. Equipaments culturals de Tordera
Equipament

Ús principal

Teatre Clavé

Cultural

Biblioteca

Cultural, formatiu

Local Social Emili Vendrell

Participació ciutadana

Local Associació Gent Gran l’Esplai

Cultural i Participació ciutadana

Associacións de Veïns

Participació ciutadana

Casal de Joves

Cultura i lleure

Tordera és un municipi molt actiu pel que fa a l’esport. Disposa d’una quantitat important
d’equipaments (vegeu Taula 9) i d’un teixit associatiu esportiu ric (vegeu Taula 10). Des de
l’Ajuntament es programen activitats esportives amb la col·laboració directa o indirecta de les
entitats locals.

Taula 9. Equipaments esportius de Tordera
Equipament

Ús principal

Pavelló poliesportiu municipal

Bàsquet, futbol sala, voleibol, judo

Pavelló poliesportiu Plaça Concòrdia

Hoquei patins i patinatge

Camps municipals d’esports

Futbol

Pistes esportives (pistes cobertes de la Plaça Diferents esports
de l’Amistat, Sant Andreu i Sant Pere)
Piscines Municipals d’estiu (Tordera centre, Lleure
Mas Móra i Les Ferreres)
Centre Esportiu Municipal

Activitats dirigides i esport
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Taula 10. Entitats esportives de Tordera i impacte entre les persones joves

Entitat

Impacte en les persones joves (baix,
mitjà, alt)

Societat de caçadors

Baix

CEEB (Club Esportiu Escola de Bàsquet)

Alt

Motoclub Tordera 7 ½

Baix

Club Patí Tordera

Alt

Club Esportiu Patinatge Artístic

Mitjà

Associació Rugbi La Tordera

Mitjà

Club Futsal Tordera10

Mitjà

Futbol Sala Athlètic Club Tordera Parc

Alt

Club Futbol Tordera

Alt

Club Futbol Sant Andreu

Baix

Club Volei Tordera

Mitjà

Club de bitlles la Penya del Bistec de Tordera

Baix

Club de Bitlles La Bitlla Atòmica

Baix

Club Petanca Tordera

Baix

Club Petanca Àgora parc

Baix

Club Petanca Olímpic Niagarense

Baix

Club Wushu Montnegre

Mitjà

Club de Tir al Plat

Baix

Club Hípic de Garbí

Baix

Penya Esportiva Sant Andreu

Baix

Club Judo Tordera

Mitjà

Club Esportiu Tordera (CET)

Alt

Club Ciclista Orko Team

Mitjà

Club Twirling Vila de Tordera

Mitjà

L’Amistat

Baix
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La salut de les persones joves i la seva relació amb l’entorn i la resta de col·lectius que formen
l’estructura social del municipi és clau a l’hora de definir la realitat juvenil de Tordera. El
municipi participa en el Programa Intermunicipal de Drogodependències de l’Alt Maresme
(nascut l’any 1998), juntament amb Calella i Pineda de Mar, un programa que actua en:
intervenció comunitària, intervenció educativa, intervenció familiar, intervenció en el lleure,
intervenció en els mitjans de comunicació i intervenció en el Serveis Socials i de salut. En el
marc d’aquest programa, a Tordera, es desenvolupen diverses polítiques com tallers de
prevenció a les escoles i instituts, formació d’agents de salut (que es recuperarà l’any 2018 a
Tordera), el fons documental jove de salut integral i el programa de salut jove.

En relació amb aquest apartat, és important destacar les dades pertanyents a l’enquesta
ESTUDES 201610, que ens serveixen de punt de referència. De manera resumida, els aspectes
més rellevants són els que segueixen:

-

L’edat mitjana d’inici al consum d’alcohol i tabac es retarda per primera vegada fins als 14
anys.

-

Es redueix el consum d’alcohol en tots els indicadors temporals (alguna vegada a la vida,
en l’últim any i en l’últim mes) i en els patrons de consum de risc (afartament i
borratxeres).

-

El consum de cànnabis en els últims 12 mesos augmenta, si bé disminueix lleugerament el
consum recent, en els últims 30 dies.

-

El consum de cocaïna en l’últim mes arriba als mínims històrics de l’1% dels enquestats.
Aquesta xifra va arribar a ser del 3,8% l’any 2004.

-

S’incrementa l’ús compulsiu d’internet fins al 21% dels estudiants de 14 a 18 anys, el que
suposa un 4,6% més que en l’anterior estudi d’ESTUDES.

-

10

Descendeix del 9,8% al 6,4% el percentatge d’estudiants que es juga diners a internet.

Es tracta d’un estudi que el Pla Nacional Sobre Drogues realitza de forma bianual des de l’any 1994 sobre l’ús de drogues en

estudiants d’ensenyaments secundaris d’entre 14 i 18 anys. Es pot veure l’informe complet a la següent adreça electrònica:
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_ESTUDES.htm
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3.3.2.11. Participació ciutadana i comunicació
La participació de les persones joves de Tordera és una de les prioritats de la Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament. Tal com assenyala el PNJCat 2020, la participació en allò col·lectiu és
un dels grans reptes en majúscules en relació a les polítiques de joventut. D’una banda, cal
entendre la participació des de dos punts de vista: la participació entesa com a metodologia,
com a eina que cal potenciar a l’hora del disseny i el desenvolupament de polítiques de
joventut. D’altra banda, és important entendre la participació com un objectiu, com quelcom
que es vol potenciar i promoure entre les persones joves. Una de les maneres de promoure la
participació és a través d’una comunicació fluïda entre l’Ajuntament i les persones joves
residents a la vila.

A Tordera hi ha 137 entitats, de les quals 13 aproximadament estan inactives. A continuació
(Taula 11) es llisten les entitats del municipi que tenen un impacte alt entre les persones joves.

Taula 11 . Entitats de Tordera amb participació juvenil.

Entitat

Àmbit

Esplai El Garbell

Juvenil Infantil

Jerc Tordera

Polític juvenil

La Peixera

Cultural

Colla de Diables

Cultural

Antaviana

Cultural

AEIG Bivac Sant Ponç

Juvenil infantil

Cal remarcar altres entitats que tenen un impacte important en el conjunt de la ciutadania de
Tordera i que són molt actives al municipi, malgrat comptin amb un baix percentatge relatiu de
joves entre els seus socis: la Colla de Gegants, l’Associació Cultural i Recreativa Pere Cot i La
Nostra Dansa.

Més enllà de les entitats amb pes i incidència entre les persones joves, a Tordera hi ha 3
òrgans de participació ciutadana, que es descriuen a continuació:
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Taula 12. Òrgans de participació ciutadana

Òrgans de participació
Comissió de Festes

Consell de Cultura

Consell Veïnal

Descripció
Comissió organitzadora de festes populars i
tradicionals torderenques: Festa Major,
Cavalcada de Reis i Missatgers reials, Sant
Ponç, Carnestoltes. Comissió formada per
representants de les entitats locals.
Consell consultiu de la regidoria format pels
representants de les entitats culturals de la
vila.
El Consell Veïnal és l'òrgan de participació ciutadana
de caràcter consultiu a través del qual s’instrumenta
el procés de Pressupostos Participats.
Té per objectius:
•

•
•

•

•
•

•

Fixar els criteris objectius que s’utilitza en per
fer el repartiment de l’aplicació pressupostària
entre les diferents zones i determinar-ne la seva
ponderació.
Estudiar els Informes de viabilitat tècnica,
jurídica i econòmica de les propostes.
Supervisar les propostes que se sotmeten a
votació i vetllar per la claredat, la transparència
i l’eficàcia del procés.
Determinar les propostes guanyadores, en
funció del nombre de vots obtinguts i de
l’assignació econòmica corresponent a cada
zona.
Fer el seguiment i control de l’execució de totes
les propostes que s’hagin acceptat.
Proposar a l’òrgan municipal competent les
modificacions que consideri oportunes del
Reglament .
Qualsevol altra funció de caràcter consultiu
relativa al procés de Pressupostos Participats
que li sigui encomanada.

3.3.3. La visió dels joves de la seva realitat
En aquest apartat es procedirà a resumir la vessant qualitativa de la diagnosi, és a dir, la
percepció directa de les persones joves del municipi, una informació que s’ha extret, per una
banda, de les sessions participatives i, per l’altra, del qüestionari en línia i que s’ha casat amb
la visió de tècnics municipals implicats en l’àmbit juvenil.
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3.3.3.1 Treball
Tordera és un municipi de petit comerç i petites empreses i, per tant, de difícil incorporació en
el món laboral. Inditex té un gran pes tant al poble com als municipis veïns, però no resol les
necessitats de la població atès que en el seu major percentatge ofereix contractes temporals
per puntes de feina, un treball que, a més, està poc qualificat (malgrat que algunes
contractacions de manera més fixa són ofertades a treballadors amb qualificació).

En afegit, el fet que Tordera no sigui un municipi turístic (més enllà del renom del mercat
setmanal), també dificulta que augmentin les ofertes laborals, encara que siguin de
temporada. Per tot plegat, doncs, es fa molt fàcil que les persones joves optin directament per
cercar feina a 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 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.

Aspectes positius i negatius segons les percepcions dels joves:



L’assessorament en temes de treball a l’Ajuntament és correcte: existeix el Servei Local
d’Ocupació (SLO) i la Borsa de Treball. El Casal de Joves també és un espai on es pot
rebre informació i es valora positivament.



El programa de Garantia Juvenil és excloent per a determinats perfils de joves més
qualificats.

Els tècnics diuen:


Es detecten mancances importants entre el jovent, lligades a l’analfabetisme funcional.
Es constata una falta important de recursos i competències i la necessitat d’un
acompanyament intensiu en la recerca de feina.



Hi ha una certa dificultat per arribar a joves que no s’adrecen al SLO o al Casal de
Joves. Se sap que tenen problemes per accedir a una feina, però no es troba la manera
de vincular-los al servei i fer-ne seguiment.
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Pel que fa al coneixement dels recursos en matèria d’ocupació, observem les dades que ens
mostren els gràfics següents, extrets de les respostes del qüestionari en línia. Cal dir que dels
joves participants, un 59% (50 persones) han buscat assessorament i informació sobre
ocupació i un 41% (35 persones) no ho ha fet mai.

Gràfic 23 : Coneixes el Servei Local d’Ocupació de Tordera? (85 respostes)

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia

Gràfic 24 : Coneixes la Garantia Juvenil? (85 respostes)

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia

3.3.3.2 Educació i formació
Les polítiques educatives ocupen un paper central en el conjunt de les polítiques de joventut
en tant que estan relacionades i connectades amb bona part de les estratègies a abordar en el
conjunt dels reptes del PNJCat 2020 i seran una eina cabdal per incidir sobre les trajectòries
vitals i el projecte de vida de les persones joves.
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Però les trajectòries educatives responen en ocasions a variables sovint peculiars. Una de les
mancances que s’observen clarament a Tordera i que es percep tant per les persones
tècniques com les persones joves consultades en aquesta diagnosi és el fet que a Tordera no hi
ha estudis postobligatoris de formació professional. Anteriorment hi havia un cicle de grau
formatiu, però es va deixar de cursar. D’aquesta manera, Tordera no pot oferir a la població
jove la realització d’aquests estudis al municipi i, per tant, fomenta la mobilitat per motius
d’estudi a l’exterior del municipi ja en aquesta etapa, prèvia a la dels estudis universitaris (fet
al qual cal afegir la gran despesa econòmica que suposa el desplaçament diari a municipis o
ciutats de les rodalies).

Pel que fa als estudis obligatoris, cal citar també als casos d’abandonament prematur per
desmotivació. Es tracta de joves que no tenen cap sortida clara i que difícilment es consoliden
en cap tipus de treball, i passen a ser persones joves desocupades i poc qualificades.

Els joves diuen:


Des de fa un temps, les escoles estan preparant l’alumnat per obtenir certificacions
d’idiomes (PET, FIRST, etc.), i ho fan dins l’horari lectiu.



Tordera té un entorn natural favorable per poder oferir formació relacionada amb aquest
àmbit.



El Casal de Joves ofereix la formació de monitors de lleure un cop a l’any.



L’esplai és jove i està en moment d’expansió. Hi ha moltes activitats extraescolars. Cada
estiu hi ha 12 o 13 casals d’estiu gestionats per diverses entitats que es reparteixen per tot
el municipi. L’Ajuntament en gestiona un i els altres es gestionen des de diverses entitats.



Falta d’oferta de cicles formatius. Actualment manca aquesta oferta, però en el seu
moment es creu que tampoc es va potenciar suficientment el cicle formatiu
d’Administratiu/va. S’hauria de tenir en compte el tipus de demanda laboral actual a
Tordera (el centre logístic) i ajustar l’ oferta formativa a aquesta demanda.



Només hi ha un centre que realitza els estudis de Batxillerat (Lluís Companys) i ofereix un
Batxillerat molt concret. No s’oferten tots els batxillerats a Tordera.



No hi ha oferta d’idiomes a preus públics per a persones joves, però sí de franges d’edat
més grans (de 25 en endavant).
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S’ha perdut l’essència inicial del Casal de Joves. En principi era un punt de trobada més
obert per a totes les edats, però ha acabat essent un lloc per a joves més petits, i això fa
que de vegades els joves més grans no s’hi sentin còmodes.



Pel que fa a la mobilitat a l’estranger per motius d’estudi o formació: hi ha hagut beques a
l’estranger però la oferta ha quedat vacant perquè ningú s’hi ha presentat, i això és un
problema perquè vol dir que les ofertes que hi ha no s’aprofiten prou.



Les classes a batxillerat estan sobresaturades. Manca una previsió a llarg termini del
nombre d’alumnes que ara estan fent primària però que arribaran a secundària.



Manquen ofertes formatives de titulacions per poder treballar en el lleure com a monitors,
per exemple.

Els tècnics diuen:


Hi ha manca d’educació d’estudis de grau mitjà. Hi ha molta demanda i els joves han de
marxar a Blanes, Malgrat de Mar, Girona...



Manca d’oferta de programes de formació i inserció.



S’observa entre els joves (especialment aquells que no han finalitzat la ESO i d’entre 16 i
21 anys) molt d’analfabetisme funcional: competències bàsiques en correus electrònics,
programari de tractament de text, etc.



Es realitza un Curs d’Accés al Cicle Formatiu de Grau Mitjà.



Hi ha cursos de certificats de professionalització del SOC.



Des del Casal de Joves s’assessora els joves dins les Tardes d’Orientació Laboral i el
programa de Garantia Juvenil i Integrals Gentis.

3.3.3.3. Habitatge
El vincle entre el treball i l’emancipació domiciliària és evident. En la mesura que a les
persones joves no els és possible accedir al mercat laboral els és també impossible emanciparse i per tant, la majoria no tenen més remei que quedar-se a viure a casa dels pares.

Els joves diuen:


Pel que fa als propietaris, hi ha l’ opció d’adherir-se al programa Lloguer Segur de
l’Ajuntament, però no tothom acaba de confiar-hi.
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Qui ha viscut tota la vida a Tordera, per poc que pugui hi acaba tornant a viure un cop ha
acabat estudis (el 41% de les persones que han respost el qüestionari en línia manifesten
la voluntat de seguir vivint a Tordera en un futur i el 44,9% creuen que ho podran fer).



Llogar un pis al centre és molt complicat.



De vegades, el preu d’una hipoteca per comprar una casa pot ser més econòmic que
llogar-la.



Ja no hi ha ajudes al lloguer.

Els tècnics diuen:


Els joves necessiten marxar del nucli familiar però no tenen recursos econòmics.



Molts pisos ocupats. Hi ha hagut ocupació d’habitatges per part de col·lectius de persones
vinguts del cinturó de l’àrea metropolitana.



Polítiques de foment al lloguer per a pisos buits.



Promoció de pisos de protecció oficial.

3.3.3.4. Cultura, oci, salut i lleure
La participació dels i les joves en la vida social es fa visible principalment en les activitats
culturals, així com en el temps dedicat a l’oci i el lleure. Tenir una bona qualitat de vida inclou
tenir una vida plena (amb cultura, oci i lleure) però també benestar físic, mental, emocional i
social.

Els joves diuen:


A Tordera es fan moltes activitats de tipus cultural, dinamitzades per les entitats. A més, es
compta amb El Teatre Clavé, que disposa de la seva pròpia oferta.



L’entitat La Peixera fa una activitat cultural a l’estiu, encara que només dura dos dies.



Cap d’Any i Festa Major es valoren molt positivament.



Els equipaments esportius estan en bon estat i ben equipats.



A nivell esportiu hi ha molts clubs que proposen activitats diverses. Es considera que és un
municipi amb molta oferta esportiva.



S’han fet setmanes de la salut, que es valoren molt positivament pel que fa a la prevenció.



Existeix un Pla Intermunicipal de Drogues.
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A les escoles i al Casal de Joves es fan moltes activitats i tallers de prevenció en temes
d’hàbits saludables. De 12 a 16 anys els i les joves tenen molta informació a l’abast.



A Tordera no hi manca activitat cultural pròpia, més enllà de la Fira del Ram, que tampoc
té cap activitat per a joves dins la programació.



Per temes d’oci (en aquest cas, nocturn) els joves estan molt acostumats a marxar a altres
municipis i no hauria de ser així. L’oci nocturn està poc potenciat. Abans hi havia un pub on
hi anaven totes les persones joves, però es va tancar i no se n’ha obert cap més.



Hi ha força consum de drogues, però no estan del tot detectats. Es desconeix si hi ha una
problemàtica important al respecte, tot i que es detecten consums a diferents punts de
l’espai públic.

Els tècnics diuen:


Tordera és un municipi molt ric en entitats i esports.



Es destaca el paper de l'esport com a factor de protecció davant les conductes de risc.



S’atorguen beques (de transport, d’activitats extraescolars, de participació en casals
d’estiu) a famílies amb dificultats econòmiques per tal que tothom hi pugui participar i cap
jove es quedi fora.



Hi ha un Programa de Salut Jove i es treballa des del Pla Intermunicipal de
Drogodependències, tot realitzant tallers de prevenció adreçats a les escoles per treballar
temes de salut (així com també es fa des del Casal de Joves dins el programa PIDCES que
realitza tallers als centres de secundària).



El programa PIDCES atén consultes cada cop d’un major nombre de persones joves.



Es fa promoció dels joves músics locals.



Hi ha joves que no utilitzen els espais municipals que oferten activitats destinades a ells i,
per tant, fan vida al carrer.



Els joves vinculats als centres educatius estan més coberts en el treball de la salut (hàbits
saludables, sexualitat, consum i drogodependències) però els joves majors de 16 anys no
reben tanta formació i informació.



Es percep un augment del consum precoç.



La dispersió territorial dificulta la detecció de casos que necessitarien intervenció.



Addicció a les pantalles entre la gent jove. Això provoca un cert aïllament i inquietuds molt
concretes.
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Les persones que han respost el qüestionari diuen:
Gràfic 25 : Sobre quins temes t'agradaria tenir més informació? (70 respostes)

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia

Gràfic 26 : En el teu entorn, quants amics consumeixen les següents
substàncies?

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia
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Gràfic 27 : I tu, consumeixes les següents substàncies? Amb quina freqüència?

3.3.3.5. Participació ciutadana i comunicació
Alguns dels indicadors per mesurar l’arrelament de la població jove al municipi són el grau

d’implicació de la persona en els afers municipals, el grau de participació en entitats
municipals o el coneixement de la realitat del municipi i de les persones que hi viuen.

Els joves diuen:


A Tordera hi ha un teixit associatiu molt ric, amb moltes entitats.



A nivell de comunicació, la que es fa en línia per part de l’Ajuntament funciona molt bé i
s’utilitzen molts canals (web,

xarxes, socials, etc). S’hauria de reforçar, potser, la

comunicació offline, sobretot per fer arribar informació a les urbanitzacions.


Les xarxes socials de l’Ajuntament estan molt actives i sempre es procura fer arribar la
informació a les entitats perquè la facin arribar a qui creguin.



Ràdio Tordera es valora com un bon mitjà de comunicació i difusió de la realitat
torderenca.
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Al Casal de Joves hi va un perfil de joves concret, però no tots els joves. Abans qui
gestionava el bar era una altra gent i hi havia un altre ambient. A part, l’equipament està
infrautilitzat. El fan servir principalment joves de 16 anys i això fa que als joves més grans
de 16 anys els costi anar-hi. Caldria ampliar la participació d’aquest grup d’edat.



Hi hauria d’haver un punt de trobada d’entitats, un ateneu. Entre algunes entitats ja hi ha
connexió, però falten espais de coordinació. Seria clau per al jovent de les entitats tenir
espais d’autogestió que permetin la proposta d’activitats conjuntes.



S’hauria de reforçar i augmentar la participació juvenil en els òrgans de participació
ciutadana (comissió de festes, consell de cultura, consell veïnal).



Pel que fa al jovent que viu a les urbanitzacions, mancaria fer-los arribar més informació.
Es percep com hi ha un grup de joves a qui no motiva res, poc o gens actiu i sense
arrelament al municipi. Es considera que des de l’Ajuntament s’ha treballat relativament
poc per afavorir aquest arrelament.



A nivell d’associacionisme, sempre són les mateixes persones a tot arreu. Gent que es mou
per satisfer necessitats concretes o implicades.

Els tècnics diuen:


Es detecten diversos grups de joves: els joves amb més recursos i eines (joves que tenen
accés a la formació i amb tendència a associar-se o a emprendre iniciatives) i joves amb
menys accés a recursos (amb menys accés a formació als quals els manquen moltes
competències de base i que estan més desmotivats per implicar-se en les activitats que es
duen a terme al municipi).



Necessitat de fomentar la cultura participativa entre els joves.



Dificultat de comunicació amb els joves (cultura de la imatge, sobreinformació i
immediatesa).



Hi haurà un canvi de legislació previst de cara al 2020 que afecta la regulació dels centres
oberts: no es podrà atendre joves més enllà dels que es derivin des de Serveis Socials.



Noves estratègies de vinculació amb les persones joves i detecció de necessitats.
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Les persones que han respost el qüestionari diuen:
Gràfic 28 : Participes en alguna associació o grup informal? (63 respostes)

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia

Gràfic 29 : Com t'informes sobre les activitats que es fan per joves a
Tordera? (83 respostes)

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia

3.3.3.6. Mobilitat i entorn
El fet que Tordera compti amb una gran dispersió territorial, esdevé un problema inherent a
les característiques del municipi i que afecta la vida dels seus habitants, els quals es veuen
obligats a traslladar-se, en ocasions, des de molts quilòmetres de distància.
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Els joves diuen:


A Tordera hi ha dos móns (Sant Andreu, Sant Pere, Centre-Sant Andreu i Fibracolor) i els
afores. Si no tens vehicle privat o propi és gairebé impossible la mobilitat, ja que l’ oferta
que hi ha està més pensada per a la gent gran i per nuclis de població més propers al
centre. El bus que va a les urbanitzacions passa cada 8 hores (un cop al matí i un cop a la
tarda).



La comunicació amb tren a d’altres municipis és dolenta atès que hi ha molt poca
freqüència de combois. Hi havia d’haver un tren cada mitja hora i finalment, n’hi ha un
cada hora, excepte en quatre moments del dia, que sí que hi ha una freqüència cada mitja
hora per anar a Barcelona i cada dues hores per anar a Girona.



Hi ha poca freqüència de busos i molt pocs autobusos directes. La combinació per anar a
Maçanet és molt complicada i poc efectiva si s’ha de fer sovint.



Els preus dels autocars han pujat.



El bus nit no arriba a moltes poblacions.

Els tècnics diuen:


Tordera és un poble molt ampli i això implica que moltes famílies hagin de fer
desplaçaments diversos cops cada dia. A més a més, 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 a la vila.



Molts veïns i veïnes fan vida a les urbanitzacions i no generen cap vincle amb el municipi
(fins i tot n’hi ha que, per proximitat, tenen més relació amb municipis veïns).



La manca de transport públic (tren, etc.), fa que hi hagi poques possibilitats de
desplaçament per anar a estudiar fora.



El transport escolar té un preu reduït i el bus urbà també.



Hi ha serveis puntuals de bus associats a esdeveniments o festivitats concretes.



Existència del programa de sensibilització i foment de la conducció segura.
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3.3.3.7. Convivència
La convivència és un tema que preocupa al municipi i, com no, també a les persones joves. En
ella s’hi veuen afectats diversos aspectes i és un gran condicionador de la cohesió social, la
gran dispersió territorial.

Els joves diuen:



Els màxims exponents de la cohesió social juvenil a Tordera són els instituts i els clubs
esportius, de manera que cada grup fa la seva en el seu àmbit, segons les seves afeccions.



Hi ha una certa diferència entre la gent de Tordera de tota la vida i les persones que viuen
a les urbanitzacions, que no estan tan arrelades al municipi.



Es considera que hi ha poca cohesió entre els barris. La població que hi viu no es coneix i hi
ha poca participació per part dels veïns i les veïnes.



L’ocupació de blocs i pisos per part de col·lectius de persones d’ètnia gitana genera
malestar entre la població. Existeix una sèrie de rumors al voltant d’aquesta situació i el
desconeixement de les persones no afavoreix la millora de la situació.



Les queixes dels veïns han fet que desaparegui una oferta atractiva d’oci nocturn més enllà
d’espai d’oci de la Festa Major o Cap d’Any.

Els tècnics diuen:


Hi ha hagut una arribada important de famílies vingudes de l’àrea metropolitana que han
ocupat alguns habitatges. Això ha provocat un desgavell a nivell comunitari.



La participació a la vida del municipi és difícil, costa que la gent es vinculi.



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.



La integració de persones immigrades.



El Pla Intermunicipal d’Immigració, en el qual es contempla l’acollida de persones
nouvingudes al municipi.



La Taula de coordinació social a nivell d’Habitatge, Serveis Socials i Promoció Econòmica.



El Pla d’agents cívics.
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3.4 Anàlisi de les Polítiques de Joventut (APJ)
L’anàlisi de les polítiques de joventut és un pas imprescindible en l’elaboració del PLJT.
Després de conèixer quines són les necessitats de les persones joves de Tordera cal, ara, posar
èmfasi en visualitzar quina és l’ oferta real en el conjunt del municipi, és a dir, quins són els
recursos i serveis disponibles en matèria de joventut i si aquests s’ajusten a les necessitats
reals o percebudes per part dels i les joves.

3.4.1. Metodologia
Per detectar les polítiques adreçades a les persones joves del municipi, s’ha abordat la realitat
a partir de l’anàlisi i l’avaluació de les actuacions realitzades en matèria de joventut que hi ha
actualment al municipi i a la comarca i quin és el seu impacte en relació als joves. Aquesta
tasca ha requerit d’una bona dosi de treball intern amb l’objectiu d’enumerar i recopilar
informació al respecte dels serveis i recursos existents, fet pel que ha estat necessària la
col·laboració de cadascuna de les àrees del consistori ja que entenem que la política de
joventut ha de ser integral i transversal a totes les regidories de l’Ajuntament.

Tot plegat, s’ha dut a terme partint d’uns principis i valors que provenen del marc específic que
regula la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut que regula el Pla Nacional de
Joventut de Catalunya 2010-2020. En aquest document es dibuixa un context futur per al
conjunt de Catalunya que es concreta en una visió de la societat futura en 3 punts:

•

“Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida i
les seves expectatives (educatives, culturals, laborals, familiars...) entenent que
aquesta és la major garantia d’un futur millor per al conjunt de la societat.”

•

“Una societat socialment més justa, on l’origen social no determini les expectatives i
les possibilitats a l’hora de desenvolupar un projecte de vida.”

•

“Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista en el
desenvolupament del seu entorn (poble, país, món); que aposti per un creixement
qualitatiu i quantitatiu de l’associacionisme i els moviments juvenils, organitzats com a
aposta estratègica perquè el conjunt de la ciutadania, i també les persones joves,
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tingui capacitat per incidir sobre el funcionament de la societat i traslladar la seva visió
del món.”
En aquesta línia, és tan important on volem arribar amb la realització del Pla Local de Joventut
de Tordera com els principis que volem seguir per arribar-hi. Podem dir que són uns principis
universals que s’han de tenir present a nivell local:
-

Universalitat

-

Igualtat d’oportunitats

-

Atenció a la diversitat

-

Emancipació juvenil

-

Participació

-

Corresponsabilitat

-

Innovació i aprenentatge social

-

Proximitat

-

Interès juvenil

-

Coordinació, cooperació i planificació

-

Eficàcia, eficiència i gestió responsable

-

Descentralització i desconcentració

Val a dir que el present document esdevé el quart dels Plans Locals de Joventut que s’han
realitzat al municipi de Tordera (essent el primer el corresponent al període 2007-2009, 20092012 el segon, 2013/14-2017 el tercer i el 2018-2021 el darrer i actual), aspecte que posa de
manifest la importància que es dona a treballar amb i per al sector juvenil de la població del
poble, ja que els i les persones joves seran els qui llaurin el nostre futur.

3.4.2. Les polítiques de joventut a Tordera
Les polítiques de Joventut al nostre municipi són desenvolupades per la Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament, les quals es vehiculen a través del personal professional del Casal de Joves.
A mode de contextualització, val a dir que actualment l'Ajuntament de Tordera s'organitza a
través de 4 àrees de govern que comprenen les diferents regidories amb els seus
corresponents organismes i serveis:
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Àrea de Govern
Alcaldia i Coordinació del govern

Àmbits d’Actuació Municipal
Cultura, Civisme i Mitjans de Comunicació.

Territori i Sostenibilitat

Ordenació del Territori, Obres i Serveis, Pagesia,
Sostenibilitat i Via Pública.

Acció Social i Promoció Econòmica

Atenció Social i Serveis a la Persona, Promoció
Econòmica i Ocupació, Sanitat i Mercats.

Serveis Personals

Ensenyament, Transports, Festes, Esports,
Participació Ciutadana i Joventut.
Hisenda,
Seguretat,
Recursos
Humans,
Tecnologies de la Informació i la Comunicació,
Oficina d’Atenció Ciutadana i Serveis Jurídics.

Règim Interior

Com s’observa, doncs, l’àrea de Joventut es troba dins l’àmbit de Serveis Personals, fet que
facilita la comunicació interdepartamental, així com el treball transversal entre àrees. Alhora,
periòdicament es convoquen taules de treball amb personal tècnic i regidories, per tal
d’incloure una visió més genèrica de les línies estratègiques a seguir, així com la visió política.
Aquest treball conjunt facilita el coneixement de projectes entre àrees i la coordinació
d’aquestes a l’hora d’iniciar treballs conjunts.

3.4.3. Recursos
Pel que fa als mitjans destinats a les polítiques de joventut, es recullen els següents recursos
(humans, econòmics i d’infraestructures) actuals del departament i que donen resposta a les
necessitats de les persones joves del municipi.

3.4.3.1. Recursos humans:
Un dels principals elements que possibiliten el bon funcionament de les polítiques de joventut
és l’equip humà que les fa possibles. Els agents professionals que intervenen al municipi de
Tordera són els que segueixen:

Lloc de Treball

Jornada

1 Tècnica de Serveis Personals i directora del
Casal de Joves
1 Dinamitzadora Juvenil
1 Dinamitzadora Juvenil amb contracte
temporal

Completa
Jornada Completa
Mitja jornada

La coordinació de la regidoria va a càrrec del director de Serveis Personals i la regidora de
Joventut.
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3.4.3.2. Recursos econòmics:
Sense tenir en compte la tasca que es realitza a d’altres departaments de l’ajuntament
adreçada a joves, la despesa corrent de què disposa el Departament de Joventut per a
activitats i funcionament per a l’any 2018 és de 183.200€. Tenint en compte el pressupost total
anual de l’Ajuntament (17.450.560€), la quantitat destinada específicament a Joventut esdevé
l’ 1,05%. Gairebé la meitat (45%) d’aquesta despesa corrent es destina a despesa de personal.
Pel que fa al finançament d’aquestes despeses, el 79,3% va a càrrec de l’ajuntament, un 7,3% a
càrrec d’altres administracions i un 13% es cobreix a partir de taxes i preus públics.
L’objectiu marcat hauria de ser arribar en els propers 4 anys com a mínim a l’1,5%, de
despesa corrent destinada a joventut del pressupost municipal, i en un futur la situació ideal
seria arribar a un 2%, tal i com es recomana a l’estudi “Polítiques locals de joventut: Criteris,
eines i recursos” editat per la Diputació de Barcelona.

