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Introducció
L’Ajuntament de Tordera va sol·licitar un ajut de suport tècnic a la Diputació de
Barcelona per elaborar una diagnosi participativa per conèixer la situació de les
persones joves del municipi. L’execució d’aquest estudi perseguia la voluntat
d’esdevenir la base sobre la qual es redactés el nou Pla Local de Joventut. La
Diputació va encarregar a l’empresa Portacabot l’elaboració de la present diagnosi.
El consistori volia conèixer de primera mà i analitzar la realitat que viuen els joves del
municipi per a la futura elaboració d’un Pla Local de Joventut (PLJ) per estructurar tot
un seguit de polítiques efectives per a la millora de la vida i les condicions de les
persones joves de Tordera, així com per dinamitzar la seva participació i pertinença als
afers municipals. El punt de partida de la Regidoria de Joventut dins l’Àrea de Serveis
personals és clar i els objectius que persegueix amb aquesta diagnosi queden reflectits
en l’apartat següent. En tot cas, la trajectòria i el compromís de l’Ajuntament de
Tordera amb les persones joves és clar i compta amb una llarga trajectòria, i la seva
voluntat és actualitzar les polítiques per adaptar-les a una realitat juvenil que canvia,
com ho fan les persones.
A Tordera hi ha un Casal de Joves des de l’any 2008, amb una línia de treball centrada
en la promoció de l’educació integral i l’emancipació de les persones joves. A més a
més, el Casal de Joves és un equipament polivalent que promou espais de trobada
entre persones joves de diverses edats i, fins i tot, entre les persones adultes. També,
se centra en oferir serveis i recursos de diversos àmbits d’interès per a les persones
joves i contemplats en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat)
a través del Punt d’Informació Juvenil (PIJ). El Casal de Joves també és un espai per a
la participació i per a la creació.
L’objectiu general de qualsevol diagnosi de la realitat juvenil municipal, és comprendre
la realitat que viuen les persones joves del municipi per tal de dissenyar polítiques de
joventut adients. En aquest treball s’ha dut a terme una anàlisi qualitativa, amb les
dades de què es disposa tant a nivell municipal, comarcal o de país, que permeten una
aproximació a la realitat del col·lectiu jove des d’un punt de vista demogràfic i
socioeconòmic. Pel que fa al treball de camp i a l’anàlisi qualitativa, per una banda
s’han dut a terme dues sessions participatives amb persones joves, s’han realitzat
algunes entrevistes a persones implicades en les polítiques de joventut i s’ha elaborat
un qüestionari en línia que s’ha posat a disposició de totes aquelles persones joves
que vulguin participar.
5
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Així doncs, aquest document és el resultat de l’estudi en profunditat de les múltiples
dimensions de la realitat del col·lectiu jove de Tordera, realitzat també amb la
participació de les persones joves del municipi, la Tècnica de Joventut i la
Dinamitzadora del Casal de Joves, el personal tècnic de l’Ajuntament de Tordera, el
cap de l’Àrea de Serveis Personals, la Regidora d’Esports, Joventut, Sanitat i Civisme i
amb la confiança dels responsables de la Diputació de Barcelona.

6

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de Tordera 2018-2021

Marc teòric i objectius de la diagnosi
Els objectius generals de la diagnosi del Pla Local de Joventut de Tordera 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. Establir les bases per al disseny d’actuacions del Pla Local de Joventut de
Tordera, a partir d’una anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut
que permeti la detecció de possibles mancances i necessitats.
Tanmateix, 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.
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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, impulsant el seu paper actiu com a ciutadana en el
conjunt de la societat, 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:
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Reptes del PNJCat 2012-2020

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 lèxit en la transició
domiciliària de les persones joves

Repte 4: Promoure una vida saludable
de les persones joves

Repte 5: Avançar cap a l'autonomia, el
desenvolupament i la participació de les
persones joves en allò col·lectiu

Repte 6: Universalitzar la cultura entre la
població juvenil

Repte 7: Avançar cap a un nou model de
país i societat cohesionada, sostenible,
inclusiva i innovadora

Per a l’anàlisi de la realitat juvenil, s’han tingut en compte aquests 7 reptes per tal de:


Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a la
diversitat de formes i models de vida.



Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper
actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva
participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar
rellevància a la seva visió del món.

Les persones destinatàries i receptores d’aquesta diagnosi i del PLJ que se’n derivi
són joves de Tordera amb edats compreses entre els 16 i 29 anys, en termes generals
i segons la definició operativa de joventut dibuixada al PNJCat. En algunes polítiques
concretes, però, aquesta definició s’eixampla fins als 12 anys i fins als 35 anys.
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Metodologia i desenvolupament
La diagnosi participativa és un document d’anàlisi sobre la realitat del col·lectiu de
joves de Tordera que es desenvolupa amb la col·laboració expressa d’aquests, com
també dels agents que tenen un contacte directe amb ells, amb l’objectiu d’identificar
els elements o trets més característics que conformen la realitat dels i les joves del
municipi.
Per tal de comprendre la realitat de les persones joves, però, no n’hi ha prou en
conèixer les dades estadístiques que conformen el col·lectiu jove, sinó que també
s’han de reflectir les seves opinions, inquietuds i desitjos per tal de complementar la
seva visió de la realitat.
El procés per a la realització de la diagnosi s'emmarca en 3 fases, que són:

1

Fase de
Plantejament

1

2

Fase
d'Anàlisi
(ARJ i APJ)

3

Conclusion
i orientacion

Fase 1. Plantejament

Aquesta primera fase de treball ha consistit en una primera exploració del territori i la
realitat en la qual es proposa la intervenció. Per a fer-ho, en primer lloc s’han explorat
diverses dades sociodemogràfiques del municipi, i del col·lectiu de joves
específicament. Posteriorment s’ha realitzat un primer anàlisi sobre el territori i els
agents que estan en contacte o que formen part d’aquest col·lectiu.
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Les fonts d’on s’han extret les dades sociodemogràfiques són:


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.

S'han realitzat reunions amb els tècnics de referència (en aquest cas, amb la Tècnica
de Joventut) per ampliar la informació obtinguda a través de les dades i estadístiques i
l’anàlisi de documentació aportada per l’Ajuntament, i que han permès la detecció dels
principals actors de les polítiques de joventut, quina relació hi ha entre ells i quines
influències exerceixen sobre el col·lectiu jove.
La documentació aportada per l’Ajuntament està relacionada amb aquells àmbits que
afecten el col·lectiu jove de manera directa o indirecta, i que detallem a continuació:
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. 20162017.
Memòria del Programa PIDCES 2016-2017.
Projecte del Casal de Joves de Tordera i plànol.

Mobilitat



Memòria anual de Mobilitat Internacional del 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 2013-2016.

Participació



Llistat d’entitats de Tordera.
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2

Fase 2. Anàlisi (ARJ i APJ)

En aquesta segona fase s’ha realitzat una anàlisi més exhaustiva de la realitat juvenil,
que ha permès detectar quines són les necessitats i les problemàtiques que tenen les
persones joves del municipi, al mateix temps que s’ha cercat quines són les mesures,
eines o recursos, etc., a través de les quals es dóna resposta actualment a les
mateixes.
Així doncs, aquesta segona fase s’ha dividit en dos moments, un primer moment
d’anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) i un segon moment d’anàlisi de les polítiques de
joventut (APJ).

L’Anàlisi de la Realitat Juvenil és una fase imprescindible

ARJ

en el procés d’elaboració d’aquesta diagnosi, ja que ens
permet esbrinar com són les persones joves de Tordera
en l’actualitat, en quina situació es troben i quines
necessitats poden tenir.

Tenir aquesta informació de partida és imprescindible per poder fer un bon enfocament
de les línies estratègiques que s’hauran d’articular al futur PLJ. Per dur a terme
aquesta anàlisi, es desenvolupen les actuacions recollides al següent quadre.

Sessió participativa amb
joves no associats
Sessió participativa amb
joves majors de 18 anys i
joves associats

Taula tècnica amb
agents principals

Anàlisi sociodemogràfica

ARJ

Qüestionari
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 Anàlisi sociodemogràfica
De l’anàlisi de la realitat juvenil, cal remarcar-ne l’estudi de dades sociodemogràfiques
extretes de les principals fonts disponibles. Aquest treball de buidatge i exploració de
dades ens permet complementar i acabar de perfilar una fotografia del col·lectiu jove
del municipi a través dels indicadors que en poden donar informació específica. Les
fonts d’on s’han extret les dades són:

 Taula tècnica
S’ha realitzat una trobada tècnica en què hi participen 11 persones. La dinàmica ha inclòs
un exercici col·lectiu 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 dóna resposta a aquestes necessitats. Els grups i els participants han estat els
següents:

- Cap d’estudis de l’Escola
Vedruna Tordera
- Directora de la Biblioteca
- Tècnica de Joventut
- Treballadora social

- Administrativa de l'OLH
- Director de l’Àrea de Serveis
Personals
- Coordinadora de Serveis Socials

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

 Sessions participatives amb persones joves

14
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S’han realitzat un total de 2 sessions participatives amb joves: per una banda, una
sessió amb joves no associats en la qual hi ha participat un total de 6 joves entre 20 i
34 anys. En segon lloc, s’ha realitzat una sessió participativa amb joves associats, en
la qual hi ha participat 7 persones entre 18 i 37 anys.
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 Pla Local de Joventut,
que es recullen a continuació i que, així com el marc estratègic i els objectius definits al
primer punt, estaran presents al llarg de tot l’anàlisi:

 Qüestionaris

A més de les sessions participatives, aquesta fase també ha comptat amb un
qüestionari en línia 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:


Dades personals i sociodemogràfiques.



Estudis i formació.



Coneixement de l’entorn.



Ocupació i treball.



Participació.



Cultura, oci i lleure.
15
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Salut, convivència i cohesió social.

Aquesta és una eina que permet complementar la

informació recollida en altres

espais, de manera que no s’han d’interpretar els resultats obtinguts com a
representatius de totes les persones joves de Tordera, sinó que només expressen la
opinió dels i les joves que han participat responent el qüestionari.
El qüestionari ha estat disponible a través de xarxes socials així com de la pàgina web
de l’Ajuntament entre l’octubre de 2017 i el gener de 2018 i ha obtingut un total de 85
respostes.

Qüestionari per a l’anàlisi de la realitat juvenil

Gràfic Q1. Participants segons gènere

Gràfic Q2. Participants segons lloc de
naixement

3; 3%

5; 6%
33; 36%

58; 64%

77; 91%
Home

4; 6%
4; 6%

Catalunya

Dona

Estat Espanyol

Fora d'Europa

3; 4%
4; 5%
15; 18%

7; 10%
37; 51%

43; 50%

4; 5%

Gràfic Q3. Participants segons lloc de
13; 18%

Gràfic23;
Q4.
Participants segons activitats
27%

residència

Tordera Centre
Sant Andreu
Disseminat
Àgora Parc

Sant Pere
No visc a Tordera
Mas Móra

Estudiant

Treballant

Estudiant i treballant

Ni estudiant ni treballant
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L’anàlisi de les polítiques de joventut és l’altra branca
imprescindible en l’elaboració de la diagnosi de la realitat

APJ

juvenil, ja que estudia el conjunt d’actuacions, projectes,
programes, serveis o accions que pretenen donar
resposta a les necessitats juvenils del municipi.

L’anàlisi de les polítiques de joventut s’ha basat principalment en aquelles actuacions
que s’han desenvolupat en els darrers anys. Aquesta anàlisi s’ha dut a terme a partir
d’una matriu on s’han recollit i analitzat totes les actuacions i programes contemplats a
l’anterior Pla Local de Joventut. Aquesta matriu, permet veure el grau d’acompliment
de les actuacions previstes i, en cas que no s’hagin pogut desenvolupar algunes
actuacions, els principals motius.
Aquesta fase es complementa amb l’anàlisi de tota la informació recollida a la taula
tècnica, que permet tenir en compte i avaluar les polítiques de joventut que s’estan
duent a terme actualment des de les diferents àrees de l’Ajuntament i entitats (i que no
sempre estan recollides a l’anterior PLJ) per tal de prioritzar-les de cara a les
orientacions del futur Pla Local de Joventut.

3

Fase 3. Conclusions i orientacions per al disseny del PLJ

Finalment, aquesta tercera fase relaciona l’anàlisi de la realitat juvenil amb les
polítiques de joventut existents fins al moment, posant en correspondència les
necessitats i els recursos disponibles.
Per a fer-ho s’ha utilitzat també, entre d’altres, la tècnica de la matriu DAFO. Aquesta
tècnica permet visualitzar clarament les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les
oportunitats de la realitat juvenil del municipi.
A partir de tot el treball previ, s’han plantejat possibles orientacions pel disseny del Pla
Local de Joventut, destacant aquelles necessitats i problemàtiques que actualment no
estan resoltes, i que han estat detectades en les diferents sessions participatives, així
com a través del qüestionari.
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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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1. Anàlisi de la Realitat Juvenil
1.1. Població

Tordera és una vila de l'Alt Maresme, situada al NE de la província de Barcelona. És a
36 Km. de Girona i a uns 64 de Barcelona. Té, aproximadament, 84 Km2 i és el terme
més gran de la comarca del Maresme. Dos terços del municipi són muntanya i la resta
és pla.
El territori destaca per la seva importància natural i paisatgística. Comprèn el nucli
urbà, a la riba de la Tordera, i els agregats d'Hortsavinyà, Sant Pere de Riu i
Vallmanya, així diverses masies agrupades en veïnats com Sant Daniel, Sant Ponç,
Sant Vicenç, Sant Jaume, Sant Andreu, Sant Pere i Sant Tou, a més de diverses
urbanitzacions construïdes al sector muntanyós del municipi. El punt més alt del
municipi és el Turó de N'Alomar, de 701 m. i el cim d'Hortsavinyà, de 572 m, dins del
Parc Natural del Montnegre.1
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 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.

1

Informació extreta de la web municipal www.tordera.cat
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Evolució del total de la població i la comarca
El creixement de la població de Tordera ha experimentat un creixement gradual des de
l’inici de 1998. Es pot observar com del 1998 fins el 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%, arribant pràcticament a duplicar la
població. El creixement és sostingut fins al 2009. Entre 2009 i 2012 segueix
creixement, però a un ritme 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 a Tordera. 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 1 . Evolució de la població de Tordera, el Maresme i Catalunya (1998-2017)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró d’habitants i dels Cens de població IDESCAT
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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 2. Piràmide de població de Tordera. Any 2016.
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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 què 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 fanja
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
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relació als grups d’edat anteriors i posteriors i, tal com s’ha afirmat, representen el 15%
de la població.
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 la resta de grups d’edat (tant per homes com per dones).
Pel que fa al nombre de naixements de Tordera, al gràfic 3 es mostra quina n’ha estat
l’evolució en el període comprès entre el 1975 i el 2015.
Gràfic 3. Evolució del nombre de naixements a Tordera (1975 – 2015). Índex 100=1975
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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 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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La població jove del municipi en xifres
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
Gràfic 4 . Evolució dels percentatges de joves de 15 a 29 anys en relació al total de la població.
Tordera, Maresme i Catalunya. 2000-2016
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Catalunya.

Tal i com s’observa al gràfic 4, 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 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, mantenint-se 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

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat
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població l’any 2016. La proporció a tot Catalunya és del 22% l’any 2000 al 15% l’any
2016.

Si comparem les dades de Tordera amb les dades a nivell comarcal, a la taula 1,
podem observar com el municipi amb una proporció major de joves és Cabrils, amb un
17,2% i el municipi amb una proporció menor és Sant Cebrià de Vallalta (amb un
11,4%). Tordera se situa dins de la mitjana general en el percentatge de persones
joves sobre el total de la població, amb un percentatge igual que el municipi del
Masnou i percentatges similars que els municipis de Mataró, Pineda de Mar, Arenys de
Munt, Vilassar de Mar, Premià de Mar, Palafolls i Calella.
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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 joves.

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, passant 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.
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L’índex d’envelliment també ha augmentat els darrers anys,

situant-se 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 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.

Les persones joves de Tordera per zones
Per tal d’aprofundir en el retrat de la realitat juvenil en relació a la població total de
Tordera, s’ha tingut en compte la realitat territorial del municipi. Tordera és un municipi
molt extens i ampli. 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’extén a diversos
agregats i urbanitzacions que es troben a la muntanya. En aquest apartat es fa esment
algunes 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
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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 nuci de Tordera és el
més poblat per persones joves (1.657 joves), seguit del barri 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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Gràfic . Població jove de 12 a 15 i de 16 a 29 anys segons nuclis de població de Tordera. Any 2017.
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Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants.

En el gràfic 5 s’observen els diversos nuclis de població segons el nombre de joves de
12 a 29 anys que hi viuen. Es confirma, gràficament, la predominància de joves al nucli

Gràfic 5. Població de 12 a 29 anys segons nuclis de població de Tordera. Any
2017.
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de Tordera, seguit dels altres barris i urbanitzacions assenyalats.
Abans de fixar la mirada per a cada un dels nuclis, el gràfic 6 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 anys.
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Els joves de Tordera per barris, sexe i edat
A continuació es presenten els detalls dels joves segons sexe i edat per a cada un dels

Gràfic 7. Població jove a Tordera Nucli. Any 2017.
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Gràfic 8. Població jove a Disseminat. Any 2017.
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Gràfic 9. Població jove a Sant Pere. Any 2017.
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Gràfic 11. Població jove a Sant Daniel. Any 2017.

Gràfic 12. Població jove a Àgora Parc. Any 2017.
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Gràfic 13 . Població jove a Can Domènec.Any 2017.
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Gràfic 14 . Població jove a Mas Móra. Any 2017.
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Gràfic 15 . Població jove a Les Farreres. Any 2017.
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Gràfic 19. Població jove a Tordera Parc. Any 2017.
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Gràfic 20. Població jove a Mas Reixac. Any 2017.
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Les persones joves de Tordera segons la procedència
Al gràfic 21 observem l’origen de la població de Tordera. La distribució d’aquesta
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.
El que el gràfic ens mostra, és una dinàmica migratòria amb una proporció baixa de

Gràfic 21 . Origen de la població segons grup d’edat i sexe a Tordera. 2016
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persones migrades a Tordera i una predominança important de població autòctona.

