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celebrada el dia 9 d’abril de 2018.



Un nou Pla Jove x Mataró en un context canviant

Respostes integrals davant 
necessitats creixents

Al llarg del procés d’anàlisi i de debat 
hi ha hagut la constatació que el 
període de desplegament del darrer 
Pla Jove x Mataró 2013-2016 ha estat 
fortament marcat per dos processos 
que han condicionat la realitat de les 
polítiques de joventut a la ciutat.

D’una banda, la crisi econòmica 
d’abast global ha impactat de forma 
directa sobre les persones joves, amb 
efectes especialment severs a escala 
local. En aquest procés de creixents 
necessitats socials i de desigualtats, 
les persones joves han esdevingut un 
dels col·lectius més vulnerables i han 
vist enormement dificultada la 
possibilitat de desenvolupar el seu 
projecte de vida. 

D’altra banda, en un context 
caracteritzat per la reducció dels 
ingressos públics i per l’aplicació 
d’importants retallades en l’Estat del 
Benestar, les administracions 

públiques han disminuït la despesa 
social en termes generals, i la 
vinculada a les polítiques de joventut 
en particular. Així, la Generalitat de 
Catalunya (que és qui ostenta les 
competències exclusives en matèria 
de joventut en virtut de l’article 142 
de l’Estatut d’Autonomia) ha reduït un 
18,1% el pressupost de la Direcció 
General de Joventut durant el període 
2012-2017.

Transcorreguts més de sis anys 
respecte al darrer procés de 
planificació en matèria de joventut a 
la ciutat, hi ha hagut temps per a 
transformacions importants en 
l’esfera social, econòmica, política i 
cultural que plantegen nous reptes i 
desafiaments a les polítiques de 
joventut, en un context d’envelliment 
demogràfic progressiu. La població 
jove avui en dia és més diversa i 
s’inscriu en una societat de majors 
desigualtats, caracteritzada per la 
vulnerabilitat i la inestabilitat.

Així mateix, durant el període de 
desplegament i d’implementació del 
Pla Jove x Mataró 2013-2016, les 
polítiques de joventut de Mataró han 
experimentat canvis significatius en 
relació al seu encaix polític i 
organitzatiu, als recursos disponibles 
i a la configuració dels serveis 
juvenils. 

Al mateix temps, l’impuls de nous 
programes d’àmbit supralocal 
inexistents l’any 2013 (Programa de 
Garantia Juvenil o desplegament de 
Xarxa Nacional d’Emancipació 
Juvenil, entre d’altres) han constituït 
noves oportunitats d’intervenció vers 
la població jove amb nous 
requeriments de gestió associats.

En aquest nou escenari, que afecta 
tant a la realitat de la població jove de 
la ciutat com als serveis i polítiques 
que s’hi adrecen, emergeix la 
necessitat de facilitar l’emancipació, 
entesa com la capacitat de 
construcció del projecte de vida de 
les persones joves atenent a la 

diversitat de formes i models de vida, 
i l’exercici de la plena ciutadania. 

I això passa necessàriament per 
generar oportunitats per a la igualtat 
en el mercat de treball i de l’habitatge 
en tant que esferes estructurals i 
estructurants de la vida de les 
persones joves, però també en tots 
aquells àmbits simbòlics o 
conjunturals que tinguin incidència 
sobre la reproducció de desigualtats.

El nou Pla Jove i l’estratègia 
de ciutat

La ciutat de Mataró disposa d’una 
llarga trajectòria en matèria de 
planificació estratègica en l’àmbit de 
les polítiques de joventut. Bona 
mostra n’és el fet que al 1995 ja va 
elaborar un primer pla integral pioner 
a nivell català que superava la lògica 
de la intervenció basada en termes 
de lleure per una vocació de 
respondre a les inquietuds de les 
persones joves de Mataró en totes les 
seves vessants.

Introducció

El document que teniu a les mans és el fruit d’un procés de consulta, anàlisi i recollida de propostes desenvolupat durant prop més d’un any amb la participació 
de les entitats juvenils, de les persones joves i dels agents socials, tècnics i polítics de la ciutat, amb l’objectiu d’elaborar de manera conjunta i consensuada un 
nou marc de planificació en polítiques de joventut a Mataró per al quinquenni 2018-2022.
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Des d’aleshores, s’han desenvolupat 
quatre plans més de forma 
successiva que han contribuït al 
desplegament de les polítiques 
adreçades a les persones joves de la 
ciutat, de forma paral·lela a les 
transformacions viscudes per part de 
la població jove i també de les 
pròpies polítiques de joventut a 
escala supralocal.