3.4.3.3. Infraestructures:
El Casal de Joves de Tordera és el primer equipament exclusiu per a les persones joves del
municipi. En ell s’hi desenvolupen els principals projectes de joventut amb la voluntat de donar
resposta als i les joves en el seu projecte vital.
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Any d’inauguració
Adreça
Horari

Telèfons de contacte

2008
C/ Pujades, 9
Matins: de dilluns a dimecres de 10 a 13h
Tardes: de dimarts a divendres de 16 a 20.30h
Dilluns i dissabte de 16 a 20h
93.764.58.85 / 671.65.06.31

Correu electrònic

casaldejoves@tordera.cat

Altres contactes

Facebook i Instagram: CasaldeJovesTordera

Espais

Sala d’ordinadors, consulta i lectura
Sala polivalent que inclou: espai lúdic i de
trobada pels joves i sala de formacions
3 bucs insonoritzats
Espai d’exposicions
Despatxos
Magatzem

No obstant això, són diversos els espais i equipaments municipals existents a Tordera i que les
persones joves utilitzen per realitzar activitats de naturalesa diversa. El conjunt d’equipaments
educatius, esportius, culturals, etc. estan recollits amb detall a cada un dels apartats
corresponents de l’Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ, veure apartat 3.3).

3.4.3.3.1. El Casal de Joves
El Casal de Joves té un projecte propi que es regeix per uns objectius estratègics, transversals
per a tots els àmbits, i que recollim a continuació de forma resumida:
•

Promoure el Casal de Joves com a espai de dinamització potenciant i promovent la
cultura, l’educació, la creació o l’associacionisme.

•

Establir una programació contínua i diversificada d’activitats juvenils d’àmbits diversos.

•

Consolidar els canals de relació i afavorir la comunicació entre persones joves, donat
resposta les seves iniciatives.

•

Acompanyar el procés d’emancipació de les persones joves, garantint la igualtat
d’oportunitats.

•

Facilitar recursos per tal de promoure la participació i el diàleg entre les persones
joves.
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•

Desenvolupar l’acció educativa de forma transversal, incloent els diferents actors que
conformen la xarxa pública i les entitats que treballen amb i per al jovent.

•

Potenciar valors com la solidaritat, la cooperació i el respecte a la diversitat, així com la
participació.

A part d’aquests objectius estratègics, la línia metodològica del Casal de Joves té en compte
tres eixos fonamentals:
1. La participació en tots els àmbits. Promocionar els mecanismes formals i no formals de
participació, implicar les persones joves en la programació d’activitats com a agents
actius.
2. La flexibilitat i proximitat del Casal de Joves. Adaptació dels espais de participació,
adequació del llenguatge i flexibilitzar la metodologia en cada activitat per tal de fer-la
adaptable als diferents col·lectius.
3. La transversalitat i integralitat. Facilitar l’espai com a lloc d’intercanvi i de
coneixements entre joves, treballar conjuntament amb altres entitats municipals i
administracions supramunicipals per tal d’optimitzar els recursos existents i facilitar la
integració de persones joves nouvingudes.

3.4.3.3.1.1

Serveis

El Casal de Joves, a més de ser un lloc de trobada per a joves, ofereix una programació
trimestral d’activitats i el Punt d’Informació Juvenil, de manera que els seus treballadors
responen a un doble perfil d’informadors/dinamitzadors.
Tot seguit es resumeixen els programes sobre els quals s’assessora els joves i les activitats a
què poden accedir11:

Punt d’Informació Juvenil del Casal de Joves de Tordera
Formació
reglada

11

•
•
•
•
•
•
•

PQPI, programes de qualificació professional inicial
Batxillerat, modalitats i treball de recerca
PAU: puntuacions, notes de tall i procediments
CFGM, Cicles Formatius de Grau Mitjà
CFGS, Cicles Formatius de Grau Superior
Titulacions universitàries
Formació per a adults

Se’n pot veure una descripció detallada a partir de la pàgina 102 del document Annex de la Diagnosi elaborat per l’empresa

Portacabot.
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•
•

Formació de premonitors i monitors de lleure
Curs de seguretat alimentària (manipulador d’aliments)

•

Cursos de curta durada que es duen a terme fora del municipi

•
•
•
•

Pàgines per compartir pis
Informació sobre els contractes de lloguer
Ajudes al lloguer disponibles
Informació i derivació a l’ Oficina Local d’Habitatge (OLH).

Salut

•
•
•

Informació sobre sexualitat i afectivitat
Drogues /consums
Alimentació i trastorns alimentaris

Ocupació

•
•
•
•
•
•

Realització del currículum i procés de recerca de feina
Programa de Garantia Juvenil
Programa Brigada Jove
Informació sobre el Servei Local d’Ocupació
Tardes Orientació Laboral
Informació i derivació al Servei Local d’Ocupació (SLO)

Mobilitat

•
•
•

Programa de Mobilitat Internacional
Tramitació de Carnets d’Alberguista
Tramitació de Carnets d’Estudiant Internacional

Oci,
cultura,
lleure

•
•
•

Assessorament a entitats
Informació sobre la programació al Casal de Joves
Informació sobre Bucs d’Assaig

Formació
no reglada
Habitatge

Pel que fa a les activitats, la programació trimestral combina propostes de naturalesa molt
diferent, pensada per a un públic amb inquietuds i interessos diversos. Es diferencia entre els
tallers diaris i gratuïts adreçats al públic menor de 16 anys i les activitats dirigides a un públic
més adult, major de 16 anys (i amb un cost molt reduït), en què no només es realitzen accions
de l’àmbit del lleure sinó que també es compta amb càpsules formatives, xerrades i
exposicions. Tot seguit, se’n presenta un exemple, concretament corresponent a la
programació de primavera del 2018:
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Però val a dir que no totes les accions se centralitzen a l’equipament del Casal de Joves sinó
que hi ha altres projectes externalitzats. D’aquests se’n destaca:

El Programa d’Informació i de Dinamització Projecte impulsat per la Diputació de Barcelona
als Centres d’Educació Secundària (PIDCES) per realitzar accions als centres d’Educació
Secundària. Es fa presència i atenció als joves i
adolescents a través del Punt d’Informació Jove
(PIJ) els dilluns a l’hora del pati. S’efectua en
coordinació amb el Programa Intermunicipal de
Drogodependències (tallers de prevenció).
Programa
Intermunicipal
Drogodependències.

de Nascut l’any 1998 a partir de la necessitat de
desenvolupar plans d’actuació comunitaris
entorn
a
la
prevenció
de
les
drogodependències. En coordinació entre els
diferents serveis municipals de Pineda de Mar,
Calella i Tordera. Els seus objectius giren al
voltant de sis àmbits principals:
• Intervenció comunitària
• Intervenció educativa
• Intervenció familiar
• Intervenció en el lleure
• Intervenció en els mitjans de
comunicació
• Intervenció ens els serveis de salut
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Festa Major

Activitat amb una durada de 4 nits (durant el
mes d’agost) amb programació de concerts i
activitats adreçades a joves a la Plaça de
l’Església i que compta amb un espai de
barraques al Mirador. En aquests espais es
disposa, durant dues nits, d’una paradeta
informativa de temes de salut gestionada per la
tècnica de drogodependències Intermunicipal
per proporcionar informació entre els i les
persones joves.

Festa de Cap d’Any

Activitat adreçada al públic jove i a la població
en general que es duu a terme la matinada del 1
de gener al Pavelló Poliesportiu Municipal. La
festa s’amenitza amb la música d’un DJ i
l’entrada és gratuïta. També es compta amb
espai de barraques.

3.4.3.3.1.2 Usuaris
Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, malgrat segons el PNJCat 2010-2020 s’entén com a
persones joves les que tenen entre 16 i 29 anys, les polítiques de joventut de l’Ajuntament de
Tordera s’adrecen a joves a partir dels 12 anys d’edat, ja que entenem que l’inici de l’etapa de
secundària marca un abans i un després en el desenvolupament i les relacions dels i les joves i
que el comportament adolescent cada cop es presenta en edats més primerenques.

Així doncs, el públic que participa en les activitats del Casal de Joves és molt divers. Des del
casal, diàriament es fa un recull de les persones usuàries dels seus serveis mitjançant l’ús de
l’aplicatiu de Registre d’Informació Juvenil de la Generalitat de Catalunya pel qual es reben
informes mensuals, trimestrals, semestrals i anuals del conjunt de resultats (informació
general dels usuaris, serveis i tràmits en què participen així com els seus àmbits temàtics).
D’acord amb aquestes dades, entre els mesos de gener i juny del 2018 (i tenint en compte que
el servei va tancar una setmana per vacances de Nadal i una per Setmana Santa) pel Casal de
Joves hi han passat un total de 6.317 persones12. La informació al respecte és la que es detalla
a continuació:

12

L’informe semestral complet i detallat es pot veure a l’annex 6, pàgina 242.
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Edat

Número
Usuaris
2947

Dona

Número
Usuaris
3131

16-20

588

Home

3186

21-25

667

26-29

544

30-35

247

<16

>35

Sexe

Total

6317

1324
Total

6317

Servei

Número
Usos
Servei
2

Assessorament
especialitzat
Autoconsulta internet

879

Dinamització de la
informació
Informació

2326

Canal d'Atenció
Correu electrònic

Número
Usuaris
9

Presencial
descentralitzat
Presencial SIJ
Telefònic

415

Orientació

14

Servei Específic

5791

Tramitació

1855
4269
124

Telemàtic asincrònic

9

Telemàtic sincrònic

51

Total

6317

3
Total

9430

Segons les dades extretes del qüestionari en línia, els joves diuen:

Gràfic 30. Coneixes el Casal de Jove de Tordera?

84

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021

Gràfic 31. Amb quina freqüència vas al Casal de Joves de Tordera?

Gràfic 32. Què hi fas al Casal de Joves?
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3.5 Conclusions de la diagnosi
Una vegada realitzada i finalitzada l’anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut,
convé posar en sintonia aquelles qüestions més rellevants, a mode de conclusió, per tal
d’encaminar la diagnosi a les orientacions per al futur disseny del PLJT.

De nou, aquestes qüestions es representaran seguint com a guia els 7 reptes que planteja el
PNJCat. En aquest recull, s’han volgut extreure les potencialitats de Tordera per a cada un dels
reptes, al mateix temps que s’han identificat aquelles mancances que es consideren
importants.

Val a dir, però, que la informació que ara es presenta esdevé un recull a mode resumit de les
dades tant quantitatives com qualitatives que s’han analitzat en tot l’apartat de la diagnosi,
una informació que resulta molt rellevant i que ens serveix de marc de partida i de referència
però que no podem oblidar que s’ha extret de sessions participatives (on no ha participat la
totalitat de persones joves del municipi) i de dades que no sempre estan actualitzades, de
manera que la visió que se n’obté és, en certa manera, esbiaixada i que no reflecteix del tot la
realitat del municipi.

La població jove de Tordera
En dades extretes del cens de població i habitatge del 2016, Tordera té 16.453 habitants, dels
quals 2.399 són persones d’ entre 15 i 29 anys, cosa que suposa un percentatge del 15% del
total de la població. La xifra augmenta a 4.264 persones si ampliem la franja per sota i per
sobre, de 12 a 34 anys ( el que representa el 25,9% del total de la població). En la comparativa
amb les dades de població a nivell comarcal i de Catalunya, observem com el creixement a
Tordera és molt més marcat. Si aquesta tendència de creixement es manté, en els propers
anys augmentarà la població adolescent i juvenil a Tordera, cosa que fa necessària l’articulació
de polítiques de joventut tenint en compte aquest fet.
Pel que fa a la distribució de la població jove per barris, s’observa com el nucli de Tordera és el
més poblat per persones joves (1.657 joves), seguit del veïnat de Sant Pere (429 joves), la
urbanització Mas Móra (214 joves), el nucli disseminat (182 joves) i Àgora Parc (135 joves).
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Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les
persones joves de Tordera
Tordera té 11 equipaments educatius, 4 dels quals dedicats a l’educació secundària (dos
públics i 2 concertats). També compta amb dos centres oberts, una Escola d’Adults i una
Oficina de Català.

Pel que fa al nivell formatiu de la població general de Tordera, el 62,33% té estudis de segon
grau (educació primària, secundària, Batxillerat o Formació Professional) l’any 2011, mentre
que només un 7% té estudis de Tercer Grau. En comparació amb la resta de la comarca, l’àmbit
metropolità i la resta de Catalunya, Tordera té més percentatge de població amb estudis de
primer i segon grau i, per tant, és més baix el percentatge d’estudis de tercer grau.

Formació obligatòria a Tordera
Així com al Maresme la tendència és més estable i tendeix a incrementar, en el cas de Tordera
pateix més oscil·lacions i des del curs 2010-2011, la taxa de graduació a l’ESO té tendència a la
baixa. D’altra banda, pel que fa a la taxa de graduació de l’ESO per municipi en relació a la
mitjana del Maresme, Catalunya i l’àmbit metropolità, Tordera, amb un 81,25% es manté per
sota de la mitjana, al costat de municipis com Premià de Mar, Premià de Dalt, Sant Andreu de
Llavaneres o Vilassar de Dalt.

Formació postobligatòria a Tordera
La taxa de graduació postobligatòria tendeix, generalment, al creixement. Tot i amb això, així
com la taxa de graduació creix de manera estable pel Maresme i per Catalunya, a Tordera
experimenta una tendència al creixement amb més pics marcats. Pel que fa la taxa
d’abandonament (proporció d’alumnes que no arriben a l’avaluació al Batxillerat) es pot dir
que la taxa d’abandonament del Batxillerat a Tordera està, en general, per sota del Maresme o
de Catalunya (fins i tot, en alguns anys, ha estat del 0%).

87

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021
Repte

Conclusions

Propostes de millora

Manca d’oferta de formació •

Creació d’un Cicle Formatiu de

l’èxit en la

postobligatòria per a l’alumnat

Grau

trajectòria

que vol cursar CFGM

potencialitats que ofereix l’entorn

Repte 1: Aconseguir

educativa de les

Mitjà

vinculat

a

les

natural o bé a la realitat del teixit

persones joves de

econòmic

Tordera

municipi.
•

i

empresarial

del

Mantenir els cursos de certificats
de professionalització del SOC.

•

Curs d’Accés al Cicle Formatiu de
Grau Mitjà.

Analfabetisme funcional per

Seguir oferint assessorament per

part d’algunes persones joves

aquestes persones joves des del

que no han obtingut l’ESO,

Casal de Joves i des del SLO.

sobretot amb eines TIC
El teixit associatiu i de lleure

Seguir oferint formació en el lleure

està consolidat i en creixement

a través dels cursos de premonitors

a Tordera

i monitors.

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones
joves de Tordera
L’activitat econòmica de Tordera se centra principalment en el sector serveis. De les 408
empreses registrades l’any 2017, un 74% correspon al sector serveis, un 14% al sector de la
construcció, un 11% al sector industrial i un 1% al sector agrícola.

Pel que fa a les dades d’ocupació, l’entrada al món laboral per part joves es retarda, s’inicia
entre els 25 i els 34 anys. L’atur respon a un patró similar al que s’experimenta a molts pobles
de Catalunya: a partir de l’any 2007 es dispara el creixement de l’atur de manera molt marcada
fins a l’any 2009 i constant amb un punt àlgid l’any 2012, en el moment d’esclat de la crisi
econòmica. Aquest augment es manté constant fins al 2013 i a partir d’aquest moment,
comença a disminuir fins als valors actuals (2017), en què el percentatge de persones a l’atur
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ha disminuït fins a un 14%. Tot i això, no cal perdre de vista que encara és molt alt i se situa per
sobre de la mitjana de Catalunya, que el tercer trimestre del 2017 és del 12,54%. Quant als
grups d’edat, observem com el percentatge de joves aturats més alt és el que correspon a
l’interval de 25 a 29 anys (amb una major incidència entre les dones), mentre que en el cas de
les edats compreses entre els 16 als 19 anys, en ser un grup que majoritàriament no està actiu
laboralment, la relació de persones aturades és la més baixa.

Repte

Conclusions

Repte 2: Aconseguir Tot

i

la

Propostes de millora
lenta •

Establir

convenis

laborals

entre

l’èxit en la trajectòria recuperació econòmica,

l’Ajuntament i comerços i empreses de

laboral

de

les l’atur juvenil de Tordera

Tordera per tal de facilitar la contractació

persones

joves

de segueix

en temporada d’estiu.

Tordera

afectant

sobretot els i les joves
de 25 a 29 anys.

•

Seguir

potenciant

i

desenvolupant

programes com la Garantia Juvenil,
Integrals, Brigada Jove o l’assessorament
que es fa des del SLO i el Casal de Joves de
Tordera.

•

Oferir

recursos d’inserció adreçats a

persones joves amb titulació universitària
o superior.

Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les
persones joves de Tordera
En relació amb l’emancipació domiciliària de les persones joves, sovint la millor opció per
iniciar aquesta transició és el lloguer. En el cas de Tordera, però, només el 12% d’habitatges
són de lloguer, 8 punts per sota de la demarcació de Barcelona, on un 20,21% dels habitatges
tenen aquesta opció.
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Repte

Conclusions

Propostes de millora

Repte 3: Aconseguir

Les persones joves tenen dificultats a •

Fer promocions d’habitatge

l’èxit en la transició

l’hora de fer la transició domiciliària

jove o bé reservar places per

domiciliària de les

per primer cop i marxar del nucli

a persones joves en les

persones joves de

familiar.

promocions noves.

Tordera
•

Impulsar

ajudes

per

les

conèixer

i

fiances del lloguer.

•

Donar

a

promocionar les ajudes i
recursos

existents

actualment.

Repte 4. Promoure la vida saludable de les persones joves de
Tordera
Es considera que els i les joves vinculats als centres educatius o al Casal de Joves reben
formació específica sobre consums, hàbits saludables o sexualitat i efectivitat sanes, però hi ha
tot un ventall de joves “desconnectats” i que potser necessitarien suport en aquest àmbit en
algun moment. La falta de concentració poblacional dificulta l’aplicació de polítiques
preventives en l’àmbit dels consums responsables i els hàbits saludables, així com la manca de
detecció de casos que necessitarien intervenció.

Repte

Conclusions

Propostes de millora
•

Seguir sumant esforços des del Pla

Repte 4:

Es detecten consums entre la

Intermunicipal

Promoure la vida

població jove i hi ha un seguit de

Drogodependències i tallers de

saludable de les

persones joves que no

prevenció adreçats a les escoles per

persones joves

vinculats en centres educatius i que

de Tordera

no

reben

assessorament.

informació

estan

o •

de

treballar temes de salut.
Seguir treballant des del Casal de
Joves, dins el programa PIDCES i
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fent tallers a l’institut.
•

Impulsar una formació d’agents de
salut entre iguals, en el marc del
Pla

Intermunicipal

drogodependències.

L’any

de
2018

tornarà a fer-se a Tordera.
•

Impulsar un fons documental jove
de salut integral.

•

Impulsar el programa de salut jove
de Tordera.

Es valoren positivament els

•

equipaments esportius municipals

Programar activitats esportives
dinamitzades a l’aire lliure.

així com les activitats de promoció
d’hàbits saludables.

Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament
personal i la participació de les persones joves de Tordera en allò
col·lectiu.
Tal i com s’ha anat fent constar al llarg del document, la participació de les persones joves és
un aspecte prioritari per al consistori i, per aquest motiu, esdevé un àmbit estratègic en el PLJT
i s’ha potenciat, a més, com a instrument pel foment de la participació juvenil, un òrgan de
representació dels i les joves de Tordera: el Grup Promotor.

No obstant això, però, a Tordera es distingeix entre un grup de joves molt actiu, vinculat a
diverses entitats i organitzacions municipals, amb edats compreses entre els 20 i els 30 anys
aproximadament, i un grup de joves amb qui costa molt contactar i que s’impliquin en els
esdeveniments locals, ja sigui participant a entitats o proposant noves activitats.
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Repte

Conclusions

Propostes de millora
•

Recuperar

la

figura

de

l’educador de carrer per tal de
Repte

5:

Avançar Tot i els avanços fets en aquest

fer

el

primer

contacte

i

cap a l’autonomia, àmbit, cal arribar a les persones

establir relació amb els joves

el desenvolupament joves

les

de les urbanitzacions, menys

la urbanitzacions i que sovint no

vinculats al Casal de Joves o a

personal

i

que

viuen

a

participació de les participen de cap activitat o
persones

joves de entitat del poble.

Tordera en

les entitats locals.
•

allò

Creació

d’un

representatiu

col·lectiu

torderencs

òrgan

dels

joves

(actualment

en

procés).
•

Millorar

la

transport

mobilitat

públic

amb

entre

el

centre i les urbanitzacions, per
tal d’apropar aquests joves a
la vida del poble i millorar així
el sentiment de pertinença.
La comunicació online per part de •

Fer arribar més informació a

l’Ajuntament ha millorat, però

les persones joves que viuen a

caldria reforçar la comunicació

les urbanitzacions (cartells,

offline.

flyers, etc).

Al Casal de Joves no hi van els •

Aprofitar

joves majors de 25 anys.

utilitzat per a la diagnosi, per

el

qüestionari

preguntar als joves més grans
de 16 anys què els agradaria
trobar al Casal de Joves.
•

Ampliar l’horari del Casal de
Joves.

Les entitats, sobretot les juvenils, •

Creació d’un ateneu o hotel

necessiten un espai on trobar-se i

d’entitats on poder-se reunir,

coordinar-se per tal de sumar

guardar-hi material, etc.

esforços.

92

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021

Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil de
Tordera: treballar perquè l’oferta cultural respongui als objectius
educatius i socialment cohesionadors.
Malgrat que a Tordera es fan diverses activitats de tipus cultural dinamitzades per les entitats,
l’ oferta és percebuda, entre la població jove, com a insuficient ja que es considera que el
municipi no té una programació cultural forta que el diferenciï dels municipis veïns.
Repte

Conclusions

Propostes de millora

Repte 6: Universalitzar
la cultura entre la A Tordera hi ha algunes Afegir una part de programació
població
Tordera:

juvenil de activitats culturals que són cultural per a joves els dies festius
treballar referents al municipi, però del municipi.

perquè

l’oferta falta enfortir la programació

cultural respongui als de cultura, de lleure i oci
objectius educatius i dirigida a les persones joves
socialment

al municipi.

cohesionadors

Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat
cohesionada,

vertebrada

territorialment,

sostenible,

inclusiva

i

innovadora en les formes d’organització col·lectiva.
A Tordera la mobilitat amb transport públic és un element que limita molts els àmbits vitals
dels i les joves de manera transversal i, alhora, el fet que el municipi tingui unes dimensions
tan grans, fa que hi hagi una limitació doble pel que fa al transport públic: des de les
urbanitzacions al centre del municipi i del municipi a l’exterior.

El fet que sigui un municipi mal comunicat és un greuge comparatiu per a la població jove o
aquelles persones joves que no poden disposar d’un vehicle privat. La manca de transport
públic, a part, genera un sentiment d’aïllament a determinades urbanitzacions, i dificulta el
procés d’arrelament de les persones nouvingudes al municipi.
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Pel que fa a la cohesió social i la convivència, a nivell tècnic es detecten algunes
problemàtiques associades que es relacionen amb l’arribada al municipi de persones
nouvingudes. S’ha generat un cert desgavell a nivell comunitari que s’està treballant des de les
diferents àrees de l’Ajuntament.

Repte

Conclusions

Propostes de millora

Repte 7: Avançar cap

El tema de la mobilitat és una •

Augmentar

a un nou model de

limitació important per als joves

dels autobusos i dels trens.

país i de societat

que

cohesionada,

desenvolupament

vertebrada

transversal

territorialment,

aspectes:

sostenible, inclusiva i

d’oci i lleure, etc.

afecta

seu •

el
de

en

forma

freqüència

Aconseguir

rebaixes

tarifàries.

diferents •

formatiu,

la

laboral,

Fomentar el transport privat
compartit.

•

Incloure

mesures

que

innovadora en les

pal·liïn

formes d’organització

problemàtica al futur PLJT.

col·lectiva

La cohesió social a Tordera •

Fomentar

passa

d’igualtat.

per

augmentar

les

aquesta

els

agents

polítiques en aquest àmbit, per •

Dotar de formació tècnica

tal

específica a les àrees de

d’evitar

socials

problemàtiques

associades

al

l’Ajuntament

desconeixement mutu.

amb

competències

en

aquest

àmbit.
•

Potenciar

els

existents

tant

municipal

recursos
a

nivell
com

supramunicipal.
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Tot aquest anàlisi per cadascun dels reptes es complementa amb un quadre DAFO que
presentem tot seguit:

Debilitats

Fortaleses

Tordera és un municipi mal comunicat pel
que fa al transport públic.
Hi ha poca oferta cultural i d’oci nocturn
destinada a joves.

El Casal de Joves de Tordera és un espai de
Referència.
Hi ha un equip de joventut. La gestió i
coordinació dels recursos humans queda
explicada a la pàgina següent.
Manca una oferta formativa postobligatòria, EL treball entre àrees es fa de forma
adaptada a la realitat territorial.
transversal i coordinada (dins l’àrea de serveis
personals)
Moltes persones joves de les urbanitzacions
no estan connectades al municipi.
Manca un espai de relació i coordinació
entre les entitats, que fomenta la poca
comunicació entre elles.
El Casal de Joves, tot i ser un equipament
obert amb voluntat d’arribar a tots els
públics, és utilitzat principalment per joves
menors de 16 anys.

Els centres de primària i secundària estan ben
valorats pels joves.
Els bucs d’assaig són un bon instrument de
difusió cultural i de promoció artística entre
les persones joves.
Es fa una bona comunicació de les activitats
de l’Ajuntament i del Casal de Joves a través
de les xarxes i de la web municipal
El Casal de Joves té unes instal·lacions que
permeten desenvolupar les polítiques de
joventut locals.

Amenaces

Oportunitats

Els joves que no troben formació al municipi
i tenen molts problemes per desplaçar-se
poden acabar marxant de Tordera.
La poca visibilització de les persones joves de
les urbanitzacions fa que no es detectin
problemes socials o de salut.
La poca comunicació a nivell de mobilitat
com de difusió d’activitats fomenta
l’aïllament de les persones joves a les
urbanitzacions.

El PLJ és un document-guia de les polítiques
de joventut.
Hi ha una voluntat política clara per revertir
els aspectes que necessitin intervenció.
Les persones entrevistades tenen un bon
concepte de Tordera i creuen que els joves
tard o d’hora hi acaben tornant.

Tordera té un ric teixit associatiu vinculat a
Les aules de Batxillerat estan massificades.
l’esport.
Hi ha polítiques socials i de joventut que no Tordera té un entorn natural idoni per
arriben als joves per manca de comunicació, desenvolupar formació específica que hi
de manera que no s’aprofiten del tot estigui relacionada.
recursos existents.
Hi ha un perfil de joves amb poques Hi ha una oferta sòlida de cursos de formació
competències en TIC que necessiten molt en el lleure i una demanda creixent en aquest
acompanyament.
àmbit.
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Aquest seguit d’informació esdevé la base sobre la qual decidir què cal seguir fent, què cal
potenciar, què cal canviar o què cal deixar de fer en el disseny del nou PLJT que definirà el full
de ruta del municipi dels propers quatre anys.
Donat que dins l’Ajuntament de Tordera el departament de Joventut està integrat a l’Àrea de
Serveis Personals (que a més inclou Cultura, Esports, Participació Ciutadana, Ensenyament i
Festes) se’ns presenta un avantatge perquè això afavoreix el treball transversal entre
departaments de la mateixa àrea donat que, a més, els programes i les actuacions es troben
molt interrelacionats entre si i és interessant que es doni una certa polivalència i visió global de
l’àrea per part de les persones que hi treballen. A part d’això, aquest fet comporta rendibilitzar
millor els recursos humans perquè permet donar suports puntuals en puntes de feina que es
produeixen durant l’any, cosa força freqüent a l’Àrea de Serveis Personals. Per altra banda,
aquest plantejament no es pot portar fins a l’extrem perquè també és convenient disposar
d’unes persones referents clares per a cada departament i fins i tot per a cada actuació per tal
que no es produeixi una dispersió de tasques o de responsabilitats.
Aquesta polivalència i una certa manca de personal ha generat que en l’actualitat només una
única persona de l’equip adscrit a Joventut s’hi dediqui en exclusiva. La resta, poc o molt, està
compartida amb altres departaments de la mateixa àrea de Serveis Personals o fins i tot amb
altres àrees de l’Ajuntament, cosa que requeriria un replantejament. Aquesta disponibilitat de
recursos humans pot repercutir en dificultar la implementació d’alguns dels projectes i
actuacions contemplats en aquest PLJT, per la qual cosa, si es vol seguir amb el concepte actual
de potenciació de la polivalència del personal dins l’Àrea de Serveis Personals però amb
referents clars, caldria partir de la següent plantilla estable a temps complet:
-

1 director/a

-

2 tècnics/ques

-

2 dinamitzadors/res

-

2 administratius/ves

D’aquesta manera, el marge de flexibilitat augmentaria i alhora també les possibilitats de
poder disposar d’un nombre de personal mínim assignat a la implementació dels projectes de
Joventut. A grans trets, aquesta relació s’assembla força a la plantilla actual (agost 2018), però
seria apropiat millorar alguna categoria i/o complement en funció de les responsabilitats
assignades, així com resoldre la incertesa que provoquen algunes de les modalitats
contractuals existents. Una actuació en aquest sentit dotaria l’àrea en general i el departament
de Joventut en particular de la continuïtat necessària per assolir els objectius que planteja el
Pla.
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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 de les persones joves de Tordera. En aquest sentit, es proposa la persecució
d’un seguit d’objectius estratègics (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 totes les persones joves de Tordera puguin assolir
nivells bàsics d’autonomia individual, tot apoderant-los i 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
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temes d’oci, cultura, esport, 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.

► Civisme, convivència i participació ciutadana
Crear, potenciar i promoure els canals i les eines que siguin necessaris a fi de garantir la
participació efectiva de les persones torderenques 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.

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 PLJT, es defineixen un seguit d’àmbits específics de
treball, cadascun dels quals engloba una vessant o conjunt d’aspectes de la vida quotidiana de
les persones 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 conjunt d’aquests àmbits constitueix un reflex fidel i exhaustiu de la realitat més quotidiana
de les persones 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
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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.

Així doncs, el present PLJT s’estructura al voltant de 7 àmbits temàtics transversals, cadascun
d’ells erigit i diferenciat pels objectius generals que s’han formulat tenint en compte una visió
global del municipi i les diferents àrees de l’Ajuntament que treballen de manera transversal
amb les persones joves, i pels objectius específics que deriven concretament de les
problemàtiques plantejades pel grup promotor del PLJT, la resta de joves participants a les
sessions de treball, l’equip tècnic del departament de joventut i els agents socioeducatius del
municipi i intenta que siguin coherents amb l’anàlisi de la realitat analitzada i la voluntat de
donar una resposta assolible i realista.

Els 7 àmbits d’actuació són els següents:

1. Ocupació i Formació.
2. Transició domiciliària.
3. Transport i mobilitat.
4. Cultura, oci, esport, salut i lleure.
5. Cohesió, inclusió i participació.
6. Informació i comunicació.
7. Equipaments i serveis municipals.

Tot seguit es presenta de forma esquemàtica l’esperit i el sentit general de cadascun dels 7
àmbits de treball, així com els seus objectius generals i específics.

Ocupació i formació
En el context socioeconòmic actual els departaments de promoció econòmica dels
ajuntaments estan agafant força ja que durant els últims anys 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’intenta
coordinar les transicions atur-món laboral mitjançant programes i accions específiques. És així
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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, i buscar que els seus coneixements els
permetin anar forjant un currículum vitae el més complet 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.