La taula 5, que s’observa a continuació, ens permet veure la distribució de la població
empadronada a Tordera, segons les principals nacionalitats i grans zones del planeta.
En aquest cas, 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.

Un cop analitzades les nacionalitats de la població jove de Tordera, passem a
analitzar-ne el lloc de naixement (taula 6), comparant 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 nascuts 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 significativa (un 2,46%), i la
diferència més important la trobem amb 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 en mostren, doncs, la baixa proporció de persones
immigrades entre el col·lectiu jove.
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L’arrelament de la població jove al municipi
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. Una altra manera de veure l’arrelament de la població jove al municipi és
analitzant les intencions de viure al municipi en un futur o la creença de poder-hi viure.
Per tant, un dels aspectes que es demana al qüestionari i a les sessions participatives
és la relació que estableixen les persones joves amb Tordera, i el sentiment de
pertinença i arrelament que se’n deriva.
En aquest sentit, cal destacar que tant de les sessions participatives amb joves com
de les respostes plasmades al qüestionari que observem en el gràfic Q5 és la voluntat
de seguir vivint al poble en un futur. Concretament, un 41% de les persones que han
respost el qüestionari manifesten la voluntat de seguir vivint a Tordera en un futur i un
44,9% creuen que ho podran fer. A continuació mostrem els resultats recollits en
aquesta fase participativa en relació a l’arrelament al poble.
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Gràfic Q5 : En un futur, t'agradaria seguir vivint a Tordera? (85 respostes)

27; 32%
35; 41%

23; 27%
Sí

No

No ho sé

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia

Gràfic Q6 : En un futur, creus que podràs seguir vivint a Tordera? (85 respostes)

37; 44%

37; 43%

11; 13%
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia
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“Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves”.
Repte del PNJCat

1.2. Treball

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 22. Distribució d’empreses per grans sectors d’activitat. Quart trimestre de 2017.
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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
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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€.

Ocupació i atur
L’any 2017, a Tordera hi ha un total de 7.183 persones que configuren a població
activa local. És a dir, que actualment hi ha 7.183 persones de 16.453 (dades de
població del 2016), un 43,66% de la població, 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, tal i com
s’observa al gràfic 23.
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%. En aquest gràfic 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
iniciant-se 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 essent major el nombre d’homes en tots els casos. Es detecta un 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 23 . Població activa registrada a Tordera. Valors absoluts. 2n trimestre de 2017.
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Les dades de l’evolució de l’atur registrat a Tordera (gràfic 24) 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 el 2013, i a partir 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 haverse 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, que el tercer trimestre del 2017 és del 12,54%.
Gràfic 24. Evolució de l’atur registrat a Tordera 2005 – 2017. Valors absoluts.
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Al gràfic 25 es pot veure l’evolució de l’atur registrat a Tordera però diferenciat entre
homes i les dones. En aquest cas es parteix d’una diferència important entre el
percentatge d’homes i dones a l’atur abans del període de la crisi, i el 2005 l’atur
femení era molt superior (74%) respecte el masculí (26%). A partir de l’any 2007, hi ha
un augment generalitzat de l’atur i crida l’atenció que l’atur masculí, l’any 2009 fins
l’any 2012 se situarà per sobre de l’atur femení. A partir de l’any 2013 s’inicia una
davallada de l’atur en els dos grups, essent més favorable en el cas dels homes,
mentre que l’atur femení es manté percentualment per sobre. L’any 2017, l’atur
masculí se situa en un 44% mentre que l’atur femení ho fa en un 56% del total.
Aquesta tendència de diferenciació entre l’atur femení i el masculí és extrapolable a la
realitat laboral estructural, encara avui amb desigualtats profundes entre homes i
dones.
Gràfic 25. Evolució de l’atur registrat a Tordera per sexes 2005 – 2017. Valors absoluts.
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A continuació (gràfic 26), s’observa l’evolució de l’atur per grups d’edat per al mes de
novembre de l’any 2016 i per al mateix mes l’any 2017. En termes generals, l’atur es
redueix en totes les franges d’edat entre els 30 i els 49 anys però augmenta a partir
dels 50 anys i entre els 16 i els 29 anys. L’augment en les franges d’edat més adultes
és significatiu, mentre que entre les persones joves és menys marcat, encara que hi és
present i cal tenir-ho en compte.

Gràfic 26. Atur registrat per grups d'edat. Període 1: Novembre 2016; Període 2: Novembre 2017.
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Seguint amb l’aproximació al col·lectiu de joves en relació a l’atur, al gràfic 27,
observem com el percentatge de joves aturats més alt és el que correspon al grup
d’edat de 25 a 29, mentre que en el cas de les edats compreses entre els 16 als 19
anys, al ser un grup que majoritàriament no està actiu laboralment, la relació de
Gràfic 27. Evolució de l’atur juvenil registrat a Tordera 2005 – 2016. Valors absoluts.
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persones aturades és la més baixa i constant en tot el període de 2005 a 2016. De la
mateixa manera que al gràfic que reflectia l’atur del total de població de Tordera, en
aquest cas s’observa un augment molt considerable de les persones a l’atur en el
període 2007-2010, moment a partir del qual experimenta una lleu disminució.

L’evolució de l’atur juvenil tenint en compte els sexe es representa al següent gràfic
(gràfic 28) i permet veure un comportament similar al gràfic anterior però per a cada
grup d’edat segons el sexe. Les persones 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, mantenint
una tendència inferior al llarg del període estudiat.

Gràfic 28. Evolució de l’atur juvenil registrat a Tordera per sexes 2005 – 2016. Mitjana anual.
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Continuant amb l’anàlisi la situació laboral de les persones joves de Tordera, ens
fixem en la contractació laboral. Tal com es pot veure al gràfic 29, aquesta ha estat
42
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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. Els 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 signats és el de 20 a 25 anys,
amb 1.409 contractes totals signats entre el gener de 2016 i l’octubre de 2017,
juntament amb el grup de 25 a 30 anys, amb 1.413 contractes signats 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).
Gràfic 29 . Evolució de la contractació juvenil a Tordera 16-30 anys. Gener 2016- Octubre 2017.
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Percepció de les persones joves recollida a les
sessions participatives en relació al treball

 Assessorament en temes de treball a l’Ajuntament és correcte: existeix el Servei
Local d’Ocupació 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.

Percepció de les persones joves recollides al qüestionari en
línia en relació al treball

De les 78 persones que han respòs el qüestionari, actualment treballen 36 persones
(un 46% del total de respostes), 25 persones no treballen (32,1%) i 17 persones no
estan en edat de treballar (21,8%). De les persones que treballen, 11 treballen menys
de 20 hores setmanals, 10 treballen més de 40 hores setmanals i 8 treballen entre 36 i
40 hores setmanals, seguides de 5, que treballen entre 21 i 30 hores setmanals. Les
jornades més reduïdes també són menys freqüents entre els participants del
qüestionari.
Pel què fa a la formació ocupacional, en els darrers 6 mesos només 4 persones han
fet formació, mentre que la majoria (73 persones) no han fet cap tipus de formació
ocupacional.
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Pel què 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 Q7 : Coneixes el Servei Local d’Ocupació de Tordera? (85 respostes)
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia

Gràfic Q8 : Coneixes la Garantia Juvenil? (85 respostes)
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia
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1.3.
“Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones
joves”
Repte del PNJCat

Educació i formació
Segons el PNJCat 2020, “l’educació ocupa un paper cabdal en el desenvolupament de
les oportunitats presents i futures de la persona. D’una banda, la tria d’uns o altres
estudis i els resultats acadèmics són elements que determinaran les oportunitats dels i
les joves en el món laboral; de l’altra, i més enllà de l’ensenyament formal, l’educació
integral de la persona incorpora l’aprenentatge d’habilitats i actituds que sumen de
manera especialment profunda en la configuració de les identitats i el seu
desenvolupament personal. Sota aquesta consideració, 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 la resta de
reptes del PNJCat 2020 i seran una eina cabdal per incidir sobre les trajectòries vitals i
el projecte de vida de les persones joves. Cal assenyalar, també, que el PNJCat 2020
entén l’educació des d’una perspectiva àmplia, que no sols es redueix als espais
formals educatius ni als aprenentatges relacionats amb els coneixements teòrics.”
En aquest apartat s’analitza la realitat juvenil des del punt de vista de la formació i
l’accés a aquesta, en un sentit ampli, tenint en compte les oportunitat educatives que
tenen les persones joves de Tordera. Les dades quantitatives a què s’ha tingut accés
són les que s’inclouen a l’Estudi de les realitats juvenils del Maresme 2016 i s’han
extret aquelles dades significatives per a Tordera. El que s’analitza a continuació són
dades que fan referència a la formació obligatòria, la formació post-obligatòria i el grau
formatiu de la població de Tordera.

Els equipaments educatius de Tordera
Tordera té 11 equipaments educatius. D’aquests, 4 equipaments estan dedicats a
l’educació secundària. Dos d’ells són de titularitat pública i dos de titularitat privada.
També compta amb dos centres oberts. També hi ha una Escola d’Adults i una Oficina
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de Català. A continuació es presenta una taula que recull els centres educatius del
Cicle educatiu
3-12 anys
12-18 anys
De 12 a 35 anys

Tipus

Centre

Titularitat

Socioeducatiu

Centre Obert El Caliu

Públic

Socioeducatiu

Centre Obert 2S + J

Públic

Socioeducatiu

Casal del Joves

Públic

municipi de Tordera, independentment de la titularitat.

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

Cicle educatiu

Tipus

Centre

Titularitat

Infantil

Reglada

Llar d’Infants El Niu

Pública

Infantil i primària

Reglada

Escola La Roureda

Pública

Infantil i primària

Reglada

Escola d’Hortsavinyà

Pública

Infantil i primària

Reglada

Escola Serra de Miralles

Pública

Infantil i primària

Reglada

Escola Ignasi Iglesias

Pública

Llar d’Infants, Infantil,
Primària i Secundària

Reglada

Vedruna Tordera

Concertat

Llar d’Infants, Infantil,
Primària i Secundària

Reglada

Brianxa

Concertat

Reglada

Institut Tordària

Pública

Reglada

Institut Lluís Companys

Pública

Reglada

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

Municipal gestionat
per una fundació
privada

Consorci per la Normalització
Lingüística

Públic

Secundària
Secundària i Batxillerat

Tots els nivells
Cursos de Català,
Castellà, Anglès i
Informàtica
Accés Cicle Formatiu Grau
Mitjà
Cursos de Català

Reglada

Reglada

Pública

Font: Elaboració propia a partir de la web
municipal
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Grau de formació de la població de Tordera
Les dades de l’estudi de la realitat juvenil del Maresme per al 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. Tot i així, es rellevant i és important
representar-la en aquest estudi. Pel què fa, dons, a la població segons el nivell
d’instruccio, la informació es pot analitzar en els gràfics següents (gràfic 32 i 33).
Abans d’analitzar-los, cal aclarir què signifiquen els termes “sense estudis, primer,
segon i tercer grau”2:
 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: es considera que una persona té estudis de segon grau quan ha
acabat ESO, EGB, Batxillerat elemental o té el certificat d’escolaritat o d’estudis
primaris, batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat superior, COU, PREU, FP grau
mitjà, FP I, Oficialia Industrial o equivalent, grau mitjà de música i dansa, certificats
d’escoles oficials d’idiomes, FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o
equivalent.
 Tercer grau: es considera que una persona té estudis de tercer grau quan ha
acabat una diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o
equivalent, grau universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria, màster oficial

Gràfic 30. Percentatge de la població de 16 anys i més segons nivell d’instrucció. 2011
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universitari, especialitats mèdiques o doctorat.

Al gràfic 30 observem que el 12,37% de la població del Maresme no tenen estudis,
mentre que el 18, 3% tenen estudis de primer grau. La majoria de la població, el
62,33% té estudis de segon grau l’any 2011, és a dir, educació primària, secundària,
batxillerat o formació professional. Només un 7% de la població té estudis de Tercer
Grau.
Si observem les dades de Tordera i les comparem 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

Gràfic 31. Percentatge de la població de 16 anys i més segons nivell d’instrucció.
Tordera, el Maresme, àmbit metropolità i Catalunya. 2011
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi de les realitats juvenils del Maresme 2016

estudis també és lleugerament superior a Tordera.
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Formació obligatòria a Tordera
Pel què fa a la formació obligatòria a Tordera, també disposem de dades entre el 2005
i el 2014. En aquest apartat, analitzarem la taxa de graduació a l’ESO, que és el
resultat de posar en relació el total d’alumnes graduats amb el total d’alumnes
avaluats, a Tordera i es compararà amb la resta de municipis de la comarca del
Maresme durant l’any 2013-2014.
D’una banda, si ens fixem en l’evolució de la taxa de graduació de l’ESO (Gràfic 32)
veiem com 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

Gràfic 32. Evolució de la taxa de graduació a l’ESO a Tordera i al Maresme, cursos
2005-06/2013-14
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi de les realitats juvenils del Maresme 2016

tendència a la baixa.
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D’altra banda, el gràfic 33 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 33. Taxa de graduació a 4t d’ESO per municipi. El Maresme, curs 2013-14

Font: Estudi de les realitats juvenils del Maresme 2016

Formació postobligatòria a Tordera
Pel què fa a la formació postobligatòria, només diposem de dades de Batxillerat en el
cas concret de Tordera. Per tant, en aquest apartat s’analitza, igual que s’ha fet amb
l’educació obligatòria, la taxa de graduació de Batxillerat. A més a més, també
s’incorporen dades referents a l’abandonament dels estudis de batxillerat.
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Si observem el gràfic 34, 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.
Gràfic 34. Evolució de la taxa de graduació al 2n Batxillerat. Tordera, El Maresme,
Catalunya. Cursos 2005-06/2013-14
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi de les realitats juvenils del Maresme 2016

Si observem el gràfic 35, 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. En aquest cas, 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).
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Gràfic 35. Evolució de la taxa d’abandonament al 2n Batxillerat. Tordera, Maresme,
Catalunya. Cursos 2005-06/2013-14
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi de les realitats juvenils del Maresme 2016

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 post obligatoris de formació professional.
Anteriorment hi havia un cicle de grau formatiu, però es va deixar de cursar a Tordera.
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.
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Percepció de les persones joves recollida a les sessions
participatives en relació a l’educació i la formació.

 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 a
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 van potenciar suficientment el cicle formatiu
d’Adiministratiu/va. Per fer aquesta oferta, s’hauria de tenir en compte el tipus de
demanda laboral actual a Tordera,

i ajustar la oferta formativa a aquesta

demanda. (Tenint en compte, per exemple, el centre logístic).
 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).
 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.
 Pel què 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.
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 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.

Percepció de les persones joves recollides al qüestionari
en línia en relació a l’educació i la formació

A continuació es mostra la perspectiva educativa que tenen les persones joves que
han participat al qüestionari.

Gràfic Q9 : Perspectiva educativa i formativa dels participants (78 respostes)
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia
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1.4.
“Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones
joves”
Repte PNJCat

Habitatge

En aquest apartat l’objectiu és observar les característiques principals de l’habitatge a
Tordera i com aquest àmbit pot condicionar la vida de les persones joves. Per fer-ho,
s’analitzaran algunes dades objectives sobre l’estat de l’habitatge a Tordera, com
l’antiguitat de les edificacions i el règim de tinença dels habitatges, que ens permeten
fer una idea de quins tipus i disponibilitats d’habitatges es poden trobar les persones
joves de Tordera.
Per a l’anàlisi no es disposen de més dades quantitatives per analitzar la realitat juvenil
sobre la transició domiciliària a Tordera, però l’anàlisi qualitativa a partir de les
sessions participatives, tant amb tècnics com amb joves, aporten informació rellevant,
que es recull també en aquest apartat.
Per començar, tal com s’observa al gràfic 36, 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.
Gràfic 36. Antiguitat de les edificacions de Tordera.

11%

17%

11%
12%
14%
15%
9%
11%
Abans de 1950

1951-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2001

2002-2011

Sense definir

Font: Elaboració pròpia a partir d’ Idescat i el Cens de població i habitatges de l'INE.
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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.
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 20, 21% dels habitatge són d’opció lloguer, 8 punts per sobre.

Gràfic 37. Règim de tinença dels habitatges de Tordera. 2011.

11%
26%
12%

9%

42%
Propietat Pagada

Propietat Pagaments Pendents

Propietat Herència o Donació

Lloguer

Altre

Font: Elaboració pròpia a partir d’ Idescat i el Cens de població i habitatges de l'INE.
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Percepció de les persones joves i recollida a les
sessions participatives en relació a l’habitatge

 Pel que fa als propietaris, hi ha la opció d’adherir-se al programa lloguer segur de
l’Ajuntament, però no tothom acaba de confiar-hi.
 Qui ha viscut tota la vida a Tordera, per poc que pugui hi acaba tornant a viure un
cop ha acabat estudis.

 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.
 Molts pisos ocupats. Hi ha hagut ocupació d’habitatges per part de col·lectius de
persones vinguts del cinturó de l’àrea metropolitana.
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1.5. Cultura, oci, lleure i esport
“Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar
perquè l’oferta cultural respongui a objectius educatius i
socialment cohesionadors”
Repte PNJCat

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. Fer un anàlisi de les
oportunitats que ofereix el municipi en aquest àmbit i de quins són els hàbits i
principals ocupacions del temps d’oci i lleure, així com els interessos culturals, entre
les persones joves, permetrà gaudir d’una aproximació més exacta a la realitat juvenil.
En aquest apartat, veurem dades i percepcions fruit de l’anàlisi qualitatiu en l’àmbit
cultural, esportiu, associatiu i d’oci i lleure a Tordera.
L’accés a la cultura és un aspecte clau per a 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 als i les
joves, per tal de desenvolupar polítiques i serveis culturals de qualitat.
A la taula següent
equipaments
població:

podem observar els
Taula

8.