Així mateix, la necessitat i utilitat dels  
plans locals de joventut queda  
recollida  tant  a  la  Llei  33/2010, de  
polítiques  de  joventut, com  al  Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya 
2010-2020, en tant que plans 
estratègics municipals enfocats a 
donar resposta a les necessitats de 
les persones joves i a vetllar per la 
seva plena emancipació. 

El procés d’elaboració d’aquest nou 
pla jove s’ha desenvolupat en un 
context en què un nombre 
considerable de serveis municipals 

estan revisant i renovant els marcs 
sectorials de planificació per als 
propers anys (polítiques d’elevat 
impacte sobre les condicions de vida 
de les persones joves com habitatge, 
mobilitat, salut, igualtat o ciutadania, 
entre d’altres). 

Una situació que suposa alhora una 
oportunitat per a replantejar 
estratègies d’intervenció sobre la 
població jove i un repte que pel que 
fa a coordinació obliga a maximitzar 
el treball transversal i les respostes 
integrals a problemes multicausals. 

I tot això, en un moment en el qual 
Mataró està definint una estratègia de 
futur per a la ciutat amb l’horitzó 
2022. Un exercici de reflexió 
prospectiva que s’emmarca dins 
l’Estratègia Europea 2020, que tracta 
de pal·liar les deficiències de l’actual 
model de creixement cap a un model 
basat en el desenvolupament 
intel·ligent, sostenible i integrador.

Dos dels reptes de ciutat als quals es 
preveu donar resposta per mitjà 
d’aquesta estratègia de 
desenvolupament local tenen un clar 
impacte sobre la població jove. En 
concret, la lluita contra l’atur i la 
creació d’ocupació de qualitat, i la 
igualtat d’oportunitats per a la 
cohesió social i territorial. En aquest 
context, per tant, resulta cabdal no 
només definir l’estratègia juvenil en 
clau de ciutat, sinó també afavorir el 
protagonisme, la participació i la 
implicació de la gent jove en el 
desenvolupament de Mataró en clau 
de futur.

A més de la necessària adaptació de 
les polítiques locals de joventut a una 
realitat social canviant, el nou Pla 
Jove x Mataró vol reivindicar la 
rellevància de les polítiques de 
joventut en el si de les polítiques 
públiques, entenent la joventut com 
un període de construcció 
d’oportunitats en què es generen les 

trajectòries de mobilitat social i de 
lluita contra la reproducció de les 
desigualtats.

Per tant, el Pla Jove x Mataró 2018-
2022 ha de ser concebut 
necessàriament com un pla 
transversal i de ciutat, que superi la 
lògica de les polítiques sectorials i 
proposi respostes en clau integral. Un 
instrument obert i dinàmic capaç de 
donar resposta i d’adaptar-se 
contínuament a una realitat cada cop 
més canviant que constitueix un full 
de ruta de les polítiques de joventut a 
la ciutat per als propers 5 anys. 

En definitiva, vol contribuir a 
incorporar accions i mesures 
destinades a avançar cap a la igualtat 
d’oportunitats real i la capacitat de les 
persones joves per desenvolupar la 
seva pròpia vida de manera 
autònoma i lliure com a base de la 
ciutat del futur.
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El disseny del Pla Jove x Mataró 2018-2022 pren com a propis els principis rectors establerts pel Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, que han 
d’impregnar les actuacions que es plantegen, la seva implementació i avaluació. En aquest sentit, el procés desenvolupat tant per a la detecció de reptes i 
necessitats en relació a les persones joves i les polítiques de joventut de la ciutat, com també per a la configuració de la proposta estratègica del Pla i el seu 
plantejament operatiu, s’ha emmirallat en els següents 4 principis metodològics:

Principis metodològics

Integralitat
Les polítiques de joventut han de 
respondre a una perspectiva integral 
que interrelacioni els diversos àmbits 
de la vida de les persones joves, i que 
s’articuli sobre la base de 
plantejaments de xarxa i coordinació 
transversal. 

Els problemes que afecten a la 
població juvenil són multicausals i, per 
tant, l’articulació de les respostes per 
fer-hi front s’ha de basar en 
enfocament que parteixi d’un treball 
conjunt entre àrees i serveis de 
l’Ajuntament (interdepartamentalitat), 
entre les diferents administracions que 
conflueixen al territori 
(interinstitucionalitat) i entre els agents 
comunitaris que el conformen.

Sota aquesta visió, la diagnosi i el 
conseqüent pla d’actuació superen la 
lògica sectorial i plantegen un escenari 
de resposta en clau de ciutat i en 
correspondència amb les actuacions 
de la Generalitat de Catalunya.

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.

La participació de la gent jove és 
fonamental perquè és un factor que 
permet transformar la societat i 
promoure canvis, i perquè la 
participació és un dret de les persones 
joves (en tant que ciutadans) per poder 
incidir en les decisions col·lectives.