1. Acompanyar, orientar i apoderar les persones joves en la seva trajectòria educativa
per facilitar-los l’accés als recursos educatius (formals i no formals) a fi de promoure la
realització del seu projecte de vida.
1.1. Impulsar espais de trobada i participació juvenil en els diferents nivells del sistema
educatiu.
1.2. Assegurar l’orientació i l’assessorament acadèmic i professional per facilitar la
planificació del propi itinerari formatiu.
1.3. Promoure la implantació de formació professionalitzadora al municipi.
1.4. Atendre la diversitat de l’alumnat dins el sistema educatiu i donar resposta a les
diferents necessitats de les persones joves.
1.5. Facilitar l’accés, la permanència i la finalització dels estudis de les persones joves per
minimitzar el fracàs escolar i l’abandonament en els estudis obligatoris i postobligatoris.
1.6. Impulsar espais d’assessorament i qualificació professional per a les persones joves
que han abandonat els estudis o amb baixos nivells formatius.
1.7. Potenciar el coneixement del català entre les persones joves, particularment entre la
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població jove nouvinguda.
1.8 Incentivar l’aprenentatge de la llengua anglesa entre les persones joves.

2. Facilitar l’accés al mon laboral i millorar l’ocupabibilitat de les persones joves tot
acompanyant-los i promovent la realització del seu projecte professional.
2.1. Desplegar una oferta formativa que doni resposta a les necessitats dels joves tot
creant sinergies entre l’esfera formativa i la laboral.
2.2. Garantir mecanismes d’assessorament individualitzat i col·lectiu que faciliti la
inserció laboral de les persones joves.
2.3. Garantir la informació a les persones joves del funcionament del mercat laboral i els
serveis que ofereix l’administració i la iniciativa privada en els processos de recerca de
feina.
2.4. Fomentar l’esperit emprenedor i el treball autònom de les persones joves en les
diferents etapes del seu desenvolupament personal i professional.
2.5. Desplegar accions i projectes que fomentin la contractació juvenil al municipi.

Transició domiciliària

L’edat d’emancipació domiciliària ha augmentat molt en les darreres dues dècades i no sempre
és una emancipació definitiva. Avui en dia, la dificultat per trobar un habitatge digne i
econòmicament assequible 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.

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’acollir-se 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.

101

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021
3. Promoure el procés d’emancipació domiciliària de les persones joves, millorar les
oportunitats d’accés a l’habitatge i fomentar els diferents models d’accés i tinença
d’habitatges tenint en compte les seves necessitats.
3.1. Desenvolupar mesures especifiques que facilitin l’accés a l’habitatge de les persones
joves.
3.2. Donar a conèixer els serveis que ofereix l’Oficina Local d’Habitatge.
3.3 Afavorir el lloguer d’habitatges desocupats al municipi.
3.4 Assessorar i donar a conèixer a les persones joves els nous models i estratègies de
d’allotjaments més sostenibles.

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 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.

Pel que fa a la mobilitat internacional, es contempla com una eina pensada per tenir un
impacte en la trajectòria vital de les persones joves, que abasti modalitats diverses que
permetin ajustar-se al seu perfil i les seves necessitats concretes de cada moment.

4. Fomentar una mobilitat accessible tenint en compte les necessitats de desplaçament
de les persones joves.
4.1 Afavorir la sensibilització i el foment de la conducció segura.
4.2. Impulsar una mobilitat sostenible i potenciar el coneixement i l’ús del transport urbà
entre les persones joves i ampliar els serveis de bus en esdeveniments i èpoques de l’any
concretes.
4.3. Promoure l’apropament de la línia de transport interurbà a Tordera en horari
nocturn i l’ampliació de la freqüència de la línia R1 de Renfe al municipi.
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5. Promoure la interculturalitat i la participació activa de les persones joves a la
societat i al món i facilitar que puguin tenir alguna experiència de mobilitat
internacional.
5.1 Informar i assessorar sobre temes relacionats amb la Mobilitat Internacional a les
persones joves.
5.2. Millorar l’accés de les persones joves al conjunt de recursos que existeixen a escala
nacional i internacional de caire formatiu, laboral i/o que puguin tenir un impacte en la
seva trajectòria vital.

Cultura, oci, esport, salut i lleure

L’accés a la cultura, un oci i lleure responsable i la pràctica d’esport són aspectes clau per
fomentar l’enriquiment personal del col·lectiu jove. És per això que les administracions, tant a
nivell local, com d’altres de superiors, vetllen per oferir equipaments i recursos a la ciutadania,
també a les persones joves, per tal de desenvolupar polítiques i serveis culturals de qualitat.
6. Fomentar l’accés, el consum i la participació a la cultura de les persones joves.
6.1. Dinamitzar i acostar el Casal de Joves i els serveis de Joventut del municipi a les
persones joves de Tordera.
6.2. Promoure una oferta cultural, de lleure i oci de qualitat per i amb les persones joves
adaptada a les diferents franges d’edat.
6.3. Promocionar, difondre i donar suport a les diferents manifestacions culturals del
municipi realitzades per persones joves.
7. Incidir en l’adquisició de recursos, conductes i hàbits que afavoreixin la promoció de
la salut de les persones joves.
7.1. Sensibilitzar les persones joves envers la importància dels hàbits i les conductes
saludables i aprofitar canals i agents del territori.
7.2. Assessorar i facilitar eines a les persones joves per disminuir les conductes de risc
associades a la salut en diferents àmbits que els afecten (salut física i mental, afectiva,
sexual, alimentària...)
7.3. Promoure un oci responsable entre la població jove.
7.4. Fomentar un ús correcte i segur de les TIC i les xarxes socials entre les persones
joves.
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7.5. Promoure la pràctica d’esport com a element bàsic per al manteniment d’una vida
saludable.
7.6. Impulsar mecanismes per aproximar-se a la diversitat de les persones joves a través
de l’esport i el lleure que promoguin una relació positiva amb la comunitat.

Cohesió, inclusió i participació

La cohesió i la inclusió social 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.
La participació de les persones joves de Tordera és una de les prioritats de la Regidoria de
Joventut. La participació entesa, d’una banda, com a metodologia, com a eina que cal
potenciar a l’hora del disseny i el desenvolupament de polítiques de joventut i d’altra banda,
és important entendre la participació com un objectiu, com quelcom que es vol potenciar i
promoure entre les persones joves.

8. Promoure una cultura participativa adaptada a la diversitat de la població jove i
fomentar una implicació crítica i activa al seu entorn.
8.1. Generar mecanismes i espais de participació i adaptar les metodologies als canals de
participació més atractius per a les persones joves.
8.2. Potenciar l’associacionisme i afavorir mecanismes de participació ciutadana entre la
població jove.
8.3. Millorar la recollida de dades d’utilització dels serveis de joventut per les persones
joves del municipi per adaptar les polítiques juvenils a les seves demandes i necessitats.

9. Afavorir i millorar la interlocució de les persones joves amb l’administració.
9.1. Generar espais de participació efectiva en la que les persones joves (associades i noassociades) puguin incidir en les fases de presa de decisions i d’elaboració de la política
pública.

10. Promoure la inclusió social, la convivència en la diversitat entre les persones joves
tot i establir vincles d’interrelació amb els diferents agents de la comunitat.
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10.1. Fomentar accions i espais compartits entre la diversitat de les persones joves per
afavorir les relacions interculturals.
10.2. Assessorar i acollir les persones joves nouvingudes per facilitar la seva autonomia i
l’accés als diferents tipus de recursos.
10.3. Promoure i capacitar les persones joves en el respecte a la diversitat, la resolució de
conflictes, la prevenció de violències i la solidaritat.
10.4. Afavorir que les persones joves facin un ús cívic dels espais públics del municipi i
respectin les normes de convivència.
10.5. Fomentar espais de relació i trobada entre la diversitat de les persones joves per
afavorir les relacions intergeneracionals.
10.6. Promoure accions que afavoreixin la interrelació entre les persones joves així com
la vinculació i l’arrelament al municipi.
10.7. Potenciar espais socioeducatius que afavoreixin la integració comunitària de les
persones joves en situació de risc social.

Informació i comunicació
La irrupció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació és un dels fenòmens que
en les darreres dècades ha tingut més impacte en les nostres societats i les persones joves.
També s’han convertit en un element cabdal del nostre oci i tenen un rol creixent en
l’articulació de les nostres relacions i identitats. Per aquest motiu és necessari conèixer i
participar dels canals de comunicació i informació més utilitzats per les persones joves.
D’altra banda, és necessari que les persones joves rebin el suport necessari de l’administració,
en els camps que determinen el seu projecte de vida integral i que arribin a adquirir un criteri
propi que asseguri la seva llibertat d’elecció, basada en el coneixement i una mirada crítica i
constructiva.
11. Oferir, incrementar i adaptar els canals de comunicació, informació i
assessorament a les necessitats de les

persones joves per tal de promoure el

coneixement i la lliure elecció en totes aquelles qüestions que els puguin resultar
d’utilitat i que ajudin a construir el seu projecte de vida.
11.1. Actualitzar i apropar els canals de comunicació amb les persones joves atenent als
mecanismes de comunicació i relació que més utilitzen.
11.2. Impulsar i dinamitzar espais de consulta i eines de comunicació eficaços per donar
resposta a les consultes de les persones joves.
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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 municipi gaudeix
de més infraestructures 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.

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, se sentin ben acompanyats per la seva institució pública
més propera i vegin abordada de forma eficient la seva potencial qualitat de vida.

12. Oferir a les persones joves del municipi equipaments i espais públics que millorin la
seva qualitat de vida.
12.1. Adequar espais públics per a la pràctica de diferents disciplines esportives i com a
llocs de trobada d’interrelació de les persones joves.
12.2. Potenciar el coneixement dels equipaments municipals i espais públics entre la
població jove.
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Finalment, detallem a continuació com es vincula cada un dels àmbits de treball amb cada
objectiu estratègic.
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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 7 àmbits de treball, per a cadascun dels quals es pauta
un nombre determinat d’accions, projectes o programes, els quals són presentats a partir de
fitxes descriptives de caràcter individualitzat.

A continuació es fa una relació del contingut de les propostes vinculades amb els àmbits de
treballs i els seus objectius específics. També descriu quin tipus d’actuació són, ja que algunes
d’elles parteixen de projectes previs ja finalitzats o en marxa. Per aquesta raó, s’ha decidit
establir una distinció entre actuacions estrictament de nova creació, actuacions que
constitueixen una reformulació d’accions, actuacions de continuïtat o accions elaborades amb
les persones joves. La nomenclatura identificativa de cada grup és la següent:
N

Nova acció

NJ

Nova acció juvenil

R

Reformulació d’accions actuals

RJ

Reformulació d’accions actuals pels joves

C

Continuïtat

CJ

Continuïtat amb propostes juvenils

Cada una d’aquestes propostes va acompanyada d’una fitxa d’acció on es detalla breument els
diversos camps de què consta cadascuna a fi de facilitar-ne la comprensió i posterior
implementació. Els camps de cada fitxa són els següents:
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Nom de l’acció, projecte o programa,
Relació de l’acció amb els objectius específics.

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.

Objectius operatius
Per a cadascuna de les accions es defineixen els 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.

Accions, destinataris i agents implicats
Aquest camp recull les diferents accions a desenvolupar, els destinataris i 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.

Indicadors d’avaluació
Descripció dels indicadors que s’utilitzaran per desenvolupar l’avaluació del projecte o
programa.

Vegem, tot seguit, el quadre resum de les diverses propostes i com es vincula cadascuna
d’elles amb els diversos àmbits de treball.
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Taules d’estudiants
Aula d’estudi
Padrins professionals
PIDCES

OCUPACIÓ I FORMACIÓ

ÀMBIT DE TREBALL

Cicle Grau Mitjà tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes

EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA

OBJECTIU ESTRATÈGIC

Curs d’accés als cicles formatius de Grau Mitjà

Projecte “expulsats”
Tallers de suport escolar
Transició escola – treball: Projecte RIU
Transició escola – treball: Programes de formació i inserció
Consorci per a la Normalització Lingüística.
Oficina de català de Tordera
Vull parlar anglès!
Cursos formatius al Casal de Joves
Habilitació d’una borsa de pràctiques professionals
Tardes d’orientació laboral
Club de feina
Projecte integrals
Emprenedoria
Brigada jove
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RIA

DOMICILIÀ

CIÓ

Promoció pisos de protecció oficial
Aplicació de polítiques de foment al lloguer
Borsa de pisos compartits
Programa de sensibilització i foment de la conducció segura

MOBILITAT

TRANSPORT I

Borsa jove d’habitatge

Serveis puntuals de bus associats a esdeveniments o festivitats concretes
Mobilitat jove
Mobilitat internacional
Ajudes complementàries per a estudiants beneficiaris del programa ERASMUS

Festa Major i Festa de Cap d’Any
Festa Major petita
Oci alternatiu
+18

LLEURE

CULTURA, OCI, SALUT, ESPORT I

Casal de Joves de Tordera

ÀMBIT DE TREBALL

INCREMENT DELS LLINDARS DE BENESTAR

OBJECTIU ESTRATÈGIC

EMANCIPA

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021

Bar-cafeteria del Casal de Joves
Projecte de músics locals
Suport a iniciatives juvenils
Programes de salut i escola
Mes de la Salut
Salut comunitària
Creació d’una borsa d’agents de salut
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Programa de salut jove
Programa intermunicipal de drogodependències (PID)
Barraques saludables
Fons documental jove de salut integral
Barmans responsables
Ho sabem tot de les xarxes socials?
Suport a accions esportives locals
Rutes sense motor
Piscines municipals d’estiu
Ajuts socials per a la realització d’activitats esportives i casals d’estiu
Dinamització de pistes esportives municipals i patis oberts
Diada de l’esport

Suport a l’associacionisme formal i no formal

PARTICIPACIÓ

COHESIÓ, INCLUSIÓ I

Projecte DIEP: Dinamització Juvenil a l’Espai Públic

Mostra associacionisme Fira del Ram
Recollida contínua de dades dels serveis de Joventut
Creació d’un òrgan representatiu del col·lectiu jove de Tordera
Pressupostos participats
Documental cohesió social de Tordera (nom a definir)
Fòrum de la Xarxa de joves per a la convivència a l’alt Maresme
Protocol acollida immigrants majors de 18 anys
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Projecte d’interculturalitat
Voluntariat per la llengua
Dinamització cívica
Festival intergeneracional
Adopta un avi
Coneix el teu poble

Enquesta Festa Major

CIÓ

Casal de joves “influencer”
Blog de músics locals
Punt d’Informació Juvenil
Adequació d’un espai com a Bike Park i circuit de trail de motos de trial

PALS

MUNICI

SERVEIS COMUNICA

ÓI
MENTS I

EQUIPA INFORMACI

ÀMBIT DE TREBALL

CONVIVÈNCIA I

CIVISME,

ESTRATÈGIC

OBJECTIU

Centre obert d’adolescents S + J

Construcció d’una pista d’ skate al parc de la Sardana
Adequació pista esportiva a Sant Andreu i Sant Pere
Equipaments municipals i joves
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OCUPACIÓ I
FORMACIÓ
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Acció

TAULES D’ESTUDIANTS

Objectiu

1.1. Impulsar espais de trobada i participació juvenil en els diferents nivells del
sistema educatiu.

R

DESCRIPCIÓ
L’objecte d’aquest projecte és crear una taula d’estudiants amb els delegats de curs (ESO) que fomenti
la participació i dinamització juvenil com a eina de relació i cohesió social entre les persones joves del
Tordera.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Crear un espai de relació i comunicació entre els alumnes dels diferents centres educatius.

•

Promoure la participació i dinamització juvenil a l’entorn més proper de les persones joves.

•

Desenvolupar activitats i/o projectes plantejats pel propis joves.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Presentació del projecte cada curs escolar a centres educatius: directors i diferents cursos de l’
ESO i BAT.

•

Trobades trimestrals amb els delegats de classe o corresponsals d’aula per donar a conèixer les
accions que es desenvolupen al municipi vinculades amb les persones joves i plantejament de
noves propostes.

•

Desenvolupament d’activitats o projectes plantejat amb i per a les persones joves.

Destinataris 12-18 anys
Agents implicats Instituts de Tordera i Departament deJjoventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’alumnes participants al projecte per curs escolar.

•

Manteniment del grup de joves al projecte al llarg del curs escolar.

•

Nombre d’accions i/o projectes proposats i portats a terme.

•

Grau de satisfacció del grup de joves envers el projecte.
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Acció

AULA D’ESTUDI

Objectiu

1.1. Impulsar espais de trobada i participació juvenil en els diferents nivells del
sistema educatiu.

DESCRIPCIÓ
NJ

L’objecte d’aquest projecte és habilitar durant les èpoques d’exàmens universitaris un espai municipal
com a aula l’estudi gestionat pels propis joves. Aquest espai pot estar ubicat dins el propi equipament
de la biblioteca municipal en coordinació amb els professionals que hi treballen.

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Habilitar una aula d’estudi en període d’exàmens universitaris.

•

Responsabilitzar els joves usuaris de l’aula de d’estudi de la gestió de l’espai.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Publicitat del projecte a les xarxes socials i recollida de joves interessats.

•

Habilitació d’un espai municipal com a aula d’estudi.

Destinataris estudiaats universitaris
Agents implicats Departament de Joventut i Biblioteca Municipal

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves usuaris de l’aula d’estudi.

•

Horari d’obertura de l’espai.

•

Grau d’implicació dels joves en la gestió de l’aula d’estudi.

•

Grau de satisfacció de la Biblioteca en cas que aquest sigui l’espai d’ubicació escollit.
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Acció

PADRINS PROFESSIONALS

Objectiu

1.1. Impulsar espais de trobada i participació juvenil en els diferents nivells del
sistema educatiu.
1.2. Assegurar l’orientació i l’assessorament acadèmic i professional per
facilitar la planificació del propi itinerari formatiu.

DESCRIPCIÓ
NJ

Partint de la idea del Banc del Temps i sempre amb la premissa d’acompanyar els joves al llarg del seu
desenvolupament vital, sorgeix la idea de crear una borsa de padrins professionals per tal que els
alumnes que es troben en el moment d’escollir carrera universitària o cicle formatiu puguin rebre
consell per part d’un altre jove més adult que s’ha format i/o es dedica a aquest camp.

OBJECTIUS OPERATIUS
•
•
•
•
•

Donar suport a la presa de decisions acadèmiques.
Assessorar i orientar els estudiants que no saben quin camí professional seguir.
Ajudar els joves a escollir el seu futur professional prenent decisions amb fonament i seguretat.
Oferir una orientació personalitzada.
Fomentar la convivència i la tolerància entre generacions a través de l’intercanvi d’experiències.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Difusió de la iniciativa a través de les xarxes socials per a fer extensiva la informació a totes les
persones interessades.

•

Creació d’una borsa de joves pertanyents a les diferents famílies professionals.

•

Realització d’un “passa classes” als cursos de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.

•

Seguiment de les trobades efectuades.

Destinataris Joves a partir dels 16 anys d’edat
Agents implicats Joventut i joves professionals voluntaris

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de persones interessades en formar part de la borsa professional.

•

Nombre de persones inscrites a la borsa.

•

Nombre de famílies professionals ofertades a la borsa i participants en cada una d’elles.

•

Quantitat d’estudiants que efectuen consultes a joves professionals.

•

Quantia de trobades (presencials i/o virtuals) entre estudiants i professionals de la borsa.

•

Grau de satisfacció de cada un dels agents implicats.
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Acció

PIDCES

Objectiu

1.2. Assegurar l’orientació i l’assessorament acadèmic i professional per
facilitar la planificació del propi itinerari formatiu.

C

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, amb la
finalitat que tots els municipis de la província puguin desenvolupar accions als centres d’ensenyament
secundari a través del seu Departament de Joventut per tal de promoure i donar a conèixer la
informació, la dinamització i la participació dels joves estudiants. A Tordera es desenvolupa als dos
Instituts públics (Lluís Companys i Tordària) i les dues escoles concertades (Vedruna i Brianxa). Es
concreta a

cada institut amb la presència i l’atenció als joves i adolescents a través del Punt

d’Informació Jove (PIJ), un espai d’atenció presencial i periòdic que posa a l’abast de l’alumnat un
conjunt de recursos informatius i accions d’assessorament .
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Facilitar, potenciar l’apropament i donar a conèixer el Punt d’Informació Juvenil del Casal de
Joves, així com els serveis i activitats que ofereix i fer-los extensius al conjunt de joves del
municipi i més enllà dels seus usuaris habituals.

•

Fer arribar informació als joves sobre diferents àmbits de la seva vida per treballar la igualtat
d’oportunitats a través de l’assessorament, la dinamització i la participació juvenil.

•

Fomentar una participació juvenil activa dels joves en els diferents aspectes de la seva vida.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Presentació de la memòria i la proposta anual del PIDCES als directors dels quatre centres
educatius on es desenvolupa el projecte.

•

Presentació del PIDCES als estudiants mitjançant un “passaclasses”.

•

Visites setmanes/quinzenals a les escoles durant l’hora del pati.

•

Tallers d’aula d’estudi.

•

Trobades de delegats.
Destinataris 12-18 anys
Agents implicats Instituts de Tordera i Departament de Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de PIDCES i visites anuals als centres educatius.

•

Nombre d’alumnes atesos.

•

Nombre d’accions de comunicació i difusió realitzades i el seu impacte.
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Acció

CURS D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Objectiu

1.3. Promoure la implantació de formació professionalitzadora al municipi.
1.5. Facilitar l’accés, la permanència i la finalització dels estudis de les
persones joves per minimitzar el fracàs escolar i l’abandonament en els
estudis obligatoris i postobligatoris.

DESCRIPCIÓ
C

L’objecte d’aquest projecte és donar la possibilitat als joves que no tenen l’acreditació necessària per
accedir als estudis de Formació Professional i que volen retornar al sistema educatiu.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Oferir un recurs de proximitat als joves que vulguin reincorporar-se al sistema educatiu.

•

Millorar la qualificació professional dels joves.

•

Afavorir que les persones joves retornin als sistema educatiu.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Difusió de curs.

•

Inscripcions de l’alumnat.

•

Desenvolupament de les sessions.

•

Realització de la prova d’accés per part dels alumnes.

•

Tramitació d’un informe de valoració del jove per part dels professionals del Casal de Joves
adreçat a l’INS.
Destinataris majors de 16 anys
Agents implicats Escola d’adults, Àrea de Serveis Personals i Diputació de Barcelona.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’alumnes inscrits al curs.

•

Nombre d’alumnes que finalitzen el curs.

•

Nombre d’alumnes que superen la prova d’accés.

•

Nombre d’alumnes que continuen els estudis.

•

Grau de satisfacció dels joves que participen al projecte.
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Acció

CICLE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFROMÀTICS I XARXES

Objectiu

1.3. Promoure la implantació de formació professionalitzadora al municipi

DESCRIPCIÓ
N

Recuperació dels estudis de Grau Mitjà al municipi, concretament un cicle de tècnic en sistemes
microinformàtics i xarxes que es realitzarà a l’INS Lluís Companys, ja que fins ara els joves havien de
sortir a estudiar fora del municipi. Adreçat a joves amb ESO, PQPI, BAT , FP1 i accés a Grau Mitjà.
Inici d’accions per realitzar més cicles de Grau Mitjà al municipi.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Millorar la qualificació professional dels joves.

•

Acostar els joves al món laboral amb la realització de pràctiques a empreses.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Habilitació de dues aules per desenvolupar el Curs de Grau Mitjà.

•

Inscripcions i desenvolupament del Grau Mitjà al curs 2018/2019.
Destinataris 16-34 anys
Agents implicats Educació/Institut Lluis Companys

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves inscrits al Cicle de Grau Mitjà.

•

Nombre de joves que finalitzen satisfactòriament el Cicle de Grau Mitjà.

•

Grau de satisfacció dels joves i els professionals.

•

Continuïtat del Cicle de Grau Mitjà
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Acció

PROJECTE “EXPULSATS”

Objectiu

1.4. Atendre la diversitat de l’alumnat dins el sistema educatiu i donar
resposta a les diferents necessitats de les persones joves.

DESCRIPCIÓ
C

L’objecte d’aquest projecte és donar la possibilitat que els joves expulsats disposin d’un espai i uns
referents que els permeti realitzar tasques educatives (deures escolars, acollida, acompanyament,
assessorament...) i establir un compromís amb el jove i la família, i prevenir situacions de risc derivades
de la no assistència a l’Institut i, coordinar les actuacions conjuntament entre l’INS i els professionals del
Casal de Joves.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Prevenir possibles situacions de risc derivades de la no-assistència a l’INS.

•

Promoure la responsabilitat i el compromís dels joves i afavorir que continuïn el treball del curs
escolar.

•

Afavorir que els pares es responsabilitzin dels problemes derivats de l’expulsió dels seus fills.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Elaboració dels criteris de derivació cap al Casal de Joves.

•

Entrevista entre l’INS i la família del/la jove per comunicar l’expulsió i proposar l’assistència al
Casal de Joves (si es creu adient).

•

Coordinació amb el referent designat pel centre (psicopedagog) via telefònica i/o reunió.

•

Entrevista per part de l’INS amb la família i el/la jove i signatura d’acceptació.

•

Elaboració del pacte/compromís per part del jove i l’INS.

•

Realització de deures escolars i altres tasques d’assessorament.

•

Tramitació d’un informe de valoració del jove per part dels professionals del Casal de Joves
adreçat a l’INS.
Destinataris 12-18 anys
Agents implicats Instituts de Tordera i Departament de Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Grau de compliment del pacte/compromís professionals casal de joves i instituts.

•

Grau de satisfacció dels joves respecte el pacte.

•

Grau de compliment de la realització dels deures.

•

Grau de satisfacció de treball coordinat amb l’INS.

•

Grau de satisfacció dels pares respecte a la mesura.
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Acció

TALLERS DE SUPORT ESCOLAR

Objectiu

1.4. Atendre la diversitat de l’alumnat dins el sistema educatiu i donar
resposta a les diferents necessitats de les persones joves.
1.5. Facilitar l’accés, la permanència i la finalització dels estudis de les
persones joves per minimitzar el fracàs escolar i l’abandonament en els
estudis obligatoris i postobligatoris.

N

DESCRIPCIÓ
L’objecte d’aquest projecte és complementar les estratègies de cada centre per a donar suport als
aprenentatges dels joves als centres educatius: repàs i tècniques d’estudis.
Es programarà una tarda a la setmana per desenvolupar el taller al casal de joves.

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Complementar la tasca formativa dels centres educatius.

•

Incrementar la motivació per l’assistència i l’aprenentatge als centres educatius.

•

Obtenir recursos per estudiar de forma autònoma.

•

Aconseguir i potenciar un aprenentatge significatiu dels continguts escolars.

•

Adquirir o millorar hàbits d’estudi.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Programació i assistència lliure als tallers de suport escolar on es donarà suport a l’assoliment
de continguts escolars.

•

Realització d’accions concretes de tècniques d’estius.

•

Elaboració dels criteris de derivació d’alumnes cap al Casal de Joves per part dels centres
educatius.

•

Coordinació i seguiment amb els agents implicats.
Destinataris Alumnes d’ESO.
Agents implicats Centres educatius de secundària i Joventut.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’alumnes assistents als tallers.

•

Rendiment escolar dels joves assistents als tallers.

•

Augment de les perspectives del futur formatiu de l’alumne.
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Acció

TRANSICIÓ ESCOLA – TREBALL: PROJECTE RIU

Objectiu

1.4. Atendre la diversitat de l’alumnat dins el sistema educatiu i donar
resposta a les diferents necessitats de les persones joves.
1.5. Facilitar l’accés, la permanència i la finalització dels estudis de les
persones joves per minimitzar el fracàs escolar i l’abandonament en els
estudis obligatoris i postobligatoris.

C

DESCRIPCIÓ
L’objecte d’aquest projecte és complementar les estratègies de cada centre per a donar una resposta
més àmplia a la problemàtica de l’absentisme escolar i al fracàs escolar dins l’àmbit socioeducatiu,
situació en la que l’administració local també té competència i responsabilitat.

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Complementar la tasca formativa dels centres educatius.

•

Incrementar la motivació per l’assistència i l’aprenentatge als centres educatius.

•

Orientar els alumnes cap a una formació professionalitzadora que respongui a les seves
expectatives i a la demanda d’ocupació.

•

Adquirir hàbits de treball de l’alumnat a les empreses i als centres educatius.

•

Donar suport a la funció educativa dels diferents agents socials.

•

Coordinar actuacions a nivell municipal i intermunicipal.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Coordinació amb els agents implicats i les empreses col·laboradores.

•

Seguiment i recollida de la informació en relació a l’estada de cada alumne al centre
col·laborador (trucades i visites).

•

Seguiment de l’estada formativa de l’alumne al centre educatiu (tutories quinzenals) i el centre
col·laborador (visites trimestrals).

•

Assessorament i orientació socioeducativa i sociolaboral.
Destinataris Alumnes de segon cicle d’ESO (3r i 4rt) amb alt risc de fracàs escolar.
Agents implicats Centres educatius de secundària, Departaments d’Ensenyament i
Joventut.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves que han acreditat l’Educació Secundària Obligatòria.

•

Nombre de joves que continuen els estudis.

•

Augment de les perspectives del futur formatiu o laboral immediat i futur de l’alumne.
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TRANSICIÓ ESCOLA – TREBALL: PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Objectiu

1.2. Assegurar l’orientació i l’assessorament acadèmic i professional per
facilitar la planificació del propi itinerari formatiu.
1.6. Impulsar espais d’assessorament i qualificació professional per a les
persones joves que han abandonat els estudis o amb baixos nivells formatius.

N

DESCRIPCIÓ
L’objecte d’aquest projecte és assessorar i acompanyar els joves que han abandonat els estudis, no han
obtingut el graduat o no segueixen cap acció formativa per tal de promoure i possibilitar el retorn al
sistema educatiu i/o accedir al món laboral.

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Posar en coneixement de les persones joves les diferents opcions que tenen al seu abast en el
procés de recerca de feina i/o continuïtat en els estudis.

•

Potenciar la derivació als Programes de Formació i Inserció per promoure el retorn al sistema
educatiu.

•

Conèixer i realitzar la inscripció al club de feina de l’Ajuntament i al Programa de Garantia
Juvenil.

•

Incrementar les competències transversals bàsiques en les persones joves.

•

Aprendre a fer un currículum complert i per competències.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Establir contacte amb els instituts per conèixer les persones que no han acreditat l’ ESO o que
no segueixen cap acció formativa per tal de fer un seguiment de la seva trajectòria educativa.

•

Desenvolupament de tutories individualitzades amb els joves interessats pel projecte per
conèixer la situació del jove i poder orientar-lo en la continuïtat dels estudis o en la recerca de
feina. Seguiment i assessorament d’aquests joves al casal de joves.

•

Derivació al club de feina de l’Ajuntament i inscripció del jove al Programa de Garantia Juvenil.

•

Assessorament i formació envers competències transversals, realització de currículum i recerca
de feina.
Destinataris 16- 21 anys
Agents implicats Departaments d’Ensenyament, Ocupació i joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves que han participat en els assessoraments individualitzats. Continuïtat
d’aquests.

•

Nombre de joves que han fet retorn al sistema educatiu.

•

Nombre de joves que han trobat feina.
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CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. OFICINA DE CATALÀ DE
TORDERA

Objectiu

1.7. Potenciar el coneixement del català entre les persones joves,
particularment entre la població jove nouvinguda.

C

DESCRIPCIÓ
L’Oficina de Català ofereix cursos per a persones que volen aprendre a parlar el català amb fluïdesa i que
el volen escriure adequadament.

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Entendre, parlar i escriure la llengua.

•

Aprendre la llengua en situacions reals.

•

Participar en activitats culturals.

•

Obtenir un certificat.

•

Millorar i consolidar la pràctica oral i escrita de la llengua.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
La durada habitual dels cursos és de 3 a 4 mesos i comporten una dedicació setmanal mínim de 3 a 4
hores. Són cursos que tenen un cost i els que s’ofereixen en l’actualitat són: inicial (A1), bàsic (A2),
elemental (B1), intermedi (B2), suficiència (C1) i superior (C2).