Equipaments

culturals

de

culturals per a tota la

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

Associacions de Veïns

Participació ciutadana

Casal de Joves

Cultura i lleure
Font: Elaboració pròpia
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Tordera és un municipi molt actiu pel què fa a l’esport. Disposa d’una quantitat
important d’equipaments i d’un teixit associatiu esportiu ric. Des de l’Ajuntament es
programen activitats esportives amb la col·laboració directa o indirecta de les entitats
locals.
Els equipaments esportius que hi ha actualment al municipi i que són de titularitat
municipal són:
Taula 9: Equipaments esportius de Tordera.
Equipament

Ús principal

Pavelló poliesportiu municipal

Bàsquet, futbol sala, voleibol, judo

Pavelló poliesportiu Plaça Concòrdia

Hockey patins i patinatge

Camps municipals d’esports

Futbol

Pistes esportives (pistes cobertes de la

Diferents esports

Plaça de l’Amistat, Sant Andreu i Sant Pere)
Piscines Municipals d’Estiu (Tordera centre, Mas
Móra i Les Ferreres)

Lleure

Centre esportiu municipal

Activitats dirigides i esport
Font: Elaboració pròpia

A Tordera hi ha un teixit associatiu força actiu vinculat a l’esport, que també aplega
públic jove. No hi ha una entitats esportives juvenils pròpiament, però en canvi les
persones joves participen de moltes d’aquestes entitats. A Tordera hi ha 11 entitats
esportives, que són:
Taula 10: Entitats esportives de Tordera i impacte entre les persones joves
Entitat
Societat de caçadors

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

CEEB (Club Escola Esportiva de Bàsquet)

Alt

Motoclub Tordera 7 ½

Baix

Club Patí Tordera

Alt

Club Esportiu Patinatge Artístic

Mitjà

Associació Rugby La Tordera

Mitjà
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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 Agora parc

Baix

Club Petanca Olimpic 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
Font: Elaboració pròpia
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Percepció de les persones joves recollida a les sessions participatives en
relació a la cultura, l’oci, el lleure i l’esport

 A Tordera es fan moltes activitats de tipus cultural, dinamitzades per les entitats.
 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.

 Per temes d’oci (en aquest cas, nocturn), els joves estan molt acostumats a marxar
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 el van tancar i no se n’ha
obert cap més.
 A Tordera no hi ha activitat cultural pròpia, més enllà de la Fira del Ram, que
tampoc té cap activitat per a joves dins la programació.
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Percepció de les persones joves recollides al qüestionari
en línia en relació a la cultura, l’oci i el lleure

Gràfic Q10 : Freqüències d’activitats en temps d’oci. (73 respostes)
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia

63

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de Tordera 2018-2021

Gràfic Q11 : Practiques alguna activitat artística? (43 respostes)
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia

Gràfic Q12 : Practiques alguna activitat esportiva? (53 respostes)
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia
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Pel què fa als llocs de trobada entre les persones joves que han respòs el
qüeestionari, la majoria es troben al carrer o a la plaça, a l’escola o a l’institut o en un
bar. També hi ha altres opcions rellevants, com el Casal de Joves o a casa d’amics.

Gràfic Q13 : On et trobes amb els amics? (53 respostes)
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia
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1.6.
“Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la
participació de les persones joves en allò col·lectiu”
Repte PNJCat

Participació ciutadana i comunicació

La participació de les persones joves de Tordera és una de les prioritats de la
Regidoria de Joventut. Tal com assenyala el PNJCat 2020, la participació en allò
col·lectiu és un dels grans reptes en majúscules en relació a les politiques 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 joventutat. 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.
En aquest sentit, un teixit associatiu ric és una bona mesura per al foment de la
participació ciutadana i la implicació de les persones joves en els esdeveniments
d’àmbit local. A Tordera hi ha 137 entitats, de les quals 13 estan inactives. Aquestes
entitats s’emmarquen en diferents àmbits i facetes de la vida pública torderenca. Així,
podem trobar entitats esportives (que ja hem descrit), cultural, educatiu, juvenil, polític,
social o veïnal. A continuació 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
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AEIG Bivac Sant Ponç

Juvenil infantil
Font: Elaboració pròpia

A part d’aquestes entitats amb un impacte alt entre les persones joves, cal remarcar
altres entitats que tenen un impacte important en el conjunt de la ciutadania de
Tordera i que són molt actives al municipi. Aquestes entitats són 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 diversos òrgans de
participació ciutadana. Concretament, en són 3 i es descriuen a continuació. En aquest
sentit, tot i que en aquests espais hi ha participació juvenil, es considera que s’hauria
de reforçar i agumentar de cara al futur.
Taula 12. Òrgans de participació ciutadana
Òrgans de participació

Comissió de Festes

Consell de Cultura

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’instrumentarà
el procés de Pressupostos Participats.
I per objectius:





Consell Veïnal






Fixar els criteris objectius que s’utilitzaran 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 sotmetran 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 present
Reglament .
Qualsevol altra funció de caràcter consultiu relativa
al procés de Pressupostos Participats que li sigui
encomanada.
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Font: Elaboració pròpia

Percepció de les persones joves recollida a les sessions
participatives en relació a la participació i la comunicació

 A Tordera hi ha un teixit associatiu molt ric, amb moltes entitats.
 A nivell de comunicació, la que es fa online 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.
 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.

 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 els 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-hi 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 ve un perfil de joves
concret, però no tots els joves.
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 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.
 Si ets de les urbanitzacions o si no estàs vinculat a les entitats, la informació no
arriba amb tanta facilitat.

Percepció de les persones joves recollides al qüestionari en
línia en relació a la participació i la comunicació

Gràfic Q14 : Participes en alguna associació o grup informal? (63 respostes)
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia
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Gràfic Q15 : En els últims 12 mesos, quantes vegades has fet els següents actes?
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia

Gràfic Q16 : Com t'informes sobre les activitats que es fan per joves a Tordera?
(83 respostes)
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia

Gràfic Q17 : Creus que les persones joves tenen facilitats per fer arribar les
demandes i necessitats a l'Ajuntament? (83 respostes)
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia
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Els que han respòs que no (Gràfic Q15), han argumentat que (transcripció literal):


Sembla que és un lloc fora de l'abast dels joves, no s'estableix una relació
propera per cap de les dues parts.



Perque crec que si no et mous en l’entorn de la gent que s’encarrega d’aquestes
coses, es més difícil.



Costa que la opinió i/o necessitats tinguin pes.



Falta d' informació.



Ens falten opcions.



Están lejos de los jóvenes.



No ens escolten.



No sabem com fer-ho.



Per q envíes una instancia i trigan 3 mesos a contestar si et contestan.



Perquè no està vist com un ens proper.



Mala difusió, estem desinformats, lentitud en el treball, poc eficiencia.



Per que els Ajuntaments están molt allunyats de les necessitats particulares dels
ciutadans.



Perquè normalment no és fa gaire cas als menors sobre tot perquè la majoria de
gent creu que no estem suficientment cual i ficats per prendre desicions madues
o adultes.



No es creuen coses nostres.



Perquè els joves d'avui en dia no anem a l'Ajuntament a preguntar, anem a
internet, i la pàgina web de l'Ajuntament de Tordera no té una pàgina web bona.



Crec que no dóna la sensació que sigui el lloc on adreçar-se.



La comunicació en els joves es redueix a xarxes socials i internet. No en anar a
l'Ajuntament.



Perque crec que el poc que es diu, sembla invalid, es a dir, com si mai arribés a
cap lloc, mai hi ha una millora o una resposta. Es com si la teva opinió, encara
que fos bona y per millorar, es quedés en l'aire.
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1.7. Salut
“Promoure una vida saludable de les persones joves”
Repte PNJCat

La salut dels i les 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, juntament amb Calella i Pineda de Mar. El Programa Intermunicipal de
Drogodependències neix l’any 1998 arran un informe de necessitats encarregat per
Calella, Malgrat i Pineda. Donat que moltes de les necessitats observades i tenint en
compte la tipologia i l’abast de la problemàtica, calia treballar-la més enllà d’un únic
Ajuntament. Els àmbits d’actuació del Programa són: 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 (les quals
s’aprofundeixen en l’apartat d’anàlisi de les polítiques de joventut), 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.

Percepció de les persones joves recollida a les
sessions participatives en relació a la salut

 Existeix un Pla Intermunicipal de Drogues.
 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.
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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.
 S’han fet setmanes de la salut, que es valoren molt positivament pel que fa a la
prevenció.

 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 el contacte amb els joves que ja no van a l’institut, i
per tant, aquests no reben tanta formació i informació sobre temes de salut.
 Addició a les pantalles entre la gent jove provoca un cert aïllament i inquietuds molt
concretes.
 Es percep un augment del consum precoç.
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Percepció de les persones joves recollides al qüestionari en
línia en relació a la salut

A continuació es presenten els gràfics que aporten informació sobre els hàbits i
coneixements de les persones joves que han respòs el qüestionari en els àmbits de la
sexualitat i afectivitat, alimentació o drogodependències:

Gràfic Q18 : Tens prou informació sobre... (84 respostes)
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia
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Gràfic Q19 : Sobre quins temes t'agradaria tenir més informació? (70 respostes)
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia

Gràfic Q20 : En el teu entorn, quants amics consumeixen les següents
substàncies?
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia
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Gràfic Q21: I tu, consumeixes les següents substàncies? Amb quina freqüència?
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia
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1.8. Mobilitat, entorn i convivència
Pel què fa a la mobilitat, l’entorn i la convivencia, es recullen les següents percepcions
per part de les persones joves participants en la diagnosi. La convivència i la mobilitat
són dos temes que preocupen, en general, als joves presents a les sessions
participatives. De tots els temes treballats, van ser exclusivament els únics dels quals
se’n van extreure només conclusions negatives.

Percepció de les persones joves recollida a les sessions
participatives en relació a la convivència

 Ocupació de blocs i pisos per part de col·lectius de persones d’ètnia gitana 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 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 entre alguns joves
molt concrets.
 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 tant arrelats al municipi.
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Percepció de les persones joves recollida a les sessions participatives en

relació a la mobilitat

Mobilitat intramunicipal.
 A Tordera hi ha dos móns (Sant Pere, Centre, La Fibra) 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.
 Mala comunicació de tren. Recuperar el que ha sortit a la sessió de joves a títol
individual.
 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.
 Amb autobús: Hi ha poca freqüència de busos, i molt poc 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.
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Apunt del qüestionari!
Què els preocupa a les
persones joves de Tordera?
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2. Avaluació del Pla Local de Joventut de
Tordera 2013-2017
A continuació s’analitza el Pla Local de Joventut de Tordera per al període 2013/20142017. 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 futur pla des d’una
perspectiva renovada i útil per al desenvolupament de les polítiques de joventut durant
els propers anys.
Pel que fa a la definició de les fases en què s’estructura el procés d’elaboració del
PLJ, en total n’hi ha 5 que inclouen la diagnosi i el disseny del PLJ, donant com a
resultat un document unificat. A continuació resumim i avaluem el treball que es va fer
durant el desenvolupament d’aquestes fases, així com el document final que en va
resultar.
1. Introducció al Pla Local de Joventut
En aquest apartat, s’emmarca el PLJ dins els documents d’abast nacional com són el
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat), la llei 33/10 de Polítiques
de Joventut de Catalunya i el decret 30/2013 on s’aprova el PNJCat. Alhora, es
presenten els quatre principis rectors que estructuraran el disseny del PLJ de Tordera.
Finalment, es fa una breu explicació sobre la missió del pla i es fa una presentació de
la ubicació territorial del municipi.
2. Fases I i II: definició del procés i diagnosi
El tractament metodològic del pla es planteja amb un enfocament multi estratègic, en
què es combina l’anàlisi qualitativa i quantitativa. En aquest apartat, es fa un repàs a
l’objectiu general del pla així com els principis rectors del PNJCat, que serveixen com
a referent teòric i metodològic: la participació, la transformació, la integralitat, i la
qualitat.
Pel que fa a la definició de les fases en què s’estructura el procés d’elaboració del
PLJ, en total n’hi ha 5 que inclouen la diagnosi i el disseny del PLJ, donant com a
resultat un document unificat. A continuació resumim les principals característiques
d’aquestes fases.
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Fase 1. Consisteix en la definició del procés d’elaboració del PLJ: actors que hi
intervindran, grup motor, prioritats a abordar, etc. Tot i que es defineix com a fase, al
document posterior no hi apareix cap apartat propi.
Fase 2. Desenvolupament de la diagnosi. Aquesta fase comprèn un gruix important
d’informació clau per entendre la realitat de les persones joves de Tordera. Aquesta
fase es divideix en quatre apartats que avaluem breument a continuació:
1.

Anàlisi de les polítiques de joventut. Es contextualitza la realitat de Tordera
en relació al teixit associatiu, els equipaments culturals, escolars i sanitaris i
els recursos humans dedicats a l’àmbit de joventut. Aquest apartat

es

complementa amb un recull de les polítiques actives en relació a l’àmbit de la
joventut que es recullen al document annex, quan potser quedarien més clares
si s’afegissin al cos del text, ja que aporten la informació més rellevant en
relació a les polítiques de joventut.
2. Anàlisi de la realitat juvenil. Per dur a terme l’anàlisi de la realitat juvenil s’ha
fet des d’una perspectiva quantitativa i qualitativa.
 Anàlisi quantitativa: A partir del recull de dades es fa una aproximació
completa i detallada a la realitat juvenil en múltiples aspectes: demografia,
migracions, trajectòria educativa i laboral o emancipació domiciliària.
L’anàlisi és complet, i complementa la informació que aporten les dades
amb les opinions recollides a les diferents sessions participatives.
 Anàlisi qualitativa: es van realitzar tres sessions participatives: amb joves
des diferents edats i perfils del municipi, amb joves associats i amb
personal tècnic de l’Ajuntament. Al document annex es recullen totes les
propostes fetes per les persones assistents a les sessions participatives,
agrupades per àmbits.
3. Enquesta de la població jove. S’ha trobat a faltar un buidatge i comentari de
l’enquesta de la població jove, així com una mostra de l’enquesta que es va
passar.
4. Conclusions de la diagnosi. Al final de l’anàlisi, s’inclouen unes conclusions
que recullen el més important del que es desprèn de les dades.
3. Fase III: Objectius, propostes i programes
En aquesta fase, es recull tota la informació inclosa a la diagnosi, per estructurar-la en
programes i actuacions concretes que assegurin el desplegament de les polítiques de
joventut necessàries.
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En base a les necessitats detectades, doncs, es defineixen 3 grans objectius
estratègics, uns àmbits de treball associats a aquests objectius, i els programes i
Objectius
estratègics

1.

2.

3.

Àmbits de treball

Nombre de programes
associats

Ocupació i formació

9

Emancipació domiciliària

4

Cultura, oci, salut i lleure

11

Transport i mobilitat

4

Civisme i convivència

7

Emancipació i autonomia

Increment
benestar

dels

llindars

Cohesió i participació

de

Equipaments
municipals

i

serveis

3

projectes que en permeten la seva articulació.
Taula 13 . Distribució dels programes del PLJ de Tordera, en funció dels àmbits de treball i els
objectius estratègics.

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
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.
L’explicació de la metodologia emprada en el disseny de propostes, així com
l’explicació de cada una d’elles en forma de fitxes és clara i entenedora. L’avaluació
d’aquestes actuacions s’inclou a l’apartat d’anàlisi de les polítiques de joventut de
Tordera del present document.
Font: Elaboració pròpia.

4. Fase IV: Retorn de la informació, avaluació
En el PLJ es contemplen alguns indicadors quantitatius i qualitatius que permeten fer
el seguiment del PLJ i el seu grau d’implantació. En total, es perfilen 8 grans àmbits
d’avaluació i seguiment: educació, treball, habitatge i mobilitat, cultura i esports, salut,
participació, informació juvenil i metodologia (que inclou les formes d’organització del
personal i treball intern). Cada un d’aquests àmbits inclou indicadors concrets que en
permeten el seguiment. Tot i això, el fet que els àmbits d’avaluació no s’avinguin amb
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els àmbits de treball del pla, fa que el resultat d’aquests indicadors pugui ser difícil
d’analitzar i vincular a les actuacions concretes.
5. Revisió i actualització
El PLJ de Tordera 2013-2017 inclou una revisió que es va fer durant el 2014, amb el
suport de la Diputació de Barcelona, i que ampliava el nombre d’actuacions, dotant de
més rellevància alguns àmbits que havien quedat poc desenvolupats. Així, s’han afegit
els

àmbits de comunicació, la representació dels i les

joves i el foment a

l’emprenedoria. Per tant, s’amplien en 5 els programes/projectes del PLJ, arribant a un
total de 43.
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2.1. Assoliment dels objectius estratègics del
Pla Local de Joventut de Tordera 2013-2017
A continuació, es revisen els tres grans objectius estratègics plantejats en el Pla Local
de Joventut de Tordera 2013-2017, i el grau d’assoliment que s’ha aconseguit en cada
un d’ells.


Emancipació i autonomia

Continuar garantint les condicions mínimes per tal que tots els joves de Tordera puguin
assolir nivells bàsics d’autonomia individual, tot dotant-los de les eines, els recursos i
les oportunitats necessàries per a l’accés a una ocupació digna promovent programes
de llarga continuïtat com el de Garantia juvenil, cursos de formació, Servei Local
d’Ocupació i projectes més concrets com la Brigada Jove.
Mantenir la coordinació amb l’Oficina Local d’Habitatge per continuar informant als
joves envers les ajudes, pisos, així com les deferents gestions vinculades
principalment al lloguer d’habitatges.


Increment dels llindars de benestar

Apostar per continuar amb la millora de la qualitat de vida del col·lectiu de joves de
Tordera mitjançant la realització de programes i activitats

destinades a cobrir les

seves demandes: oci, cultura, mobilitat, salut, etc.


Cohesió i participació social

Prosseguir amb les polítiques de joventut que garanteixin la participació efectiva dels
joves torderencs i 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.
Perpetuar el suport al teixit associatiu local mitjançant un diàleg obert i proper, una
línia de subvencions a entitats per a realitzar projectes i activitats i un assessorament
continu per atendre les seves necessitats.