En aquest sentit, la proposta 
metodològica que ha menat el procés 
d’elaboració del Pla ha prioritzat la 
contribució de les persones joves en 
les seves diverses formes de 
participació (tant individual com 
col·lectiva) i atenent a la seva diversitat 
de perfils.

Transformació

Si les polítiques de joventut han de 
canviar la realitat juvenil i tenir un 
impacte positiu en el seu entorn cal 
que tinguin la capacitat de modificar 
les seves condicions de vida i millorar-
les, de forma que totes les persones 
joves puguin desenvolupar plenament 
el seu propi projecte vital.

En aquest sentit, la diagnosi del Pla 
incorpora la perspectiva inclusiva 
atenent a l’heterogeneïtat, diferències i 
especificitats de la població jove, i als 
factors generadors de desigualtats. 

Així, les actuacions que se’n deriven 
persegueixen garantir l’accés de les 
persones joves als mecanismes polítics 
i socials entenent la diversitat com un 
factor de riquesa.

Qualitat

Les polítiques de joventut a nivell local i 
català han patit tradicionalment una 
situació perifèrica i subsidiària en relació 
a les polítiques públiques en termes de 
reconeixement, visibilització i 
protagonisme polític. 

És imprescindible que el 
desenvolupament discursiu i teòric que 
els diferents marcs normatius i estratègics 
han contribuït a articular es desenvolupi 
en paràmetres de qualitat: amb un 
desplegament operatiu eficient i rigorós, i 
amb la dotació de recursos necessària.

En l’escala local, les polítiques de joventut 
es veuen interpel·lades per un creixent 
nombre de reptes socials, polítics i 
econòmics que si bé en molts casos 
obeeixen a dinàmiques globals o 
supralocals, tenen un clar impacte en 
l’àmbit municipal.

La diagnosi del Pla intenta entendre 
aquesta complexitat i els factors que la 
determinen des d’una mirada de 
proximitat que permeti estructurar 
respostes adaptades a la realitat juvenil i 
al seu entorn social.
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El procés de treball per a l’elaboració del Pla Jove x Mataró 2018-2022 s’ha desenvolupat a partir de 3 grans fases o moments de treball: l’avaluació conjunta 
del Pla Jove x Mataró 2013-2016, l’elaboració de la diagnosi sobre la situació de les persones joves a la ciutat, i la recollida de propostes i articulació de 
l’estratègia de futur que permeti donar resposta als reptes i necessitats que aquest nou escenari planteja.

Fases

Fase 1: 
Avaluació del Pla Jove x Mataró 
2013-2016 (Gener - abril 2017)

La primera fase ha tingut com a objecte l’avaluació del 
desenvolupament i implementació del Pla Jove x Mataró 
2013-2016 un cop finalitzat el seu període previst de 
vigència. L’objectiu ha estat detectar quins dels reptes i 
objectius plantejats s’havien assolit i, pel contrari, quins 
eren els factors explicatius en els casos d’accions no 
realitzades o implementades parcialment.

Aquest exercici ha comptat amb la participació dels 12 
serveis municipals amb responsabilitats en la 
implementació operativa del pla i s’ha basat en la 
recollida d’informació relativa al grau de realització, als 
agents implicats, als indicadors de realització i a les 
perspectives de continuïtat i canvi per a cadascuna de 
les 115 actuacions finals del Pla. 

El tractament estadístic de la informació recopilada ha 
servit tant per a l’avaluació final, com també per a 
identificar canvis i potencials actuacions per al període 
2018-2022. L’informe final d’avaluació resultant s’ha 
presentat en diversos espais de participació, treball i 
seguiment de caire associatiu, tècnic i polític.

Procés de 
recollida 

d’informació 
d’avaluació i 
prospectives

Sessió de 
treball i 

contrast amb 
la Taula 
Tècnica 
del Pla

Presentació 
de resultats al 

Consell 
Municipal de 

Joventut

Presentació de 
resultats de 

l’avaluació a la 
CIM de l’Àrea 
d’Acció Social

Explotació 
estadística 
de resultats

115
accions 

avaluades

Amb 
participació de 

representants de 
partits polítics, 

entitats juvenils i 
d’altres entitats 

ciutadanes

Formada per 
tècnics/ques 

dels 12 serveis 
municipals 
implicats

Informe final 
d’avaluació del 

Pla Jove x 
Mataró 2013-

2016
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Fase 2: 
Diagnosi 
(Gener - setembre 2017)

La segona fase ha perseguit poder disposar d’una 
aproximació analítica sobre la realitat de la població 
jove de Mataró i sobre les polítiques de joventut que 
s’hi adrecen, amb l’objectiu d’identificar les 
necessitats i problemàtiques existents i el grau 
d’adequació de les mesures, eines i recursos actuals.