Destinataris: Són cursos adreçats a persones que tenen 18 anys o que tenen 16 o 17
anys i no han fet l’escolarització obligatòria a Catalunya.
Agents implicats Consorci per a la Normalització Lingüística, àrea de Serveis Personals.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Certificats homologats per la Generalitat de Catalunya amb correspondència amb el Marc
europeu comú de referència.

•

Acreditació per obtenir el Certificat de Primera Acollida.
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VULL PARLAR ANGLÈS!

Objectiu

1.8 Incentivar l’aprenentatge de la llengua anglesa entre les persones joves

DESCRIPCIÓ
CJ

L’objecte d’aquest projecte és desenvolupar diferents accions per incentivar l’aprenentatge (formal i no
formal) i la parla de llengua anglesa per part de les persones joves, millorar el seu vocabulari, la
gramàtica, la pronunciació, l’expressió i la fluïdesa.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Promoure la conversa i l’expressió en llengua anglesa.

•

Potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa tot realitzant activitats de lleure educatiu.

•

Facilitar l’accés a l’examen oficial per obtenir el certificat de nivell intermedi avançat d’anglès.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Realització d’un taller setmanal gratuït al Casal de Joves de converses en anglès.

•

Realització d’un campus d’estiu en anglès per a joves (matins del mes de juliol).

•

Organitzar trobades informals un cop a la setmana en bars del municipi en què s’utilitzi com a
llengua vehicular l’anglès (“Cafès en anglès”)

•

Iniciar contactes amb les escoles d’idiomes municipals per cercar vies de col·laboració amb els
tallers d’anglès que es realitzen al Casal de Joves.

•

Creació d’unes bases d’ajuts econòmics per a joves empadronats a Tordera que ajudin a
assumir l’import de l’examen oficial per obtenir el certificat de nivell intermedi avançat d’anglès
(First)

Destinataris joves de 12 a 29 anys
Agents implicats Joventut, escoles d’idiomes i bars del municipi.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves que participen als tallers del Casal de Joves.

•

Nombre de joves que participen al campus d’estiu.

•

Nombre d’establiments (bars) col·laboradors i de joves assistents a les trobades.

•

Grau de millora de l’ús de la llengua anglesa entre les persones joves assistents a les accions.

•

Creació dels ajuts econòmics i joves sol·licitants d’aquests.
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CURSOS FORMATIUS AL CASAL DE JOVES

Objectiu

2.1. Desplegar una oferta formativa que doni resposta a les necessitats dels
joves tot creant sinergies entre l’esfera formativa i la laboral

C

DESCRIPCIÓ
L’objecte d’aquesta acció és oferir a les persones joves del municipi formacions puntuals que fomentin
la seva educació continuada i els doni eines per accedir al món laboral.

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Promoure la formació continuada de les persones joves.

•

Realitzar accions formatives que faciliti a les persones joves l’accés al món laboral.

•

Potenciar que les persones joves construeixin el seu currículum dins l’àmbit de l’educació no
formal.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Realització de cursos adreçats a la població jove, com per exemple: curs de monitor en el temps
de lleure, curs de premonitori i en el temps de lleure o el curs en seguretat alimentària.

•

Recollida de demandes per a la realització de noves formacions.

Destinataris a partir de 16 anys
Agents implicats Escoles d’educació en el lleure, Consell Comarcal del Maresme i
Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves que han participat a les diferents formacions.

•

Valoració dels usuaris a través d’una fitxa de valoració.

•

Nombre de joves que finalitzen i acrediten els diferents cursos de formació.
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HABILITACIÓ D’UNA BORSA DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

Objectiu

2.1. Desplegar una oferta formativa que doni resposta a les necessitats dels
joves tot creant sinergies entre l’esfera formativa i la laboral

CJ

DESCRIPCIÓ
Les pràctiques professionals constitueixen una bona eina per oferir a les persones 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 el casal de joves orientat a posar a disposició de les
persones joves de Tordera interessades. La possibilitat de realitzar pràctiques professionals en empreses
del municipi. La borsa tindria la funció de recollir totes les ofertes existents i fer arribar a les empreses
les candidatures a ocupar-les.

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Oferir a les persones 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.

•

Dotar a les persones joves del municipi de més alternatives d’entrada al mercat laboral.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Contacte amb empreses del municipi per donar a conèixer la borsa de pràctiques professionals
i cerca d’empreses interessades.

•

Habilitació d’una borsa de pràctiques professionals.

Destinataris a partir de 16 anys
Agents implicats Empreses del municipi, Joventut.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’empreses inscrites a la borsa de pràctiques professionals.

•

Nombre de joves interessats i participants al projecte.
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TARDES D’ORIENTACIÓ LABORAL

Objectiu

2.2. Garantir mecanismes d’assessorament individualitzat i col·lectiu que
faciliti la inserció laboral de les persones joves
2.3. Garantir la informació a les persones joves del funcionament del mercat
laboral i els serveis que ofereix l’administració i la iniciativa privada en els
processos de recerca de feina

DESCRIPCIÓ
C

El projecte TARDES D’ORIENTACIÓ LABORAL pretén promoure i potenciar la formació en competències
transversals i orientar els joves en els processos de transició escola-treball, en les possibilitats
formatives que tenen un cop finalitzada la ESO i orientar-los en la recerca de feina així com del
Programa de Garantia Juvenil.

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Posar en coneixement de les persones joves les diferents opcions que tenen al seu abast en el
procés de recerca de feina i/o continuïtat en els estudis.

•

Conèixer i realitzar la inscripció al club de feina de l’Ajuntament i al Programa de Garantia
Juvenil.

•

Incrementar les competències transversals bàsiques en les persones joves.

•

Aprendre a fer un currículum complet i per competències.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Actualització dels ordinadors de l’aula d’informàtica del casal de joves.

•

Desenvolupament de tutories individualitzades amb els joves interessats al projecte, per
conèixer la situació del jove i poder orientar-lo en la continuïtat dels estudis o en la recerca de
feina. Seguiment d’aquests joves.

•

Derivació al club de feina de l’Ajuntament.

•

Realitzar els tràmits per inscriure el jove al Programa de Garantia Juvenil.

•

Assessorament i formació envers competències transversals, realització de currículum i recerca
de feina.
Destinataris 16- 29 anys
Agents implicats Departaments d’Ocupació i Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves que han participat en els assessoraments individualitzats. Continuïtat
d’aquests.

•

Nombre de joves que han fet retorn al sistema educatiu.

•

Nombre de joves que han trobat feina.
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CLUB DE FEINA

Objectiu

2.2. Garantir mecanismes d’assessorament individualitzat i col·lectiu que
faciliti la inserció laboral de les persones joves.
2.3. Garantir la informació a les persones joves del funcionament del mercat
laboral i els serveis que ofereix l’administració i la iniciativa privada en els
processos de recerca de feina.

DESCRIPCIÓ
C

El Club de la Feina del Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Tordera és un servei d'autoconsulta i
informació que disposa de recursos dirigits a millorar l' ocupabilitat d'aquelles persones que es troben
en recerca de feina ja sigui la seva situació de desocupació o bé vulguin millorar la seva situació laboral i
aconseguir una millor inserció laboral. També s’ofereixen diferents accions formatives.

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Afavorir la inserció laboral dels aturats i persones que volen millorar la seva situació laboral.

•

Millorar el grau de coneixement i apropar les persones joves al club de feina del departament
d’ocupació. Realitzar la inscripció a la borsa de treball.

•

Derivar des del Casal de Joves les persones joves al Club de Feina.

•

Oferir cursos en formacions específiques.

•

Valorar la necessitat de disposar d’una formació professionalitzadora al municipi i iniciar
accions per homologar aules on poder-la desenvolupar.

•

Posar en coneixement de les persones joves les diferents opcions que tenen al seu abast en el
procés de recerca de feina.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Inscripció Xarxa Xaloc. Entrevista personalitzada amb les persones joves.

•

Realització de cursos per a joves en situació de desocupació, com per exemple: operari logístic
de magatzem i curs de carretoner o “aprèn a fer documents en word”.

•

Estudi de les necessitats i possibilitats de desenvolupar accions de formació amb certificat de
professionalització al municipi.
Destinataris 16- 29 anys
Agents implicats Departaments d’Ocupació i Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves inscrits a la Xarxa Xaloc. Nombre de joves que han trobat feina..

•

Nombre de joves participats als cursos de formació.

•

Inici de les accions adreçades a ofertar una formació amb certificat de professionalitat.
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PROJECTE INTEGRALS

Objectiu

2.2. Garantir mecanismes d’assessorament individualitzat i col·lectiu que
faciliti la inserció laboral de les persones joves.
2.3. Garantir la informació a les persones joves del funcionament del mercat
laboral i els serveis que ofereix l’administració i la iniciativa privada en els
processos de recerca de feina.

DESCRIPCIÓ
C

El projecte INTEGRALS pretén promoure i potenciar la inserció laboral i/o el retorn al sistema educatiu
dels joves de 16 a 29 anys. Els requisits per poder formar part d’aquest projecte són que els joves han
d’estar inscrits a Garantia Juvenil i estar un mínim d’un dia sense treballar ni estudiar. El projecte pot
assessorar fins a un màxim de 16 joves en actiu, però pot tenir-ne molts més en llista d’espera.

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Posar en coneixement de les persones joves les diferents opcions que tenen al seu abast en el
procés de recerca de feina i/o continuïtat en els estudis.

•

Conèixer i realitzar la inscripció al club de feina de l’Ajuntament i al Programa de Garantia
Juvenil.

•

Incrementar les competències transversals bàsiques en les persones joves.

•

Aprendre a fer un currículum complet i per competències.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Desenvolupament de tutories individualitzades amb els joves interessats en el projecte per
conèixer la situació del jove i poder orientar-lo en la continuïtat dels estudis o en la recerca de
feina. Seguiment d’aquests joves.

•

Derivació al club de feina de l’Ajuntament.

•

Realitzar els tràmits per inscriure el jove al Programa de Garantia Juvenil.

•

Assessorament i formació envers competències transversals, realització de currículum i recerca
de feina.
Destinataris 16- 29 anys
Agents implicats Departaments d’Ocupació i Joventut.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves que han participat al llarg de l’any en el projecte.

•

Nombre de joves que han fet retorn al sistema educatiu.

•

Nombre de joves que han trobat feina.
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EMPRENEDORIA

Objectiu

2.4. Fomentar l’esperit emprenedor i el treball autònom de les persones joves
en les diferents etapes del seu desenvolupament personal i professional.

DESCRIPCIÓ
N

L’objecte d’aquesta acció és la realització de diferents tallers, cursos i xerrades per treballar i
sensibilitzar els joves envers la personalitat, capacitat i característiques de les persones emprenedores.

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Sensibilitzar

les persones joves vers l’emprenedoria tot treballant la personalitat de

l’emprenedor.
•

Promoure espais de trobada i coneixement de projectes entre i amb persones emprenedores.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Realització de tallers i cursos oberts a la població, com per exemple: “puc ser una persona
emprenedora?” o “ Mindfulnees a l’empresa”.

•

Realització de tallers d’emprenedoria als Instituts del municipi i al casal de joves.

•

Realització de trobades d’emprenedors.
Destinataris a partir de 16 anys
Agents implicats Departaments d’ Ocupació, Promoció Econòmica i Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves que han participat als tallers, cursos i trobades.

•

Nombre de tallers d’emprenedoria realitzats als Instituts de Tordera.

•

Valoració dels usuaris a través d’una fitxa de valoració.
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BRIGADA JOVE

Objectiu

2.5 Desplegar accions i projectes que fomentin la contractació juvenil al
municipi.

C

DESCRIPCIÓ
L’objecte de convocatòria és possibilitar l’accés a l’ocupació del jovent d’acord amb unes bases que es
redacten anualment, on es posa de manifest la intenció que les persones joves en període de vacances
percebin uns ingressos i s’iniciïn en el món laboral.
La contractació es realitza durant els mesos de juliol i agost a jornada parcial i per treballar con a
ajudants a diferents dependències i serveis municipals.

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'entrar en contacte amb el mercat de treball dins un
entorn laboral controlat on podran formar-se i adquirir experiència

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Redacció anual de bases de participació a la brigada jove per part dels departaments
d’ocupació i joventut.

•

Contacte amb els diferents departaments de l’Ajuntament per valorar la ubicació de les places
que s’oferten a la brigada jove.

•

Fase de selecció.

•

Juliol i agost: desenvolupament del projecte, acompanyament i assessorament als joves durant
el procés. Sessions de formació en competències transversals als beneficiaris del projecte.
Destinataris 16-22 anys
Agents implicats Departaments d’ Ocupació, Recursos Humans i Joventut.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre dels joves sol·licitants de formar part del procés de selecció.

•

Seguiment del joves i participació activa a les sessions de formació.

•

Informe dels responsables de les diferents àrees que han acollit els joves i que recullin com a
mínim aquests ítems: assistència, puntualitat, relació amb els companys i el seu tutor de
projecte, relació de les tasques desenvolupades i valoració d’aquestes.

•

Enquesta de valoració de les persones joves envers el projecte.
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DOMICILIÀRIA
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BORSA JOVE D’HABITATGE

Objectiu

3.1. Desenvolupar mesures específiques que facilitin l’accés a l’habitatge de
les persones joves.

N

DESCRIPCIÓ
L'entrada en funcionament de la borsa jove d’habitatge facilita informació sobre el lloguer, les
tramitacions i gestions relacionades amb aquest tema. Amb aquest servei, el jove es trobarà emparat
en la seva necessitat de trobar un lloguer a preu assequible, a banda de rebre un assessorament i
apoderament per fer front a possibles negociacions amb els propietaris particulars.
Manteniment de la tramitació de les ajudes existents pel lloguer, les ajudes MIFO, les quals seran
gestionades per l’Oficina Local d’Habitatge (OLH).

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Desenvolupar mesures específiques que facilitin l’accés a l’habitatge de les persones joves

•

Possibilitar que els joves adquireixin un habitatge de lloguer a preu assequible

•

Facilitar eines i recursos perquè els joves puguin negociar el preu dels habitatges

•

Facilitar la tramitació de les ajudes de lloguer MIFO

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
-

Informació de totes les possibilitats que tenen al seu abast a nivell d’habitatges i ajudes.

-

Assessorament, gestió i tramitació de les ajudes de lloguer (MIFO).

-

Orientació als joves per facilitar eines i recursos als joves per negociar el preu del lloguer dins el
mercat normalitzat.
Destinataris 18-35 anys
Agents implicats Departaments d’Habitatge i Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves sol·licitants de formar part de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH)

•

Nombre de joves que tramiten les ajudes de lloguer MIFO

•

Nombre de joves beneficiaris de les ajudes de lloguer MIFO

•

Grau de satisfacció dels joves que passen per l’OLH i de l’ajuda concedida
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C

Acció

PROMOCIÓ DE PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL

Objectiu

3.2. Donar a conèixer els serveis que ofereix l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) .

DESCRIPCIÓ
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
sol·licitants d’habitatges de protecció oficial (HPO) de la Generalitat de Catalunya. Cal donar la
possibilitat que els joves, un dels segments de població més afectats negativament per la crisi, puguin
optar a l'adquisició de pisos de promoció pública i socials de lloguer.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Incrementar les oportunitats d’aconseguir un habitatge digne als joves del municipi.

•

Donar l’oportunitat d’emancipació dels joves del poble.

•

Donar a conèixer els serveis que ofereix l’Oficina Local d’Habitatge (OLH)

•

Informar dels tràmits i passos per poder inscriure’s al Habitatges de Protecció Oficial (HPO)

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
-

Assessorament als joves durant la inscripció en el registre de sol·licitants d’habitatges de
protecció oficial (HPO) de la Generalitat de Catalunya.

-

Gestió i tramitació dels documents.

-

Informació de totes les possibilitats de les que disposen els joves actualment
Destinataris 18-35 anys
Agents implicats Departament d’ Habitatge

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves inscrits en el registre de sol·licitants dels Pisos de Protecció Oficial

•

Nombre de joves sol·licitants de formar part de l’Oficina Local d’Habitatge

•

Grau de satisfacció dels joves que passen per l’OLH
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APLICACIÓ DE POLÍTIQUES DE FOMENT AL LLOGUER

Objectiu

3.3. Afavorir el lloguer d’habitatges desocupats al municipi.
3.4. Assessorar i donar a conèixer a les persones joves els nous models i
estratègies d’allotjaments més sostenibles.

DESCRIPCIÓ
C

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. Des de l’Ajuntament s’ha engegat una nova
subvenció de la qual els propietaris poden beneficiar-se de diversos descomptes i bonificacions, sempre
hi quan, cedeixin el seu pis a la Borsa d’Habitatge de l’Ajuntament de forma temporal.
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.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Assessorar i donar a conèixer a les persones joves els nous models i estratègies d’allotjament
més sostenibles com la masoveria urbana.

•

Facilitar eines i estratègies per fer front a les negociacions amb propietaris particulars.

•

Aconseguir més pisos de propietaris particulars per poder-los llogar a joves del municipi que
vulguin independitzar-se

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
-

Assessorament als joves per realitzar negociacions amb els propietaris particulars.

-

Explicació de les ajudes que disposen, tant els llogaters i com els propietaris.

-

Inscripció en el registre de sol·licitants d’habitatge de l’Oficina Local d’Habitatge

Destinataris 18-35 anys
Agents implicats Departament Habitatge

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves inscrits en el registre de sol·licitants dels Pisos de Protecció Oficial

•

Nombre de joves sol·licitants de formar part de l’Oficina Local d’Habitatge

•

Nombre de pisos i contractes gestionats per l’OLH

•

Grau de satisfacció dels joves que passen per l’OLH
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BORSA DE PISOS COMPARTITS

Objectiu

3.3. Afavorir el lloguer d’habitatges desocupats al municipi.
3.4. Assessorar i donar a conèixer a les persones joves els nous models i
estratègies d’allotjaments més sostenibles.

DESCRIPCIÓ
NJ

L’objecte d’aquesta acció és la creació d’una borsa de pisos compartits on els beneficiaris serien les
persones joves de Tordera.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Crear una borsa de pisos compartits per a persones joves al municipi.

•

Facilitar eines i estratègies per fer front a les negociacions amb propietaris particulars.

•

Aconseguir més pisos de propietaris particulars per poder-los llogar a joves del municipi que
vulguin independitzar-se.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
-

Creació d’una borsa de pisos compartits per a persones joves al municipi.

-

Assessorament als joves per realitzar negociacions amb els propietaris particulars.

-

Explicació de totes les ajudes de les que disposen, tant els llogaters i com els propietaris.

-

Inscripció en el registre de sol·licitants d’habitatge de l’Oficina Local d’Habitatge.
Destinataris 18-35 anys
Agents implicats Departaments d’ Habitatge i Joventut.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’inscrits a la borsa de pisos compartits.

•

Nombre de pisos i contractes gestionats per l’OLH.

•

Grau de satisfacció dels joves que passen per l’OLH.
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Acció

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I FOMENT DE LA CONDUCCIÓ SEGURA

Objectiu

4.1 Afavorir la sensibilització i el foment de la conducció segura.

DESCRIPCIÓ
R

El programa consisteix en elaborar una sèrie d’actuacions específiques per tal de fomentar la circulació
segura i evitar les conductes de risc al voltant. Aquest projecte tindrà dues vessants d’acció (campanyes
de sensibilització i accions de formació i difusió). Ambdues línies de treball compten amb el suport i la
col·laboració d’altres institucions que tenen entre les seves preocupacions ocupar-se d’aquest tema
amb activitats lúdiques de diferents signe, com ara el Servei Català de Trànsit.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Reduir els riscos d’accidentalitat viària del col·lectiu de joves de Tordera.

•

Sensibilitzar les persones joves de Tordera envers la circulació segura.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

Realització d’actuacions especifiques per tal de fomentar la circulació segura i evitar les
conductes de risc al voltant.

•

S’endegaran campanyes concretes de sensibilització i conscienciació dels joves sobre els perills
d’agafar el cotxe sota els efectes de l’alcohol amb activitats com xerrades, cursets i la
instal·lació o distribució en determinats punts del municipi d’alcoholímetres.

•

Realització d’accions de formació i difusió de la necessitat de practicar una conducció segura en
tots els sentits, tot respectant la senyalització vigent, obeint els límits de velocitat, etc.

Destinataris 18-29 anys
Agents implicats Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de visites als tallers específics de sensibilització.

•

Nombre de formacions realitzades i nombre d’ inscrits a aquestes.

•

Efecte i impacte de la difusió per evitar les conductes de risc al voltant.
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SERVEIS PUNTUALS DE BUS ASSOCIATS A ESDEVENIMENTS O FESTIVITATS
CONCRETES
4.2. Impulsar una mobilitat sostenible i potenciar el coneixement i l’ús del
transport urbà entre les persones joves i ampliar els serveis de bus en
esdeveniments i èpoques de l’any concretes.

RJ

DESCRIPCIÓ
L’objecte d’aquesta actuació consisteix en oferir als joves un mitjà de transport per esdeveniments
concrets (sortides gestionades pel casal de joves, barraques, festes majors d’altres municipis...) davant
la dificultat econòmica d’ampliar de forma permanent la xarxa de busos del municipi (tant urbans com
interurbans), esdevé interessant 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 veïns, d’esdeveniments o festivitats assenyalats.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Oferir als joves torderencs un mitjà de transport per desplaçar-se a les poblacions veïnes amb
ocasió d’esdeveniments o festivitats especials.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

Festivitats concretes: connectar urbanitzacions i Tordera centre durant els dies de barraques.

•

Festivitats concretes : barraques d’altres municipis (sempre amb un mínim d’inscrits).

Destinataris 18-29 anys
Agents implicats Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves usuaris del transport ofert en els esdeveniments concrets.
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Acció

MOBILITAT JOVE
4.2. Impulsar una mobilitat sostenible i potenciar el coneixement i l’ús del
transport urbà entre les persones joves i ampliar els serveis de bus en
esdeveniments i èpoques de l’any concretes.
4.3. Promoure l’apropament de la línia de transport interurbà a Tordera en
horari nocturn i l’ampliació de la freqüència de la línia R1 de Renfe al municipi.

DESCRIPCIÓ
RJ

L’objecte del projecte és la millora de la mobilitat de les persones joves del municipi.
A fi de satisfer la demanda de major oferta de transport públic per 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 i la millora de la freqüència de la línia R1
de RENFE a Tordera, tot realitzant les gestions necessàries davant les organitzacions competents.

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

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

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.

•

Realització de les gestions per a la millora d’horaris i freqüència de la línia R1 de Renfe a
Tordera.

•

Proposta de nou de la línia nocturna de dissabte entre Tordera-Blanes-Malgrat.
Destinataris 18-29 anys
Agents implicats Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Enquesta de satisfacció dels usuaris dels transports.

•

Apropament del transport públic interurbà Barcelona-Mataró-Pineda a Tordera. Nombre de
joves usuaris.

•

Augment de la freqüència horària de RENFE a Tordera.

•

Nombre de joves usuaris de la línia R1 de Renfe a Tordera
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MOBILITAT INTERNACIONAL

Objectiu

5.1 Informar i assessorar sobre temes relacionats amb la Mobilitat
Internacional les persones joves.
5.2. Millorar l’accés de les persones joves al conjunt de recursos que
existeixen a escala nacional i internacional de caire formatiu, laboral i/o que
puguin tenir un impacte en la seva trajectòria vital.

C

DESCRIPCIÓ
L’objecte del programa és promoure la interculturalitat i la participació activa dels joves a la societat i al
món, tot 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.
Es desenvolupa de manera conjunta i gestionat pel Consell Comarcal del Maresme, amb una vintena de
municipis de la comarca per promoure el treball en xarxa entre ajuntaments.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Fomentar la interculturalitat, participació i internacionalització dels i les joves del municipi,
acompanyant-los/as a construir els seus projectes de mobilitat internacional.

•

Dotar el casal de joves d’un servei de proximitat que afavoreixi l’accés a la informació i als
recursos de mobilitat per a tota la població jove del municipi.

•

Promoure el coneixement del projecte de mobilitat internacional entre les persones joves.

•

Compartir l’experiència de mobilitat amb la comunitat jove del municipi.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Aprovació conveni Mobilitat Internacional.

•

Assessorament i seguiment de les persones joves, realització de tallers, xerrades i exposicions.

•

Desenvolupament de tallers als Instituts i al casal de joves per donar a conèixer el servei.

•

Formació dels professionals de joventut envers els recursos existents en mobilitat internacional

•

Realització d’exposicions i/o xerrades de l’experiència dels joves al casal de joves.
Destinataris 16-34 anys
Agents implicats Joventut, Consell Comarcal del Maresme.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves sol·licitants del servei d’assessorament.

•

Nombre d’accions realitzades al municipi envers mobilitat internacional.

•

Grau de satisfacció dels joves amb l’assessorament rebut sobre el projecte.

•

Nombre de joves que realitzen una estada a l’estranger.

•

Nombre d’accions realitzades per donar a conèixer les experiències dels joves participants.

143

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021
Acció

AJUDES COMPLEMENTÀRIES PER A ESTUDIANTS BENEFICIARIS DEL
PROGRAMA ERASMUS

Objectiu

5.2. Millorar l’accés de les persones joves al conjunt de recursos que
existeixen a escala nacional i internacional de caire formatiu, laboral i/o que
puguin tenir un impacte en la seva trajectòria vital

RJ

DESCRIPCIÓ
L’objecte d’aquest projecte és la concessió d’ajudes complementàries amb la finalitat de donar suport
econòmic a les despeses que tenen els actuals estudiants empadronats al municipi de Tordera i que
gaudiran d’una beca de mobilitat internacional Erasmus + a partir del curs escolar 2019-2020.
Anualment es redactaran unes bases que regularan tot el procediment.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Fomentar programes d’estades a l’estranger com a element integrador dels estudiants
universitaris i de Cicles Formatius de Grau Superior empadronats al municipi de Tordera en el
programa Erasmus Plus.

•

Millorar la qualificació formativa i professional dels joves de Tordera.

•

Compartir l’experiència d’estada a l’estranger amb la comunitat jove del municipi.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Redacció i aprovació de les bases reguladores de les ajudes. Convocatòria anual.

•

Obertura

del termini de sol·licitud i atorgament de les ajudes complementàries per a

estudiants beneficiaris del programa Erasmus +.
•

Realització d’exposicions i/o xerrades de l’experiència dels joves al Casal de Joves.

•

Realització de “passa-classes” als alumnes de 2n de Batxillerat de l’INS Lluís Companys per ferlos sabedors de la possibilitat futura de sol·licitar l’ajuda.

Destinataris 17-29 anys
Agents implicats Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves sol·licitants de les ajudes.

•

Nombre de joves que realitzin el programa Erasmus + .

•

Grau de satisfacció dels joves amb el projecte.

•

Nombre d’accions realitzades per donar a conèixer les experiències dels joves beneficiaris del
projecte.

•

Quantitat de “passa-classes” realitzats i d’alumnes assistents a aquests.
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CASAL DE JOVES DE TORDERA

Objectiu

6.1. Dinamitzar i acostar el Casal de Joves i els serveis de Joventut del municipi
a les persones joves de Tordera.
6.2. Promoure una oferta cultural, de lleure i oci de qualitat per i amb les
persones joves adaptada a les diferents franges d’edat.

DESCRIPCIÓ
CJ

El Casal de Joves és un dels actius més importants de què gaudeix l'Ajuntament en matèria de joventut.
Vol ser un espai integral per als joves on poder participar i dinamitzar en activitats de lleure i oci, rebre
assessorament envers temes de salut, educació o garantia juvenil entre d’altres.
Consta d’ una sala polivalent, amb material per fer formacions, un espai d’oci amb jocs, una aula
d’informàtica (on també es troba el Punt d’informació juvenil) i tres bucs d’assaig.
No obstant això, les activitats que s'hi 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 aquest motiu que es vol llançar un programa orientat a la captació d'idees i iniciatives susceptibles
d'esdevenir noves activitats del Casal de Joves.
OBJECTIUS OPERATIUS

•

Consolidar el Casal de Joves com a espai integral i de referència per a les persones joves del
municipi

•

Mantenir i ampliar l'oferta lúdica del Casal de Joves a les demandes de les persones joves de
Tordera

•

Fomentar la implicació i participació activa de les persones joves de Tordera en les activitats
del Casal de Joves

•

Promoure la participació dels usuaris del Casal de Joves en activitats comunitàries.
ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Programacions trimestrals del Casal de Joves diferenciant tallers diaris per a joves de 12 a 16,
tallers per a majors de 16 anys, formacions i serveis que ofereix el casal, com els bucs d’assaig.

•

Manteniment de l’ampli horari d’obertura de les instal·lacions (de dilluns a dissabte de 16h a
20,30 i de dilluns a dimecres de 10h a 13)

•

Obertura de l’equipament en horari nocturn (de dimarts a dijous de 20,30h a 23h) per a la
utilització dels bucs d’assaig i per la cessió de l’espai a entitats del municipi.

•

Projecte “el Casal de Joves surt al carrer” on es mostren i comparteixen amb la comunitat les
activitats que les persones joves realitzen al casal
Destinataris 12-34 anys
Agents implicats Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’activitats programades i participació dels i les joves.

•

Valoració per part dels joves de les activitats realitzades i dels serveis del casal de joves
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FESTA MAJOR I FESTA DE CAP D’ANY

Objectiu

6.2. Promoure una oferta cultural, de lleure i oci de qualitat per i amb les
persones joves adaptada a les diferents franges d’edat.

C

DESCRIPCIÓ
La Festa Major de Tordera se celebra cada any als voltants del 24 d’agost, Sant Bartomeu, patró de
Tordera i recull una àmplia participació d’entitats i joves i es desenvolupen activitats culturals,
esportives, de participació ciutadana, concerts i barraques...
La Festa de Cap d’Any és una iniciativa de Joventut que se celebra anualment al Pavelló Municipal amb
el suport d’entitats del municipi.
OBJECTIUS OPERATIUS

•
•
•
•
•
•

Generar activitats lúdiques i festives que donin resposta a les demandes juvenils.
Fomentar la implicació i participació de les persones joves en l’ organització de la Festa Major.
Elaborar un programa de Festa Major amb activitats adreçades a diferents grups d’edat.
Implicar les entitats del municipi en l’ organització de la Festa Major.
Facilitar i promoure la participació de les entitats municipals.
Potenciar les tradicions catalanes i la cultura popular.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Organització i realització del Programa de Festa Major, on es recullen tant les activitats
organitzades per entitats, les de la Comissió de Festes i les de Joventut.

•

Celebració de la revetlla de Santa Maria amb un concert i barraques a la plaça.

•

Suport en l’ organització dels joves i les entitats en les activitats de Festa de Major de Joventut
(concerts, cercatasques, barraques saludables..).

•

Elecció de la pubilla i l’hereu municipals.

•

Organització de la Festa de Cap d’Any al Pavelló Municipal (Av. Països Catalans) amb el suport
d’entitats municipals.
Destinataris Tots els públics
Agents implicats Festes, Comissió de Festes, entitats, Policia Local i Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•
•
•
•
•
•

Nombre d’activitats realitzades durant la Festa Major.
Participació de la població.
Nombre d’entitats participants a la Festa Major.
Nombre de sol·licituds d’entitats d’ocupació d’espai públic per Festa Major i la Festa de Cap
d’any.
Valoració global de les activitats per part dels tècnics municipals.
Valoració per part dels joves de les activitats realitzades
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FESTA MAJOR PETITTA

Objectiu

6.2. Promoure una oferta cultural, de lleure i oci de qualitat per i amb les
persones joves adaptada a les diferents franges d’edat.