84

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de Tordera 2018-2021

3. Anàlisi de les polítiques de joventut de
Tordera
L’Anàlisi de la Polítiques de Joventut (APJ) ens permet veure què s’està duent a terme
en l’actualitat, tant a nivell local com a nivell comarcal, per donar resposta a les
necessitats i problemàtiques de les persones joves de Tordera.
Per detectar aquestes 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. Tanmateix, la realització del futur Pla Local de Joventut
de Tordera també es farà 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.

3.1. El marc general del PNJCat i la legislació
vigent
La construcció d’aquest pla local a partir dels principis i valors assenyalats al PNJCat
ens permet connectar la realitat local de les polítiques de joventut amb la realitat que
viu el conjunt de Catalunya i, per tant, treballant des del municipi amb unes accions
que s’emmarquen en un relat generalitzat de quin impacte han de tenir les polítiques
de joventut, de què entenem per joventut al nostre país i de quines són les seves
necessitats.
Així doncs, tal i com especifica la llei esmentada, per polítiques de joventut entenem
les intervencions dels agents que atenen les necessitats en els diversos àmbits de la
vida de les persones joves, especialment les que es troben en una situació de més
vulnerabilitat social. En aquesta línia i seguint amb l’especificació de termes, per
persones joves s’entén amb caràcter general, el conjunt de persones d’entre setze i
vint-i-nou anys amb residència a Catalunya. Amb caràcter específic, en algunes
polítiques, es poden ampliar aquests límits d’edat per a adaptar-los a la realitat social i
als objectius a assolir.
L’anàlisi que es realitza a continuació de les polítiques de joventut de Tordera i que,
conseqüentment, conduirà a plantejar, conjuntament amb l’anàlisi de la realitat juvenil,
uns objectius, unes línies estratègiques i unes accions determinades per al període
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2018-2021, s’emmarca dins la visió que planteja el Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2010-2020.
Aquesta visió 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, tingui capacitat per incidir sobre el
funcionament de la societat i traslladar la seva visió del món.”

Per tant, la llei 33/2010, de l’1 d’octubre de polítiques de joventut, que són també
polítiques de ciutadania, estableix que aquestes tenen la missió de fer possible, d’una
banda, l’emancipació juvenil, és a dir, que els joves puguin construir un projecte de
vida propi sobre la base de l’autonomia personal i l’exercici de la plena ciutadania.
D’altra banda, aquestes polítiques s’han de construir i desenvolupar per a i amb la
participació dels joves; és a dir, han de vetllar per apoderar la persona jove com a
agent de canvi social, amb tot un conjunt d’accions i de processos que generin
capacitat en els joves per a decidir llur entorn, llurs relacions i llurs possibilitats de
desenvolupament personal i col•lectiu, per a intervenir-hi i per a transformar-los. El Pla
Local de Joventut de Tordera integra aquesta plantejament a l’hora de diagnosticar i
definir polítiques adreçades als joves.
En aquesta línia, és tant important on volem arribar amb la realització del Pla Local de
Joventut de Tordera com els principis que volem seguir per arribar-hi. Els principis
marquen els valors que reflectiran les actuacions a desenvolupar i l’estil que es vol
seguir en realitzar-les. Podem dir que són uns principis universals que s’han de tenir
present a nivell local:
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Universalitat
L’actuació administrativa en matèria de joventut s’ha d’adreçar a totes les persones
joves sense distinció de sexe, ètnia, origen, edat, estat civil, ideologia, creences, opció
sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Igualtat d’oportunitats
L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de reduir les desigualtats entre els
diferents punts de partida de les persones joves en el procés d’elaboració de llur propi
projecte de vida. Les actuacions administratives són compatibles amb una
discriminació positiva si aquesta es justifica per una situació de desigualtat material,
cerca la igualtat real i facilita la integració social.

Atenció a la diversitat
L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de considerar i atendre la diversitat
i la diferència de gènere, ètnica, territorial, física, psíquica, social i cultural, per a
garantir la igualtat d’oportunitats a totes les persones joves i promoure el valor de la
solidaritat en la diversitat.

Emancipació juvenil
L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de tendir a facilitar les condicions
bàsiques necessàries per a l’emancipació de les persones joves.

Participació
L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de construir una cultura
participativa i facilitar que les persones joves, en els diferents àmbits socials, es puguin
vincular als processos de presa de decisions i a les entitats juvenils i formar-ne part.
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Coresponsabilitat
L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de cedir capacitat de decisió i
gestió sobre els afers públics i potenciar la coresponsabilitat en el seu exercici. Els
joves han de poder participar en les polítiques públiques, per si mateixos o per mitjà
d’entitats, per a prendre part en el disseny de les polítiques socials destinades a les
persones joves.

Innovació i aprenentatge social
L’actuació administrativa en matèria de joventut ha d’incorporar com a base per a la
construcció de les polítiques de joventut la innovació permanent, l’aprenentatge social,
l’experimentació i la negociació.

Proximitat
L’actuació administrativa en matèria de joventut, per a millorar l’aplicació de polítiques
de joventut adequades a cada territori i a cada col•lectiu, ha de promoure el disseny i
l’aplicació de solucions des dels centres de decisió situats prop de les persones joves.

Interès juvenil
Totes les polítiques públiques han de tenir en compte la dimensió juvenil, especialment
les que afecten les persones joves d’una manera directa o indirecta.

Coordinació, cooperació i planificació
Les polítiques de joventut han de respondre a les necessitats detectades. És un deure
de les administracions públiques catalanes amb competència en aquesta matèria la
coordinació, la cooperació i la planificació de les polítiques de joventut, tant pel que fa
al disseny com a l’execució.
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Eficàcia, eficiència i gestió responsable
Els programes i les actuacions adreçats als joves han d’estar dotats dels recursos
suficients per a assolir els objectius previstos, donant-los un ús adequat a la seva
finalitat i gestionant-los amb responsabilitat.

Descentralització i desconcentració
Les polítiques de joventut s’han de planificar des de la proximitat, tot garantint-ne la
plena eficàcia i l’execució.
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3.2. La regidoria de joventut i el Casal de
Joves, el marc local per al desenvolupament de
les polítiques de joventut a Tordera
A continuació es fa una revisió als pilars fonamentals per al desenvolupament de les
polítiques de joventut de Tordera. D’una banda, es contextualitza la regidoria de
joventut en el marc de l’Ajuntament de Tordera, i el pressupost destinat a projectes i
programes de joventut. D’altra banda, s’analitza el Casal de Joves de Tordera com a
punt d’informació juvenil i com a espai de dinamització i impuls de diferents programes
i projectes destacats al municipi pel que fa als i les

joves. Finalment, s’analitza

breument el Pla Local de Joventut 2013-2017, com a document estratègic en matèria
de polítiques de joventut i la seva implementació al municipi.

La Regidoria de Joventut en el marc de l’Ajuntament de Tordera
El consistori està compost per 4 àrees de govern, que es detallen a continuació, i que
inclouen els àmbits d’actuació municipal:
Àrea de Govern

Àmbits d’Actuació Municipal

Alcaldia i Coordinació del govern

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,
Participació Ciutadana i Joventut.

Règim Interior

Hisenda, Seguretat, Recursos Humans, Tecnologies
de la Informació i la Comunicació, Oficina d’Atenció
Ciutadana i Serveis Jurídics.

Esports,

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.
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Pel que fa als recursos destinats a polítiques de joventut, es recullen els següents
recursos:
Recursos humans:


1 Tècnica de Joventut i directora del Casal de Joves (Jornada completa).



2 Dinamitzadores juvenils (una amb jornada completa i l’altra amb un 50% de la
jornada.

Recursos econòmics: El pressupost total és de 114.200€, dels quals 48.600€ van
destinats a activitats d’infància (Casal d’Estiu i Parc de Nadal).
Recursos d’infraestructures: Equipament del Casal de Joves de Tordera, i
equipaments municipals necessaris per activitats puntuals.
Recursos relacionals: Connexió interdepartamental entre diferents àrees de
l’Ajuntament, sobretot amb el personal tècnic de l’àrea de Serveis Personals

El Casal de Joves de Tordera
L’any 2008 neix el Casal de Joves de Tordera: el primer
equipament exclusiu per a les persones joves del municipi.
Amb la voluntat d’esdevenir un espai on s’unifiquin i es
desenvolupin els principals projectes de joventut, el Casal de
Joves ha estat elaborant una programació contínua
d’activitats i ha establert programes específics destinats al
públic jove torderenc amb la voluntat de donar resposta als i les joves en el seu
projecte vital.
A través del treball fet a partir dels successius Plans Locals de Joventut municipals
s’han anat establint programes d’intervenció en àmbits com la salut, l’educació,
l’habitatge, l’ocupació, el lleure, l’oci o la participació, entre d’altres.
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,
recolzant les seves iniciatives.
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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.


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.

Els espais
El Casal de Joves consta dels següents espais que es descriuen a continuació:


Despatxos: Es tracta d’un espai de despatxos unificat, que consta de dues
sales, separades per una porta de vidre. En una de les sales hi ha el personal
de l’equipament (Tècnica de Joventut, Dinamitzadora Juvenil i Tècnica de
Garantia Juvenil) i a l’altre és on es realitzen els serveis de consulta o atenció
al públic: garantia juvenil, tarda jove d’orientació, assessoraments puntuals, etc.
Disposar d’un espai unificat permet un major contacte amb les persones
usuàries dels diferents programes (com ara el programa Integrals o Garantia
Juvenil), així com amb la tècnica que s’encarrega del projecte, facilitant un
treball més transversal.
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Sala d’ordinadors, consulta i lectura: espai amb 6 ordinadors que actualment es
fa servir com a aula d’estudi. Els ordinadors d’aquesta sala estan destinats
exclusivament a qui vulgui fer els deures.



Espai lúdic i de trobada dels joves: Hi ha dos ordinadors per a totes aquelles
persones joves que els vulguin fer servir amb finalitats lúdiques (consulta del
Facebook, Instagram, jocs online, etc). En aquest espai també hi ha un sofà i
plafons informatius on s’hi pengen cartells, així com díptics amb informació
d’interès

per a joves (i informació relacionada amb el Punt d’Informació

Juvenil). Cal fer esment de la xarxa WIFI d’ús obert i gratuït, servei molt utilitzat
entre les persones joves. Finalment, a l’espai s’hi poden trobar també taules,
cadires, jocs de taula, taula de ping-pong, televisió, consola, diaris i revistes.


Aula de formacions: espai per desenvolupar diferents cursos i tallers. També fa
la funció de sala d’estudi i d’espai de reunions. Aquesta sala compta amb un
projector i miralls.



Sala polivalent: espai on es desenvolupen concerts, xerrades, projeccions de
cinema, teatre, danses i d’altres activitats. És una sala de mida variable amb
parets mòbils ja que engloba l’aula de formacions i l’espai lúdic i de trobada.



Espai d’exposicions: espai dotat de guies per realitzar exposicions informatives
i artístiques de petit format.



Magatzem: Espai on es guarda el material dels cursos i tallers que es realitzen
al Casal de Joves, així com material comú dels músics (micròfons, cables,
amplificadors, etc).



Bucs d’assaig: sales insonoritzades on els joves músics poden assajar. Hi ha
tres sales d’assaig: una sala per tres o quatre persones i dues per grups de fins
a 8 components. Estan dotades amb armaris per tal que els grups puguin
deixar el seu material.
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Sala Polivalent

Espai lúdic i de trobada

Sala d’ordinadors

Bucs d’assaig
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El Punt d’Informació Juvenil
El Punt d’Informació Juvenil, és un servei gratuït, que ofereix a tots els i les joves del
municipi informació rellevant, àmplia i plural, relativa a tots els àmbits que els puguin
interessar: formació, treball, habitatge, salut, turisme i lleure, cultura...
Per la seva ubicació, al Casal de Joves, els seus responsables tenen un doble perfil
d’informadors/dinamitzadors i treballen amb la finalitat d’impulsar els projectes de
dinamització d’aquest Casal. Això també els permet oferir de manera combinada el
punt d’informació juvenil i un lloc de trobada per a joves.
El punt d’Informació Juvenil és un espai des d’on s’assessora a tots els i les joves que
ho requereixin, sobre els següents programes.
Punt d’Informació Juvenil del Casal de Joves de Tordera
Formació
reglada

Formació

•

PQPI, programes de qualificació professional inicial

•

Batxilletat, 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 adults

•

Formació de premonitors i monitors de lleure

•

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 la Oficina Local d’Habitatge (OLH).

•

Informació sobre sexualitat i afectivitat

•

Drogues /consums

•

Alimentació i trastorns alimentaris

•

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)

•

Programa de Mobilitat Internacional

•

Tramitació de Carnets d’Alberguista

no reglada
Habitatge

Salut

Ocupació

Mobilitat
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•

Tramitació de Carnets d’Estudiant Internacional

Oci,

•

Assessorament a entitats

cultura,

•

Informació sobre programació al Casal de Joves

lleure

•

Informació sobre Bucs d’Assaig

L’horari d’atenció al públic
L’horari d’obertura al púbic del Casal de Joves és dilluns, dimarts i dimecres de 10h a
13h , dilluns i dissabte de 16h a 20h i de dimarts a divendres de 16h a 20:30h. De
dimarts a dijous, de 20:30h a 23:00h, també es poden sol·licitar els bucs d’assaig. El
tancament de l ‘espai dels bucs d’assaig es fa de forma coordinada amb l’encarregat
del Bar La Colla, que tanca l’equipament quan els músics fan ús de l’espai fora de
l’horari del Casal de Joves.
La programació d’activitats
-+
Taula 14. Programació d’activitats al Casal de Joves (gener – juny 2017), per
àmbits.
Àmbit

Activitats

Franja d’edat

Gratuïtat /
activitat de
pagament

Formació / lleure

Converses en anglès (dilluns, tot el curs)

12-16 anys

gratuïta

Customitzar roba (dimarts, tot el curs)

12-16 anys

gratuïta

Taller de cant (dimecres, tot el curs)

12-16 anys

gratuïta

Taller de cuina (dijous, tot el curs)

12-16 anys

gratuïta

Taller de zumba (divendres, tot el curs)

12-16 anys

gratuïta

Curs bàsic salsa

12-35 anys

pagament

Curs en seguretat alimentària (1 sessió)

16-35 anys

pagament

Majors 18 anys

pagament

Curs de Premonitors/es (maig)

16 i 17 anys

gratuït

Masterclass Dansa Africana (1 classe)

12- 35 anys

pagament

Majors de 12 anys

gratuïta

12-16 anys

gratuïta

Majors de 12 anys

gratuït

16-29 anys

gratuïta

Esquiada a la Masella (1 sessió)

Públic general

pagament

9è aniversari del Casal (1 sessió)

Públic general

gratuït

Fira del Ram (tallers diversos)

12 a 16 anys

gratuïta

Curs de Monitors/es (maig i juny)

Curs defensa personal (1 sessió)
Teatre (abril-maig-juny)
Torneig de jocs de taula (trimestral)
Ocupació
Activitats fora del
Casal de Joves

Orientació laboral (dimarts)
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Sortida a Water World (activitat d’estiu)

12 a 18 anys

pagament

Creixement

Ioga

16-35 anys

pagament

personal

Tai –chi-kun

16-35 anys

Pagament

Taller d’orientació sexual (febrer)

12-35 anys

gratuïta

Exposició “veritats i mentides sobre el

12-35 anys

gratuïta

Activitats de salut

cànnabis” (març)
Font: Elaboració pròpia
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Què n’opinen els i les joves del Casal de Joves de Tordera?
A continuació s’agrupen algunes de les opinions recollides al qüestionari.

Gràfic Q22. Coneixes el Casal de Jove de Tordera?
6%

94%

Sí

No

Gràfic Q23. Amb quina freqüència vas al Casal de Joves de Tordera?

3%3%
6%
Cada dia
4 cops per setmana

14%

3 cops per setmana
2 cops per setmana
1 cop per setmana
74%

Esporàdicament

Gràfic Q24. Què hi fas al Casal de Joves?
Preparo la celebració per dies puntuals (Halloween, Nadal...)

13

M'hi trobo amb els amics

21

Participo en les celebracions relacionades amb dies mundials (Sida,…

2

Faig cursos i formació (monitor de lleure, manipulació d'aliments)

10

Jugo a jocs de rol, ping-pong, etc.

7

Utilitzo la sala polivalent

8

Vaig a l 'aula d'informàtica

4

Utilitzo els bucs d'assaig

10

Hi faig tallers de tarda (cuina, can, zumba, teatre, anglès)

13

M'apunto a sortides diverses (Water World, Port Aventura, esquiades)

3

Vaig a fer-hi carnet d'alberguista i d'estudiant internacional

0

Informació i assessorament sobre mobilitat internacional

2

Inscripció i seguiment de la Garantia Juvenil

5
0

5
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15

20

25
98

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de Tordera 2018-2021

Gràfic Q25. Coneixes les dinamitzadores del Casal?

21%
Sí
49%

No
Me n'han parlat

30%

Gràfic Q26. Utilitzes els serveis que se t'ofereixen des de l'Ajuntament?

1%
16%

13%
Sempre o gairebé sempre
Sovint
Rarament
27%

Mai o gairebé mai
NS/NC

43%

Gràfic Q27. Coneixes algun servei d'informació, orientació i assessorament sobre
temes que tinguin interès per a tu?

24%
Sí
No
76%
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En cas que hagis marcat "Sí", quin servei o lloc coneixes?