Per fer-ho possible, a més de l’anàlisi de fonts, 
registres, memòries i instruments de planificació 
municipal, i de la realització d’entrevistes amb els 
professionals que treballen als serveis juvenils, s’han 
desenvolupat diverses sessions i espais de 
participació tècnica, política, juvenil i associativa per 
a la recollida de visions, valoracions i propostes que 
han permès enriquir i fer més plural l’aproximació a 
la realitat i avançar en la identificació dels elements 
prioritaris als quals l’estratègia ha de contribuir a 
donar resposta.

Aquesta fase ha comptat amb el suport extern de la 
Diputació de Barcelona, per mitjà de la dinamització 
dels diferents espais participatius i l’elaboració d’un 
document preliminar de diagnosi de situació.

.

Document 
preliminar de 
diagnosi de 

situació

Entrevistes 
de recollida 
de visions

126
participants 

en total

Equips 
educatius dels 
Espais Joves i 
personal de 

l’Oficina Jove 
del Maresme-

Sidral

Sessions 
participatives 

amb joves 
menors 
d’edat 

Sessió de 
treball amb 

la Taula 
Tècnica 
del Pla

Sessió 
participativa 
amb joves 
majors de 
18 anys

Sessió de 
treball de la 

Taula 
d’Entitats de 

Lleure

Sessió de 
treball del 

Consell 
Municipal 

de Joventut

Anàlisi 
d’informació 
estadística i 
documental

Formada per 
tècnics/ques 
de 12 serveis 
municipals

61
participants 15

entitats 
participants

Participació 
d’esplais i 

agrupaments 
escoltes

Identificació 
de reptes i 
necessitats

Procés d’elaboració 9Pla Jove x Mataró/2018-2022   |



Fase 3: 
Definició de l’estratègia i del 
document final del pla 
(Octubre 2017 - febrer 2018)

Finalment, a partir de totes les aportacions i de la 
informació recollida i analitzada, la darrera fase ha 
tingut per objecte la definició del marc estratègic 
d’actuació en polítiques de joventut a la ciutat per al 
període 2018-2022.

Per fer-ho, a partir de la detecció de les necessitats 
clau identificades durant la diagnosi, s’han definit els 
reptes estratègics i la bateria d’accions que han de 
contribuir a concretar-los operativament, estructurada 
en eixos i àmbits d’actuació.

El procés seguit durant aquesta fase ha combinat una 
doble lògica de treball: la inductiva, per a identificar 
accions que donin resposta a cadascun dels 
problemes detectats; i la deductiva, per a la 
identificació d’eixos i àmbits que estructurin el marc 
d’intervenció en correspondència amb els reptes 
estratègics plantejats.

En aquest sentit, s’han realitzat diversos espais de 
treball i de participació que novament han permès 
incorporar propostes d’àmbits diversos (polític, tècnic 
i ciutadà), partint d’un criteri de realisme i de 
viabilitat a l’hora d’incorporar les actuacions. Els 
continguts generats en aquesta fase i en les anteriors 
han alimentat el document final del pla.

Reunions 
amb serveis 
municipals 

per a recollida 
i validació 
d’accions

12 reunions 
individuals amb 

personal tècnic per 
a validació d’accions 

amb continuïtat i 
noves accions o 

projectes

Anàlisi de 
plans 

sectorials 
vigents

Definició del 
marc estratègic 
per al nou Pla 
Jove x Mataró

Relació 
amb 

Mataró 
2022 

Exposició del 
plantejament i 
recollida de 
propostes al 

Consell 
Municipal de 

Joventut

Exposició del 
plantejament i 
recollida de 

propostes dels 
grups 

municipals

Reunions 
individuals 

amb els grups 
i amb la 

regidora no 
adscrita

Presentació 
del document 
final del Pla a 

la CIM de 
l’Àrea d’Acció 

Social

Aprovació del 
document 

final del Pla

Identificació 
de reptes 

estratègics

Definició 
d’eixos, 
àmbits i 

actuacions

178
accions
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El Pla Jove x Mataró 2018-2022 té la voluntat de ser una eina útil per a les polítiques de joventut a la ciutat, a partir d’una doble lògica d’articulació. 
D’una banda, és imprescindible la seva adaptació a les necessitats i realitats concretes de la població jove de Mataró, en base al coneixement exhaustiu dels 
fenòmens i tendències que les configuren. Així, la proposta metodològica per a l’elaboració del pla -presentada al punt anterior- ha combinat tècniques 
quantitatives i qualitatives, i ha perseguit donar veu a la diversitat d’agents implicats en el cicle de les polítiques.