DESCRIPCIÓ
NJ

Es tracta d’una iniciativa juvenil sorgida del fet que les persones joves troben a faltar que durant la
celebració anual de la Fira Mercat del Ram no hi hagi alguna actuació musical a la nit aprofitant l’espai
del Prudenci Bertrana. D’aquesta necessitat sorgeix la idea de dur a terme, tal i com es fa a d’altres
municipis veïns, una Festa Major petita, la qual podria estar vinculada també a la festivitat municipal de
la diada de Sant Ponç.
OBJECTIUS OPERATIUS

•
•
•
•

Generar activitats lúdiques i festives que donin resposta a les demandes juvenils.
Augmentar l’oferta d’activitats d’oci al municipi al llarg de l’any.
Treure profit de les festivitats locals per promocionar l’arrelament de la població al municipi.
Facilitar i promoure la participació de les entitats municipals.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Realització d’un concert jove amb barraques a la Plaça de l’Església en les dates pròximes a l’11
de maig (Sant Ponç).

Destinataris Tots els públics
Agents implicats Joventut, entitats municipals i Policia Local.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Participació de la població.

•

Nombre d’entitats participants.

•

Nombre de sol·licituds d’entitats d’ocupació d’espai públic.

•

Valoració global per part dels tècnics municipal.

•

Valoració per part dels joves.
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OCI ALTERNATIU

Objectiu

6.2. Promoure una oferta cultural, de lleure i oci de qualitat per i amb les
persones joves adaptada a les diferents franges d’edat.

DESCRIPCIÓ
C

L’objecte de la iniciativa és oferir als joves del municipi espais i activitats lúdiques de petit format
adaptades a la població jove i sorgides d’iniciatives juvenils (taules d’estudiants, grups no formals...)
OBJECTIUS OPERATIUS

•
•
•

Generar activitats lúdiques que donin resposta a les demandes juvenils.
Generar una oferta de lleure de qualitat adreçada als joves de 12 a 18 anys sense cost o a cost
baix.
Fomentar la participació, organització i implicació de les persones joves en activitats sorgides
dels seus propis interessos.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Creació de grups de treball juvenils per a l’organització d’activitats juvenils.

•

Sortides a Port Aventura i Water World.

•

Festa Holi.

•

Discos joves al casal de joves

•

Túnel del terror al casal de joves.

•

Batalles de rap.

•

Mostres de tallers del casal de joves a diferents activitats del municipi (comerç al carrer, Fira
del ram...)

•

Cursa d’orientació.

•

Divendres actius al casal de joves.
Destinataris 12-18 anys
Agents implicats Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’activitats proposades i realitzades amb el suport juvenil.

•

Participació juvenil a les activitats realitzades.

•

Manteniment dels joves als grups de treball.

•

Valoració juvenil de les activitats realitzades.
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+ 18

Objectiu

6.2. Promoure una oferta cultural, de lleure i oci qualitat per i amb les
persones joves adaptada a les diferents franges d’edat.

NJ

DESCRIPCIÓ
Tordera no disposa de locals d’oci nocturn on els joves puguin trobar-se els caps de setmana i això
comporta que es desplacin a municipis veïns, sobretot en el cas dels joves que disposen de carnet de
cotxe i vehicle propi. Per aquest motiu, sorgeix la iniciativa de dur a terme un cicle d’actuacions en
equipaments, espais municipals i bars del municipi com a mètode per promoure que es faci vida al
poble, especialment durant el període d’hivern, ja que és l’època en què es compta amb menys oferta
cultural.
OBJECTIUS OPERATIUS

•
•
•
•
•
•

Generar activitats lúdiques que donin resposta a les demandes juvenils.

•
•

Obrir el Casal de Joves a un públic més adult i fer que se’l sentin seu.

Augmentar l’oferta d’activitats d’oci al municipi al llarg de l’any.
Potenciar l’arrelament al municipi (especialment per part de les persones nouvingudes).
Propiciar els vincles entre els joves.
Generar una oferta de lleure juvenil de qualitat i a preus reduïts.
Fomentar la participació, organització i implicació de les persones joves en activitats sorgides
dels seus propis interessos.
Disminuir els llargs desplaçaments en cotxe per part de les persones joves.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Realització d’activitats culturals i musicals de petit format al Casal de Joves.

•

Concerts periòdics en format acústic o d’altres accions culturals als bars municipals i concurs
de karaoke.

•

Activitats culturals a la Biblioteca per a persones joves.

•

Activitats culturals al Teatre Clavé per a persones joves.

•

Projectar pel·lícules a la fresca al Parc Prudenci Bertrana.

Destinataris Majors de 18 anys
Agents implicats Joventut, Biblioteca, Teatre Clavé i bars municipals.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’activitats realitzades.

•

Quantitat de participació juvenil a activitats.

•

Grau de satisfacció dels joves participants.

•

Valoració global dels organitzadors de les accions.
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BAR-CAFETERIA DEL CASAL DE JOVES

Objectiu

6.2. Promoure una oferta cultural, de lleure i oci de qualitat per i amb les
persones joves adaptada a les diferents franges d’edat.
6.3. Promocionar, difondre i donar suport a les diferents manifestacions
culturals del municipi realitzades per persones joves.

DESCRIPCIÓ
NJ

L’equipament del casal de joves disposa a la planta baixa d’un espai, independent de la resta
d’instal·lacions, destinat a bar-cafeteria que s’ adjudica mitjançant concurs la contractació per la seva
gestió i explotació. La zona destinada a aquesta finalitat està formada per una sala d’uns 66 m2, una
cuina i magatzem d’uns 15 m2, d’una terrassa exterior d’uns 50m2 i d’uns lavabos.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Adjudicar mitjançant concurs la contractació per a la gestió i explotació del bar-cafeteria
ubicat a la planta baixa del casal de joves.

•

Potenciar la realització per part de la persona licitadora d’activitats culturals i musicals
acústiques i de petit format adreçades a joves a l’espai de bar-cafeteria.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Redacció dels plecs que han de regir la contractació de la gestió del servei de bar-cafeteria del
casal de joves.

•

Adjudicació del servei.

•

Programació d’activitats culturals i de lleure de petit format a l’espai destinat a bar-cafeteria.

Destinataris Majors de 18 anys
Agents implicats Joventut i Contractació

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de persones interessades i qualitat de les propostes.

•

Nombre d’activitats culturals i de lleure de petit format realitzades a l’espai bar-cafeteria del
casal de joves.

•

Participació juvenil a les activitat del bar-cafeteria del casal.

•

Grau de satisfacció dels joves participants.
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PROJECTE DE MÚSICS LOCALS

Objectiu

6.3. Promocionar, difondre i donar suport a les diferents manifestacions
culturals del municipi realitzades per persones joves.

C

DESCRIPCIÓ
Aquest projecte sorgeix de la necessitat de desenvolupar accions que permetin als grups locals
mantenir-se, formar-se i promocionar-se per tal que puguin seguir creixent com a músics i per aquest
motiu se’ls ofereix una espai on poden desenvolupar les seves activitats. Per poder desenvolupar aquest
projecte i fer que els músics puguin treure’n el màxim de profit, caldrà comptar amb ells en la presa de
decisions i facilitar un espai on puguin fer les seves demandes i propostes

.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Promoure el casal de joves com a eix dinamitzador, punt de trobada i espai de relació dels
músics del poble i potenciar la cultura, l’educació, la creació i l’associacionisme juvenil.

•

Potenciar el casal de joves com a espai de referència dels músics locals.

•

Facilitar recursos d’infraestructura, materials, humans, informatius i d’assessorament per tal
de promoure la participació i la formació dels músics.

•

Promocionar, difondre, incentivar i donar suport als músics locals.

•

Crear un circuit de grups de música local amb d’altres casals de joves de la comarca i rodalies.

•

Facilitar la creació d’una associació de músics locals.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

Promoció i suport en la difusió dels projectes dels músics.

•

Facilitació de recursos formatius als músics a través de tallers o masterclass.

•

Millora de l’equipament i del material dels 3 bucs d’assaig.

•

Participació de tots els membres dels diferents grups a la preparació d’ activitats conjuntes.

•

Creació d’una associació de músics locals.

•

Programació de diferents actuacions pels grups del casal: aniversari del casal joves, Festa
Major...Gravació d’entrevistes i de cançons a Ràdio Tordera.
Destinataris 14-34 anys
Agents implicats Joventut, Ràdio Tordera.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de visites al blog de músics del casal de joves

•

Nombre de grups i solistes que fan la sol·licitud i assagen als bucs del casal de joves

•

Nombre de tallers i xerrades realitzades i nombre de participants

•

Nombre d’assemblees anuals de músics realitzades i nombre d’assistents
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SUPORT A INICIATIVES JUVENILS

Objectiu

6.3. Promocionar, difondre i donar suport a les diferents manifestacions
culturals del municipi realitzades per persones joves.

DESCRIPCIÓ
C

L’objecte de la iniciativa és donar suport a les iniciatives juvenils que potenciïn la creació i
producció artística i cultural al municipi.
OBJECTIUS OPERATIUS

•

Col·laborar i donar suport a col·lectius joves i entitats que organitzen activitats culturals
obertes al municipi.

•

Promoure l’expressió artística emergent de les persones joves.

•

Disposar de l’espai del casal de joves per desenvolupar activitats artístiques i culturals.

•

Facilitar espais als artistes per mostrar el seu treball.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

Suport logístic i econòmic, si s’escau, en la realització d’activitats artístiques i culturals per a
col·lectius joves: exposicions d’artistes locals, xerrades, mostres d’artistes, dansa, concerts de
petit format...

•

Suport en la difusió de les activitats.

Destinataris 14-29 anys
Agents implicats Entitats, Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’activitats realitzades amb el suport de joventut.

•

Grau de satisfacció dels organitzadors. Assistència a les activitats.

153

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021
Acció

PROGRAMES DE SALUT I ESCOLA

Objectiu

7.1. Sensibilitzar les persones joves envers la importància dels hàbits i les
conductes saludables i aprofitar canals i agents del territori.

DESCRIPCIÓ
C

La finalitat del programa és millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut,
de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut
mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els centres
educatius i els serveis de salut comunitària presents en el territori.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Millorar la coordinació entre els centres docents i els serveis de salut per tal de donar resposta
a les necessitats dels adolescents.

•

Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta
oberta als centres d’educació secundària amb les màximes garanties d’intimitat

•

Facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions
d’educació per a la salut.

•

Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).

•

Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir el més aviat possible.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Visites setmanals als diferents centres educatius de secundària de Tordera

•

Atenció individualitzada a partir de la demanda dels alumnes
Destinataris 12-18 anys
Agents implicats Salut, el Centre d’Atenció Primària (CAP), Programa Intermunicipal
de Drogodependències, Centres d’Educació Secundària i Joventut.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Freqüència i percentatge dels temes de salut consultats pels nois i noies a la consulta oberta
del centre d’educació secundària.

•

Percentatge de centres d’educació secundària de Catalunya que participen en el PSiE.

•

Percentatge de nois i noies de tercer i quart d’ESO que participen en les activitats d’educació
en matèria de salut realitzades als centres educatius.

•

Realització del curs d’agents de salut. Accions derivades d’aquesta formació.
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MES DE LA SALUT

Objectiu

7.1. Sensibilitzar les persones joves envers la importància dels hàbits i les
conductes saludables i aprofitar canals i agents del territori.

DESCRIPCIÓ
C

Es tracta d’un cicle d'activitats adreçades a tots els públics que té per objectiu promoure hàbits
saludables mitjançant diverses activitats que s’ofereixen durant en període de temps en institucions,
empreses, col·lectius i associacions que han sumat esforços planificant diverses iniciatives.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Promoure l'adquisició d'hàbits saludables.

•

Conèixer recomanacions preventives de salut a través de diferents activitats lúdiques.

•

Tractar la salut com a concepte transversal de benestar físic, mental, emocional i social.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Treball en xarxa amb diferents agents del territori.

•

Tallers i xerrades de prevenció i promoció de la salut.

•

Formació i recomanacions de salut.

•

Marató de sang.
Destinataris 12-18 anys/majors de 18 anys
Agents implicats Serveis Socials, Joventut, Esports, Salut, CAP, Agencia Salut Pública,
Esplai de gent gran, Programa Intermunicipal de Drogodependències....

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de participants a les xerrades, tallers i activitats realitzades durant el mes de la salut.

•

Participació en els diversos espais que s’ofereixen.

•

Implicació anual dels diferents agents que participen al projecte.
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SALUT COMUNITÀRIA

Objectiu

7.1. Sensibilitzar les persones joves envers la importància dels hàbits i les
conductes saludables i aprofitar canals i agents del territori.

DESCRIPCIÓ
N

L’objecte del projecte és iniciar les accions corresponents per endegar un treball conjunt entre els
diferents agents socials i de salut del municipi per treballar de manera conjunta els diferents aspectes
de salut comunitària, els espais de relació i de xarxa entre els agents sociosanitaris.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Crear una taula de salut comunitària amb agents sociosanitaris del municipi.

•

Fomentar els hàbits saludables de tota la població, amb especial incidència en infants, joves i
gent gran.

•

Conèixer recomanacions preventives de salut a través de diferents activitats lúdiques

•

Tractar la salut com a concepte transversal de benestar físic, mental, emocional i social.

•

Promoure la instal·lació de DEA’S fixos i mòbils al municipi per fer de Tordera un territori
cardioprotegit.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Creació de la taula de treball comunitari amb els diferents agents implicats i propostes
d’activitats o accions.

•

Posada en funcionament de la recepta social per part del CAP.

•

Formació i recomanacions de salut a nivell comunitari.

•

Adquisició de desfibril·ladors mòbils i fixes.

•

Realització d’un mapa del municipi com a territori cardioprotegit amb la relació d’aparells
existents.
Destinataris 12-18 anys/majors de 18 anys
Agents implicats Centre Atenció Primària, Serveis Socials, Joventut, Esports, Salut,
Agencia Salut Pública, Esplai de gent gran, Programa Intermunicipal de
Drogodependències, entitats ...

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de receptes socials dispensades.

•

Nombre d’usuaris participants a les diferents accions programades a través pel projecte.

•

Implicació anual dels diferents agents que participen al projecte.

•

Nombre de desfibril·ladors adquirits i ubicats al municipi.
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CREACIÓ D’UNA BORSA D’AGENTS DE SALUT

Objectiu

7.1. Sensibilitzar les persones joves envers la importància dels hàbits i les
conductes saludables i aprofitar canals i agents del territori.

DESCRIPCIÓ
RJ

Atesa la importància de la prevenció de les conductes de risc i essent coneixedors que els missatges als
joves els arriben de forma més efectiva si són donats pels propis joves, s’impulsa la creació d’una borsa
d’agents de salut: es forma joves voluntaris en temes relacionats amb la salut perquè posteriorment
puguin dissenyar i implementar campanyes per intervenir en el seu grup d’iguals.
OBJECTIUS OPERATIUS
•
•

•
•
•
•

Adquirir aquells coneixements, actituds, valors i aptituds necessaris al voltant de la salut des
d’una perspectiva juvenil.
Oferir recursos per viure en condicions saludables d’una manera integral: hàbits saludables,
consum de drogues, sexualitat i afectivitat, malalties de transmissió sexual, hàbits i trastorns
alimentaris, etc.
Crear un grup de treball en relació a la prevenció i la promoció de la salut.
Incentivar els joves a ser agents de salut.
Desenvolupar diferents accions al municipi.
Propiciar que els joves comencin a introduir-se al mercat laboral atès que algunes de les
activitats de prevenció són remunerades.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Realització curs formatiu d’agents de salut.

•

Realització i dinamització de parades de salut en les nits de barraques de la Festa Major.

•

Col·laboració amb el Projecte PIDCES als IES.

•

Participació en les activitats del Mes de la Salut.

•

“Passaclasses” als alumnes de 2n de Batxillerat.
Destinataris Joves de 18 a 29 anys
Agents implicats Joventut i el Programa Intermunicipal de Drogodependències

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de persones que realitzen la formació.

•

Nombre d’accions realitzades i de participants en elles.

•

Nombre de persones que duen a terme accions al municipi.

•

Grau de satisfacció dels joves agents.

•

Grau de satisfacció de les persones participants en les accions.

•

Continuïtat de la formació.

•

Obtenció d’un certificat conforme s’ha aprovat la formació teòrica i pràctica.
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PROGRAMA DE SALUT JOVE

Objectiu

7.1. Sensibilitzar les persones joves envers la importància dels hàbits i les
conductes saludables i aprofitar canals i agents del territori.
7.2. Assessorar

i facilitar eines a les persones joves per disminuir les

conductes de risc associades a la salut en diferents àmbits que els afecten
(salut física i mental, afectiva, sexual, alimentària...)
7.3. Promoure un oci responsable entre la població jove.

DESCRIPCIÓ
C

Es tracta d’un programa que engloba diferents accions entorn l’assessorament i l’orientació en temes
referents a la salut juvenil (educació alimentària, drogodependències, consum d’alcohol, educació
sexual, hàbits saludables, etc.).

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Orientar i assessorar els joves en 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.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Tallers de salut al Casal de Joves.

•

Treball de prevenció i detecció dins les activitats del Casal de Joves.

•

Les accions a les escoles a través del PIDCES.

•

Programació d’activitats d’oci alternatives.

•

Cursos d’agents de la salut.
Destinataris 12-18 anys/19-29 anys
Agents implicats Programa Intermunicipal de drogodependències de l’Alt Maresme i
Joventut.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de participants als tallers de salut i als cursos d’agent de salut

•

Detecció precoç i intervenció en casos problemàtics vinculats a la salut

•

Nombre de grups de joves vinculats a activitats lúdiques, culturals i d´altres tipus des d´una
perspectiva alternativa a l´oci de consum
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PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES (PID)

Objectiu

7.1. Sensibilitzar les persones joves envers la importància dels hàbits i les
conductes saludables i aprofitar canals i agents del territori.
7.2. Assessorar

i facilitar eines a les persones joves per disminuir les

conductes de risc associades a la salut en diferents àmbits que els afecten
(salut física i mental, afectiva, sexual, alimentària...)
DESCRIPCIÓ
C

Es tracta d’un programa intermunicipal de prevenció de drogues i promoció de la salut. A través d'una
diagnosi prèvia i en coordinació constant amb les àrees de joventut de cada ajuntament, es dissenyen
actuacions amb l'objectiu de prevenir conductes de risc i promoure la salut en els nostres joves.
OBJECTIUS OPERATIUS
• Sensibilitzar els diferents agents socials de la potencialitat del lleure no-formal i informal
com a àmbit d’actuació preventiva.
•

Identificar grups de risc segons la seva situació en relació al consum per intervenir en el
context immediat.

•

Dissenyar i implementar programes de prevenció selectiva.

•

Sensibilitzar la indústria de l’oci com a agent de prevenció.

•

Establir circuits de coordinació dels professionals implicats per treballar en xarxa.

•

Facilitar la formació específica dels educadors en l’àmbit de les drogodependències.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Realització del Pla de Drogues.

•

Programa Celebrem els dies mundials: Petits tallers a l'hora del pati i activitats de sensibilització
dins el casal tot agafant com a centre d'interès el Dia Mundial relacionat amb Salut.

•

Programa de Reducció de Danys a l'Oci Nocturn. Actuacions en el marc de la Festa Major per
reduir els riscos associats al consum d'alcohol. Parada de prevenció i formació al personal.

•

Disseny de tallers i materials per treballar el consum de tòxics o la sexualitat amb grups
concrets en funció de les necessitats i característiques.

•

Curs Agent de Salut: Programa formatiu de 50h entorn la prevenció i la promoció a joves
d'entre 18-15 anys. Aquests agents ja formats acompanyaran la tècnica durant les actuacions
anteriors per aconseguir un missatge d'igual a igual.

•

Assessorament i formació a educadors en la intervenció sobre consum de tòxics, sexualitat i
promoció de la salut amb els usuaris.
Destinataris joves 12-34 anys, educadors i entitats del municipi.
Agents implicats PID, Educació, Serveis Socials, CAP, Policia local i Joventut.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
• Nombre d'assistents a les activitats
• Valoració a través de les reunions de Circuits
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BARRAQUES SALUDABLES

Objectiu

7.2. Assessorar i facilitar eines a les persones joves per disminuir les
conductes de risc associades a la salut en diferents àmbits que els afecten
(salut física i mental, afectiva, sexual, alimentària...)
7.3. Promoure un oci responsable entre la població jove.

DESCRIPCIÓ
C

En col·laboració amb diferents entitats i col·lectius, s’han previst diferents mesures i accions orientades
a la reducció de danys i riscos per a la salut i garantir la seguretat del públic que gaudeixi dels concerts i
les activitats que s’organitzen a les Barraques de Tordera.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Promoure conductes saludables en l’àmbit de les barraques de Festa Major.

•

Prevenir qualsevol tipus de violència en espais de festa i oci nocturn.

•

Transmetre als joves i al seu entorn més pròxim la necessitat de l’oci responsable.

•

Atendre totes les demandes d’informació sobre salut que puguin formular els joves.

•

Treballar amb les entitats un protocol per atendre

les possibles víctimes de qualsevol

agressió.
ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Curs de formació a joves i entitats torderenques envers l’oci nocturn i les violències masclistes.

•

Curs de formació a joves i entitats del municipi envers el consum responsable d’alcohol i la
reducció de riscos.

•

Paradetes de salut durant la celebració de les barraques amb el Programa Intermunicipal de
Drogodependències: Informació sobre efectes i els riscos associats al consum d’alcohol i de
drogues, dels riscos que aquest consum té sobre la conducció i també sobre les conductes
sexuals de risc associades a aquests consums

•

Difusió de material de sensibilització sobre les agressions sexistes que es produeixen en l’àmbit
de l’oci nocturn.

•

Paradetes de salut durant la celebració de les barraques.
Destinataris majors de 18 anys
Agents implicats Joventut, Programa Intermunicipal de Drogodependències, entitats
torderenques i Policia Local.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Reducció de les conductes de risc entre els joves durant aquests dies

•

Nombre d’incidències detectades durant els dies de barraques.
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Acció

FONS DOCUMENTAL JOVE DE SALUT INTEGRAL

Objectiu

7.2. Assessorar i facilitar eines a les persones joves per disminuir les
conductes de risc associades a la salut en diferents àmbits que els afecten
(salut física i mental, afectiva, sexual, alimentària...)

DESCRIPCIÓ
C

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 conducta alimentària,
problemes de salut mental, conductes de risc en la circulació viària, violència de gènere i, en general,
sobre qualsevol comportament de risc en aquesta franja d’edat.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Crear un fons documental en temes de salut per a joves

•

Promoure una eina informativa i de consulta per a les persones joves sobre temes relacionats
amb la salut integral.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

Creació d’un espai instal·lat al casal de joves on els usuaris tenen accés a la informació
relacionada amb la salut integral de les persones joves.

•

Recull tallers i dinàmiques realitzades als diferents tallers realitzats al casal i als PIDCES.
Destinataris 12-18 anys
Agents implicats Pla Intermunicipal de Drogodependències i Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de visites al fons documental

•

Revisió, manteniment i actualització del fons documental.
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Acció

BARMANS RESPONSABLES

Objectiu

7.3. Promoure un oci responsable entre la població jove.

DESCRIPCIÓ
N

Malgrat que Tordera no compta amb locals destinats exclusivament a l’oci nocturn, sí que disposa d’una
àmplia oferta de bars repartits pel municipi. Com a mesura de salut i prevenció i per evitar els riscs
vincultas amb el consum, es considera necessari que els professionals d’aquests establiments disposin
de formació vers la reducció de danys i comptin amb un seguit de recursos i serveis relacionats amb la
salut, el benestar i la qualitat.

OBJECTIUS OPERATIUS

•
•

Promoure la prevenció i la reducció de riscos associats al consum i a la festa.

•

Sensibilitzar-los sobre la importància del paper que poden desenvolupar per evitar o reduir els
riscos associats als consum d’alcohol i altres drogues.

•

Formar-los en la dispensació responsable de l’alcohol i en les pautes de reducció de riscs
associats.

•

Fomentar la dispensació responsable d’alcohol i el compliment de la normativa en relació a les
drogues.

•

Posar en comú els diferents agents implicats en l’oci nocturn del territori per fer d’aquest un
espai més segur, atractiu i saludable per a tothom.

Implicar els professionals del sector de l’hostaleria dins la reducció dels problemes associats al
consum d’alcohol i altres drogues.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•
•
•
•

Realització de cursos de formació sobre prevenció i reducció de riscos específicament
dissenyats per als i les treballadores dels espais d’oci nocturn.
Introduir serveis de sensibilització sobre els consums (p. ex.: expositor amb materials de
prevenció i informació sobre drogues a l’interior, alcoholímetres).
Difusió de material de sensibilització sobre les agressions sexistes que es produeixen en l’àmbit
de l’oci nocturn.
Atorgar el distintiu Q d Festa als locals que ofereixin un seguit de serveis per la promoció de la
qualitat i el benestar dels seus usuaris.
Destinataris majors de 18 anys
Agents implicats Joventut, Programa Intermunicipal de Drogodependències, bars
municipals i Policia Local, Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat
de Catalunya.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
• Nombre de bars participants en la campanya.
• Quantitat de personal implicat a cada bar.
• Assistència a les formacions.
• Reducció de les conductes de risc entre els joves clients dels bars.
• Nombre d’incidències detectades.
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Acció

HO SABEM TOT DE LES XARXES SOCIALS?

Objectiu

7.4. Fomentar un ús correcte i segur de les TIC i les xarxes socials entre les
persones joves.

DESCRIPCIÓ
NJ

En els últims anys, les xarxes socials han suposat una revolució en la forma d’entendre les relacions
socials humanes. El seu ús (i el de les TIC en general) ens aporta múltiples avantatges, però també pot
comportar riscos, i n’és un grup especialment vulnerable el dels adolescents.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Conscienciar als joves vers els riscos i perills del mal ús i/o abús de les TIC i les xarxes socials.

•

Sensibilitzar sobre els comportaments de risc i com detectar-los.

•

Disminuir la incidència de la dependència/addicció a les pantalles entre els adolescents.

•

Donar a conèixer els recursos i les eines als quals poden accedir en cas de necessitat.

•

Preservar la intimitat i la privadesa.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

Tallers al Casal de Joves i al PIDCES de l’hora del pati.

•

Xerrades a les escoles en coordinació amb la Policia Municipal.

•

Realització d’un videoclip per part dels joves per fer arribar missatges de prevenció als seus
iguals.

Destinataris 12-18 anys
Agents

implicats

Joventut,

Policia

Municipal,

Programa

Intermunicipal

de

Drogodependències

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’activitats realitzades.

•

Diversitat de les accions.

•

Nombre de participants a les activitats.

•

Reducció de les males praxis per part dels joves.

•

Grau de satisfacció dels organitzadors i dels participants.
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Acció

SUPORT A ACCIONS ESPORTIVES LOCALS

Objectiu

7.5. Promoure la pràctica d’esport com a element bàsic per al manteniment
d’una vida saludable.

DESCRIPCIÓ
N

L’objecte d’aquesta acció es promoure i donar suport logístic i econòmic, en la mesura del possible, a
entitats esportives que organitzen caminades i curses populars al municipi que promoguin l’esport, el
coneixement de l’entorn natural del municipi i la participació juvenil.

OBJECTIUS OPERATIUS

•
•

Promoure l’esport entre la població del municipi.
Promocionar activitats esportives per a joves no federats per arribar a un ventall més ampli
del col·lectiu.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Caminades i curses populars.

Destinataris joves i població en general.
Agents implicats entitats, Esports i Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’activitats realitzades.

•

Nombre de participants.

•

Participació juvenil a les activitats realitzades.

•

Nombre d’activitats organitzades per joves.
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Acció

RUTES SENSE MOTOR

Objectiu

7.5. Promoure la pràctica d’esport com a element bàsic per al manteniment
d’una vida saludable.

NJ

DESCRIPCIÓ
L’objecte d’aquesta acció es donar a conèixer i promoure la utilització de les diferents rutes existents al
municipi que faciliten una activitat física lleugera o amb diferents nivells de dificultat.
També es preveu la creació d’un nou carril bici que abasti la circumval·lació del centre del municipi.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Afavorir el coneixement de la població jove de les diferents rutes saludables existents al
municipi.

•
•
•

Promoure l’esport entre la població del municipi.
Generar carrils bici que potenciïn l’ús real de la bicicleta.
Fomentar la realització d’activitats esportives a espais verds del municipi.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Activa’t caminant (rutes urbanes per Tordera)

•

Rutes de la “Tourdera”.

•

Obertura de noves vies de carril bici al municipi (circumval·lació del centre del municipi)

•

Activitats a espais verds per fer esport de manera lliure (ioga, taitxí...)

•

Difusió de rutes.

•

Senyalització del quilometratge fins a punts d’interès a la zona del Parc Natural del Montnegre i
el Corredor.

Destinataris joves i població en general
Agents implicats Via pública, Esports i Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Utilització de les diferents rutes sense motor.

•

Utilització per part de les persones joves de les diferents rutes.

•

Nombre d’activitats realitzades a espais verds.

•

Nombre de participants a les activitats realitzades al espais verds.
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Acció

PISCINES MUNICIPALS D ‘ESTIU

Objectiu

7.5. Promoure la pràctica d’esport com a element bàsic per al manteniment
d’una vida saludable.

DESCRIPCIÓ
C

Les piscines municipals són un actiu important durant l’època de vacances dels joves i la comunitat en
general per gaudir de l’època de vacances i practicar una activitat lúdico-esportiva. Hi ha tres
instal·lacions municipals: piscina centre (consta de tres piscines per a

diferents edats), piscina

urbanització Mas Mora (un vas d’aigua) i piscina urbanització Les Ferreres (un vas d’aigua).

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Gaudir de l’època de vacances estivals tot practicant una activitat lúdico-esportiva a les
piscines municipals.

•

Potenciar la utilització de les piscines municipals per part del col·lectiu jove amb l’organitació
de sortides gratuïtes des del Casal de joves.

•

Promoure la natació entre les persones joves.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Publicitat de les piscines municipals.

•

Organització i dinamització de sortides gratuïtes des del casal de joves

a les piscines

municipals.

Destinataris joves 12 a 18 anys i població en general
Agents implicats Esports i Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Utilització de les piscines municipals per part de la població i concretament del col·lectiu jove.

•

Nombre de sortides organitzades pel casal de joves a les piscines municipals.

•

Participació juvenil a les sortides del casal a la piscina.
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Acció

AJUTS SOCIALS PER A LA REALITZACIÓ D’ACIVITATS ESPORTIVES I CASALS
D’ESTIU

Objectiu

7.5. Promoure la pràctica d’esport com a element bàsic per al manteniment
d’una vida saludable.
7.6. Impulsar mecanismes per aproximar-se a la diversitat de les persones
joves a través de l’esport i el lleure que promoguin una relació positiva amb la
comunitat.

DESCRIPCIÓ
C

Aquesta acció consisteix en facilitar a infants i joves derivats de Serveis Socials l’oportunitat de realitzar
activitats esportives en clubs del municipi durant el període escolar i activitats d'estiu en casals esportius
i de lleure.
OBJECTIUS OPERATIUS

•

Garantir l’accés d’infants i joves a les activitats esportives i de lleure que es realitzen a Tordera
de manera continuada.

•

Implicar els clubs esportius i les entitats en la reserva de places per a infants derivats de
Serveis Socials.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Reserva de places per part dels clubs esportius per a infants i joves derivats de Serveis Socials.

•

Reserva de places a infants i joves derivats de Servies Socials als casals d’estiu del municipi.

•

Derivació d’infants a clubs esportius i entitats socioculturals.

•

Seguiment anual dels infants i joves.
Destinataris 6-16 anys
Agents implicats Serveis Socials, entitats esportives i socioculturals, Esports, Joventut i
Diputació de Barcelona.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de clubs participants al projecte.

•

Nombre de places reservades per a activitats extraescolars i per a activitats d’estiu.

•

Nombre d’infants i joves derivats a entitats. Continuïtat d’aquests.

•

Grau de satisfacció dels infants, joves i les seves famílies.

167

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021
Acció

DINAMITZACIÓ PISTES ESPORTIVES MUNICIPALS I PATIS OBERTS

Objectiu

7.5. Promoure la pràctica d’esport com a element bàsic per al manteniment
d’una vida saludable.
7.6. Impulsar mecanismes per aproximar-se a la diversitat de les persones
joves a través de l’esport i el lleure que promoguin una relació positiva amb la
comunitat.
.