Plataforma Afectats per la Hipoteca
Inserció laboral
Habitatge jove
Garantia Juvenil
Serveis Socials
Club de feina
Creu Roja
OAC
Servei local d'ocupació
Casal de Joves
Borsa de treball

1
1
1
2
1
2
1
1
1
5
1
0

1

2

3

4

5

6

Gràfic Q28. Amb quina freqüència acudeixes al Casal de Joves quan necessites
informació sobre algun àmbit concret?
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Gràfic Q30. Utilitzes algun equipament municipal per realitzar-hi activitats?
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Gràfic Q30b. Quins?
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Programes i projectes impulsats des de la regidoria de joventut de
l’Ajuntament de Tordera
Programa de Garantia Juvenil
El Programa de Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea que té com a
objectiu principal la reducció de l’atur juvenil. El Servei d’Ocupació Català (SOC)
ofereix, per a totes aquelles persones menors de 30 anys que compleixin els requisits
d’accés, una oferta de feina, una oferta formativa adaptada a les necessitats de cada
jove, una oferta de pràctiques per ampliar l’experiència o l’acompanyament per iniciar
un projecte d’emprenedoria.
A Tordera, el programa de Garantia Juvenil es gestiona juntament amb la Fundació
Gentis, gestionant projectes Integrals del SOC. Aquests projectes, principalment
adreçats a persones joves, estan pensats per incentivar que les persones joves
continuïn al sistema educatiu formal o per orientar-los en la recerca de feina.
Actualment hi ha 16 joves que s’atenen des del Casal de Joves a partir d’aquesta
fundació.
Altres joves del municipi que volen formar part de la Garantia Juvenil s’atenen
directament des del Casal de Joves a través de les dues dinamitzadores de referència
del servei, amb el suport de la Tècnica del Programa Integral de Gentis. Des de la
Regidoria de Joventut de Tordera s’aposta per donar continuïtat al programa, ja que la
formació i l’emancipació laboral és una aposta estratègica que es vol potenciar els
propers anys. Malgrat l’impuls d’aquest programa, des del servei s’alerta d’un conjunt
de joves amb molt poques competències personals, acadèmiques i professionals i que,
per tant, necessiten un seguiment molt directe per poder d’adherir-se als programes
d’inserció proposats des del SOC.

Brigada jove
El projecte Brigada Jove, que es va iniciar el 2015 i s’ha dut a terme fins l’actualitat,
pretén la provisió, en règim laboral temporal, de 5 llocs de treball a mitja jornada
d’ajudants de dependències i de serveis municipals destinats a joves de 16 a 22 anys
per període de dos mesos, en el cas del primer any en què es va desenvolupar, durant
el juliol i agost de 2016. Es va emmarcar dins el Pla Local de Joventut de l’Ajuntament
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amb la voluntat de possibilitar l’accés a l’ocupació dels joves perquè s’iniciessin en el
món laboral dins un entorn controlat on poder formar-se i adquirir experiència.
El projecte Brigada Jove permet l’acompliment de dos

objectius estratègics

fonamentals inclosos al PLJ de Tordera 2013-2017:


Incrementar les oportunitats laborals dels joves torderencs durant el període
estiuenc.



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.

El projecte anava destinat a 5 joves d’entre 16 i 22 anys, amb possessió del graduat
de l’ESO, estudiants o amb titulació superior i en situació d’atur. La contractació era en
règim laboral temporal, per un període de 2 mesos (juliol i agost de 2016), realitzant
mitja jornada i ajudant en dependències i serveis municipals. La distribució de les
places es va fer destinant dues persones joves a la brigada d’obres i serveis, 2
persones com a auxiliars d’administratiu i una persona com a auxiliar informàtic.
Alhora, el projecte comptava amb una formació complementària de 15 hores en
competències transversals.
L’acollida per part dels i les joves de Tordera va ser positiva, ja que es van rebre 33
sol·licituds responent a la demanda. Alhora, es va valorar positivament el seguiment
que es va fer de les persones joves ocupades des del servei d’ocupació local i el
servei de joventut. Finalment, es va considerar un exercici molt positiu a nivell de
coordinació i treball interdepartamental entre les diferents àrees implicades de
l’Ajuntament. En el moment d’elaborar la present diagnosi, manca la memòria del
darrer any (2017) del projecte Brigada Jove, tot i que en principi se li donarà continuïtat
en un futur.

Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària
(PIDCES)
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.
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El programa PIDCES 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
per promoure la participació al propi centre i al seu entorn més proper. Els principals
objectius d’aquest espai són facilitar l’apropament del Casal de Joves de Tordera entre
els i les joves, fer-los arribar informació d’interès sobre diferents àmbits de la seva
vida, potenciar la participació, promoure activitats dinamitzades per part dels i les joves
i prevenir conductes i hàbits de risc.
El PIDCES té presència als quatre centres de secundària del municipi:


INS Lluís Companys: de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat (centre públic).



INS Tordària (centre públic): Acull de 1r fins a 3r d’ESO. El curs 2017-18 és el
tercer curs escolar del centre (es va inaugurar el curs 2015-16) i el curs 2018-19
ja comptarà amb tots els cursos de la ESO (de 1r a 4t).



L’Escola Brianxa: Llar d’Infants, Educació Infantil, Primària i Secundària, fins a
4t d’ESO (centre concertat).



l’Escola Vedruna Tordera: Llar d’Infants, Educació Infantil, Primària i Secundària
fins a 4t d’ESO (centre concertat).

Les dades quantitatives mostren com en els quatre centres s’ha mantingut un nombre
fix d’alumnes, uns 20 per centre, durant tot el curs. La relació amb els equips directius
dels centres es valora molt positivament, i l’acollida per part de l’alumnat ha estat molt
bona en tots els centres. Algunes de les activitats que s’han dut a terme al Casal de
Joves a través a la participació dels joves en aquests espais durant el curs 2016-2017
han estat:
1. La realització del Túnel del Terror.
2. Curs de premonitors de lleure.
3. Taller de cant.
4. Taller de zumba.
Aquestes dades mostren, doncs, com els espais de dinamització als instituts serveixen
per connectar el Casal de Joves amb el col·lectiu jove del municipi, acostant nous
púbics i permetent la participació directa i apoderament dels i les joves de Tordera.
Alhora, des dels PIDCES es treballa amb una metodologia que inclou enquestes
participatives, celebració de dates assenyalades en temes de sexualitat sana,
relacions efectives i hàbits saludables, o realització de tallers subvencionats
relacionats amb l’àmbit de l’emprenedoria, duts a terme per la Diputació de Barcelona.
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El projecte es

valora molt positivament pel fet d’acostar els i les joves al Punt

d’Informació Juvenil, permetre conèixer la realitat juvenil del municipi i potenciar una
metodologia de treball directa que fomenta la participació dels joves i la confiança vers
el personal tècnic implicat en la dinamització de l’espai.

Projecte Tardes d’Orientació Laboral
El projecte Tardes d’Orientació Laboral pretén promoure i potenciar la formació en
competències transversals i orientar als joves en els processos de transició escolatreball, en les possibilitats formatives que tenen un cop finalitzada l’ESO i orientar-los
en la recerca d’una primera feina així com del projecte de Garantia Juvenil. Està
destinat a joves de 16 a 25 anys en situació d’atur i s’emmarca dins el Pla Local de
Joventut 2013/2014-2017 dins el programa d’ocupació i formació. El projecte sorgeix
d’una demanda explícita per part de les persones joves, que plantejaven la necessitat
d’un servei d’acompanyament, en horari de tardes, pel que fa a la orientació i inserció
laboral. Aquest projecte es dinamitza, per tant, tant des de l’àrea de joventut com des
del departament d’ocupació de l’Ajuntament de Tordera fomentant, un cop més, el
treball entre àrees per la consecució d’un objectiu comú.
Els principals objectius estratègics del projecte són:


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



Incidir en la millora de les capacitats i habilitats dels joves per inserir-se
laboralment.

Es destina a persones residents al municipi, amb edats compreses entre els 16 i els 29
anys, que es trobin en situació d’atur. Algunes de les tasques que s’han anat
desenvolupat els darrers anys són:
1. Formació i reciclatge del personal de joventut en relació a les competències
transversal i l’elaboració de currículums.
2. Actualització dels ordinadors de la sala d’informàtica.
3. L’activitat Tardes d’Orientació que du a terme els dimarts i els dijous de 16h a
18h al Casal de Joves i dimecres al matí al Club de Feina de l’Ajuntament.
4. Informació a través dels centres de secundària per oferir el servei a l’alumnat
que estigui a punt de finalitzar l’ESO o Batxillerat.
5. Informació personalitzada a tots els joves interessats a participar en el projecte,
per iniciar les accions d’orientació i formatives. En total s’han atès 67 joves,
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amb edats compreses entre els 16 i els 29. Pràcticament la meitat (un 40%) no
tenien l’ESO i 25 joves s’han inscrit al programa de Garantia Juvenil.
6. Treball coordinat amb la Fundació Gentis per al desenvolupament del
programa de Garantia Juvenil, concretament al programa Integrals. 20 joves es
van beneficiar d’aquest programa i d’aquests 20, un 80% ha obtingut feina, ja
sigui amb contractes temporals o indefinits.

Programa Integrals
Dins del departament de Joventut juntament amb la Fundació Gentis s'està portant a
terme, des de fa 2 anys, un programa de Garantia Juvenil sota el nom d'Integrals.
Aquest programa està orientat a joves de 16 a 29 anys, que no estan treballant ni
estudiant en el moment de la inscripció. L'objectiu principal és la inserció laboral i/o
retorn al sistema educatiu de tots aquests joves.
El programa Integrals realitza un seguiment actiu de 16 joves que són orientats i
guiats, per tal de poder trobar feina amb la major brevetat possible, durabilitat i dins
l'àmbit desitjat o del qual estan formats. Amb l'ajuda del personal tècnic del programa,
se'ls faciliten un conjunts d'eines, recursos i estratègies per així aconseguir potenciar i
millorar les seves competències tècniques de base i transversals, ja sigui a nivell
personal o professional. Els objectius aconseguits l'any anterior, els quals van resultar
positius, van facilitar la renovació del programa durant aquest any 2017 fins a febrer
del 2018, a l'espera de poder ser renovat.
Paral·lelament, des del Casal de Joves, a part de desenvolupar el programa Integrals,
es gestiona la inscripció d'usuari i contrasenya de Garantia Juvenil, facilitant així
l'accés a aquesta plataforma i augmentant les possibilitats dels joves per poder accedir
en el món laboral.

Mobilitat internacional
El Programa de Mobilitat Internacional Jove del Maresme té com a objectius principals:


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



Dotar els equipaments municipals d’un servei de proximitat que afavoreixi
l’accés a la informació i als recursos de mobilitat per a tota la població jove.
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Tot i ser un programa d’abast comarcal, des de l’àrea de joventut es fan
assessoraments en mobilitat a aquelles persones que necessiten informació. En cas
de no disposar d’alguna informació concreta, es fa la derivació pertinent a la tècnica en
assessorament en temes de mobilitat internacional de l’Oficina Jove del Maresme.
En un futur, i amb la voluntat de donar impuls a aquest àmbit, es planteja fer un
catàleg de serveis per a les escoles en matèria de mobilitat per tal de donar a conèixer
la informació existent i els recursos disponibles.

Bucs d’assaig
Els Bucs d’assaig són un element important de dinamització cultural del Casal de
Joves de Tordera. A l ‘equipament hi ha tres bucs d’assaig que permeten un espai
d’assaig a un total de 14 grups i persones a títol individual, majoritàriament de Tordera
i amb edats compreses entre els 12 i els 85 anys. Els bucs disposen de material de
sonorització i d’una bateria, i des de l’equipament es fomenta la promoció d’aquests
grups a través de la seva participació en festes locals o celebracions puntuals, com per
exemple l’Aniversari del Casal de Joves. La gestió dels bucs la fan els professionals
del Casal de Joves. El cost dels bucs és de 21€ al trimestre per cada grup, 12€ en cas
dels solistes i 7€ en cas d’assaig per un únic dia, i els horaris d’assaig es gestionen a
través del personal tècnic del Casal de Joves, sempre intentant adaptar les necessitats
dels músics amb els horaris i activitats de l’equipament.
Es tracta d’una activitat molt ben valorada per part dels joves ja que suposa un valor
afegit al Casal i alhora permet la coneixença i coordinació entre els diferents grups de
música locals.

Oci nocturn, Cultura i lleure
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, que
compta amb un espai de barraques al Mirador. En aquests espais es compta, durant
dues nits, amb una paradeta informativa de temes de salut gestionada per la Tècnica
de Drogodependències Intermunicipal per proporcionar informació entre els i les 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.
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Barraques: Es dóna l’oportunitat a les entitats municipals de participar a la Festa
Major i a la Festa de Cap d’Any, muntant una barra de bar (màxim 2 per Cap d’Any,
màxim 4 a la Festa Major, excepte el dia 14 d’agost que són màxim 2). La finalitat és
donar suport a aquelles entitats que organitzen activitats per als ciutadans del
municipi, sempre seguint unes bases específiques de drets i obligacions de les
mateixes. Les dues festes (Festa Major i Festa de Cap d’Any) s’organitzen sempre en
coordinació amb la Policia Local i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

Programa Intermunicipal de Drogodependències
El Programa Intermunicipal de Drogodependències va néixer l’any 1998 a partir de la
necessitat de desenvolupar plans d’actuació comunitaris entorn la prevenció de les
drogodependències. Com a criteris principals van destacar la coordinació entre els
diferents serveis municipals de Pineda de Mar, Calella i Tordera, la presa de decisions
conjunta i l’actuació comunitària per tal de treballar la prevenció. Així es van engegar
projectes com els tallers d’Educació per a la Salut a l’Escola, l’Enquesta de consum de
drogues a joves escolaritzats, el protocol de joves infractors, el circuits d’atenció a
joves comunidors, entre d’altres més puntuals en funció de les demandes de cada municipi i
de les seves realitats.
El objectius que es recullen en aquest Programa 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

A continuació, es recullen les principals actuacions que es van dur a terme des del
Programa intermunicipal de Drogodependències (PiD) al llarg de l’any 2016, definint el
programa en el qual s’inscrivien, els objectius principals i l’àmbit en el qual es van
desenvolupar.

Programa

Actuació

Àmbit i activitats

Programa
Celebrem els
Dies Mundials

Dia Europeu de la Salut
Sexual

Àmbit Educatiu: Tallers a l’hora del pati als tres centres de
Secundària de Tordera participació d’uns 200 alumnes entre els
tres centres de Tordera.
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Dia Mundial de la Salut

Dia Mundial Sense Fum

Àmbit Educatiu: Taller a l’hora del pati “ La Ginkana de la Salut
” als tres instituts del municipi
Àmbit Comunitari: Activitats durant El Mes de la Salut a
Tordera Activitat dinamitzada des de l’Ajuntament de Tordera,
en col·laboració amb diferents regidories, l'ABS, entitats, la
Biblioteca, etc. El PiD ha participat en el disseny de la
programació.
Àmbit Educatiu: Tallers a l’hora del pati dels centres de
secundària
Àmbit de Lleure: Al Casal de Joves es va fer ambientació amb
campanyes de tabac i la ruleta del «Què podries fer si?», i a
l’S+J es va ambientar l'espai amb campanyes antitabac i es van
repartir tríptics i informació.
Àmbit Comunitari: Exposició a la Biblioteca i un programa de
ràdio a Ràdio Tordera, per donar informació sobre riscos i
tractaments per deixar de fumar.

Dia
Mundial
l’Alimentació

de

Àmbit Educatiu: Taller a l’hora del pati
Àmbit de lleure:

Taller “Cuina sense pares” cedit per Diputació de
Barcelona (assistència de 15 joves al Casal de Joves)

Taller «Cuina sense pares» a l'S+J cedit per
Diputació
de Barcelona en el mes de juny .

Dia
Mundial
Alcohol

sense

Àmbit Comunitari: Taller Cuina d’Aprofitament: taller
concedit per la Diputació de Barcelona adreçat a usuaris de
Serveis Socials
Àmbit Educatiu:

Taller a l'hora del pati

Teatre Fòrum «Anem de Festa » adreçat als alumnes
de 4t d'ESO dels tres centres de
secundària amb la companyia Impacta't
Àmbit de lleure:

Ambientació al Casal de Joves i Ginkana.

Taller de Cocktails sense Alcohol, amb exposició dels
materials editats pel PiD.

Taller de Posagots a l'S+J amb missatges de reducció
de danys.

Dia Mundial de Lluita
contra la SIDA
Programa
d’Educació per la
salut a l’escola
(Àmbit Educatiu)

Tallers a educació
primària i secundària

Àmbit Comunitari: Exposició «Què pinta l'alcohol a la teva
vida?» instalada al CAP
Taller TuperSex a càrrec de les educadores del Casal de Joves


Tallers prevenció del consum de tabac realitzat pel PiD a 6è
d'EP.

Taller “M’agrado tal com sóc” de prevenció dels trastorns
del comportament alimentari per alumnes de 1r d’ESO i
implementat per Fundació IMA

Taller «Begudes Energètiques» a 1r d'ESO i realitzat pel PiD

Taller “Veritat i Mentides sobre el Cànnabis” adreçat a 2n
d’ESO i realitzat pel PiD

Taller de prevenció del consum d'alcohol realitzat per Ciència
Divertida i cedit per Diputació deBarcelona en el marc del
Catàleg d'Activitats de Promoció de la Salut.

“Parlem de Sexe” i Espai de conversa “què noi/a , parlem?”
dissenyat en col·laboració amb les llevadores del Consorci de
Salut del Maresme i la Selva i implementant entre les
mateixes llevadores, el PiD i l’infermera del Salut i Escola.
Total de tallers: 40
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Catàleg d'Activitats per a
la Salut a l'Escola
Programa RdD
en l’oci nocturn

La Paradeta del PiD

Total de participants: 1.170
El curs 2016-17 es va dissenyar un únic catàleg conjuntament
amb l'ABS que adrecem a les escoles i instituts per tal de
facilitar la tasca dels centres
Instal·lació de l'estand de prevenció que es va instal·lar a cinc
festes durant el 2016.

Font: Elaboració pròpia a partir de la memòria 2016 del PiD

3.3. Anàlisi de les polítiques de joventut de
Tordera
Després de contextualitzar el marc general i el marc local en el qual es desenvolupen
les polítiques de joventut de Tordera, s’analitzen en aquest apartat les polítiques de
joventut planificades en el període de temps que avarca la redacció de l’anterior Pla
fins al moment de redacció d’aquesta diagnosi.
En aquest punt, cal remarcar que s’han seguit els següents criteris:

1. Les polítiques s’han agrupat en relació als 7 grans reptes plantejats en el
PNJCat cosa que permet, ja d’entrada, detectar quins són aquells reptes que
s’estan cobrint amb més èxit i quins són aquells reptes que presenten més
mancances. Els àmbits de treball plantejats al pla no coincideixen exactament
amb els reptes, de manera que algunes actuacions d’un mateix àmbit pot ser
que s’organitzin en dos reptes en aquest document. Aquesta re organització de
les actuacions permet desenvolupar una línia argumental coherent en tot el
document, i una millor aproximació en l’avaluació i anàlisi de les polítiques de
joventut.