D’altra banda, es parteix del ferm convenciment que les polítiques locals de joventut no poden funcionar, ser efectives i superar la lògica reactiva si no 
s’estableixen en diàleg amb els àmbits normatius i estratègics existents. En aquest sentit, el pla s’ha configurat en coherència amb els següents enfocaments i 
marcs de planificació a nivell català i municipal:

Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, 
de polítiques de Joventut

Tot i que l’Estatut d’Autonomia atribueix a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria de 
polítiques de joventut, no va ser fins l’any 2010 que 
es va aprovar un marc normatiu i competencial per 
a desenvolupar-les, tot endreçant i regulant els 
serveis i les activitats que duen a terme les 
diferents administracions: des de l’àmbit autonòmic 
fins al local (ajuntaments i consells comarcals). 
Serveix, doncs, per delimitar competències i 
responsabilitats.

La llei configura l’emancipació com a eix prioritari 
de les polítiques de joventut, dona rang 
reglamentari al Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya i el disposa com a pla sectorial de 
coordinació de les polítiques de joventut de la 
Generalitat de Catalunya i dels governs locals. 

Entre d’altres aspectes de desenvolupament, la llei 
crea la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 
(XNEJ), formada pels Punts d’Informació Juvenil 
(PIJ) i les Oficines Joves (OJ), amb la finalitat de 
facilitar la realització del projecte de vida de les 
persones joves atenent la diversitat de formes i 
models de vida.

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

Constitueix l’instrument de planificació estratègica 
de les polítiques de joventut de Catalunya que 
obliga amb força normativa totes les 
administracions que fan polítiques dins el territori 
català. 

El Pla Nacional vigent planteja fer front a set grans 
reptes per a facilitar la realització del projecte de 
vida de les persones joves i apoderar la persona 
jove com a agent de canvi social, i es desplega a 
través de l’acció dels agents implicats en les 
polítiques de joventut: Generalitat, món local i 
moviment juvenil organitzat. Per aquesta raó 
s’articula a partir de tres grans projectes: el 
Projecte Govern, el Projecte Jove i el Projecte 
Territori.

El Pla Jove x Mataró desenvolupa operativament els 
reptes i principis del PNJCat i contribueix a 
materialitzar-los a escala local, en diàleg amb el Pla 
d’Actuació Territorial de Joventut (PATJ) 2017-
2020.

Definició operativa de joventut
A l’hora de delimitar la joventut com a període del 
cicle vital, la Llei 33/2010 recull un interval d’edat, 
dels 16 als 29 anys, però compta amb el fet que la 
complexitat de la joventut i la diversitat de 
polítiques que s’hi adrecen obliguen a ser oberts en 
les fronteres de l’edat.

En aquest sentit, el Pla Jove x Mataró es planteja 
amb una voluntat inclusiva i engloba com a 
població destinatària de les polítiques de joventut a 
la ciutat a les persones d’entre 12 i 29 anys per un 
doble motiu. D’una banda, els límits entre 
adolescència i joventut són cada cop més difusos i 
fan necessàries polítiques preventives o proactives 
en edats inferiors als 16 anys per fer front a 
necessitats, riscos i problemàtiques vinculades al 
benestar de les persones que es manifesten cada 
cop de forma més precoç.

D’altra banda, l’estructura del sistema educatiu ha 
fixat els 12 anys (entrada a l’institut) com un nou 
moment de canvi simbòlic en les trajectòries de 
configuració d’identitats, hàbits i necessitats de les 
persones adolescents/joves. Així doncs, els instituts 
esdevenen un espai òptim d’intervenció per a la 
població de 12 a 18 anys de forma conjunta.
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Enfocament estratègic
Mataró 2022

L’Ajuntament de Mataró ha iniciat un procés de reflexió 
estratègica per definir quin és el model de ciutat futur, 
emmarcat dins de l’Estratègia Europa 2020, que és l’actual 
estratègia de desenvolupament europea que tracta de 
pal·liar les diferències de l’actual model de creixement per 
encaminar-se cap a un altre basat en el desenvolupament 
intel·ligent, sostenible i integrador. En aquest sentit, la UE 
dona suport a aquells municipis que estableixin estratègies 
per afavorir el desenvolupament urbà sostenible i ha 
impulsat programes específics en l’àmbit de la joventut.

L’elaboració de l’estratègia Mataró 2022 s’ha fet a partir de 
les aportacions d’agents molt diversos i ha partit de l’anàlisi 
de situació i de la identificació dels principals reptes de 
desenvolupament de ciutat. Aquests elements han servit 
com a base per a la definició de la visió estratègica de 
Mataró a llarg termini basada en model de creixement 
sostenible, inclusiu i intel·ligent.

Plans estratègics sectorials

La concepció de les polítiques de joventut en clau integral i 
transversal fa indispensable prendre com a referència els 
diferents plans sectorials existents en aquells àmbits de la 
política municipal que afecten de manera directa a les 
condicions de vida de les persones joves de la ciutat.