DESCRIPCIÓ
N

Les pistes descobertes del municipi són molt utilitzades per grups de joves per desenvolupar activitats
esportives de caràcter informal al municipi i es valoren com a espais prioritaris per realitzar tasques de
prevenció en hàbits saludables.
D’altra banda, Tordera és un municipi molt ric en entitats esportives i socials i es proposa, en una fase
inicial, l’obertura dels patis dels centres escolars, fora de l’horari docent, per a la realització de pràctica
esportiva organitzada per entitats esportives o socials.
OBJECTIUS OPERATIUS

•
•
•

Generar activitats lúdico-esportives que donin resposta a les demandes juvenils.
Crear dinàmiques comunitàries positives a través de l’esport en els usos dels espais públics.
Dinamitzar les pistes esportives i els patis dels centres escolars a través de l’esport com a
dinàmica inclusiva i de convivència.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Creació de propostes i noves dinàmiques a les pistes esportives i patis oberts.

•

Desenvolupament d’accions periòdiques amb joves a les pistes esportives descobertes.

•

Contacte amb els centres escolars i entitats per la utilització dels patis oberts.

Destinataris 12-29 anys
Agents implicats Entitats, Escoles, Esports i Joventut.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves que participen.

•

Horaris més utilitzats pels joves.

•

Nombre d’accions de dinamització realitzades a les pistes esportives.

•

Nombre de centres escolars adherits al projecte de patis oberts.

•

Nombre d’entitats que utilitzen els patis oberts.

•

Valoració centres educatius i entitats.
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Acció

DIADA DE L’ESPORT

Objectiu

7.5. Promoure la pràctica d’esport com a element bàsic per al manteniment
d’una vida saludable.
7.6. Impulsar mecanismes per aproximar-se a la diversitat de les persones
joves a través de l’esport i el lleure que promoguin una relació positiva amb la
comunitat.

DESCRIPCIÓ
C

L’objecte d’aquesta acció es donar suport a una iniciativa anual dels centres escolars del municipi en la
que tots els alumnes de Tordera participen de manera conjunta en una activitat esportiva a les diferents
instal·lacions esportives del municipi. També hi col·laboren anualment diferents entitats esportives.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Promoure esdeveniments esportius que promocionin la interrelació dels centres educatius del
municipi.

•
•

Implicar les entitats esportives i socials en l’ organització de la diada de l’esport.
Donar a conèixer diferents disciplines esportives que es practiquen a través d’entitats o clubs
al municipi.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Creació de la comissió organitzadora de la diada de l’esport escolar.

•

Contacte amb entitats esportives per a la realització de les diferents proves esportives.

•

Contacte amb els voluntaris de l’Esplai de gent gran per a la realització dels avituallaments
(aigua i fruita) de la diada de l’esport.

•

Desenvolupament de l’activitat.
Destinataris 6-16 anys
Agents implicats Àrea de Serveis Personals, centres educatius, Esplai de gent gran i
entitats esportives.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de centres escolars que participen a la Diada.

•

Valoració dels mestres d’educació física de la Diada.

•

Nombre d’entitats participants i valoració d’aquestes.
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Acció

PROJECTE DIEP: DINAMITJZACIÓ JUVENIL A L’ESPAI PÚBLIC

Objectiu

8.1. Generar mecanismes i espais de participació i adaptar les metodologies
als canals de participació més atractius per a les persones joves.

R

DESCRIPCIÓ
El projecte busca aprofundir en el perfil de la joventut torderenca amb la finalitat de promoure la seva
participació en el teixit associatiu de la localitat. El projecte pretén actualitzar el mapa de grups de joves,
les seves característiques i els espais de socialització al 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.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Conèixer les necessitats i demandes dels joves del municipi (tants els que s’ubiquen en l’espai
públic com els que no).

•

Establir procediments d’actuació per donar resposta a les necessitats manifestades.

•

Desenvolupar projectes de salut comunitària amb els joves.

•

Acostar els equipaments juvenils i la comunitat en general als joves torderencs.

•

Apropar el col·lectiu de joves que es troba disseminat del municipi.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Actualització del mapa de grups de joves que es troben a l’espai públic.

•

Programació d’activitats juvenils a l’espai públic.

•

Educació en la participació i dinamització juvenil.

•

Elaboració d’enquestes per conèixer les opinions dels joves.

•

Apropament al col·lectiu de joves que resideixen a les urbanitzacions.
Destinataris 12-18 anys
Agents implicats Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de grups de joves que utilitzen l’espai públic com a mètode de socialització.

•

Nombre d’activitats programades per als joves en els seus diversos ambients.

•

Participació juvenil en les activitats realitzades.

•

Valoració per part dels joves de les intervencions realitzades.
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Acció

SUPORT A L’ASSOCIACIONISME FORMAL I NO FORMAL

Objectiu

8.1. Generar mecanismes i espais de participació i adaptar les metodologies
als canals de participació més atractius per a les persones joves.

DESCRIPCIÓ
C

El teixit associatiu constitueix el principal agent dinamitzador de la vida lúdica del municipi. En aquest
sentit, és imprescindible que l'Ajuntament els doti dels recursos necessaris, en la mesura del possible,
per tal de seguir realitzant les seves activitats. Tanmateix, donat que els recursos disponibles són
limitats, és important que el seu repartiment es dugui a terme de forma objectiva i en funció d'uns
criteris equitatius. Per aquesta raó, s’aprova un reglament regulador de les subvencions que
l'Ajuntament atorga a entitats i associacions, ja siguin socials, culturals o esportives. Aquest reglament
estipula uns criteris objectius per a l’assignació de subvencions al teixit social de Tordera, tot prioritzant
aquelles activitats que fan un servei al municipi.
D’altra banda es pretén fer un estudi dels espais municipals disponibles per a entitats, així com del seu
ús per trobar la màxima rendibilitat social possible.
Per finalitzar també es vol realitzar un acompanyament als col·lectius de joves no associats i potenciar la
seva participació al seu entorn més proper.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Dotar el teixit associatiu de Tordera de major seguretat a l'hora de sol·licitar subvencions i
ajudes econòmiques, tot facilitant la seva tasca al servei del municipi i fomentant la vida lúdica i
cultural de Tordera.

•

Realitzar un estudi dels espais municipals adreçats a tenir un ús social per a entitats.

•

Donar suport a aquelles accions proposades per joves no associats.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Aprovació bases anuals de concessió de subvencions a entitats.

•

Realització d’un estudi dels espais municipals adreçats a ús social.

•

Acompanyament i suport des del casal de joves a les accions proposades pels joves.

•

Execució dels projectes.
Destinataris Entitats i joves del municipi.
Agents implicats Entitats, Àrea de Serveis Personals.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’entitats sol·licitants de subvencions municipals. Nombre de projectes realitzats.

•

Posada en funcionament de les recomanacions de l’estudi d’espais municipals per a un ús
social.

•

Nombre de propostes i activitats realitzades per joves no associats.
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Acció

MOSTRA ASSOCIACIONISME FIRA DEL RAM

Objectiu

8.2. Potenciar l’associacionisme i afavorir mecanismes de participació
ciutadana entre la població jove.

C

DESCRIPCIÓ
És un projecte que s’emmarca dins la Fira Mercat del Ram de Tordera amb la intencionalitat d’oferir un
espai on les entitats del municipi puguin mostrar i compartir els seus projectes i activitats. Cada any
participen una trentena d’associacions municipals.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Consolidar la Mostra com un espai obert a la relació i comunicació entre entitats.

•

Incrementar el coneixement mutu entre les persones que integren les entitats.

•

Promoure la presentació dels projectes i accions que desenvolupen les associacions.

•

Potenciar el coneixement per part de la població de les associacions existents al municipi.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Mostra del projecte de cada associació i/o entitat que participa a la Fira.

•

Desenvolupament de tallers relacionats amb el projecte associatiu.

•

Realització d’activitats als estands durant els dies de la Fira del Ram.

Destinataris: Majors de 18 anys.
Agents implicats Promoció Econòmica, Serveis Personals, Joventut i Associacions.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’entitats sol·licitants.

•

Nombre d’activitats realitzades a la Fira del Ram per part de les entitats.

•

Valoració de les entitats de la Mostra d’Associacionisme (nombre de visitants a l’estand i les
activitats realitzades, participació dels propis voluntaris de l’entitat...)
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RECOLLIDA CONTÍNUA DE DADES DELS SERVEIS DE JOVENTUT

Objectiu

8.3. Millorar la recollida de dades d’utilització dels serveis de joventut per les
persones joves del municipi per adaptar les polítiques juvenils a les seves
demandes i necessitats.

N

DESCRIPCIÓ
Per tirar endavant les polítiques de joventut i dur a terme projectes que funcionin, és important no
només saber a quin públic van dirigides sinó també saber com són les persones a qui es destinen i què
és el que desitgen. Per aquest motiu, i com una manera d’obtenir una informació fiable de la
participació dels joves en les activitats i projectes destinats a ells, es fa ús del sistema de registre de la
informació juvenil gestionat per la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil (de la qual el Casal de
Joves en forma part).

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Agilitzar el registre d’usuaris i consultes.

•

Conèixer dades generals sobre els joves, els tipus de serveis que utilitzen i les temàtiques de les
seves consultes o serveis usats.

•

Avaluar l’èxit dels serveis i millorar l'obtenció del diagnòstic per poder planificar adequadament
la intervenció.

•

Obtenció d’informes mensuals, trimestrals, semestrals i anuals de les dades registrades.

•

Participar en la recol·lecció de dades dels Serveis d’Informació Juvenils de Catalunya.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Comptabilització del nombre de participants diaris als serveis oferts pel Departament de
Joventut i recull les dades.

•

Ingrés de les dades de cada usuari a l’aplicatiu de registre d’informació juvenil.

•

Enquestes realitzades a través de les xarxes socials.
Destinataris Joves/Tots els públics.
Agents implicats Joventut i Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de formularis omplerts a diari.

•

Nombre d’usuaris en cada servei específic així com de consultes realitzades per cada mes,
trimestre i any.

•

Quantitat i tipus de serveis ofertats.
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CREACIÓ D’UN ÒRGAN REPRESENTATIU DEL COL·LECTIU JOVE DE TORDERA

Objectiu

9.1. Generar espais de participació efectiva on les persones joves (associades i
no associades) puguin incidir en les fases de presa de decisions i d’elaboració
de la política pública.

DESCRIPCIÓ
NJ

L’objecte d’aquest projecte és la creació d’un òrgan representatiu i de participació juvenil, per contribuir
a la implicació dels joves en el disseny, realització i avaluació de les polítiques de joventut de Tordera.
En aquest sentit, durant el procés d’elaboració d’aquest PLJT s’ha iniciat la gestació d’aquest òrgan a
partir de la creació d’un grup promotor que ha participat en les diferents fases de realització del PLJT.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Promoure i fomentar la participació juvenil mitjançant la creació d’un òrgan representatiu del
col·lectiu jove del municipi.

•

Facilitar al col·lectiu jove la participació i implicació real en les polítiques de joventut del
municipi.

•

Canalitzar les propostes de les persones joves i l’Ajuntament a través d’aquest òrgan de
participació.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Creació d’un grup promotor de persones joves que participi en l’elaboració del PLJT.

•

Creació d’un òrgan representatiu de joves a Tordera a partir del grup promotor del PLJT.

•

Desenvolupament de trobades amb el grup de joves per recollir propostes, suggeriments,
millores, iniciatives i dissenyar possibles projectes o accions.

•

Difusió d’aquest òrgan de participació juvenil per garantir el seu funcionament i continuïtat.
Destinataris 16-34 anys
Agents implicats Regidoria de Participació Ciutadana, associacions de veïns i consells
veïnals.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves participants al grup promotor per a l’elaboració del PLJT.

•

Nombre de joves que continuen dins el projecte.

•

Evolució del nombre d’assistents a les trobades de joves.

•

Implicació i nombre d’accions proposades i realitzades pel grup de joves.

•

Manteniment del grup de joves com a òrgan representatiu de les persones joves de Tordera.
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Acció

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS

Objectiu

9.1. Generar espais de participació efectiva en la que les persones joves
(associades i no-associades) puguin incidir en les fases de presa de decisions i
d’elaboració de la política pública

N

DESCRIPCIÓ
L’objecte d’aquest projecte de participació ciutadana, on els ciutadans de Tordera podran proposar,
debatre i decidir el destí d’una part del pressupost municipal en projectes de millora a diferents zones
del municipi.
Les propostes han de fer referència a àmbits i matèries de competència municipal, ser d’interès general
i donar resposta a necessitats concretes.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Fomentar la participació mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania.

•

Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.

•

Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les.

•

Potenciar la participació de les persones joves en els pressupostos participatius.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Aprovació reglament regulador del procés de Pressupostos Participatius.

•

Realització assemblees per zones de participació (10 zones) per recollir propostes.

•

Desenvolupament de sessions informatives amb els joves de BAT de l’Institut Lluís Companys.

•

Realitzar les votacions a través del web municipal.

•

Execució dels projectes.
Destinataris Majors de 16 anys
Agents implicats Regidoria de Participació Ciutadana, associacions de veïns i consell
veïnal.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombres d’assistents a les assemblees per zones de participació.

•

Nombre de propostes per zones.

•

Grau de satisfacció de la participació juvenil a les assemblees de joves.

•

Nombre de propostes realitzades pels joves

•

Nombre de votants.

•

Nombre de persones joves que han participat a la votació.
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Acció

DOCUMENTAL COHESIÓ SOCIAL DE TORDERA (nom a definir)

Objectiu

10.1. Fomentar accions i espais compartits entre la diversitat de les persones
joves per afavorir les relacions interculturals.

N

DESCRIPCIÓ
L’objecte de l’acció és la realització d’un documental on es dibuixarà un mapa social de Tordera, com ha
anat canviant amb el pas del temps i com han influït els canvis al municipi. Una de les finalitats seria
determinar quins són els elements que fan que algú s'estimi el poble on viu i es pugui arribar a implicar
en la seva vida social i què pot oferir Tordera en aquest sentit. De què depèn que una família
nouvinguda arreli al municipi? Es pot fer alguna cosa per facilitar l'arrelament? O només cal que els més
joves creïn prou records al poble perquè, amb el temps, se'l sentin seu?

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Analitzar diferents situacions de persones nouvingudes al municipi des de diversos punts de
vista per visualitzar com s’han adaptat a la nova situació i quines eines han trobat les persones
nouvingudes per sentir-s’hi ben acollits.

•

Crear un documental que mostri les experiències de diferents persones nouvingudes i les seves
famílies al municipi.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Gravació d’entrevistes per a la realització del documental.

•

Desenvolupament d’accions per donar a conèixer el documental a tota la població del municipi.

Destinataris Entitats joves i adults del municipi.
Agents implicats Participació Ciutadana

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de persones participants al documental. Nombre de joves participants.

•

Grau de satisfacció els participants al documental.

•

Nombre d’accions per editar i donar a conèixer el documental.
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Acció

FÒRUM DE LA XARXA DE JOVES PER LA CONVIVÈNCIA A L'ALT MARESME

Objectiu

10.1. Fomentar accions i espais compartits entre la diversitat de les persones
joves per afavorir les relacions interculturals.

DESCRIPCIÓ
N

Es tracta d’un projecte que es va iniciar l’any 2014 i que consisteix en realitzar una trobada anual entre
joves de diferents instituts de la comarca amb l’objectiu de promocionar la convivència intercultural al
territori.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Combatre la xenofòbia mitjançant la creació d’espais de trobada basats en el respecte, el
coneixement mutu i el diàleg intercultural.

•

Treballar amb els joves la tolerància a la diversitat en un sentit ampli tot enfocant el debat en
diferents aspectes: diversitat cultural, diversitat religiosa, diversitat de gènere i diversitat
generacional.

•

Estendre valors com el respecte, la tolerància, la diversitat i la inclusió.

•

Crear una societat més tolerant i flexible envers la diferència.

•

Fer xarxa (des dels centres educatius i des d’altres entitats i associacions).

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Acollida del fòrum de forma rotativa cada any a un dels municipis pertanyents al Programa
Intermunicipal d’Immigració

•

Posada en comú d’activitats durant la jornada: “performance” musical, vídeo, “flashmob”,
“rap”, dansa, teatre...

Destinataris Joves de 12 a 18 anys
Agents implicats Joventut, Ensenyament, el Programa Intermunicipal d’Immigració de
Calella, Pineda de Mar i Tordera, la Fundació La Caixa i l’Institut Diversitas.,

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’assistents al festival.

•

Nombre total d’activitats realitzades.

•

Nombre d’espais col·laboradors i activitats aportades per cada un d’ells.

•

Nombre de joves participants al festival.

•

Grau de satisfacció de cada un dels agents implicats.

•

Continuïtat de l’actuació any rere any.
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PROTOCOL ACOLLIDA IMMIGRANTS MAJORS DE 18 ANYS

Objectiu

10.1. Fomentar accions i espais compartits entre la diversitat de les persones
joves per afavorir les relacions interculturals.
10.2. Assessorar i acollir les persones joves nouvingudes per facilitar la seva
autonomia i l’accés als diferents tipus de recursos.

DESCRIPCIÓ
C

Desenvolupament dels projectes de promoció de la convivència inclosos dins el programa
Intermunicipal d'Immigració.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Facilitar la integració de les persones nouvingudes.

•

Difondre els aspectes positius de la diversitat cultural.

•

Afavorir la interrelació entre la població migrant i autòctona.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

Punt informació sobre estrangeria: informació sobre legislació i tramitació de propostes
d'informes d'arrelament a la DGIM.

•

Xarxa de joves per a la Diversitat : tallers als centres de secundària i fòrum final.

•

Alfabetització de dones estrangeres. Curs alfabetització.
Destinataris Joves de 14 a 16 anys i majors de 18 anys
Agents implicats Projecte Intermunicipal d’Immigració

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’assistents als tallers i fòrum.

•

Nombre total d’assessoraments realitzats.

•

Consolidació xarxa de joves i educadors per a la diversitat.

•

Grau de satisfacció de cada un dels agents implicats.

•

Fre de la propagació de rumors negatius que dificulten la bona convivència.
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PROJECTE D’INTERCULTURALITAT

Objectiu

10.1. Fomentar accions i espais compartits entre la diversitat de les persones
joves per afavorir les relacions interculturals.
10.3. Promoure i capacitar les persones joves en el respecte a la diversitat, la
resolució de conflictes, la prevenció de violències i la solidaritat.

N

DESCRIPCIÓ
Actualment, vivim en una societat plural amb una gran diversitat cultural, fet que comporta una
interacció entre diferents valors, normes de comportament i formes de percebre la realitat. Cal, doncs,
treballar des d’un enfocament més inclusiu, en un marc de valors convivencials compartits i sempre des
del respecte a la diversitat i l’enriquiment mutu.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Incorporar la perspectiva intercultural a l’equipament del Casal de Joves i a tots els programes
que es desenvolupen des de Joventut.

•

Incloure metodologies d’organització i planificació més participatives i atentes a les realitats
canviants del jovent.

•

Potenciar relacions més igualitàries i vincles de pertinença amb l’entorn social més immediat del
propi equipament.

•

Promoure espais de relació i inclusió.

•

Incidir en la positivització de la interculturalitat, en la lluita contra els estereotips i en
l’apoderament dels nostres joves.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Assistència a formacions en l’àmbit d’interculturalitat per part de l’equip professional del
Departament de Joventut.

•

Realització i dinamització d’un taller de teatre social al Casal de Joves amb la intenció de fer-lo
extensiu als centres educatius de secundària del municipi.

•

Participació al Fòrum de la Xarxa de Joves per a la Convivència Intercultural de l’Alt Maresme.
Destinataris Tots els públics (en especial joves de Secundària) i Professionals de
Joventut
Agents implicats Joventut, Programa Intermunicipal d’Immigració, el Consell Comarcal
del Maresme, el Col·lectiu I+ i l’Agència Catalana de Joventut.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Quantitat d’hores de formació.

•

Nombre total d’activitats realitzades.

•

Nombre de joves participants al taller i a la presentació final al Fòrum.

•

Grau de satisfacció de cada un dels agents implicats.
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Acció

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

Objectiu

10.2. Assessorar i acollir les persones joves nouvingudes per facilitar la seva
autonomia i l’accés als diferents tipus de recursos.

C

DESCRIPCIÓ
Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa en la
creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent,
que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Si ets voluntari, l’objectiu és ajudar una persona a agafar fluïdesa per parlar el català.

•

Si ets aprenent, practicar oralment el català i acabar d’agafar la confiança que es necessita per
parlar-lo.

•

Disposar d’una hora a la setmana.

•

Tenir ganes de parlar.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Realització de trobades setmanals d’una hora durant 10 sessions per practicar el català a través
de la conversa.

Destinataris: Majors de 18 anys.
Agents implicats Consorci per a la Normalització Lingüística del Maresme, àrea de
Serveis Personals.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves participants al programa.

•

Diploma de participació.
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Acció

DINAMITZACIÓ CÍVICA

Objectiu

10.4. Afavorir que les persones joves facin un ús cívic dels espais públics del
municipi i respectin les normes de convivència.

DESCRIPCIÓ
N

Tordera disposa des de l’any 2010 d’un cos d’agents cívics per fomentar actituds de bona convivència al
municipi, una iniciativa que va iniciar-se a través de plans ocupacionals. Però malgrat la important tasca
que fan, el col·lectiu jove segueix essent aquell en què esdevé de més necessitat incidir. Essent sabedors
que els missatges a les persones joves sempre els arriben millor si provenen dels propis joves, es
considera important vetllar per incloure una figura jove que doni suport a aquests agents.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Convertir els joves en agents de dinamització de bones conductes a través de la conscienciació.

•

Estimular el treball jove en xarxa entre iguals.

•

Fomentar la formació juvenil en aspectes cívics i de convivència.

•

Promoure el civisme i la prevenció de conflictes entre les persones joves.

•

Sensibilitzar vers l’espai públic i la ciutadania.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Oferta de formacions juvenils envers aspectes cívics i de convivència.

•

Fer ús de les xarxes socials per a conscienciar i difondre bones conductes entre els joves.

•

Realitzar dinàmiques de sensibilització als centres de secundària.

•

Implicació dels joves en l’equip d’agents cívics de Tordera de Giropark SAU.

Destinataris Joves a partir dels 16 anys d’edat
Agents implicats Joventut, Civisme, Giropark SAU: agents cívics de Tordera.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de formacions realitzades.

•

Nombre de col·laboracions realitzades amb l’equip d’agents cívics.

•

Disminució de les conductes disruptives entre els joves.

•

Grau de satisfacció de cada un dels agents implicats.
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Acció

FESTIVAL INTERGENERACIONAL

Objectiu

10.5. Fomentar espais de relació i trobada entre la diversitat de les
persones joves per afavorir les relacions intergeneracionals.

DESCRIPCIÓ
C

Es tracta d’una activitat que es realitza amb periodicitat anual a l’Esplai dels avis de gent gran i que
busca aprofitar les festivitats de Nadal per a esdevenir un punt de trobada entre persones de diferents
generacions (infants, adolescents i persones de la tercera edat).

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Unir persones de tres generacions.

•

Fomentar la convivència i la tolerància entre generacions a través de l'intercanvi d'experiències.

•

Fer conscients els joves del gran coneixement i experiència que tenen les persones grans i que
d’ells en poden obtenir molts coneixements i experiències.

•

Promoure la participació de les persones joves en les activitats que s’organitzen al municipi.

•

Elaborar un programa d’activitats de Nadal amb accions adreçades a diferents grups d’edat.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Mostra dels tallers que es duen a terme a cada equipament.

•

Berenar popular.

Destinataris Tots els públics
Agents implicats Joventut (el Casal de Joves), l’Associació de Gent Gran l’Esplai, el
Centre Obert Infantil “El Caliu” i el Centre Obert per a Adolescents “S+J”

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre d’assistents al festival.

•

Nombre total d’activitats realitzades.

•

Nombre d’activitats aportades per cada espai col·laborador.

•

Nombre de joves participants al festival.

•

Grau de satisfacció de cada un dels agents implicats.

•

Continuïtat de l’actuació any rere any.
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Acció

ADOPTA UN AVI

Objectiu

10.5. Fomentar espais de relació i trobada entre la diversitat de les
persones joves per afavorir les relacions intergeneracionals.

DESCRIPCIÓ
NJ

Es tracta d'un programa intergeneracional que busca donar resposta a dues necessitats diferenciades:
per una banda proporcionar companyia a persones de la tercera edat que estan soles ja sigui a casa o bé
en una residència i, per altra, aprofitar el coneixement vital i professional de què les persones grans
disposen per aconsellar els joves i guiar-los en la seva trajectòria vital i professional.

OBJECTIUS OPERATIUS
•

Fomentar la convivència i la tolerància entre generacions a través de l'intercanvi d'experiències.

•

Unir i establir vincles entre persones de diferents generacions.

•

Fer conscients els joves del gran coneixement i experiència que tenen les persones grans i que
d’ells en poden obtenir molta erudició.

•

Pal·liar la soledat de les persones de la tercera edat i millorar la seva qualitat de vida.

•

Promoure el voluntariat entre les persones joves.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Trobades setmanals a les residències i/o al Casal d’Avis.

•

Organització, planificació i execució de tallers conjunts (cuina, ganxet, pintura, jocs de taula...)

•

Berenars generacionals.

•

Caminades saludables.

•

Participació al Festival Nadalenc Intergeneracional.

Destinataris Joves de 16 a 29 anys
Agents implicats Joventut, Residències Municipals i Associació de Gent Gran l’Esplai

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves participants al programa.

•

Nombre de residències i d’avis participants.

•

Quantitat de trobades efectuades.

•

Nombre d’activitats conjuntes dutes a terme i de joves implicats en elles.

•

Grau de satisfacció de cada un dels agents implicats.
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Acció

CONEIX EL TEU POBLE

Objectiu

10.6. Promoure accions que afavoreixin la interrelació entre les
persones joves així com la vinculació i l’arrelament al municipi.

DESCRIPCIÓ
R

És un projecte enfocat a afavorir les interrelacions del municipi. Tordera és un poble de gran extensió i
compta amb 14 urbanitzacions, 10 de les quals estan força disseminades dins del municipi. Així doncs,
aquest projecte pretén oferir espais, activitats i guies per tal que els joves del municipi coneguin el seu
poble(Festa Major, activitats de carrer, cultura a la fresca, festes de veïnats...) i coneguin més a fons la
nostra història, la nostra cultura i l'entorn natural que ens envolta. També pretén posar en valor els
actius de Tordera (espais naturals, rutes “Tourdera”, etc.). El missatge està pensat amb la voluntat de
reforçar el sentiment de pertinença al municipi.
OBJECTIUS OPERATIUS
•

Donar a conèixer a la població jove tots els racons del municipi.

•

Oferir un ventall de possibilitats de lleure per a tots els joves.

•

Promoure la cohesió territorial entre el centre urbà i la perifèria.

•

Fer que els joves siguin partícips d'aquestes iniciatives i gaudir de tot el que el poble posa a
l'abast.

•

Proporcionar estones de caliu que es transformen en eines de cohesió amb tots els barris i
zones del nostre municipi que demostren i reforcen que Tordera és un poble actiu i participatiu.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Introducció en el programa del Casal de Joves diferents activitats de caire lúdico-cultural
dirigida a la població més jove del poble que impliqui moure's pel terme municipal de Tordera.

•

Aprofundiment en el coneixement de tots els racons geogràfics torderencs mitjançant
activitats com gimcanes, proves d’orientació, caminades, etc.

Destinataris: 12 a 18 anys.
Agents implicats Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves participants al projecte.
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Acció

CENTRE OBERT D’ADOLESCENTS S + J

Objectiu

10.7. Potenciar espais socioeducatius que afavoreixin la integració
comunitària de les persones joves en situació de risc social.

DESCRIPCIÓ
R

El centre obert S+J és un servei diürn d’acció socioeducatiu. Preveu la detecció, la prevenció i la
integració de joves en situació de risc social i basa la seva intervenció en l’atenció personalitzada
mitjançant el treball individualitzat i grupal, la família el treball en xarxa i la comunitat.
S’entén per infància en situació de risc, aquells adolescents i joves en risc de desemparament, en risc
econòmic , familiar i/o risc socio-ambiental.
OBJECTIUS OPERATIUS
Actualment s’està reformulant el projecte, però a com centre obert per adolescents alguns dels seus
objectius són:
•

Prevenir i detectar situacions de risc social.

•

Afavorir la socialització i la integració social dels joves i les seves famílies.

•

Donar suport ens els processos d’estructuració i desenvolupament de la personalitat de les
persones joves.

•

Acompanyar i orientar les famílies en els processos socioeducatius que afecten els seus fills.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS
•

Actualment s’està reformulant el projecte amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Destinataris: 12 a 18 anys.
Agents implicats Serveis Socials

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Actualment s ‘està reformulant el projecte.
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INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ
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Acció

ENQUESTES DE FESTA MAJOR

Objectiu

11.1. Actualitzar i apropar els canals de comunicació amb les persones joves
atenent als mecanismes de comunicació i relació que més utilitzen.

DESCRIPCIÓ
NJ

L’objecte del projecte és fer partícips les persones de l’organització de la Festa Major, ja sigui en
referència a suggeriments per la programació com en la valoració dels resultats.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Realitzar una enquesta on es recullin diversos punts de valoració entorn la Festa Major.

•

Potenciar la participació dels torderencs i torderenques a través d’una enquesta on, per una
banda es pot valorar la passada Festa Major, i per l’altra, fer propostes per a la de l’any
següent.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

Concreció / valoració de propostes de grups amb el grup promotor del casal de joves

•

Desenvolupament d’ una enquesta per valorar les festes majors

•

Propostes de millora de cara a la programació de l’any següent

Destinataris 16-34 anys
Agents implicats Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Valorar les respostes que rebem per tal de tenir-les en compte a l’hora de programar les
activitats per a l’any següent.
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Acció

CASAL DE JOVES “INFLUENCER”

Objectiu

11.1. Actualitzar i apropar els canals de comunicació amb les persones joves
atenent als mecanismes de comunicació i relació que més utilitzen.
11.2. Impulsar i dinamitzar espais de consulta i eines de comunicació eficaços
per donar resposta a les consultes de les persones joves.

NJ

DESCRIPCIÓ
L’objecte d’aquesta acció és estar connectat amb els joves torderencs i torderenques i alhora fer difusió
a través de les xarxes socials de les activitats i serveis que ofereix el Casal de Joves i el departament de
Joventut.
OBJECTIUS OPERATIUS

•

Donar a conèixer els serveis i recursos que s’ofereixen des del Casal de Joves i el departament
de Joventut.

•

Mantenir i millorar les eines en xarxa de connexió amb els joves.

•

Dinamitzar a través de les xarxes socials.

•

Informar mitjançant els diferents canals de comunicació dels diversos temes d’interès per als
joves.

•

Potenciar la interrelació amb joves torderencs i torderenques.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

“Facebook” i “Instagram”: xarxa de comunicació del casal amb els joves de la programació
(tallers, sortides i activitats) i de canal de comunicació de tota la informació que pugui ser
rellevant per als joves (formacions, ajudes, xerrades, enllaços, etc.).

•

Creació d’un vídeo tutorial a “youtube” on es difongui i s’expliqui els serveis i recursos que
s’ofereixen des del Casal de Joves i el departament de Joventut.

•

“Whatsapp” com a espai de comunicació dels joves amb les dinamitzadores juvenils entorn
aspectes del Casal de Joves o altres informacions del seu interès.

•

Suport a la difusió al Web municipal tordera.cat, “twiter”, “facebook” cooporatiu i Ràdio
Tordera.
Destinataris 12-34 anys
Agents implicats Joventut, Comunicació i Ràdio Tordera.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de visites a les xarxes socials del Casal de Joves (Facebook i Instagram)

•

Resultats de les consultes realitzes per Whatsapp

•

Efecte i impacte de les informacions publicades als diversos canals de comunicació
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Acció

BLOG DE MÚSICS LOCALS

Objectiu

11.1. Actualitzar i apropar els canals de comunicació amb les persones joves
atenent als mecanismes de comunicació i relació que més utilitzen.