2. Es fa una anàlisi de les polítiques de joventut incloses al Pla Local de Joventut
de Tordera 2013-2017 i també d’aquelles polítiques que s’han recollit durant el
treball de camp i de la documentació facilitada per la Regidoria de Joventut, i
per tots aquells serveis i agents implicats en el disseny i implementació de
polítiques adreçades a les persones joves no incloses necessàriament en
l’anterior Pla Local de Joventut.
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Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves

Nom de l’actuació
Nom de l’actuació
1.

Beques
per
a
l’aprenentatge de
l’anglès i campus
d’estiu en anglès

S’ha dut a terme?
S’ha reformulat?

Impacte Impacte
Període
ded’execució
l’actuació
de
l’actuació
Alt en el campus d’anglès
S’ha dut a terme
Per manca de demanda, s’ha reformulat Baix en les beques
l’actuació i actualment s’ofereix un casal d’anglès i ajudes pe
d’estiu d’anglès per joves de 13 a 16 alumnes d’Erasmus +.
anys durant el mes de juliol, i s’han ofert
les beques Erasmus +.

Període d’execució

Es preveu inclourela al futur PLJ?

Durant el mes de
juliol, cada estiu.

Sí

Es
preveu
reformular-la
al
futur PLJ?
Sí,
promovent
novament els ajuts
Erasmus
+.
i
mantenint el casal
d’estiu en anglès per
a joves.

Descripció: Ajuts per a l’aprenentatge d’anglès a l’estranger: ajuts econòmics per a joves estudiants de Batxillerat d’una quantia de 500€ per anar dues setmanes del mes
de juliol a l’escola Gloucestershire College d’Anglaterra més un curs intensiu de 20h previ al viatge a l’acadèmia torderenca ISCCE. Concessió d’ajudes complementàries per
als estudiants beneficiaris del programa Erasmus + per al curs 2016-17 de Tordera: dotació econòmica de 3.000 euros corresponent a un import de 100 euros per mes
d’estada a l’estranger fins a un màxim de sis mesos per alumne beneficiari.
2.

Dinamització
en
TIC
i
cursos
formatius

S’ha dut a terme
Actualment es realitzen cursos de
formació i dinamització en TIC al
departament d’ocupació i de manera més
individualitzada al Casal de Joves dins
les tardes joves d’orientació i en
programa integrals.

Alt. S’han donat respostes
a totes les demandes dels
joves que han arribat.

Anual

Sí

Si. Oferir de manera
conjunta
amb
el
Departament
d’Ocupació
cursos
formatius
d’acreditació
de
competències
en
tecnologies de la
informació
i
la
comunicació.

Descripció: Cursets formatius d’iniciació a l’ofimàtica i internet.

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves
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S’ha dut a terme
(no s’ha reformulat).

Baix

S’ha dut a terme
(no s’ha reformulat).

Alt




S’ha dut a terme?
S’ha reformulat?

Impacte
de
l’actuació

Període d’execució

Nom de l’actuació

Es preveu inclourela al futur PLJ?

Es
preveu
reformular-la
al
futur PLJ?

6.

S’ha dut a terme.

Alt

Curs escolar.

Sí

No

Sí.
Es
pretén
implementar
un
sistema de treball
més directe a cada
Exposició fotogràfica itinerant de l’intercanvi
territori que participa
juvenil Create’n Share durant el març de
al
projecte
per
2015 acompanyada d’una xerrada sobre
acostar i donar a
una experiència d’estudis i feina a
conèixer el servei, i
l’estranger el 13 de març del mateix any.
realitzar tallers a
Instituts.
Descripció: Informació de les accions promogudes pel SMIJM (projecte de del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme format per 23 municipis maresmencs).
3.

Mobilitat
internacional

-

Difusió del Butlletí Mensual de Mobilitat
Internacional Jove del Maresme cada inici
de mes.

Sí

Sí,
programa No
Coordinació amb el SLO durant tot l’any.
Programa de Garantia Juvenil: a partir del Integrals Gentis amb
molta demanda entre
2015.
els joves.

Programa Integral Gentis: a partir del 2016.
Descripció: Coordinació amb el Servei Local d’Ocupació (Departament d’Inserció Laboral de l’Ajuntament ) i duta a terme del programa Integrals de Garantia Juvenil (així
com inscripcions a la Garantia Juvenil), en què es fa un seguiment a 16 joves del municipi d’entre 16 i 29 anys que no estan treballant ni estudiant per a ajudar-los en la
recerca activa de feina o bé reinserir-los al món educatiu.
5. Jornades
de No s’ha dut a terme.
Mitjà
Durant els darrers tres anys.
Si,
de
manera Si. Canviar el format
Joves
S’ha reeformulat amb accions
transversal amb el de les jornades per
emprenedors
formatives
i
projecte
departament
de formacions
d’assessorament
des
del
Promoció econòmica específiques.Visites a
departament de promoció
i la Fundació Privada l’entorn productiu des
econòmica.
Gentis.
del Programa de
Garantia Juvenil.
Descripció: creació d’unes jornades de Joves Emprenedors que serveixi per a multiplicar els espais de col·laboració i d’intercanvi d’experiències entre els joves empresaris
de la vila, tot contribuint a incrementar, de retruc, els índexs d’ocupació de la joventut de Tordera.
4.

Difusió
dels
Serveis de la Borsa
de Treball

Cultura
emprenedora
a
l’Escola i l’institut

112

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de Tordera 2018-2021

Descripció: Tallers d’emprenedoria subvencionats per la Diputació de Barcelona. Realitzats dues vegades, una d’elles a l’escola Brianxa el dia 13/12/2016 i l’altre a l’escola
Vedruna el dia 20/12/2016. La participació d’aquests tallers va ser orientada per a joves de 3r d’ESO, on van participar 30 joves aproximadament en cada escola.
7.

Habilitació
d’una
borsa
de
pràctiques
professionals

S’ha reformulat i s’ha vinculat
als joves beneficaris de la
Garantia Juvenil.

Baix. No
s0han
cobert
totes les
places
ofertes.

Variable en funció de la convocatòria.

Sí

Sï

Observacions: El 2016 es va iniciar un projecte de Plans ocupacionals de l’Ajuntament per a joves universitaris . En un primer moment es van beneficiar 8 joves i durant el
2017 n’hi ha 2. També al 2016 van sorgir una Plans d’ocupació per a joves inscrits a garantia juvenil amb estudis a parit de grau mig. A tordera van ser beneficiaris 3 joves.
Al 2017 també s’ha presentat convocatòria (departament ocupació) i s’han ofert 3 places.
8.

S’ha dut a terme.

Brigada Jove

Alt

Cada estiu durant els mesos de juliol i agost.

Sí

No

Descripció: A partir de l’any 2015, les àrees d’Ocupació i Joventut de l’Ajuntament de Tordera posen a la disposició dels joves del municipi amb edats compreses dels 16
als 22 anys diferents llocs de treball (8 en el seu inici, 5 enguany) a jornada parcial d’ajudants de dependències i de serveis municipals per període d’un mes (juliol i/o agost).

9.

Transició EscolaTreball
(Projecte Riu)

S’ha dut a terme.

Alt

Durant tot el Pla Local de Joventut.

Sí

No

Descripció: El projecte Riu, que està adreçat a alumnes de segon cicle d´ESO que necessiten una resposta formativa diferenciada, vol donar una alternativa educativa a
l´alumnat que mostra dificultats per seguir el currículum ordinari. L´objectiu del projecte educatiu és aconseguir la millora del desenvolupament personal d´aquest alumnat i la
seva integració positiva a la societat. Amb aquest objectiu, els alumnes compatibilitzen la formació en el centre educatiu on estan matriculats d´ESO, amb una acció
educativa singular que es concreta en estades formatives en centres col•laboradors de la Tordera, que els possibiliten una aproximació al món laboral i els permet
prosseguir la seva formació de forma activa i positiva.
S’ha dut a terme?
S’ha reformulat?

Nom de l’actuació
10. Programa
inscripció
assessorament

i

S’ha dut a terme
No estava inclosa al PLJ de
Tordera 2013-2017.

Impacte
de
l’actuació
Alt

Període d’execució

Es preveu incloure-la
al futur PLJ?

Es preveu reformularla al futur PLJ?

Anual
(Programa de Garantia Juvenil: a partir de
2015).

Sí

No
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Garantia juvenil
Descripció: Treball coordinat amb la Fundació Gentis per al desenvolupament del programa de Garantia Juvenil, concretament al programa Integrals. 20 joves es van
beneficiar d’aquest programa i d’aquests 20, un 80% ha obtingut feina, ja sigui amb contractes temporals o indefinits.
S’ha dut a terme?
Impacte
de Període d’execució
Es preveu incloure- Es
preveu
11. Programa
integrals S’ha
dut reformulat?
a terme
Alt l’actuació
Programa Integral Gentis: a partir de 2016.
Sí la al futur PLJ?
No reformular-la
Nom
de l’actuació
S’ha
al
futur PLJ?
al Casal de Joves No estava inclosa al PLJ de
amb la fundació Tordera 2013-2017.
Gentis
Descripció: Treball coordinat amb la Fundació Gentis per al desenvolupament del programa de Garantia Juvenil, concretament al programa Integrals. 20 joves es van
beneficiar d’aquest programa i d’aquests 20, un 80% ha obtingut feina, ja sigui amb contractes temporals o indefinits.

Repte 3. Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves
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S’ha reformulat: derivació de Baix
2013-2014, durant tot l’any
No
Si.
Establint
l’actuació al servei de l’Oficina
coordinacions
amb
Local d’Habitatge en s’assessora
l’Oficina
Local
d’Habitatge.
en matèria d’habitatge, i també el
servei de borsa d´habitatge per
Nom de l’actuació
S’ha
dut a terme?
Impacte
Període d’execució
Es preveu incloure-la al futur Es
preveu
al lloguer
social.
S’ha reformulat?
de
PLJ?
reformular-la al futur
l’actuació
PLJ?
Descripció: Publicació a través d’un plafó informatiu i de la pàgina
web de tordera.cat de les ofertes de pisos de lloguer al municipi a un preu assequible
per als joves,
esdevenint punt de posada en contacte entre llogaters i propietaris.
12. Borsa
d’habitatge

Jove

13. Promoció de pisos de
protecció oficial

S’ha reformulat. Ara es gestiona
a través de l’Oficina Local
d’Habitatge.

Alt

Durant tota la durada del Pla Local.

Sí.

No s’ha dut a terme.

-

-

Sí.

Sí.
Establint
coordinacions
amb
l’Oficina
Local
d’Habitatge.
Descripció: Des de l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Tordera es presten serveis d´informació i assessorament en matèria d’habitatge, i també el servei de borsa
d´habitatge per al lloguer social. En concret, es presta informació i assessorament sobre habitatge en general, promocions d’habitatges amb protecció oficial i registre de
sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial.
14. Programa de
compartits

pisos

No.

Descripció: Establir vincles informatius entre els joves que cerquen un habitatge de lloguer per compartir.
15. Polítiques de foment
al lloguer per a pisos
buits

S’ha dut a terme. S’ha creat la
Oficina Local d’Habitatge.

Baix

2017

Sí

No.

Descripció: Augmentar el nombre d’habitatges en circulació dins el mercat de lloguer de pisos.

Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves
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16. Setmana municipal
de l’esport

S’ha reformulat.
S’ha dut a terme la Diada de l’Esport
escolar i al Casal de Joves uba
gimcana multiesportiva.

Alt.
Van
participarhi 4 grups
de
joves
d’entre 12 i
16 anys.




Diada de l’Esport Escolar
1 cop a l’any.
Gimcana
Multiesportiva
Divendres 22 d’abril del
2016 a les 17.30h de la
tarda.

Sí

No

Descripció: : Diada de l’Esport Escolar: es duen a terme diferents activitats esportives amb la participació de clubs esportius locals on participen tots els infants i joves
escolaritzats fins a 4t d’ESO del municipi. Gimcana esportiva: diverses proves multiesport (ping-pong, futbol, bàsquet..) en què podien participar equips mixtes de 4 persones i
finalitzava amb un berenar per a tots els participants. L’organització de la gimcana es va fer conjuntament amb un jove del municipi estudiant d’INEF.
17. Fons documental S’ha dut a terme
Alt

Al llarg de l’any es Sí. Cal seguir treballant aquests No
jove
de
salut
desenvolupen
diferents aspectes des de la prevenció i la
integral
activitats
puntuals conscienciació.
vinculades
amb
la
prevenció del consum
d’alcohol i drogues, la
sexualitat, l’alimentació i
l’esport i la conducció.
Descripció: Agrupació de la totalitat del material que es crea conjuntament amb la Tècnica de Drogodependències Intermunicipal i que es va generant amb la realització dels
tallers de salut que es duen a terme al projecte PIDCES de l’hora del pati (vinculats a la sensibilització de dies mundials) i al Casal de Joves, així com en la participació al
mes municipal de la Salut que té lloc un cop a l’any.
18. Programa de salut
jove

S’ha dut a terme

Alt



Al llarg de tot l’any.

Sí

No

Descripció: Participació en el Programa Intermunicipal de Drogodependències (PID) de l’Alt Maresme conjuntament amb els Ajuntaments de Calella i Pineda i Malgrat de
Mar, amb el qual es fan reunions periòdiques i es programen i creen diverses dinàmiques per a reflexionar amb els joves sobre aspectes que els afecten (consum d’alcohol i
altres drogues, sexualitat, alimentació) i sensibilitzar-los sobre els riscs associats. Duta a terme d’activitats al projecte PIDCES als IES, al Casal de Joves, a la Fira del Ram, a
la Festa Major municipal i durant el mes anual de la salut.
Nom de l’actuació

S’ha dut a terme?
S’ha reformulat?

19. Creació
d’una
borsa d’agents de
salut

S’ha dut a terme

Impacte
de
l’actuació
Mitjà,
6
joves
inscrits al
programa

Període d’execució

Es preveu incloure-la al futur
PLJ?



Si. Es preveu realitzar una nova
edició del curs durant l’any 2018
amb la intenció de crear un grup
de joves per a promoure la salut
al municipi i que d’aquí en neixi
una borsa d’agents de salut per

Formació duta a terme
durant el segon trimestre
del 2014 (d’abril a juny) i
actuacions
pràctiques
durant les hores del pati
del curs escolar (projecte

Es
preveu
reformular-la al futur
PLJ?
No.
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PIDCES), la Fira del Ram
i la Festa Major.

a dur a terme activitats de
prevenció

Descripció: Curs de formació gratuït dut a terme conjuntament amb el Programa de Drogodependències adreçat a joves majors de 18 anys d’edat amb la intenció de formar
voluntaris en temes relacionats amb la salut perquè posteriorment puguin dissenyar i implementar campanyes per intervenir en el seu grup d’iguals. El curs està dissenyat en
dues parts, una de teòrica (20 hores) i una altra de pràctica que es reparteixen entre el disseny (10h) i l’acompanyament a activitats de salut com a dinamitzadors (20 hores).
20. Adequació
d’un
espai com a bike
park

No s’ha dut a terme perquè en la
temporalitat del Pla Local 2013-2017
no hi havia demanda d’aquesta
activitat
Descripció: Habilitar un espai adient per a la pràctica de free style amb BTT.

Sí. Hi torna a haver un grup de
joves interessat.

No.

21. Construcció d’una S’ha dut a terme
Inauguració mes de març del No.
Alt
No.
pista esportiva al
2013
veïnat Fibracolor
Descripció: Creació d’una zona verda i de lleure d’uns 1500 metres quadrats al veïnat Fibracolor a tot l’entorn de les oficines de Massimo Dutti i el centre logístic Inditex de
Tordera que inclou, entre altres coses, una pista de bàsquet.
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Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu. Informació
i assessorament de les persones joves

Nom de l’actuació

S’ha dut a terme?
S’ha reformulat?

Impacte de l’actuació

22. Programa
de
suport
a
l’associacionisme
formal i no formal

S’ha dut a terme.

Alt.

Període d’execució

Es preveu inclourela al futur PLJ?

Es preveu reformularla al futur PLJ?

Un cop l’any.

Sí.

No.

Descripció: Subvencions per a entitats i associacions locals: concessió de subvencions per a projectes i activitats d’utilitat pública o d’interès social dutes a terme per les
entitats sense ànim de lucre. Assessorament grups joves no associats
23. Fes teu el Casal
de Joves

S’ha dut a terme.

Alt.

Durant tot l’any.

Sí.

Sí. Es preveu comptar
amb la participació dels
joves per reformular el
projecte del Casal de
Joves.

Descripció: A través de les diferents activitats de la programació trimestral, els bucs d’assaig, el projecte PIDCES, i el Facebook del Casal de Joves, es pretén que els
joves del municipi es facin seu l’equipament i siguin usuaris habituals de tot el que se’ls ofereix des del departament de Joventut de l’Ajuntament de Tordera.
24. Dinamització
l’espai públic

a

No. Per manca de
personal.

Sí.

No.

Descripció: Implicació dels joves del poble amb les activitats i equipaments que els ofereixen activitats per tal que el seu lleure sigui educatiu i prevenir el consum d’alcohol
i altres drogues tot adreçant-nos als seus llocs habituals de trobada.

118

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de Tordera 2018-2021

S’ha dut a terme?
Nom de l’actuació
25. Programa
PIDCES

S’ha reformulat?
S’ha dut a terme

Impacte de l’actuació
Alt . Cada any s’arriba a més i nous
alumnes, essent els de 1r curs de l’ESO
els que més s’hi interessen i impliquen
degut a que esdevé una novetat per a
ells.

Període d’execució
D’octubre a juny de cada
curs escolar des del curs
2008-09.