En aquest sentit, de forma paral·lela al procés d’elaboració 
del Pla Jove x Mataró, un nombre considerable de serveis 
han actualitzat, revisat o redefinit els seus marcs d’actuació 
a curt i mitjà termini. Per aquest motiu, s’ha prioritzat la 
confluència de processos i la correspondència d’estratègies 
entre els diferents plans en allò que afecta a les persones 
joves per assegurar-ne la viabilitat i coherència.

Context normatiu i estratègic del Pla Jove x Mataró 2018-2022
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La diagnosi del pla pren com a punt de partida el procés 
d’anàlisi desenvolupat durant l’any 2017 amb el suport 
extern de la Diputació de Barcelona, i que va permetre 
disposar d’una primera aproximació genèrica a la situació 
de la població jove de la ciutat, i als recursos i polítiques 
disponibles.

No obstant això, l’articulació del Pla Jove x Mataró per als 
propers 5 anys ha defugit volgudament el risc que suposa 
una aproximació excessivament genèrica, i ha prioritzat la 
identificació i anàlisi exhaustiva d’aquells elements que 
configuren de forma central la realitat concreta de la 
població jove i de les polítiques de joventut de Mataró.

Per aquest motiu, aquest apartat dedicat a la diagnosi no 
incorpora informació detallada de tots i cadascun dels 
àmbits sectorials que tradicionalment han articulat els 
plans anteriors, sinó una anàlisi intensiva dels factors més 
rellevants que condicionen la dinàmica actual de la 
població jove de la ciutat i de la seva transformació.

És, per tant, una mirada volgudament intencionada i amb 
voluntat prioritzadora, davant la qual el Pla ha 
d’aconseguir generar respostes en forma de polítiques i 
programes específics.

En concret, s’incorporen elements de situació relatius a 
diverses cares d’una mateixa realitat juvenil, a més d’una 
mirada específica relativa al model i encaix de les 
polítiques de joventut a la ciutat.
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L’evolució demogràfica de la ciutat i les 
transformacions de la població jove

Segons el padró municipal d’habitants, Mataró compta avui 
en dia amb 22.644 persones joves de 12 a 29 anys, una 
xifra que representa el 18,0% del total de població de la 
ciutat i el 28,6% de les persones joves de la comarca del 
Maresme.  

L’evolució demogràfica de la població jove durant la darrera 
dècada està estretament relacionada amb les dinàmiques 
de canvi de tendència experimentades a nivell de ciutat i, 
en concret, amb el descens de l’arribada de població 
estrangera i l’envelliment progressiu. Així, si a l’any 2007 
les persones joves representaven el 23,6% (28.144 
persones), deu anys més tard s’ha reduït en 5.500 efectius 
i en gairebé 6 punts percentuals.

La configuració demogràfica actual de la ciutat està 
determinada per dos processos migratoris que van tenir 
lloc durant el segle XX i XXI. El primer, desenvolupat al llarg 
de les dècades dels anys 50, 60 i 70, i protagonitzat per un 
important gruix de població d’altres parts de l’Estat que van 
emigrar atrets pel nínxol d’ocupació que representava la 
indústria tèxtil de la ciutat. 

Dècades més tard, durant el primer lustre del segle XXI, el 
creixement demogràfic es va reactivar de nou com a 
resultat de l’arribada de corrents migratoris de població 
vinguda d’altres països, en un context d’expansió 
econòmica caracteritzada per l’auge de la construcció a la 
ciutat.
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Població de Mataró (2017)

126.127
Població jove de Mataró: 12-29 anys (2017)
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Evolució de la població jove de Mataró 2000-2017
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A 1 de gener de 2017 a Mataró hi havia empadronats un 
total de 126.127 habitants, la qual cosa suposa una 
variació relativa del 0,4% respecte l’any 2016. Tot i que 
es tracta d’un creixement poc significatiu respecte a anys 
anteriors, ha estat suficient per superar en un any la 
barrera dels 126.000 habitants, consolidant la posició de 
Mataró com a vuitena ciutat més poblada de Catalunya. 

Durant els darrers anys, a partir de la crisi, aquest 
creixement s’ha moderat de forma considerable, fruit 
d’una arribada de població estrangera sensiblement 
menor i compensada per l’augment del nombre de baixes, 
així com una disminució de la natalitat. No obstant això, 
les migracions internacionals i la seva incidència en el 
conjunt d’aspectes que defineixen la vida de la ciutat ha 
passat a ser una variable estructural. 

Bona mostra de la tendència a l’envelliment de la població 
de la ciutat són les trajectòries de signe contrari que han 
experimentat la població total i la població jove. 