DESCRIPCIÓ
C

L’objecte del projecte és fer un treball de difusió dels grups musicals que assagen als bucs d’assaig del
Casal de Joves mitjançant un espai interactiu com és un blog. Aquesta plataforma es crea amb la
intenció de ser un punt de trobada, un lloc on poder donar a conèixer en forma de recull les diferents
formacions musicals existents al nostre municipi.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Difondre els diferents grups musicals que assagen als bucs d’assaig del casal de joves

•

Potenciar la pràctica musical oferint els nostres bucs d'assaig a totes aquelles persones que
gaudeixen cantant i/o tocant algun instrument i donant-los l'oportunitat de poder realitzar
algun concert.

•

Promoure el blog com una eina de difusió

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

Realització d’entrevistes mensuals a grups del casal de joves

•

Presentació dels grups musicals, a tots i cadascun d'ells, explicant qui són i què fan i convidant a
visitar les seves pàgines web, perquè es puguin conèixer millor.

•

Seguiment de la trajectòria dels grups musicals que assagen al Casal de Joves.

•

Manteniment del blog.

Destinataris majors de 16 anys.
Agents implicats Joventut.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de visites al blog.

•

Efecte del blog en l’augment d’actuacions dels grups musicals del casal de joves.
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Acció

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

Objectiu

11.2. Impulsar i dinamitzar espais de consulta i eines de comunicació eficaços
per donar resposta a les consultes de les persones joves.

DESCRIPCIÓ
C

L’objecte d’aquest projecte és comptar amb un espai per millorar la gestió i dinamització de la
informació juvenil, així com els processos d’orientació i assessorament de les persones joves.
Al Punt d’Informació Juvenil s’hi pot trobar un servei adreçat als joves del municipi on s’ofereixen
diferents serveis així com altres actuacions en temes que els interessen.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Proporcionar un espai adreçat els joves del municipi on es puguin informar, assessorar i
documentar de diversos temes: ensenyament (reglat i no reglat), lleure, oci i cultura,
habitatge, salut, cursos i tallers, etc.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

Informació i assessorament en temes que els interessen i preocupen.

•

Atenció personalitzada presencial, telefònica i enlínia sobre treball, formació, habitatge, salut,
cultura, participació, oci i lleure, etc.

•

Destinació de 25 hores setmanals al Punt d’Informació Juvenil (PIJ).

•

Tramitació de carnets juvenils: es poden tramitar de forma immediata els carnets d’alberguista
(juvenil i adult) i d’estudiant internacional (ISIC).

•

Préstec de material: tendes de campanya, guies de viatges, etc.

Destinataris 12-34 anys
Agents implicats Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de visites al Punt d’Informació Juvenil.

•

Resultat de les enquestes de satisfacció de la informació i/o assessorament rebut.
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EQUIPAMENTS I
SERVEIS MUNICIPALS
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Acció

ADEQUACIÓ D’UN ESPAI COM A BIKE PARC I CIRCUIT DE TRIAL DE MOTOS DE
TRIAL

Objectiu

12.1. Adequar espais públics per a la pràctica de diferents disciplines
esportives i com a llocs de trobada d’interrelació de les persones joves.

NJ

DESCRIPCIÓ
És un projecte que consisteix en l’adequació de dos espais. Un com a “bike park” als voltants del Parc
Prudenci Bertrana amb la col·laboració dels joves (ells mateixos l’estan construint amb el suport de la
brigada municipal). I l’altre, un circuit de trial de motos de trial darrera el parc de la sardana.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Habilitar un espai adient per a la pràctica de “free style” amb BTT.

•

Habilitar un circuit de trial de motos adient per a la seva pràctica.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

Execució de les obres oportunes als voltants del Parc Prudenci Bertrana per poder adaptar una
zona que permeti una bona pràctica de BTT.

•

Execució de les obres oportunes en el Parc de la Sardana per crear un circuit de motos de trial.

Destinataris 18-29 anys
Agents implicats Via Pública , Brigada Municipal i Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de joves que fan ús de l’ espai per practicar” free style” amb BTT.

•

Nombre de joves que fan ús del circuit per motos de trial.
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Acció

CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA D’ SKATE AL PARC DE LA SARDANA

Objectiu

12.1. Adequar espais públics per a la pràctica de diferents disciplines
esportives i com a llocs de trobada d’interrelació de les persones joves.

DESCRIPCIÓ
NJ

És un projecte que consisteix en l’adequació d’un espai al Parc de la Sardana per a la construcció d’un
skatepark. Aquesta iniciativa neix arrel d’una proposta plantejada pels joves.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Construir una pista adient per a la pràctica de skate al Parc de la Sardana.

•

Implicar els joves en el disseny de la pista de skate

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

Trobades amb els joves per fer el disseny de la pista de skate.

•

Execució de les obres oportunes en el Parc de la Sardana per poder adaptar una zona que
permeti una bona pràctica de skate.

Destinataris 18-29 anys
Agents implicats Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Participació dels joves en les trobades per elaborar el disseny de la pista

•

Nombre de joves que fan ús del espai d’ skatepark

•

Satisfacció dels joves que fan ús del espai
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Acció

ADEQUACIÓ PISTA ESPORTIVA SANT PERE I SANT ANDREU

Objectiu

12.1. Adequar espais públics per a la pràctica de diferents disciplines
esportives i com a llocs de trobada d’interrelació de les persones joves.

DESCRIPCIÓ
N

L’objecte d’aquest projecte és la millora de les pistes esportives exteriors cobertes ubicades al Barri de
Sant Pere i Sant Andreu i es treballarà per cobrir-les parcialment pels laterals, canviar el terra i millorar
els vestuaris.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Dotar Tordera d'un conjunt d'espais esportius que millorin la qualitat de la pràctica esportiva

•

Millorar les instal·lacions esportives exteriors del municipi

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

Cobriment parcial dels laterals de les dues pistes.

•

Canvi del terra de les dues pistes.

•

Millora dels vestuaris de la pista de Sant Andreu.

Destinataris 12-29 anys/població en general
Agents implicats Esports, Brigada Municipal

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Satisfacció dels usuaris de la pista esportiva de Sant Andreu.

•

Satisfacció dels usuaris de la pista esportiva de Sant Pere.

•

Nombre de clubs esportius i joves que fan ús de les pistes esportives.
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Acció

EQUIPAMENTS MUNICIPALS I JOVES

Objectiu

12.2. Potenciar el coneixement dels equipaments municipals i espais
públics entre la població jove.

DESCRIPCIÓ
N

L’objecte d’aquest projecte és fer un recull d’equipaments i espais públics existents al municipi adreçat
a les persones joves, com poden ser la Biblioteca, el Teatre Clavé o les pistes esportives descobertes
dels barris i urbanitzacions.

OBJECTIUS OPERATIUS

•

Millorar el coneixement de les persones joves dels equipaments municipals i espais públics
adreçats a persones joves.

•

Realitzar un recull dels equipaments i espais públics existents al municipi per a les persones
joves.

ACCIONS, DESTINATARIS I AGENTS IMPLICATS

•

Realització d’un catàleg/fullet en línia dels equipaments i espais públics adreçats a les persones
joves del municipi.

•

Difondre aquest catàleg/fullet a través de les xarxes socials.

Destinataris 12-29 anys
Agents implicats Joventut

INDICADORS D’AVALUACIÓ
•

Nombre de consultes i visites del catàleg/fullet d’equipaments i espais públics a les xarxes
socials.

•

Augments dels usuaris d’aquests equipaments o espais públics.
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Calendari

2018

2019

2020

2021

Taules d’estudiants
Aula d’estudi

OCUPACIÓ I FORMACIÓ

ÀMBIT DE TREBALL

Padrins professionals
PIDCES
Curs d’accés als cicles formatius de Grau Mitjà
Cicle Grau Mitjà tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes
Projecte “expulsats”
Tallers de suport escolar
Transició escola – treball: Projecte RIU
Transició escola – treball: Programes de formació i inserció
Consorci per a la normalització lingüística. Oficina de català de Tordera
Vull parlar anglès!
Cursos formatius al Casal de Joves
Habilitació d’una borsa de pràctiques professionals
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Tardes d’orientació laboral
Club de feina
Projecte integrals
Emprenedoria

DOMICILIÀR

IÓ

EMANCIPAC

Brigada jove
Borsa jove d’habitatge
Promoció pisos de protecció oficial
Aplicació de polítiques de foment al lloguer
Borsa de pisos compartits

MOBILITAT

TRANSPORT I

Serveis puntuals de bus associats a esdeveniments o festivitats concretes
Mobilitat jove
Mobilitat internacional
Ajudes complementàries per a estudiants beneficiaris del programa

Casal de Joves de Tordera

I LLEURE

SALUT, ESPORT

ERASMUS

CULTURA, OCI,

ÀMBIT DE TREBALL

Programa de sensibilització i foment de la conducció segura

Festa Major i Festa de Cap d’Any
Festa Major petita
Oci alternatiu
+18
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Bar-cafeteria del Casal de Joves
Projecte de músics locals
Suport a iniciatives juvenils
Programes de salut i escola
Mes de la Salut
Salut comunitària
Creació d’una borsa d’agents de salut
Programa de salut jove
Programa intermunicipal de drogodependències (PID)
Barraques saludables
Fons documental jove de salut integral
Barmans responsables
Ho sabem tot de les xarxes socials?
Suport a accions esportives locals
Rutes sense motor
Piscines municipals d’estiu
Ajuts socials per a la realització d’activitats esportives
i casals d’estiu
Dinamització de pistes esportives municipals i patis oberts
Diada de l’esport
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Projecte DIEP: Dinamització Juvenil a l’Espai Públic
Suport a l’associacionisme formal i no formal
Mostra associacionisme Fira del Ram

COHESIÓ, INCLUSIÓ I PARTICIPACIÓ

Recollida contínua de dades dels serveis de Joventut
Creació d’un òrgan representatiu del col·lectiu jove de Tordera
Pressupostos participats
Documental cohesió social de Tordera (nom a definir)
Fòrum de la Xarxa de joves per a la convivència a l’alt Maresme
Protocol acollida immigrants majors de 18 anys
Projecte d’interculturalitat
Voluntariat per la llengua
Dinamització cívica
Festival intergeneracional
Adopta un avi
Coneix el teu poble

COMUNICA

ÓI

TREBALL
INFORMACI

ÀMBIT DE

Centre obert d’adolescents S + J
Enquesta Festa Major
Casal de joves “influencer”
Blog de músics locals
Punt d’Informació Juvenil
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SERVEIS

Adequació d’un espai com a Bike Park i circuit de trail de motos de trial

NTS I

EQUIPAME

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021

Construcció d’una pista d’ skate al parc de la Sardana
Adequació d’una pista esportiva a Sant Andre i Sant Pere
Equipaments municipals i joves
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6.

AVALUACIÓ

6.1. Sistema d’avaluació i mecanismes de
seguiment de la implementació del PLJT
Més enllà del contingut estratègic del PLJT 2018-2021 és imprescindible que es garanteixi
operativament i amb eficàcia la seva implementació. Aquesta s’ha de realitzar amb un model
de governança que asseguri la qualitat en la implementació de les accions presentades, la seva
adaptació i la incorporació de noves propostes davant possibles canvis al context o de les
necessitats del col·lectiu jove. Cal garantir també la participació efectiva de tots els agents
implicats i de les persones joves del municipi.
Tanmateix, resulta del tot imprescindible que el sistema d’avaluació dissenyat tingui un
caràcter d’allò més funcional i que contempli la dimensió política, tècnica i de les persones
joves.
La finalitat última del sistema d’avaluació és facilitar i controlar la implantació del PLJT i
millorar de manera continuada les polítiques de joventut del municipi.

Avaluació individualitzada de les actuacions
Totes les accions plantejades en el present Pla Local de Joventut gaudeixen d’uns objectius
operatius, la consecució dels quals és susceptible de ser avaluada de forma autònoma amb els
seus indicadors d’avaluació. La finalitat és integrar dins els processos normals d’implementació
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de les actuacions un protocol d’avaluació senzill i ràpid que permeti inferir, per a cadascuna
d’elles, el grau de cenyiment als objectius proposats i, en cas necessari, establir estratègies de
retorn a les línies de treball originals. Així doncs, cada acció s’avaluarà periòdicament a poder
ser per escrit i de forma anual per la regidoria o àrea que en tingui la responsabilitat i es
recolliran en una memòria anual d’avaluació i seguiment del PLJT.

Comissió de seguiment
Un cop es comencin a implementar les actuacions recollides en el present Pla, serà el grup
promotor de joves que s’ha creat per a la realització d’aquest PLJT qui, conjuntament amb
representació política i tècnica de l’Ajuntament, s’encarregui de supervisar-ne l’aplicació.

La freqüència de reunió dels integrants de la comissió serà acordada per ells mateixos en la
primera sessió de treball que es realitzi, amb un mínim d’una reunió anual, així com altres
formats o mètodes addicionals d’informació susceptibles de ser emprats per part de
l’Ajuntament a fi d’ actualitzar amb regularitat els seus membres els avenços assolits en el
procés d’implementació del PLJT.

Avaluació final del Pla
Un cop finalitzat el període que és objecte de planificació i vigència del present Pla Local de
Joventut de Tordera (2018-2021), s’organitzarà una avaluació global d’aquest. Amb aquest
objectiu, s’haurien de pautar un seguit d’accions de caire participatiu destinades a recollir
opinions i valoracions per part dels joves, les entitats, els tècnics i totes les persones
directament afectades pels projectes duts a terme en el marc del procés implementador del
Pla. Aquest procés hauria de servir per analitzar les accions realitzades, els resultats obtinguts,
l’ús dels serveis instituïts o creats a partir del Pla, l’abast de les programacions i el volum dels
recursos emprats per a la seva aplicació, tot dibuixant, com a resultat, un nou escenari de
partida sobre el qual començar a treballar en el següent Pla Local de Joventut.
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7.

ANNEXOS

ANNEX 1
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Diagnosi- Programa de la sessió tècnica 9/11/2017 (Portacabot)
Durada aproximada: 1:15 hora
Hora

Activitat

Durada/minuts

10h

Presentació de la dinàmica per part de les dinamitzadores

5’

Es reparteix un full per si volen donar el seu contacte per rebre
informació sobre la trobada
10:05

Presentació breu de l’anterior PLJ, amb els eixos estratègics (3) i les 10’
actuacions que s’han previst, fent èmfasi en aquelles actuacions que
s’han assolit i aquelles en les que no. L’objectiu és contextualitzar els
participants en la tasca que hauran de fer.

10:15

DINÀMICA 1. “Anàlisi de la Realitat Juvenil. Visió sobre la realitat 25’
social dels i les joves”
Exercici de reflexió sobre quines són les principals necessitats i
demandes dels joves de Tordera i de quina manera els professionals que
integren el grup i el municipi en general dona resposta a aquestes
necessitats.
Es distribuïrà l’espai per als 3 grups formats. El grup tindrà una fitxa de
guió. En aquesta fitxa hi ha targetons verds i vermells i un espai on
escriure.
Els punts a reflexionar seran dos:
1. Necessitats i problemes de la gent jove 15 min
2. Recursos i serveis a l’abast de la gent jove 10 min

10:40

DINÀMICA 2. “Posada en comú i conclusions de la sessió”

25’

En una part hi haurà NECESSITATS / RECURSOS. Cada grup posicionarà
les targetes que han reflexionat durant la primera part de la dinàmica i
les penjaran sota l’eix que correspongui, en funció de si són necessitats
(color vermell) o si són respostes o recursos (color verd).
Ho posaran en comú amb la resta de tècnics presents i la dinamitzadora
anirà relacionant les necessitats assenyalades amb aquells recursos que
hi donen resposta, si cal.
11:05

DINÀMICA 3. “Priorització individual”

5’

Priorització individual de cada un dels grups. Individualment, una vegada
s’ha posat en comú el que ha determinat cada grup, cadascú tindrà
gomets i haurà de posicionar-lo en aquelles actuacions o aspectes que
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cregui que són urgents i prioritaris de cara al nou PLJ.
11:15h

Comiat de la sessió

0’

Aportacions del Grup 1

Participants:
Cap d’Estudis Escola Vedruna Tordera
Directora de la Biblioteca
Tècnica de joventut
Treballadora social

Necessitats

Recursos

Educació
Manca d’educació d’estudis de grau mitjà. Hi P: Creació d’un grup de grau Mitjà, que es va
ha molta demanda i han de marxar a Blanes, perdre. Hi havia un cicle d’administració i
Girona, Malgrat, etc

electrònica

Manca d’oferta de PFI. (Programes de R:
Formació Inserció).

Hi

ha

cursos

de

certificats

de

professionalització del SOC
R Es realitza

el Curs d’Accés al Cicle

Formatiu de Grau Mitjà.
R: Assessoria Casal de Joves
Analfabetisme funcional: mancances en ofimàtica i sobretot en joves que no
acrediten l’ESO: competències bàsiques en
correus

electrònics,

programari

de

tractament de text, etc. Afecta una franja
d’edat sobretot de 16 a 21.
Mobilitat
Tordera és un poble molt extens. La manca R: El transport escolar té un preu reduït i el
de transport public (tren, etc), fa que hi hagi bus urbà també.
poques possibilitats de desplaçament per
anar a estudiar fora. Casos de desplaçament
doble.
R: Serveis puntuals de bus associats a
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esdeveniments o festivitats concretes
R: Programa de sensibilització i foment de la
conducció segura
Lleure
Tordera és un municipi molt ric en entitats i R: Fes teu el Casal de Joves
esports. Hi ha el Casal de Jove, Biblioteca,
Centre Obert SMJ, etc, però hi ha joves que
no utilitzen els espais. Molts joves volten pel
carrer, etc.
Dificultat:

moltes

propostes

que

es R: Promoció dels joves músics locals

proporcionen des dels serveis municipals.
Participació
Es detecten diversos grups de joves: els P: Figura d’educador de carrer més enllà del
joves amb més recursos i eines, joves que centre obert. Aquesta figura va existir cap a
tenen accés a la formació tenen tendència a l’any

2009. L’actual

dinamitzadora

de

associar-se o a emprendre iniciatives i joves joventut va realitzar aquesta tasca. Es va
amb menys accés a recursos, amb menys elaborar un mapatge. L’objectiu era la
accés

a

recursos

formatius,

etc. vinculació dels joves amb els recursos

Desmotivació.

municipals. Necessitat a les urbanitzacions.
Aposta real amb continuïtat.
R: Creació d’un òrgan representatiu dels
joves torderencs . En procés

Hi haurà un canvi de legislació previst de R: Centre Obert SMJ
cara al 2020 que afecta la regulació dels
centres oberts: no es podrà atendre joves
més enllà dels joves que es derivin des de
Serveis Socials

Necessitat de fomentar la cultura participativa entre els joves.
Preguntar què volen als joves si nó hi ha oferta és contraproduent. La feina dels tècnics és
també detectar què necessiten els joves.
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Aportacions del Grup2

Participants:
Administrativa Oficina d’Habitatge
Director de l’Àrea de Serveis Personals
Coordinadora de Serveis Socials

Necessitats

Recursos

Necessitat d’emancipació i d’habitatge
Els joves necessiten marxar del nucli familiar P: Promocions d’habitatges joves i reserva
però no tenen recursos econòmics.

de pisos per a joves en promocions de nova
construcció.

Molts pisos ocupats. Hi ha hagut ocupació P: Impulsar ajuts per a les fiances
d’habitatges per part de col·lectius de
persones vinguts del cinturó de l’àrea
metropolitana.
P:

Promoció

pagament

de

d’ajuts
lloguers.

econòmics
Ajuda

per

per
a

l’emancipació: actualment ja no existeix la
renda bàsica d’emancipació, sinó que hi ha
un ajut que és únicament d’un any. Abans el
servei de tramitació de les rendes bàsiques
es feia al Casal de Joves, però en
desaparèixer la renda bàsica va canviar l’
ubicació.
R: Borsa Jove d’habitatge (2013-2014)
R: Promoció de pisos de protecció oficial
R: Polítiques de foment al lloguer per a pisos
buits
Salut
Necessitat de treballar:

R: Es treballa des del Pla Intermunicipal de

hàbits saludables,

Drogodependències i tallers de prevenció
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consum i drogodependències,

adreçats a les escoles per treballar temes de

sexualitat: els joves vinculats als centres salut.
educatius estan més coberts però els joves R: Es treballa des del Casal de Joves, dins del
desvinculats no estan coberts.

programa PIDCES i fent tallers a l’institut.

P: Formació d’agents de salut entre iguals,
en el marc del Pla Intermunicipal de
drogodependències. L’any 2018 tornarà a
fer-se a Tordera.
R: Fons documental jove de salut integral
R: Programa de salut jove
Cohesió social i convivència
Igualtat, Identitat i respecte

P:

Mediació

Integració de persones immigrades

d’igualtat.

i

sensibilització,

agents

Participació a la vida del municipi
Hi ha hagut una arribada important de P: Formació tècnica transversal per poder
famílies vingudes de l’àrea metropolitana atendre situacions de conflicte davant de
que han ocupat alguns habitatges. Això ha col·lectius en risc.
provocat un desgavell a nivell comunitari
R: Taula de coordinació social a nivell
d’habitatge,

serveis

socials,

promoció

econòmica. Objectiu: veure com es promou
el treball transversal dins l’ajuntament a
nivell social. Promoure el Pla d’Inclusió i
Cohesió Social
P: Futur Pla d’Inclusió i cohesió social
R: Pla Intermunicipal d’Immigració, en el
qual es contempla l’acollida de persones
nouvingudes al municipi.
R: Pla d’agents cívics voluntaris
R: Jornades de la diversitat
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Aportacions del Grup 3

Participants:
Tècnica Programa Integrals Garantia Juvenil
Cap de Comunicació
Tècnica Servei Local d’Ocupació
Dinamitzadora Juvenil del Casal de Joves

Necessitats

Recursos

Ocupació
Alguns joves necessiten un acompanyament R: Garantia Juvenil
molt clar. Dificultat d’arribar als joves.
R: Programa Integrals
R: Servei Local d’Ocupació
Comunicació
Canvis d’hàbits en l’ús de determinades R: Creació Instagram del Casal de Joves
xarxes socials
Dificultat de comunicació amb els joves P: Utilitzar llenguatge planer i proper.
(cultura de la imatge, sobreinformació i
immediatesa)

Noves estratègies de vinculació amb les persones joves i detecció de necessitats.
Mobilitat complicada.
Llegenda i codi de colors:
P

Proposta

R

Resposta
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ANNEX 2
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•

Diagnosi- sessió participativa amb joves associats- (Portacabot)

Dimarts 14 de novembre a les 18.30h al Casal de Joves
Assistents:

2
3
4
5
6

NOM

EDAT

A. M, estudia UOC i treballa

24 anys

V. F.

34 anys

J. T., estudia i treballa

27 anys

C. A., estudia i treballa

20 anys

M,d., estudia UOC i treballa

20 anys

EDUCACIÓ
Punts febles
•

•
•

•

•

Falta d’oferta de cicles formatius: Actualment manca aquesta oferta, però en el seu
moment tampoc es van potenciar suficientment el cicle formatiu d’Adiministratiu/va,
per exemple. Per fer aquesta oferta, s’hauria de tenir en compte els tipus de demanda
laborals actuals a Tordera, i ajustar la oferta formativa a aquesta demanda. (Tenint en
compte, per exemple, el Centre Lógístic)
No hi ha oferta d’idiomes a preus públics per a persones joves, però de franges d’edat
més grans (de 25 en endavant)
S’ha perdut l’essència inicial del casal de joves. En principi era un punt de trobada més
obert per a totes les edats. Però ha acabat essent un lloc per a joves més petits, i això
fa que de vegades el joves més grans no s’hi sentin còmodes.
Mobilitat a l’estranger: Si hi ha hagut beques a l’estranger, l’ oferta ha quedat vacant
perquè ningú s’hi ha presentat, i això és un problema perquè vol dir que les ofertes
que hi ha no s’aprofiten prou.
Borsa de treball: hi ha ofertes però adreçades a joves amb un perfil molt concret, que
no estudien ni treballen (garantia juvenil). En canvi, no hi ha ofertes laborals per a
estudiants universitaris, per exemple. Hi hauria d’haver, com fa temps hi va haver,
oferta de plans d’ocupació per treballar a l’Ajuntament.

Punts forts
•

Idiomes: Des de fa un temps, les escoles estan preparant l’alumnat per obtenir
certificacions d’idiomes (PET, FIRST, etc), i ho fan dins l’horari lectiu.
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Propostes
•

Que l’ajuntament establís convenis laborals amb comerços per tal que la població jove
pugui treballar al municipi.

PARTICIPACIÓ, COMUNICACIÓ
Punts febles:
•

Sobre el Casal de Joves: L’ambient del Casal ha canviat. Abans qui gestionava el bar era
una altra gent i hi havia un altre ambient. A part, l’equipament està infrautilitzat. El fan
servir principalment joves de 16 anys, i això fa que als joves més grans de 16 anys, els
costi anar-hi. Caldria ampliar la participació d’aquest grup d’edat.

•

Hi hauria d’haver un punt de trobada d’entitats, un ateneu. Entre algunes entitats ja hi
ha connexió, però falten espais de coordinació. Seria clau per al jovent de les entitats,
tenir espais d’autogestió que permetin la proposta d’activitats conjuntes.

•

Pel que fa al jovent que viu a les urbanitzacions, mancaria fer-los arribar més
informació. Es percep com un grup de joves a qui no motiva res, poc o gens actiu i
sense arrelament al municipi. Es considera que des de l’Ajuntament s’ha treballat poc
per afavorir aquest arrelament. Al Casal de Joves hi va un perfil de joves concret, però
no tots els joves.

Punts forts
•
•

A Tordera hi ha un teixit associatiu molt ric, amb moltes entitats.
A nivell de comunicació, la que es fa en línia per part de l’Ajuntament funciona molt bé
a través de molts canals (web, xarxes, socials, etc). S’hauria de reforçar, potser, la
comunicació “offline”, sobretot per fer arribar informació a les urbanitzacions.

Propostes
•
•
•

Aprofitar el qüestionari utilitzat per la diagnosi per preguntar als joves més grans de 16
anys què els agradaria trobar al Casal de Joves
Ampliar l’horari del Casal de Joves.
Millorar la mobilitat amb transport públic entre el centre i les urbanitzacions, per tal
d’apropar aquests joves a la vida del poble i millorar així el sentiment de pertinença.

OCI, CULTURA I LLEURE
Punts febles
•

Per temes d’oci (en aquest cas, nocturn), els joves estan molt acostumats a marxar a
altres municipis i no hauria de ser així. L’oci nocturn està poc potenciat. Abans hi havia
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•

un “pub” on hi anaven totes les persones joves, però el van tancar i no se n’ha obert
cap més.
A Tordera no hi manca activitat cultural pròpia, més enllà de la Fira del Ram, que
tampoc té cap activitat per a joves dins la programació.

Punts forts
•
•
•

A Tordera es fan moltes activitats de tipus cultural, dinamitzades per les entitats.
L’entitat La Peixera fa una activitat cultural a l’estiu, però només dura dos dies.
Cap d’Any i Festa Major es valoren molt positivament

Propostes
•

Incloure activitats per al jovent en d’altres activitats culturals com pot ser la Fira del
Ram: per exemple un concert jove final.

MOBILITAT
Punts febles
•

Problema molt important amb la mobilitat a Tordera.
o Amb tren: hi havia d’haver un tren cada mitja hora i finalment n’hi ha un cada
hora, excepte en quatre moments del dia, que sí que hi ha una freqüència
cada mitja hora per anar a Barcelona i cada dues hores per anar a Girona.
o Amb autobús: Hi ha poca freqüència de busos, i molt pocs autobusos directes.
La combinació per anar a Maçanet-Massanes és molt complicada i poc
efectiva si s’ha de fer sovint.

Si s’agafa el tren per anar a Barcelona passant pel Vallès es triga mitja hora menys que ananthi directament des de Tordera.
Propostes
•

Augmentar freqüència i establir horaris que et permetin arribar a les hores punta als
llocs de destí.

CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL:
Punts febles
•

Es considera que hi ha poca cohesió entre els barris, desconeixement de la població
que hi viu, poca participació per part dels veïns i veïnes. Hi ha hagut conflictivitat a
alguns barris on s’han donat ocupacions de pisos.

•

Hi ha una certa diferència entre la gent de Tordera “de tota la vida”, i les persones que
viuen a les urbanitzacions, que no estan tan arrelades al municipi.

Propostes

215

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021
•

•

Programar activitat lúdiques, culturals i populars que impliquin tots els veïns i veïnes i
que convidin a participar-hi (per exemple: cinema a la fresca a diferents punts de
Tordera).
Les escoles poden esdevenir un element cohesionador de les persones que viuen a les
urbanitzacions. Fan que hi hagi més relació entre famílies i pot ser un bon punt de
partida per treballar qüestions relacionades amb el sentiment de pertinença al
municipi.

SALUT
Punts febles
•

•

Hi ha força consum de drogues, però no estan del tot detectats. Es desconeix si hi ha
una problemàtica important pel que fa al consum de drogues, tot i que es detecten
consums a diferents punts de l’espai públic.
A partir dels 16 anys, es perd contacte amb els joves que ja no van a l’institut i per
tant, no reben tanta formació i informació sobre temes de salut.

Punts forts
•
•
•
•

A nivell esportiu hi ha molts clubs que proposen activitats diverses. Es considera que és
un municipi amb molta oferta esportiva.
Els equipaments esportius estan en bon estat i ben equipats.
A les escoles i al casal de joves es fan moltes activitats i tallers de prevenció en temes
d’hàbits saludables. De 12 a 16 anys els i les joves tenen molta informació a l’abast.
S’han fet setmanes de la salut, que es valoren molt positivament pel que fa a la
prevenció.

Propostes
•

Programar activitats esportives a l’aire lliure, obertes a tothom, com ara classes de
zumba.

HABITATGE
Punts febles
•
•
•
•

Llogar un pis al centre és molt complicat.
De vegades, el preu d’una hipoteca per comprar una casa pot ser més econòmic que
llogar-la.
Ja no hi ha ajudes al lloguer.
Al centre hi ha poques ofertes de lloguer i sovint, són dels bancs.

Punts forts
•

Pel que fa als propietaris, hi ha l’opció d’adherir-se al programa “lloguer segur” de
l’Ajuntament, però no tothom acaba de confiar-hi.

216

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021
•

Qui ha viscut tota la vida a Tordera, per poc que pugui, hi acaba tornant a viure un cop
ha acabat estudis.

Temes prioritaris
•
•
•

Mobilitat
Comunicació
Reenfocament del públic usuari i
potencial del Casal de Joves
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•

Diagnosi- Sessió participativa amb joves associats

Dimarts 14 de novembre a les 20h al Casal de Joves
Assistents:

NOM
L.

M,

NOM ENTITAT
La Peixera

JERC Tordera, La Peixera

A,

Esplai El Garbell, La Peixera

S.

Esplai El Garbell, La Peixera

A.

Diables, Associació de Veïns de Sant

Oci,

cultura

EDAT
i

18

lleure
Polític, oci,

18

cultura i lleure
Oci,

cultura

i

23

cultura

i

21

lleure
Oci,
lleure
Oci i cultura

26

Educació

37

Comerç

24

Daniel
Presidenta de l’AFA de l’Institu

S.

ÀMBIT

Tordaria, Consel Escolar, Mesa
Garanties d’Admissió

F.