Es preveu incloure-

Es preveu reformular-

la al futur PLJ?

la al futur PLJ?

Sí.
El
Projecte
PIDCES
funciona
adequada
i
exitosament a cada
centre, motiu pel qual
any rere anys els
directors en valoren i
demanen la seva
aplicació i es manté
la
manera
de
procedir.

Sí, té molt bona acollida i
bons resultats.

Descripció: El Projecte PIDCES es realitza cada curs escolar als diferents centres on s’imparteix Secundària al municipi (Escola Brianxa, Vedruna Tordera, INS Lluís
Companys i INS Tordària) amb una periodicitat setmanal o quinzenal depenent del nombre d’alumnes inscrits (setmanal als INS i quinzenal a les escoles concertades).
S’informa als joves de les diferents activitats que es duen a terme tant a l’equipament del Casal de Joves com des del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Tordera,
així com també es fan dinàmiques vinculades amb temes de salut per a treballar en la prevenció de conductes de risc (alimentació, consum de drogues i alcohol i
sexualitat).
26. Programa
de
sensibilització i
foment
de
la
conducció segura

S’ha dut a terme

Mitjà

Tallers de prevenció del
consum
d’alcohol
i
drogues un cop al curs a
cada centre escolar i una
paradeta de salut a la
zona de barraques.

Sí

Descripció: S’han realitzar diversos tallers (en coordinació amb la Tècnica de Prevenció de Drogues del Programa Intermunicipal de Drogodependències) vinculats amb els
efectes del consum d’alcohol i drogues en les persones i les possibles conseqüències en la conducció i a les carreteres i s’han facilitat alcoholímetres als joves.
27. Creació
d’un
òrgan
representatiu
dels
joves
torderencs

En procés

Mitjà. Els joves s’interessen i es
mobilitzen pels actes vinculats
amb la Festa Major municipal
però esdevé costós que participin
en la resta d’activitats

Un cop a l’any, cada
estiu durant les reunions
de
preparació
de
l’activitat
del
Cercatasques.

Sí, amb canvis.

Sí, creant un òrgan de
joves torderencs per a
valorar diferents temes
que
els
afectin
i
interessin

Descripció: A través del grup de joves voluntaris en l’organització d’activitats englobades dins la Festa Major municipal (com el Cercatasques) es busca implicar als joves
en els diferents aspectes que es gestionen des del Departament de Joventut perquè puguin aportar la seva opinió al respecte.
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Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural respongui als
objectius educatius i socialment cohesionadors

Nom de l’actuació

28. Promoció dels
músics locals

joves

S’ha dut a terme?
S’ha reformulat?

Impacte de l’actuació

Període
d’execució

Es preveu incloure-la al
futur PLJ?

Es preveu reformular-la al futur
PLJ?

S’ha dut a terme

Alt
:
concert
de
l’aniversari del Casal i
baix: concurs de músics
locals (demanda a l’inici i
disminució al llag del
temps).

Dos cops a
l’any (mes de
Març
aniversari
Casal
de
Joves i Agost
Festa Major
municipal)

Sí

Si promovent la recuperació de
l’associació de músics que fa
temps que està inactiva

Descripció: Atès que el Casal de Joves compta amb tres sales insonoritzades que es fan servir com a bucs d’assaig, són diversos els grups musicals que hi assisteixen.
Per a donar-los sortida, doncs, se’ls ofereixen actuacions en el concert de l’aniversari del Casal Joves i participar en el concurs de músics locals que té lloc durant la Festa
Major municipal.
29. Mesures
per
l’habilitació d’una zona
d’oci
nocturn
al
municipi

No s’ha dut a terme

-

-

-

-

Descripció: Incentivar la instal.lació controlada de locals d'oci nocturn al municipi per tal d'incrementar l'oferta disponible en aquest sentit
30. Facebook del Casal de
Joves

S’ha dut a terme

Alt

Tot l’any, se’n
fa ús diari.

Sí, amb canvis.

Convertir el perfil del Casal de
Joves
en
una
pàgina
de
Facebook). Potenciar Instagram

Descripció: Ús d’aquest portal web per a fer difusió de les activitats programades al i pel Casal de Joves i el Departament de Joventut (així com de notícies d’interès per al
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jovent de Tordera com Mobilitat Internacional, beques...) i respondre a les consultes dels usuaris.

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

Nom de l’actuació

S’ha dut a terme?
S’ha reformulat?

31. Banc del temps

No s’ha dut a terme

Impacte
l’actuació

de

Període d’execució

Es preveu inclourela al futur PLJ?

Es
preveu
reformular-la al futur
PLJ?

Sí. actualment hi ha
una
entitat
interessada

No

Descripció: Fomentar la confiança en els altres com a eina útil de resolució de les necessitats de la vida diària. Potenciar el coneixement i la interacció entre els joves
torderencs.
32. Borsa de
compartits

cotxes

No s’ha dut a terme

Sí.

No.

Descripció: Proveir els joves de Tordera que no disposen de vehicle privat de mitjans de desplaçament a altres municipis. Fomentar un major aprofitament i un ús més
eficient del vehicle privat.
33. Serveis puntuals de
bus
associats
a
esdeveniments
o
festivitats concretes

S’ha dut a terme

Alt

Un cop a l’any cada una de les 3 activitats.

Sí

No.

Descripció: Programació i oferta de sortides a Water World, Port Aventura i una esquiada a La Masella, amb preus molt assequibles per als joves.
34. Programa
de
sensibilització
i
foment
de
la
conducció segura

S’ha dut a terme

Mitjà

Tallers de prevenció del consum d’alcohol i
drogues un cop al curs a cada centre
escolar; i durant els actes nocturns de la
Festa Major municipal es compta amb una

Sí

No.
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paradeta de salut a la zona de barraques.
Descripció: S’han realitzar diversos tallers (en coordinació amb la Tècnica de Prevenció de Drogues del Programa Intermunicipal de Drogodependències) vinculats amb els
efectes del consum d’alcohol i drogues en les persones i les possibles conseqüències en la conducció i a les carreteres i s’han facilitat alcoholímetres als joves.
Nom de l’actuació

S’ha dut a terme?
S’ha reformulat?

35. Mesures per incloure
Tordera a la línia de
transport públic
interurbà BarcelonaMataró-Pineda

No s’ha dut a terme

Impacte
l’actuació

de

Període d’execució

Es preveu inclourela al futur PLJ?

Es preveu
reformular-la al futur
PLJ?

Sí

No

Descripció: 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.
36. Pla d’agents cívics
voluntaris

S’ha dut a terme

Mitjà

Al llarg de tot l’any

No.

No.

Descripció: Grup d’agents cívics voluntaris, integrats a l’Associació de Voluntariat de Tordera i que treballen per informar i conscienciar la població sobre els hàbits cívics i
higiènics en els espais tant públics com privats. Aquest grup s’integra per estudiants, persones aturades i immigrades.
Des l'any 2010 i fins l´any 2012, Tordera va disposar d´un cos de 12 agents cívics-informadors contractats a través de plans ocupacionals del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya. Atesa la bona experiència i resultats de la tasca realitzada per aquest col·lectiu, l'any 2013 es va repetir l'experiència amb 10 agents més que van
col·laborar, voluntàriament, amb tasques de difusió de civisme i convivència a través d'un conveni que es va signar amb l'Associació de Voluntariat. A partir del 2014,
l’Ajuntament contracta el servei de la Societat Cooperativa de Treball Associat d’iniciativa social i sense ànim de lucre MEDYA SERVEIS SCCL, formada per persones
desocupades i, majoritàriament, per persones que han estat agents cívics de Tordera a través de plans ocupacionals i/o voluntaris. Actualment comptem amb una pàgina
web i una aplicació per a donar a conèixer les seves tasques i funcions i els seus àmbits d’actuació.
37. Serveis voluntaris a
la comunitat per
motius
d’expulsió
escolar

No s’ha dut a terme

Si

Si amb el projecte
expulsats.

Descripció: Endegar un projecte en col.laboració amb els centres educatius de secundària per mitjà del qual els joves adolescents expulsats de l'escola/institut de forma
temporal per motius de conducta o absències reiterades puguin compensar aquesta sanció tot destinant els dies d'expulsió a tasques de servei al municipi, com ara ajudant
la Brigada Municipal, fent algun treball concret de manteniment urbà, donant suport al personal d'Atenció Social, etc. Aquests treballs tindrien un caràcter voluntari i haurien
de comptar amb la plena implicació i col.laboració de les AMPEs del municipi.
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Nom de l’actuació

38. Jornades
diversitat

de

S’ha dut a terme?
S’ha reformulat?

la

Impacte
l’actuació

de

S’ha dut a terme

Període d’execució

Es preveu inclourela al futur PLJ?

Es
preveu
reformular-la al futur
PLJ?

Accions anuals

Sí

Si fent un projecte
específic d’intervenció
intercultural al casal
de Joves

Descripció: Accions anuals vehiculades a través del departament d’immigració amb joves de diferents centres educatius formals i no formals.
39. Coneix el teu poble

S’ha dut a terme

Mitjà,
van
participar un total
de 3 grups de
joves.

Dissabte 25 de Maig del 2013

Sí

No

Descripció: Gimcana d’orientació nocturna pels voltants de Tordera organitzada conjuntament amb les entitats del Grup Excursionista Miralles i l’Associació de Músics La
Púa consistent en resoldre diferents proves per grups i finalitzant en un àpat conjunt.
40. Creació
d’un
protocol
d’acollida
de
la
població
immigrada

S’ha dut a terme

Alt

Anual (de gener a juny i d’octubre a
desembre)

Si

No

Descripció: Implementació d'accions d'acollida: Taula local, català inicial, alfabetització i sortides entorn
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Resum de les polítiques de joventut en relació als reptes del PNJCat
De les dades de les matrius d’avaluació de les polítiques de joventut de Tordera se’n
desprenen algunes conclusions que cal tenir en compte de cara al futur Pla Local de
Joventut de Tordera, i que repassem a continuació.

Gràfic 38. Nombre total d’actuacions realitzades i no realitzades

25%

75%

Actuacions realitzades

Actuacions no realitzades

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

Taula 15. Resum d’actuacions realitzades i no realitzades, per reptes.
Repte

Actuacions realitzades

Actuacions no
realitzades

Total

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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Per una banda, i tal i com s’observa als gràfics, en termes generals es pot considerar
que el PLJ de Tordera 2013-2017 s’ha executat satisfactòriament, duent-se a terme un
75% de les actuacions previstes. Si ens fixem en l’anàlisi per reptes, podem veure
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. En aquest sentit, doncs, 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 en el cas de les actuacions més transversals,
englobades al repte 7, han tingut una aplicació desigual.
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.
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Gràfic 39. Resum de les actuacions realitzades

5%
14%

Actuacions realitzades i no
reformulades
Actuacions realitzades però
reformulades
81%

Noves actuacions no
incloses al PLJ 2013/2017

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

Tot i el grau d’acompliment general de les actuacions proposades al PLJ de Tordera
2013-2017, convé diferenciar entre aquelles que s’han executat tal i com preveia el pla
inicial, aquelles que s’han mantingut tot i que amb un format diferent del previst en un
inici i aquelles actuacions que no estaven incloses al pla, però que s’han impulsat
motivades per una necessitat detectada. Tot i que s’entén que el PLJ és un document
viu i per tant actualitzable, aquesta diferenciació permet veure si la planificació inicial
que es va fer en base a la diagnosi prèvia s’ajustava a les necessitats reals o, per
contra, s’ha hagut d’anar reajustant el pla per donar sortida a aquestes mancances.
L’anàlisi de les matrius ens indica com, en un 81%, les actuacions s’han desenvolupat
seguint el criteri metodològic i el cronograma establert en un inici, incorporant un 5%
de noves actuacions i reformulant-ne un 14%.
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Gràfic 40. Resum de les actuacions no realitzades

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

80%

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

Per

altra banda, 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. Es desconeixen els motius pels quals no s’han
realitzat les 7 actuacions pendents de realització.
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4. Conclusions i orientacions per al disseny

Una vegada realitzada 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 PLJ.
En primer lloc, es presenten els principals aspectes i percepcions a tenir en compte
a l’hora d’aproximar-se a la realitat juvenil, extretes de l’anàlisi de la realitat juvenil i
de l’anàlisi de les polítiques de joventut, des del context de les persones joves i des
del context de les institucions públiques, de manera molt esquemàtica. De nou,
aquestes qüestions es representaran seguint com a guia els 7 reptes que planteja el
PNJCat.
En segon lloc, es complementen les aportacions amb una matriu d’anàlisi DAFO
que recull quines són les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats en
relació a les persones joves; és a dir, quins són aquells àmbits o actuacions que cal
reforçar i donar resposta, i quines són aquelles que cal potenciar i donar a conèixer
entre la joventut de Tordera.
Finalment, es realitzen orientacions per al disseny de les actuacions del futur Pla
Local de Joventut 2018-2021 per àmbits, derivats de les entrevistes realitzades, tant
a joves com a professionals,

la sessió tècnica i l’anàlisi de la realitat i de les

polítiques de joventut.
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4.1. Aspectes i percepcions a tenir en compte a
l’hora d’aproximar-se a la realitat juvenil
En aquest apartat es presenten aquells aspectes rellevants, a mode de conclusió,
extrets de l’anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut. Se n’ha volgut
extreure les potencialitats de Tordera per a cada un dels reptes, al mateix temps que
s’ha identificat aquelles mancances que es consideren importants. Per plasmar-ho, es
fa un titular, posteriorment es narren les conclusions principals i, finalment, es fan
propostes de millora. També es fa una petita pinzellada a dinàmiques demogràfiques
de la població jove de Tordera que cal tenir presents. El recull de tots aquests
aspectes rellevants, amb el complement de la matriu DAFO, és indispensable per a la
formulació de les orientacions estratègiques que tanquen aquest document.

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 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. 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 barri 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. D’aquests, 4 equipaments estan dedicats a
l’educació secundària. Dos d’ells són de titularitat pública i dos de titularitat privada.
També compta amb dos centres oberts. També hi ha una Escola d’Adults i una Oficina
de Català. Pel que fa al nivell formatiu de la població general de Tordera, la majoria de
la població, el 62,33% té estudis de segon grau l’any 2011, és a dir, educació primària,
secundària, Batxillerat o Formació Professional. Només un 7% de la població té
estudis de Tercer Grau. Cal destacar, però, que 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.
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 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 post obligatòria a Tordera
La taxa de graduació post obligatòria 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%).
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 post obligatoris de formació professional. Tordera no
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pot, per tant, oferir a la població jove la realització d’aquests estudis al municipi,
fomentant així la mobilitat per motius d’estudi a l’exterior del municipi ja en aquesta
etapa, prèvia a la dels estudis universitaris.
Per altra banda, a nivell tècnic es detecta també un cert analfabetisme funcional en la
franja d’edat d’entre 16 i 21 anys: mancances en ofimàtica bàsica i sobretot en joves
que no acrediten l’ESO i manca de competències bàsiques en correus electrònics,
programari de tractament de text, etc.
Els i les joves coincideixen amb les conclusions enumerades anteriorment, i afegeixen
que actualment no hi ha oferta d’idiomes a preus públics per a persones joves de
franges d’edat més grans (de 25 en endavant). Alhora, alerten que les ofertes que
s’han fet de formació a l’estranger han quedat vacants, fet que evidencia que els
recursos en educació de vegades no s’aprofiten prou. Creuen, també, que l’oferta
formativa i laboral que s’ofereix des del programa de Garantia Juvenil és per un perfil
de jove molt concret, i no hi ha gaire ajudes per a joves amb perfils formatius
universitaris, per exemple. Finalment, consideren que les classes de Batxillerat estan
saturades, amb ràtios d’alumnat superiors al que convindria. Tot i això, aquesta
darrera percepció s’ha contrastat i a nivell tècnic no es considera aquesta saturació de
les aules.
Proposta de millora:


Creació d’un cicle formatiu de grau mitjà amb una formació vinculada l’entorn
natural de Tordera i rodalies (molt ampli) o bé a la realitat específica del teixit
econòmic i empresarial del territori (com per exemple el Centre Logístic)

Repte

Conclusions

Propostes de millora


Creació d’un Cicle Formatiu de Grau
Mitjà vinculat a les potencialitats que
ofereix l’entorn natural o bé a la

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

Manca d’oferta de formació post

realitat del teixit econòmic i

obligatòria per a l’alumnat que vol

empresarial del municipi.

cursar CFGM



Tordera

Mantenir els cursos de certificats de
professionalització del SOC



Curs d’Accés al Cicle Formatiu de
Grau Mitjà.
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Analfabetisme funcional per part
d’algunes persones joves que no
han obtingut l’ESO, sobretot amb
eines TIC
El teixit associatiu i de lleure està
consolidat i en creixement a
Tordera

Seguir oferint assessorament per aquestes
persones joves des del Casal de Joves i
des del SLO.

Seguir oferint formació en el lleure a través
dels cursos de premonitors i monitors
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Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones
joves de Tordera
L’activitat econòmica de Tordera es centra principalment en el sector serveis. Segons
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.
Pel que fa a les dades d’ocupació, l’entrada al món laboral i per tant a la categoria de
“població activa” per part joves, es retarda iniciant-se 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 el 2013, i a partir d’aquest moment comença a
disminuir fins als valors actuals (2017), en què el percentatge de persones a l’atur ha
disminuït fins un 14% En general, aquest retrocés de l’atur és significatiu, tot i que cal
no perdre de vista que encara és molt alt i es situa per sobre de la mitjana de
Catalunya, que el tercer trimestre del 2017 és del 12,54%. Si ens fixem en les dades
de l’atur però per grups d’edat, observem com el percentatge de joves aturats més alt
és el que correspon al grup d’edat de 25 a 29 (amb una major incidència entre les
dones), mentre que en el cas de les edats compreses entre els 16 als 19 anys, al ser
un grup que majoritàriament no està actiu laboralment, la relació de persones aturades
és la més baixa.
Per contrarestar els efectes de la crisi econòmica, des de la Regidoria de Joventut
s’estan impulsant, des de fa anys, polítiques actives per reduir-ne les conseqüències,
que ja s’han enumerat a l’apartat de programes i projectes. El programa de Garantia
Juvenil, el Programa Integrals de Gentis, el Programa Brigada Jove, les tardes
d’orientació laboral i el treball transversal que es fa amb l’àrea del Servei Local
d’Ocupació en són un bon exemple i model a seguir en els propers anys.
A nivell tècnic, es detecten mancances importants entre els joves, lligades també a
l’analfabetisme funcional descrit al repte 1 d’aquest apartat. Es constata una falta
important de recursos i competències i la necessitat d’un acompanyament intensiu en
la recerca de feina. Alhora, 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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Propostes de millora:


Establir convenis laborals entre Ajuntament i comerços i empreses d’àmbit local
per tal que la població jove pugui treballar al municipi.