Així, la població de Mataró -tot i alentir el seu creixement 
durant la darrera dècada- ha registrat un saldo positiu de 
6.718 persones (increment del 5,6%). En el mateix 
període, en canvi, la població jove ha perdut efectius i ha 
registrat una disminució del 19,8%.

Aquestes transformacions no només han afectat el volum 
de la població jove, sinó també a la seva composició 
interna en termes d’edat, essent el grup de 12 a 15 anys 
l’únic que ha experimentat saldos positius. En canvi, la 
població de 19 a 29 anys s’ha reduït de forma notable en 
6.312 persones, tot i representar el 61,8% del total de 
joves.
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Diferencials de creixement de la població jove de Mataró i d’altres grups d’edat (2007-2017)

5,6% 7,4%
2,7%

-1,7%

-8,5%

-19,8%

21,0%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Total població 12-15 anys 16-18 anys 19-24 anys 25-29 anys Població jove
(12-29 anys)

64 anys i més

Composició de la població jove de Mataró per trams d’edat (2007-2017)

2007 2017



5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94

95 i més

La projecció demogràfica: manteniment 
de la població jove en una societat cada 
cop més envellida

En clau de futur, es preveu que el saldo natural 
vagi disminuint paulatinament en els propers anys 
com a conseqüència del progressiu envelliment de 
la població, resultant de la reducció de l’arribada 
de població estrangera i del descens de la 
natalitat.

La mitjana d’edat se situa als 41,5 anys i 
l’esperança de vida continua creixent i assoleix els 
83 anys. Aquest envelliment de la població també 
s’evidencia amb el nombre d’habitants de més de 
64 anys, que ha passat de representar el 14,9% 
l’any 2007 al 17,0% una dècada més tard, el que 
suposa un increment del 21,0%.

Les generacions joves actuals són quantitativament 
menors que les precedents, fet que condiciona el 
creixement poblacional per a les properes 
dècades. L’estructura de la piràmide poblacional 
posa de manifest aquesta tendència i els trams 
d’edat amb un major pes en el conjunt de la 
població són el de 40-44 anys i el de 35-39 anys.  

Així, les estimacions disponibles per a l’any 2022 
(horitzó temporal del present Pla), apunten a que 
la població de 12 a 29 anys experimentarà un 
tímid creixement en termes absoluts i se situarà 
entre les  24.920 i les  25.846 persones (escenaris 
baix i alt, respectivament). En termes relatius, el 
pes sobre el total de població es preveu que es 
mantingui estable, a l’entorn del 19%.
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Estructura de la població per sexe i edat a Mataró. 1 de gener de 2017

Projecció de la població jove de Mataró (2017-2022)
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La distribució territorial de la població 
jove: poques diferències respecte al 
global

Mataró té una estructura administrativa 
estructurada en 11 barris de característiques 
físiques, territorials i demogràfiques diverses. A 1 
de gener de 2017, els tres barris amb més 
població són l’Eixample (31.528 habitants que 
representen el 25,0% de la població total), 
Cerdanyola (30.826 habitants i un 24,4% del total) 
i Rocafonda (11.055 habitants que suposen un 
8,8%). En el darrer any, vuit dels onze barris de la 
ciutat han vist augmentar la seva població.

Pel que fa a la distribució territorial de la població 
jove, el patró és pràcticament coincident amb el 
del total de població, amb diferencials relatius que 
en cap cas superen els 2 punts percentuals. 

Cerdanyola és el barri amb un volum de població 
jove més elevat (5.894 persones que representen 
el 26,0% del total de la ciutat), a molt poca 
distància de l’Eixample (5.285 persones, el 
23,3%). Així doncs, aquests dos barris concentren 
en conjunt el gairebé la meitat de la població jove 
de Mataró (49,4%).

Pel que fa al pes relatiu de les persones joves 
sobre el total, el barri que registra un percentatge 
més baix és Cirera (15,7%). Per contra, el més alt 
és el de Vista Alegre (20,5%). No obstant, en cap 
cas són diferencials remarcables respecte al global 
de la ciutat (17,9%).
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Distribució de la població jove de Mataró per barris (2017)

Pes de la població jove sobre la població dels barris de Mataró (2017)
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76,0%

2,0%

22,0%

Catalunya Resta Estat Estranger

La població jove segons el lloc d’origen: 
factors diferencials

Com ja acostuma a ser normal en els darrers anys, la 
població nascuda a Catalunya augmenta el seu pes 
sobre la població total de Mataró. Una tendència que 
igualment es manifesta pel cas de la població jove de 
la ciutat. A 1 de gener de 2017, el percentatge de 
població jove nascuda a Catalunya representa 76,0% 
del total, la nascuda a la resta de l’Estat només el 
2,0% i la nascuda a l’estranger el 22,0%. 