Associació de comerciants

EDUCACIÓ
Punts febles
•
•
•
•
•

Manca de batxillerat i cicles formatius. Només hi ha un centre que fa batxillerat, que és
el Lluís Companys (cientificotècnic, social i humanístic. Manca artístic, escènic).
Les classes a batxillerat estan sobresaturades. Manca una previsió a llarg termini del
nombre d’alumnes que ara estan fent primària però que arribaran a secundària.
S’ha perdut un cicle formatiu que va ser assumit per Blanes.
Manquen titulacions per poder treballar en el lleure com a monitors, per exemple
D’infantil a primària és la franja més coberta. De juvenil potser faria falta cobrir més

Punts forts
•
•
•

Aprofitar l’entorn natural de Tordera perquè es pugui oferir formació en aquest àmbit
El Casal de Joves ofereix la formació de monitors de lleure un cop a l’any.
L’esplai és jove i està en un moment molt bo d’expansió. Hi ha moltes activitats
extraescolars. Cada estiu hi ha 12 o 13 casals d’estiu gestionats per diverses entitats i
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•

que es reparteixen per tot el municipi. L’ajuntament en gestiona un, els altres ho fan
entitats.
Fora del Casal de Joves, si nó és una activitat extraescolar, no hi ha espai per a joves
més desafavorits.

Propostes
•
•

L’institut Tordària proposa l’obertura dels patis fora de l’horari escolar.
Realitzar un estudi sociològic davant dels canvis i de l’arribada de població nova:
Diagnosi per un Pla d’Inclusió Social?

TREBALL
Punts febles
•

El programa de Garantia Juvenil és excloent per a determinats perfils de joves més
qualificats.

Punts forts
•
•

Assessorament en temes de treball a l’Ajuntament: existeix el Servei Local d’Ocupació i
la Borsa de Treball. El casal de Joves també és un espai on es pot rebre informació.
L’Ajuntament promou la Brigada Jove, que es realitza a l’estiu i ara mateix també
s’ofereixen places de feina durant el mes de Nadal.

PARTICIPACIÓ
Punts febles
•
•

Falten espais de trobada entre entitats. Per exemple, espais com el Consell de Cultura.
Hi ha xarxa informal d’entitats.
A nivell d’associacionisme, sempre són les mateixes persones a tot arreu. Gent que es
mou per satisfer necessitats concretes o implicades.

CULTURA, OCI I LLEURE
Punts febles
•
•
•

A Tordera no hi ha un cinema.
No hi ha un espai d’oci nocturn de referència, així com sí que n’hi havia hagut. Els
espais d’oci nocturn s’han acabat tancant o s’han acabat deixant de fer activitats.
Manca oferta cultural pensada per a persones joves. Hi ha equipaments i propostes
que no criden l’atenció a persones joves (p.e. el Teatre).
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•

Molts joves s’han acostumat a marxar fora de Tordera a la recerca d’oci i cultura. La
gent jove marxa i no li agrada estar al poble. Tordera és un bon espai per viure-hi quan
ets infant o persona gran.

Punts forts
•
•
•

La Peixera, la Festa Major, el Cap d’Any, etc.
Bucs d’Assaig però hi podria haver locals a part, espais de trobada on es puguin fer
concerts. Punts de trobada més informals.
A Tordera hi ha un Consell de Cultura.

Propostes
•

•

La descentralització dels espais es veu com una qüestió necessària. Hi ha el concepte
que s’ha d’aprofitar només el centre però sobretot per a activitats per a persones més
grans. Tot i així, es considera que es podria aprofitar espais que no estan al centre i
que estan més allunyats però són més grans o tenen més potencialitats. Es podrien fer
moltes més coses de les que hi ha.
Tordera té moltes potencialitats, aprofitem-les!

COMUNICACIÓ
Punts febles
•

Si ets de les urbanitzacions o si no estàs vinculat a les entitats, la informació no t’arriba
amb tanta facilitat.

Punts forts
•
•

Les xarxes socials de l’Ajuntament estan molt actives i sempre es procura fer arribar la
informació a les entitats perquè les facin arribar a qui creguin.
Ràdio Tordera es valora com un bon mitjà de comunicació i difusió de la realitat
torderenca.

CONVIVÈNCIA

Punts febles
•

•
•
•

Ocupació de blocs i pisos per part de diferents col·lectius de persones i genera
malestar entre la població. Existeix una sèrie de rumors al voltant d’aquesta situació i
el desconeixement de les persones no afavoreix la millora de la situació.
Hi podria haver més relació entre els joves de les urbanitzacions i el centre.
Les queixes dels veïns pels sorolls han fet que desaparegui una oferta atractiva d’oci
nocturn més enllà d’espai d’oci de la Festa Major o Cap d’Any.
Es detecta una manca d’interès entre els joves de 12 a 16 anys .
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MOBILITAT
Punts febles
•
•
•

•

Els preus dels autocars han pujat.
El bus nit no arriba a moltes poblacions.
Mobilitat intramunicipal.
o A Tordera hi ha dos móns (Sant Pere, Centre-Sant Andreu, Fibracolor) i els
afores. Si no tens vehicle privat o propi és gairebé impossible la mobilitat. El
bus que va a les urbanitzacions passa cada 8 hores. Un cop al matí i un cop a la
tarda. Mobilitat al centre més pensada per a la gent gran i per nuclis de
població més propers al centre.
Mobilitat intermunicipal.
o Mala comunicació de tren. Recuperar el que ha sortit a la sessió de joves a títol
individual.

SALUT
Punts febles
•

Addicció a les pantalles entre la gent jove provoca un cert aïllament i inquietuds molt
concretes.

•

Es percep un augment del consum
precoç.

Punts forts
•

Pla intermunicipal de drogues

Temes prioritaris
•
•
•

Mobilitat
Convivència i cohesió
Oci, cultura i lleure
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1a. REUNIÓ DISSENY PLA LOCAL DE JOVENTUT
Data de realització: divendres dia 16 de març del 2018.
Assistents (7): Regidora de Joventut, Tècnica de Joventut, Dinamitzadora Juvenil, A. M., M. R.,
À. G. i À. J.
Punts tractats:
-

Consideracions respecte la diagnosi

La jove M. R. exposa que, després de la lectura a nivell individual del document corresponent a
la nova diagnosi, hi ha algunes dades que esdevenen rellevants per a tenir en compte respecte
a la població del municipi com, per exemple, que l’atur a Tordera se situa per sobre la mitjana
Catalunya, que el nivell d’estudis de la població és molt baix (el 12.37% no sap llegir ni escriure
i només el 7% ha finalitzat estudis universitaris) i que molt poca gent viu de lloguer ja que la
majoria d’habitatges són de propietat i ús privat. Cert és que algunes d’aquestes dades cal que
siguin actualitzades perquè els últims registres oficials que es tenen són de fa anys, però cal
tenir aquests aspectes en compte per conèixer la realitat de Tordera i poder plantejar nous
programes en conseqüència.
-

Disseny del Nou Pla Local de Joventut

S’explica als assistents que, un cop acabada la fase de diagnosi, ara es passa al proper pas:
dissenyar el nou Pla Local de Joventut. Per aquest motiu es posa en situació als joves dels
objectius estratègics, àmbits de treball i programes de l’anterior Pla Local com a punt de
partida per al disseny del nou document; i es comenta que la idea plantejada des de Joventut
seria dur a terme un total de 3 o 4 reunions de treball per centrar-nos cada dia en un objectiu
diferent.
La sessió del dia d’avui va dedicada a l’àmbit d’emancipació i autonomia.
Els antecedents són els que es plantegen a continuació, segons les dades extretes de l’actual
diagnosi i de l’anterior Pla Local:
•

Diagnosi 2018
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•

Anterior Pla Local

Un cop això explicat, es proposa als joves assistents una dinàmica en què, entre tots es,
debatin sobre els programes existents (en considerin la continuïtat o la reformulació) i en
plantegin de nous que considerin que manquen i que són necessaris (donat que aquest darrer
punt és el més important per a l’elaboració del nou document).
Les propostes que sorgeixen són les següents:
Quant a ocupació i formació:
-

Augmentar l’oferta formativa d’estudis no-obligatoris amb la implementació d’un grau
en informàtica (opció que recentment ha estat aprovada pel Departament
d’Ensenyament) i d’un d’agraris i forestals

-

Reformular les beques Erasmus + per transformar-les en l’establiment de convenis per
a joves per a estudiar idiomes en acadèmies del municipi a un preu reduït
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-

Fer un major èmfasi en la difusió del Servei de Mobilitat Internacional a través
d’internet, les xarxes socials i la presència a les escoles i instituts

-

Crear una aplicació que centralitzi tots els serveis que s’ofereixen des del Departament
de Joventut i s’hi pugui trobar tota la informació que interessa als joves de forma
resumida, clara, organitzada i amb un format atractiu

-

Crear una Borsa Jove única que aglutini els serveis de la borsa de treball, les pràctiques
professionals, la brigada jove... de manera que els joves entrin en un únic circuit
centralitzat

-

Mantenir el Projecte “Riu” (transició escola-treball) i la cultura emprenedora a l’escola
i l’institut

-

Desestimar la continuïtat del projecte Jornades per a joves emprenedors ja que aquest
treball ja s’està fent des del Servei Local d’Ocupació (SLO) del Departament de
Promoció Econòmica i Ocupació; així com també la realització dels cursos formatius en
TIC, ja que més que això caldria donar atenció personalitzada a qui tingui mancances
en aquest àmbit

I pel que fa a emancipació domiciliària:
-

Crear una borsa de pisos compartits i a preus assequibles

-

Propera reunió:

Es decideix entre tots els assistents que el més adient seria crear i compartir un “Doodle” amb
diverses opcions de dates per a la propera trobada per tal que tothom pugui opinar en funció
de la seva disponibilitat, donat que és complicat trobar dia i hora que vagi bé a tot el grup.
El tema a treballar a la propera sessió serà el de cultura, oci, salut i lleure i, si la durada de la
reunió ho permet, transport i mobilitat.

226

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021

ANNEX 4

227

PLA LOCAL DE JOVENTUT TORDERA 2018-2021

2a. REUNIÓ DISSENY PLA LOCAL DE JOVENTUT
Data de realització: divendres dia 6 d’abril del 2018.
Assistents (6): Tècnica de Joventut, Dinamitzadora Juvenil, M. R., J. T., À. G. i V. F.
Punts tractats:
-

Noves aportacions

Es recorda el treballat a l’anterior trobada i es posa èmfasi en què des de Joventut es volen
recollir totes les idees que els joves suggereixin, de manera que si alguna aportació se’ls
acudeix passada aquesta reunió la poden fer arribar al Casal de Joves ja que el Pla Local 20182021 està en fase de redacció i és un document dinàmic i modificable.
En aquest sentit, la jove M. R. afegeix dues noves propostes respecte el parlat en la reunió
anterior:
-

Crear un tutorial de “Youtube” (en format de vídeo animat escrit i/o dibuixat) amb tots
els recursos del Departament de Joventut que serveixi per donar-lo a conèixer i que es
faci extensiu als alumnes de secundària.

La idea podria ser similar al vídeo de presentació del Servei de Mobilitat Jove del
Maresme del qual l’Ajuntament de Tordera en forma part:

https://www.youtube.com/watch?v=oiPK98Ya_qA

A més a més, s’exposa el fet que, des de Joventut, ja es duen a terme altres projectes
que inclouen aquesta eina TIC, ja que conjuntament amb la tècnica de
Drogodependències Intermunicipal i els integrants del taller de cant del Casal de Joves
s’està creant una cançó amb la idea de prevenir el consum d’alcohol i altres drogues
entre els joves de la qual se’n gravarà un vídeo que es penjarà al “youtube” i que es
presentarà per primer cop a la festa del 10è aniversari del Casal.

-

Aprofitar les nits de barraques de la Festa Major (degut al gran volum de gent que hi
assisteix) per penjar una pancarta gegant on hi apareguin de forma visual,
estructurada i resumida tots els recursos de què consta el Departament de Joventut
per fer-los arribar a la màxima quantitat de població possible.
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-

Disseny del Nou Pla Local de Joventut

Després de centrar-nos, en la trobada anterior, en l’objectiu estratègic del Pla Local
d’emancipació i autonomia, la sessió del dia d’avui es dedica a l’objectiu de l’increment dels
llindars de benestar.
Els antecedents sobre aquesta temàtica són els que es plantegen a continuació, segons les
dades extretes de l’actual diagnosi i de l’anterior Pla Local:

•

Anterior Pla Local

•

Diagnosi 2018

Repte

Conclusions

Propostes de millora
•

Seguir sumant esforços des del Pla
Intermunicipal

de

Drogodependències i tallers de
Repte 4:
Promoure la

prevenció adreçats a les escoles per
Es detecten consums entre la població

treballar temes de salut.

jove i hi ha un seguit de persones joves •

Seguir treballant des del Casal de

saludable de

que no

Joves, dins el programa PIDCES i

les persones

educatius i que no reben informació o

vida

joves de
Tordera

estan vinculats en centres

assessorament.

fent tallers a l’institut.
•

Impulsar una formació d’agents de
salut entre iguals, en el marc del
Pla

Intermunicipal

drogodependències.

L’any

de
2018
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tornarà a fer-se a Tordera.
•

Impulsar un fons documental jove
de salut integral.

•

Impulsar el programa de salut jove
de Tordera.

Es

valoren

positivament

els •

equipaments esportius municipals així

Programar

activitats

esportives

dinamitzades a l’aire lliure.

com les activitats de promoció d’hàbits
saludables.

Repte

Conclusions

Propostes de millora

Repte 6: Universalitzar
la cultura entre la

A Tordera hi ha algunes Afegir una part de programació

població juvenil de

activitats culturals que són cultural per a joves els dies festius

Tordera: treballar

referents al municipi, però del municipi.

perquè l’oferta

falta enfortir la programació

cultural respongui als

cultura, de lleure i oci

objectius educatius i

dirigida a persones joves al

socialment

municipi.

cohesionadors

Un cop això explicat, es proposa als joves assistents una dinàmica en què, entre tots, debatin
sobre els programes existents (en considerin la continuïtat o la reformulació) i en plantegin de
nous que considerin que manquen i que són necessaris (ja que aquest darrer punt és el més
important per a l’elaboració del nou document).
Les propostes que sorgeixen són les següents:
Quant a cultura, oci, salut i lleure:
-

Com a proposta per obrir el Casal de Joves a un públic jove més adult i al que costa
d’arribar, es planteja l’opció de fer, un parell de vegades a l’any, obres de teatre en
petit format a darrera hora del vespre. Lligat amb aquesta iniciativa, es podrien
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aprofitar els locals dels bars amb els quals l’Ajuntament té concessió de l’espai, per a
fer-hi, un cop al mes, concerts o actuacions en format acústic. Des de Joventut es
considera una iniciativa molt bona i que ja s’havia iniciat temps enrere, però que s’ha
anat acotant i limitant cada cop més degut a problemàtiques amb els veïns que han
arribat, fins i tot, al Síndic de Greuges. Tot i així, es pot estudiar la millor franja horària i
temporal per a poder fer espectacles puntuals.

Relacionat amb els vincles amb els bars del municipi, es destaca la problemàtica de
consum que és present en algun bar del municipi. Des de Joventut se cita que, en
aquest sentit, es volia engegar fa temps un programa de la Generalitat de Catalunya
titulat Q de Festa (Qdf), que reconeix aquells espais que comptem amb un seguit de
recursos i serveis relacionats amb la salut, el benestar i la qualitat; però que no es va
poder engegar per falta de personal.

-

Atès que Tordera compta amb un gran espai natural com és el Montnegre, es podrien
marcar rutes per donar a conèixer els espais que aquest ofereix i que la gent pugui fer
vida saludable al municipi, tot fixant cartells que marquin el quilometratge fins a
arribar a punts d’interès.

-

Es troba a faltar que per la Festa Major es faci la despertada i que hi hagi una discomòbil per al públic adolescent i a qui li agradi una música d’estil diferent a la que
s’ofereix als concerts de Festa Major. Joventut destaca que la disco-mòbil en el format
que es feia antigament es va deixar de realitzar degut a les problemàtiques associades
(baralles, comes etílics) que es produïen a altes hores de la matinada i mentre
s’esperava la despertada popular, motiu pel qual en els darrers anys s’ha augmentat la
seguretat en les nits de concerts joves. Joventut és conscient que l’oferta de Festa
Major no contempla el públic més adolescent i que és precisament per aquest motiu
que aquest any es posarà un escenari petit darrere de l’Església per fer una discomòbil a la primera part de la nit del dia 23 d’agost, fet que també servirà perquè la
gent es mobilitzi més, ja que és la nit de més afluència de públic de la Festa Major.

En relació amb la Festa Major, es proposa la idea de fer una Festa Major petita de
primavera. La iniciativa va sortir de la Fira del Ram, en què la gent jove troba a faltar
que hi hagi alguna actuació musical a la nit aprofitant l’espai del Prudenci Bertrana.
Aquest any, amb motiu del desè aniversari del Casal de Joves, el dissabte 19 de maig hi
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ha concert amb el grup de versions del Coche Rojo. Aquesta actuació pot servir de
prova pilot perquè si funciona i es compta, els propers anys, amb pressupost, es podria
fer una nit aïllada de concert jove pels volts de la diada de Sant Ponç.

-

Controls d’alcoholèmia durant la Festa Major. En relació amb la paradeta de salut que
es fa les nits més fortes de Festa Major i amb la intenció de reduir riscs, es podrien
reforçar els controls d’alcoholèmia a la sortida del poble durant les nits de concerts
jove de la Festa Major.

-

Projecte de salut al Casal de Joves en coordinació amb el CAP municipal. En continuïtat
amb el projecte “Salut i escola” dins del qual la infermera va un cop al mes als INS de
secundària, que pogués anar també algun dia al Casal perquè tots els joves que ho
necessitin li facin arribar les seves consultes.

-

Projecte “Adopta un avi”. Com que hi ha un gran volum de gent gran que està sola a
casa i que té un gran coneixement a compartir, es podria lligar amb l’àmbit
professional i que puguin ser uns referents per compartir experiències amb la gent
jove i que els serveixi per adquirir eines laborals.

-

Lligat amb el punt anterior, es podria crear un banc del temps professional, en què
joves més adults del municipi constin en una borsa de referents de diferents
professions perquè tot jove que està en edat d’escollir carrera universitària pugui
adreçar-s’hi per

resoldre dubtes sobre la formació i el desenvolupament de la

professió.

-

Cafès en anglès. Aprofitar l’hora del cafè per convertir-lo en punt de trobada (ja sigui
al Casal de Joves o bé en un bar) per practicar l’idioma tot conversant i guanyar
afluència i agilitat. Es podria crear una borsa de persones vinculades al banc del temps
que s’ofereixin a tal fet, però cal investigar primer si no hi ha cap escola d’idiomes del
municipi (o bé la biblioteca) que ofereixi un servei similar.

-

Eixamplar l’horari d’estudi de la biblioteca per a èpoques d’exàmens o bé buscar un
altre local amb aquesta finalitat (com podria ser l’Emili Vendrell). Que sigui un lloc
tranquil i silenciós i que obri de les 8h del matí a les 21h del vespre.
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I pel que fa a transport i mobilitat:
-

Es destaca la necessitat de la creació de línia de transport públic interurbà BarcelonaMataró-Pineda. Des de Joventut es posa de manifest que és un tema que es té present
i del qual s’hi està al darrere però que és l’aspecte econòmic el que dificulta que ara
per ara es pugui materialitzar.

-

Creació d’un servei de bus nocturn que connecti Tordera amb les poblacions veïnes de
Palafolls, Malgrat i Blanes i permeti la gent jove gaudir de l’oci nocturn que en
aquestes pot trobar sense la necessitat d’haver-se de preocupar per la conducció. No
obstant, des de Joventut s’explica que aquesta iniciativa ja s’havia tirat endavant
temps enrere i que es va deixar de dur a terme perquè no va funcionar.

-

Reactivar el bus a barraques d’altres municipis durant l’estiu tal i com s’havia fet fa
anys, destinat, però, a persones majors d’edat per evitar problemàtiques. La iniciativa
es va aturar per falta de demanda entre els joves, però es podria tornar a provar
perquè es creu que actualment molta gent hi participaria. Es pot establir un mínim de
places necessàries per a tirar endavant cada sortida.

-

Es desestima la continuïtat de la borsa de cotxes compartits atès que ja hi ha
aplicacions específiques que cobreixen aquesta necessitat i perquè, a més, la gent ja es
mou per posar-se en contacte amb persones conegudes i /o de l’entorn proper per a
fer viatges comuns en cas de necessitat.

-

Propera reunió:

Per decidir la nova data de trobada es procedirà de nou amb la creació d’un “Doodle” amb
diverses propostes de dia i hora perquè tots els joves puguin votar segons la seva
disponibilitat.
El tema a treballar a la propera sessió serà el de civisme i convivència i equipaments i serveis
municipals, englobats dins l’objectiu estratègic de cohesió i participació social.
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3a. REUNIÓ DISSENY PLA LOCAL DE JOVENTUT
Data de realització: divendres dia 27 d’abril del 2018.
Assistents (4): Tècnica de Joventut, Dinamitzadora Juvenil, À. G. i M. D.
Punts tractats:
-

Noves aportacions

Es recorda el treballat a l’anterior trobada i es posa èmfasi en què des de Joventut es volen
recollir totes les idees que els joves suggereixin, de manera que si se’ls acudeix alguna
aportació passada aquesta reunió la poden fer arribar al Casal de Joves ja que el Pla Local
2018-2021 està en fase de redacció i és un document dinàmic i modificable.
En aquest sentit, s’afegeixen dues noves propostes respecte el parlat en la reunió anterior:
-

Sant Ponç. La nit anterior a la festivitat municipal de Sant Ponç és vista per certs
col·lectius amb negativitat atès que molts joves (tot i que cada any menys) hi van a
acampar i aprofiten per emborratxar-se. Per canviar aquesta imatge de “botellón” i
donar més vida a aquesta nit, es proposa organitzar un sopar popular o bé una trobada
de colles del municipi que, a més, podria acompanyar-se d’un concert musical després
de l’àpat.

A més a més, es planteja que es podrien fer més activitats durant la diada de Sant Ponç
enfocades a un públic infantil, ja que gairebé tot el que es fa s’adreça a gent gran. Així
doncs, es podrien organitzar gimcanes, una festa de l’escuma...

-

Nits joves. Hi ha un col·lectiu de persones joves nouvingudes al municipi i/o que hi fan
estades per motius laborals o bé voluntariat a qui els costa molt trobar un cercle de
persones amb qui fer vincle i participar d’activitats. Per tal que se sentin arrelades al
poble i hi facin vida i coneguin nova gent, es proposa que s’organitzi, un cop al mes, un
punt de trobada, ja sigui a través de trobades grupals en un establiment com un bar o
bé amb l’organització d’activitats. Per a tal fi, com podria ser una sessió de cinema a la
fresca al Parc Prudenci Bertrana o bé a La Sardana; o bé aprofitant, durant el mesos
d’hivern en què no hi ha tanta oferta d’oci al municipi ni a les rodalies, per fer
activitats interiors en espais com el mercat de Pl. de la Concòrdia (establiments al
costat del bar El Xic).
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-

Urbanitzacions. Per tal de millorar la mobilitat de les persones que viuen a les
urbanitzacions, es podria ofertar un servei de bus durant les nits de Festa Major
municipal per tal que els joves puguin anar a gaudir dels concerts nocturns sense
necessitat d’haver d’agafar el cotxe. Es podria crear una línia que fes un recorregut per
totes les urbanitzacions i passés a recollir i després retornés els joves.

En aquest sentit, també es proposa fer més activitats a les urbanitzacions i es podria,
de la mateixa manera que cada barri de Tordera té la seva festa major i s’hi celebren
actes, fer activitats i concerts en cada una de les urbanitzacions en diferents dates
festives.

-

Disseny del Nou Pla Local de Joventut

Després de centrar-nos, en la trobada anterior, sobre l’objectiu estratègic del Pla Local de
l’Increment dels llindars de benestar, la sessió del dia d’avui es dedica a l’objectiu de Cohesió i
participació social.
Els antecedents sobre aquesta temàtica són els que es plantegen a continuació, segons les
dades extretes de l’actual diagnosi i de l’anterior Pla Local:

•

Anterior Pla Local

•

Diagnosi 2018

Repte

Conclusions

Propostes de millora
•

Seguir sumant esforços des del Pla
Intermunicipal

de

Drogodependències i tallers de
Repte 4:
Promoure la
vida
saludable de

prevenció adreçats a les escoles per
Es detecten consums entre la població

treballar temes de salut.

jove i hi ha un seguit de persones joves •

Seguir treballant des del Casal de

que no

Joves, dins el programa PIDCES i

estan vinculats en centres
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les persones
joves de

educatius i que no reben informació o

fent tallers a l’institut.
•

assessorament.

Tordera

Impulsar una formació d’agents de
salut entre iguals, en el marc del
Pla

Intermunicipal

drogodependències.

de

L’any

2018

tornarà a fer-se a Tordera.
•

Impulsar un fons documental jove
de salut integral.

•

Impulsar el programa de salut jove
de Tordera.

Es

valoren

positivament

els •

equipaments esportius municipals així

Programar

activitats

esportives

dinamitzades a l’aire lliure.

com les activitats de promoció d’hàbits
saludables.

Repte

Conclusions

Propostes de millora
•

Recuperar

la

figura

de

l’educador de carrer per tal de
Repte 5: Avançar Tot i els avanços fets en aquest

fer el primer contacte i establir

cap

a àmbit, cal arribar a les persones

relació amb els joves de les

l’autonomia,

el joves

les

urbanitzacions, menys vinculats

desenvolupament urbanitzacions, i que sovint no

al Casal de Joves o a les entitats

personal

locals.

i

participació
les

que

viuen

a

la participen de cap activitat o entitat
de del poble.

•

persones

Creació

d’un

representatiu

joves de Tordera

torderencs

en allò col·lectiu

procés).
•

Millorar

dels
(actualment

la

mobilitat

òrgan
joves
en

amb

transport públic entre el centre
i les urbanitzacions, per tal
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d’apropar aquests joves a la
vida del poble i millorar així el
sentiment de pertinença.
La comunicació online per part de •

Fer arribar més informació a les

l’Ajuntament

però

persones joves que viuen a les

caldria reforçar la comunicació

urbanitzacions (cartells, flyers,

offline.

etc).

Al Casal de Joves no hi van els joves •

Aprofitar el qüestionari utilitzat

majors de 25 anys.

per la Diagnosi, per preguntar

ha

millorat,

als joves més grans de 16 anys
què els agradaria trobar al Casal
de Joves.
•

Ampliar l’horari del Casal de
Joves.

Les entitats, sobretot les juvenils, •

Creació d’un Ateneu d’entitats

necessiten un espai on trobar-se i

on poder-se reunir, guardar-hi

coordinar-se per tal de sumar

material, etc.

esforços.

Repte

Conclusions

Propostes de millora

Repte 7: Avançar cap El tema de la mobilitat és una - Augmentar la freqüència dels
a un nou model de limitació important per als joves autobusos i dels trens.
país

i

de

societat que

afecte

cohesionada,

desenvolupament

vertebrada

transversal

territorialment,

aspectes:

el

seu - Aconseguir rebaixes tarifàries.

de

forma - Fomentar el transport privat

en

diferents compartit.

formatiu,

laboral, - Incloure mesures que pal·liïn

sostenible, inclusiva i d’oci i lleure, etc.

aquesta problemàtica al futur

innovadora

PLJ.

en

les

formes d’organització La cohesió social a Tordera -Fomentar els agents d’igualtat.
col·lectiva

passa

per

augmentar

les -Dotar

de

polítiques en aquest àmbit, per específica
tal

d’evitar

socials

formació
a

les

tècnica

àrees

de

problemàtiques l’Ajuntament amb competències

associades

al en aquest àmbit.
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desconeixement mutu.

-Potenciar els recursos existents
tant a nivell municipal com
supramunicipal.

Un cop això explicat, es proposa als joves assistents una dinàmica en què, entre tots, debatin
sobre els programes existents (en considerin la continuïtat o la reformulació) i en plantegin de
nous que considerin que manquen i que són necessaris (ja que aquest darrer punt és el més
important per a l’elaboració del nou document).
Les propostes que sorgeixen són les següents:

Quant a Civisme i convivència:
-

Es considera adequada la intenció de crear un òrgan representatiu de joves
torderencs, però es posa en evidència la dificultat de participació dels propis joves
quan se’ls ofereix l’ oportunitat. Es creu important que perquè els nois i noies joves
s’impliquin cal que hi hagi i vegin clar un objectiu darrere de la realització de les
trobades grupals i que aquest tingui una repercussió real.

-

En relació amb la creació d’una borsa d’agents de salut, es considera important
presentar el projecte als nois i noies que cursen 2n de batxillerat ja que estan en l’any
de complir la majoria d’edat i els pot interessar aquest tipus de formació i/o primera
feina. Fins i tot, es podria parlar amb l’Institut i plantejar aquesta formació com a una
optativa més a les que els joves poden optar dins les classes lectives o bé treballar-se a
les sessions de tutoria.

-

Es veu amb molt bons ulls la iniciativa del projecte “expulsats”, ja que per molts a
estudiants, el fet de quedar-se a casa i no anar a classe pot esdevenir més un premi
que no pas un càstig i és una bona alternativa que passin les seves hores d’expulsió al
Casal de Joves fent feina manada per l’institut. Cal veure i valorar com evoluciona i
funciona el projecte.

-

Les jornades de la diversitat no es consideren necessàries ja que no es creu que aquest
sigui un tema que preocupi ni que porti problemàtiques entre els joves del municipi.
S’entén que seria un tema a treballar pel Departament de Serveis Socials i el Centre
Obert, amb el qual es creu important treballar de forma conjunta i coordinada.
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Relacionat amb el S+J de la Creu Roja, surt la qüestió que per als joves sovint és difícil
diferenciar-lo del Casal de Joves, ja que tots dos serveis oferten programacions obertes
a tots els joves del municipi. S’explica que l’S+J és un Centre Obert que depèn del
Departament de Serveis Socials i s’està treballant perquè funcioni en la línia de fer un
treball amb menors amb risc social i les seves famílies, tal i com estableix la normativa.

I pel que fa a Equipaments i serveis municipals:
-

Es posa de manifest (així com va passar en la darrera trobada) la necessitat d’ampliar
els horaris de la biblioteca municipal, ja que els que s’oferten actualment no són
suficients per als estudiants i també es comenta que, tot i que és molt bona la oferta
d’activitats que es fan en aquest equipament, el fet que l’edifici sigui tan obert fa que
no sigui possible que hi hagi silenci i això fa molt difícil concentrar-se per poder fer
deures, treballs i/o preparar exàmens.

En relació amb les activitats en aquest equipament, es pensa que la biblioteca no és el
millor lloc per a fer exposicions i que caldria trobar un altre espai municipal adreçat a
tal fi.

-

La visió dels joves dels serveis de l’Ajuntament és que els espais on aquests se
centralitzen són massa diversos i que canvien sovint d’ubicació, de manera que això
implica que hagin de moure’s molt pel municipi per

fer i/o resoldre tràmits

administratius. La sensació dels joves és una mica de caos i pot comportar que es
perdin pel camí. Així doncs, es proposa que els diferents serveis s’ubiquin en un mateix
edifici al centre del poble.

-

Finalment, pel que fa als equipaments esportius, es considera que l’ oferta d’aquests
és més que suficient i que hi ha molt moviment i activitat esportiva a Tordera. No
obstant això, es creu que les associacions com el Grup Excursionista Miralles i el CET
podrien fer activitats obertes al poble com marxes populars amb més assiduïtat (un
cop al mes).

-

Propera reunió:

Arribat a aquest punt, ja s’han treballat tots els objectius estratègics del nou Pla Local de
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Joventut, de manera que amb la trobada d’avui es finalitzen les reunions de disseny de
programes (malgrat que qualsevol jove que vulgui pot seguir aportant noves idees). A partir
d’ara, el Departament de Joventut continuarà amb la fase de redacció del Pla. Un cop aquest
acabat, es farà un retorn d’aquest als joves participants.
Paral·lelament, es pretenen efectuar noves trobades amb el Grup Promotor ja que la intenció
de la creació d’aquest és que sigui un grup de joves del municipi implicats en els diversos
projectes que es duen a terme des de Joventut.
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ANNEX 6
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“Aquesta és una història senzilla, però no és fàcil explicar-la. Com en una faula,
hi ha dolor i, com una faula, és plena de meravelles i de felicitat”

La vida és bella de Roberto Benigni
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