Seguir oferint assessorament en temes de treball a l’Ajuntament a través del Servei
Local d’Ocupació i la Borsa de Treball i el Casal de Joves .



Seguir promovent la Brigada Jove, que es realitza a l’estiu.



Oferir recursos d’inserció adreçats a persones joves amb titulació universitària o
superior.

Repte

Conclusions

Propostes de millora


Establir convenis laborals entre l’Ajuntament i
comerços i empreses de Tordera per tal de
facilitar la contractació en temporada d’estiu,
per exemple.

Tot i la lenta recuperació
Repte 2: Aconseguir

econòmica, l’atur juvenil

l’èxit en la trajectòria

de Tordera segueix



com es de la Garantia Juvenil, Integrals,
Brigada Jove o l’assessorament que es fa

laboral de les persones afectant sobretot als i les
joves de Tordera

Seguir potenciant i desenvolupant programes

des del SLO i el Casal de Joves de Tordera.

joves de 25 a 29 anys.


Oferir

recursos

d’inserció

adreçats

a

persones joves amb titulació universitària o
superior.
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Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les
persones joves de Tordera
Pel que fa a 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. Aquesta manca d’oferta es fa palesa
entre la població jove, que així ho ha manifestat a les sessions participatives. Malgrat
aquesta dificultat, els i les joves tenen ganes de tornar a viure a Tordera un cop
finalitzada l’etapa d’estudis, en cas que aquesta s’hagi desenvolupat fora del municipi.
A nivell tècnic, es considera que la manca de recursos econòmics per part de la
població jove és un impediment a l’hora de marxar del nucli familiar. Alhora, es detecta
una problemàtica social important al voltant de la ocupació de pisos buits al municipi,
que s’ha de treballar de manera específica.
A les sessions participatives amb persones joves, es denota una manca d’oferta de
lloguer al centre del municipi que no vingui de les entitats bancàries. Els preus no
s’ajusten a la renda de les persones joves i es considera que els propietaris no acaben
de confiar en el programa de lloguer segur de l’Ajuntament, de manera que caldria
potenciar-lo. Convindria, també, afavorir ajudes al lloguer per a joves des de
l’administració pública.

Propostes de millora:


Fer promocions d’habitatge jove, i establir una reserva de pisos per a joves en
promocions de nova construcció.



Impulsar ajuts per a les fiances del lloguer.



Promocionar ajuts econòmics per pagament de lloguers. Ja no existeix la renda
bàsica de l’emancipació, sinó que hi ha una ajuda de només un any de durada. Ara
aquesta ajuda es tramita directament des del Servei Local d’Habitatge.
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Repte

Conclusions

Propostes de millora


Fer promocions d’habitatge jove
o bé reservar places per a
persones

en

les

promocions noves.

Repte 3:
Aconseguir l’èxit
Les persones Els joves tenen dificultats a l’hora de fer la
en la transició

transició domiciliària per primer cop i marxar del nucli
domiciliària de les
familiar.
persones joves de
Tordera

joves



Impulsar ajudes per les fiances
del lloguer

Donar a conèixer i promocionar
les ajudes i recursos existents
actualment

Repte 4. Promoure la vida saludable de les persones joves de Tordera
Tordera és un municipi amb una població jove dispersa en urbanitzacions
disseminades que ocupen tota l’extensió municipal. Aquesta 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. Aquesta realitat es percep a nivell tècnic i planteja un
handicap important per l’actuació i resolució del problema.
Es considera, doncs, que els i les joves vinculats als centres educatius o el 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.
Malgrat tot, les polítiques actives que s’estan duent a terme en relació a aquest àmbit,
com poden ser els PIDCES, el servei d’assessorament del Casal de Joves i el Pla
Intermunicipal de Drogodependències tenen resultats satisfactoris. El programa
PIDCES atén consultes cada cop d’un major nombre de persones joves, fet que fa
pensar que cal seguir insistint en aquesta línia.
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De les sessions participatives amb persones joves, es recull una certa percepció de
consums de drogues al municipi, tot i que es considera que hi ha un cert
desconeixement sobre aquests consums reals, per la dispersió de la població jove en
les urbanitzacions. Tot i això, sí que es considera que es fan bastants consums en
espais públics, fet que fa pensar que hi ha una certa problemàtica al voltant d’aquest
tema.
Malgrat tot, per part del col·lectiu jove es considera que hi ha una oferta esportiva molt
complerta al municipi, que fomenta i promociona hàbits saludables entre els i les joves.
Alguns dels aspectes que es ressalten com a positius són els tallers de prevenció que
es fan als centres educatius, el gran nombre d’entitats esportives que hi ha, el bon
estat de conservació dels equipaments esportius municipals o activitats puntuals com
el mes de la salut.
Propostes de millora:


Seguir sumant esforços des del Pla Intermunicipal de Drogodependències i tallers de
prevenció adreçats a les escoles per treballar temes de salut.



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



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



Programar activitats esportives dinamitzades a l’aire lliure, obertes a tothom, com ara
classes de zumba.

Repte

Conclusions

Propostes de millora


Seguir sumant esforços des del Pla
Intermunicipal de Drogodependències i
tallers de prevenció adreçats a les

Repte 4:

escoles per treballar temes de salut.


Promoure la

Es detecten consums entre la població jove i

vida saludable

hi ha un seguit de persones joves que no

Joves, dins el programa PIDCES i fent

de les

estan vinculats en centres educatius i que

tallers a l’institut.

persones

no reben informació o assessorament.



Seguir treballant des del Casal de

Impulsar una formació d’agents de salut

joves de

entre iguals, en el marc del Pla

Tordera

Intermunicipal de drogodependències.
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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 com les activitats



Programar
activitats
dinamitzades a l’aire lliure.

esportives

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 es desprèn del nombre d’actuacions plantejades en el darrer PLJ de Tordera,
la participació dels i les joves era un àmbit estratègic que es va voler desenvolupar de
manera prioritària. El resultat és satisfactori, ja que de les 8 actuacions previstes, totes
8 s’ha dut a terme cosa que fa pensar en un bon punt de partida de cara a la
planificació de l’estratègia del futur PLJ de Tordera.
A nivell tècnic, però 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 d’altres entitats o proposant noves
activitats. Un dels instruments que s’havia plantejat per al foment de la participació
juvenil era la creació d’un òrgan de representació dels i les joves de Tordera. Tot i que
no s’ha acabat de definir, és una actuació que està en procés i que caldrà treballar i
desenvolupar de cara al futur PLJ.
Per part de les persones joves consultades a les sessions participatives, es percep
igualment aquest desconeixement vers els i les joves que viuen a les urbanitzacions, i
es creu que s’hi hauria de fer arribar més informació.
Alhora, per el col·lectiu jove, el Casal de Joves és un espai de participació important.
Opinen, però, que s’ha potenciat la participació de joves de 12 a 16 anys, però s’ha
descuidat una mica la participació de joves de més de 18 anys, que no se’l senten seu
ja que no hi troben activitats per a ells/elles. Alhora, consideren que caldria crear un
espai d’entitats, en format d’Ateneu, que permeti la relació entre associacions d’àmbits
diferents. Cal potenciar aquesta relació ja que a Tordera hi ha un teixit associatiu ric i
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divers, que és un valor afegit a preservar. La poca comunicació que hi ha actualment
entre entitats, creuen, milloraria amb espai on poder fer reunions, guardar material,
intercanviar idees i establir col·laboracions.
Finalment, es valora positivament l’esforç comunicatiu que fa l’Ajuntament a través de
xarxes socials, web institucional, etc. Faltaria potser reforçar la comunicació offline a
través de cartells, flyers, etc., sobretot en aquelles urbanitzacions amb joves més
desconnectats del que passa al centre del municipi.
Propostes de millora:


Recuperar la figura de l’educador de carrer per tal de fer el primer contacte i
establir relació amb els joves de les urbanitzacions, menys vinculats al Casal de
Joves o a les entitats locals.



Creació d’un òrgan representatiu dels joves torderencs (actualment en procés).



Fer arribar més informació a les persones joves que viuen a les urbanitzacions.



Obrir el Casal de Joves a joves majors de 25 anys, oferint propostes formatives o
de lleure.



Creació d’un Ateneu d’entitats on poder-se reunir, guardar-hi material, etc.



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

Repte

Conclusions

Propostes de millora


Recuperar la figura de l’educador
de carrer per tal de fer el primer

Repte 5: Avançar

Tot i els avanços fets en aquest àmbit,

contacte i establir relació amb els

cap a

cal arribar a les persones joves que

joves de les urbanitzacions, menys

l’autonomia, el

viuen a les urbanitzacions, i que sovint

vinculats al Casal de Joves o a les

desenvolupament

no participen de cap activitat o entitat del

entitats locals.

personal i la

poble.



Creació d’un òrgan representatiu

participació de

dels joves torderencs (actualment

les persones

en procés).

joves de Tordera
en allò col·lectiu



Millorar la mobilitat amb transport
públic

entre

el

centre

i

les

urbanitzacions, per tal d’apropar
aquests joves a la vida del poble i
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millorar

així

el

sentiment

de

pertinença.
La comunicació online per part de



Fer arribar més informació a les

l’Ajuntament ha millorat, però caldria

persones joves que viuen a les

reforçar la comunicació offline.

urbanitzacions (cartells, flyers, etc).

Al Casal de Joves no hi van els joves



majors de 25 anys.

Aprofitar el qüestionari utilitzat per
la Diagnosi, per preguntar als joves
més grans de 16 anys què els
agradaria trobar al Casal de Joves.

Les

entitats,

sobretot

les

juvenils,



Ampliar l’horari del Casal de Joves.



Creació d’un Ateneu d’entitats on

necessiten un espai on trobar-se i

poder-se reunir, guardar-hi material,

coordinar-se per tal de sumar esforços.

etc.
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Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil de
Tordera: treballar

perquè

l’oferta

cultural

respongui

als

objectius educatius i socialment cohesionadors.
La oferta cultural que es fa a Tordera és percebuda, entre la població jove, com a
insuficient. Es considera que el municipi no té una programació cultural forta, que el
diferenciï dels municipis veïns. Es valoren positivament dates assenyalades com la
Fira del Ram, però es considera que faltaria afegir, durant aquestes dates, alguna
programació d’oci i lleure nocturn específic per a joves.
Pel que fa a l’oci i el lleure nocturn, es considera que no hi ha oferta al poble i això
força moltes persones joves a marxar per gaudir d’oci nocturn. Tot i que estan molt
acostumats a agafar el transport privat per sortir a la nit, troben que hi hauria d’haver
alguna alternativa al municipi per poder-se quedar al poble fins tard el cap de setmana.
Es valora positivament l’activitat que dinamitza anualment l’entitat La Peixera per Festa
Major, així com les Festes de Cap d’Any i Festa Major. Consideren que són dies
festius amb molta participació de joves i d’entitats juvenils.
Propostes de millora:


Incloure activitats per al jovent en d’altres activitats culturals com pot ser la Fira
del Ram: per exemple un concert jove final.

Repte

Conclusions

Propostes de millora

Repte 6: Universalitzar
la cultura entre la

A

població juvenil de

activitats

Tordera

hi

ha

culturals

algunes
que

són

Tordera: treballar

referents al municipi, però falta

perquè l’oferta cultural

enfortir la programació cultura,

respongui als
objectius educatius i

de

lleure

i

oci

dirigida

Afegir una part de programació cultural
per a joves els dies festius del municipi.

a

persones joves al municipi.

socialment
cohesionadors
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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.
Un dels aspectes que es relacionen amb una societat vertebrada territorialment i
cohesionada és la mobilitat. A Tordera la mobilitat amb transport públic és un element
que limita molts dels àmbits dels i les joves de manera transversal, i és una
problemàtica que es manifesta des de fa molt de temps. En canvi, en el darrer PLJ les
actuacions plantejades al voltant de la mobilitat van ser més aviat escasses, i algunes
no s’ha arribat a desenvolupar. La inclusió de Tordera a la línia de transport públic
interurbà Barcelona-Mataró-Pineda segurament permetria abaratir el cost del transport
públic i dotar-lo de més freqüència.
Alhora, el fet que el municipi tingui unes dimensions tant 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. La principal problemàtica associada tant al tren com
a l’autobús és que les combinacions són complicades i sovint no permeten arribar a les
hores punt als llocs de destí. 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, en relació a la resta de població.
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.
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. Aquesta arribada ha generat un cert desgavell a nivell comunitari que
s’està treballant des de les diferents àrees de l’Ajuntament, amb una incidència major
en l’àrea de serveis personals.
Propostes de millora:


Mediació i sensibilització, agents d’igualtat.



Formació tècnica transversal per poder atendre situacions de conflicte davant
de col·lectius en risc.



Futur Pla d’Inclusió i cohesió social
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Seguir treballant per el desenvolupament dels següents recursos:
o

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

o

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



o

Pla d’agents cívics voluntaris

o

Jornades de la diversitat

Augmentar la freqüència del transport públic i establir horaris que et permetin
arribar a les hores punta als llocs de destí.

Repte

Conclusions

Propostes de millora

Repte 7: Avançar cap a

El tema de la mobilitat és una

- Augmentar la freqüència dels

un nou model de país i

limitació important per als joves que

autobusos i dels trens.

de societat

afecte el seu desenvolupament de

- Aconseguir rebaixes tarifàries.

cohesionada,

forma

-

vertebrada

aspectes: formatiu, laboral, d’oci i

compartit.

territorialment,

lleure, etc.

- Incloure mesures que pal·liïn

transversal

en

diferents

sostenible, inclusiva i

Fomentar

el

transport

privat

aquesta problemàtica al futur PLJ.

innovadora en les

La cohesió social a Tordera passa

-Fomentar els agents d’igualtat.

formes d’organització

per augmentar les polítiques en

-Dotar

col·lectiva

aquest

específica

àmbit,

per

tal

d’evitar

de

formació
a

les

tècnica

àrees

de

problemàtiques socials associades

l’Ajuntament amb competències en

al desconeixement mutu.

aquest àmbit.
-Potenciar els recursos existents
tant

a

nivell

municipal

com

supramunicipal.
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4.2.

Debilitats,

Amenaces,

Fortaleses

i

Oportunitats (DAFO)
La conjunció de l’anàlisi de la realitat juvenil i l’anàlisi de les polítiques de joventut
presents actualment en el municipi i la comarca posa de manifest les percepcions
presentades amb anterioritat. Al mateix temps també permet destacar les
oportunitats i fortaleses que la mateixa realitat ofereix. A continuació es presenta
una matriu DAFO (Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) on es recullen
ambdós punts de vista.

Debilitats

Fortaleses

Tordera és un municipi mal comunicat pel que fa al
transport públic.

El Casal de Joves de Tordera
Referència.

Hi ha poca oferta cultural i d’oci nocturn destinada a
joves.

L’equip tècnic en joventut és complert .

Manca una oferta formativa post obligatòria,
adaptada a la realitat territorial.

EL treball entre àrees es fa de forma transversal i
coordinada.

Moltes persones joves de les urbanitzacions no
estan connectades al municipi.

Els centres de primària i secundària estan ben
valorats per els joves.

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 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.
Oportunitats

Amenaces
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.
Les aules de Batxillerat estan massificades.
Hi ha polítiques socials i de joventut que no arriben
als joves per manca de comunicació, de manera
que no s’aprofiten del tot recursos existents.
Hi ha un perfil de joves amb poques competències
en TIC que necessiten molt acompanyament.

és un espai de

El PLJ és un document guia en 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 l’esport.
Tordera té un entorn natural idoni per desenvolupar
formació específica que hi estigui relacionada.
Hi ha una oferta sòlida de cursos de formació en el
lleure i una demanda creixent en aquest àmbit.
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4.3. Orientacions estratègiques generals i
propostes de futur
Per concloure aquest estudi, es remarca la importància de dissenyar un Pla Local
de Joventut per als propers quatre anys, que estableixi unes bases estratègiques
per desenvolupar les futures polítiques de joventut.

De tot el procés de diagnosi, es desprenen alguns reptes, que es sumen als
plantejats des de la Regidoria de Joventut a l’inici del procés, que es presenten a
continuació. Aquests reptes, s’hauran de tenir en compte a l’hora d’elaborar les
polítiques de joventut dels propers anys, al mateix temps que es recomana fer una
lectura acurada i analítica de les principals conclusions extretes de l’estudi.

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.
4. Cal reforçar l’accés al transport públic, així com millorar la
mobilitat intramunicipal i intermunicipal. La limitació que
suposa la manca de transport entre les persones joves és un
impediment per molts aspectes de la seva vida que s’hauria de
revertir en un futur.
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5. Tot i haver-se fet un treball intens al voltant de la participació
juvenil, hi ha grups de joves que no se senten cridats a
participar del Casal de Joves o d’entitats locals. L’organització
municipal amb urbanitzacions disseminades i una gran
extensió territorial, sumades a una manca de transport intern,
dificulten l’apropament de certs col·lectius de joves, fet que
fomenta el complet desconeixement sobre la seva realitat:
gustos, preferències, necessitats o mancances.
6. Seguir

treballant

per

ampliar

l’oferta

formativa

post

obligatòria al municipi, de forma transversal amb el Servei
Local

d’Ocupació,

per

tal

d’adequar

l’oferta

de

Cicles

Formatius, la demanda existent al municipi per part dels
sectors econòmics amb més potencial i projecció.
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