Aquesta realitat dista força de la del global de la 
població de la ciutat, en què el pes de les persones 
nascudes en d’altres comunitats autònomes de l’Estat 
és clarament superior (20,2%) i el de les persones 
d’origen estranger és lleugerament inferior (16,8%). 

La naturalesa del creixement demogràfic de la ciutat 
es caracteritza pel pes del saldo migratori (diferència 
entre altes i baixes), que representa més de la meitat 
del creixement total (58,6%, dades 2016), en 
detriment del saldo natural (diferència entre 
naixements i defuncions).

La distribució de la població d’origen estranger és 
desigual en el conjunt de la ciutat. Els barris que en 
termes absoluts tenen un major nombre d’habitants 
joves nascuts a l’estranger són Cerdanyola (1.666 
persones), Rocafonda (872 persones) i l’Eixample 
(841 persones). En termes relatius, en canvi, els 
percentatges més elevats respecte al total de població 
jove són els de Rocafonda (41,1%), el Palau-
Escorxador (37,7%) i Cerdanyola (28,3%).

Elements centrals de diagnosi 20Pla Jove x Mataró/2018-2022   |

Població de Mataró segons lloc de naixement (2017)

Pes de la població nascuda a l’estranger  per barris de Mataró (2017)
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En termes generals, els pes de la població nascuda 
a l’estranger sobre el total és lleugerament superior 
en el cas de les persones joves que en el global de 
la ciutat, amb un diferencial de 5,2 punts 
percentuals. Les diferències més acusades en 
aquest sentit es registren a Rocafonda i al Palau-
Escorxador (8,2 i 7,0 punts respectivament).

L’anàlisi segons nacionalitat també posa de manifest 
aquesta realitat diferencial de les característiques de 
la població jove respecte al global de la ciutat. No 
obstant, cal tenir en compte que la situació en 
aquest àmbit no només va associada a dinàmiques 
demogràfiques, sinó també a canvis en l’estatus 
legal.

Així, el percentatge de població jove estrangera és 
del 19,2% (4.343 persones), el que representa 
gairebé 4 punts percentuals superiors al del global 
de la ciutat (15,3%) i 5 respecte al de la població no 
jove (14,5%).

Les diferències entre les estructures d’edat de la 
població de nacionalitat estrangera i la població total 
són evidents. Mentre que el pes de la població jove 
explica el 17,9% de la població total, en el cas de la 
població de nacionalitat estrangera aquest 
percentatge és del 22,5%.

Per països, la principal nacionalitat de la població 
jove estrangera és la marroquina (38,2%), seguit de 
la xinesa (11,6%), la gambiana (8,0%) i la 
senegalesa (6,5%). Una realitat pràcticament 
idèntica a la de la població estrangera total de la 
ciutat.
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Població de nacionalitat estrangera per grups d’edat (2017)

Població estrangera de Mataró per nacionalitat (2017)
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L’esclat de la bombolla immobiliària a la 
ciutat: context econòmic i productiu

Durant molt de temps, Mataró i la comarca del 
Maresme han estat un dels pols de 
desenvolupament econòmic de la Regió 
Metropolitana de Barcelona per la seva 
especialització en el sector industrial del tèxtil i la 
confecció. En particular, fins a la meitat dels 
noranta, el gènere de punt ocupava més d’una 
tercera part de la població ocupada de la ciutat.

La primera dècada del segle XXI es va caracteritzar 
per un model de creixement insostenible centrat 
en la construcció massiva d’habitatges en el marc 
d’un procés d’especulació financera nacional i 
internacional entorn del preu del sòl urbanitzable i 
de l’habitatge, que a partir del 2007 va esclatar 
donant inici a una crisi estructural de llarg abast 
fins a l’actualitat.

Segons dades de l’Observatori del Treball i Model 
Productiu de la Generalitat de Catalunya, per 
àmbits d’activitat, la indústria tèxtil segueix tenint 
un pes relatiu significativament elevat a la ciutat 
respecte a la realitat del conjunt de Catalunya 
(7,5% dels assalariats enfront al 1,0% pel cas 
català). Així mateix, s’apunta a un cert creixement 
de l’ocupació vinculada al turisme i a l’hostaleria, 
poc presents tradicionalment en l’estructura 
econòmica local.
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Evolució del nombre d’afiliacions a Mataró per sectors d’activitat (2017)

Afiliacions a la Seguretat Social  (règim general i autònoms) per sectors d’activitat (2017)
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Si bé el conjunt de dades sociodemogràfiques de la 
ciutat estan en sintonia amb els indicadors catalans 
i estatals, aquestes presenten una tendència 
negativa més prolongada en el temps a causa de la 
seva estructura productiva.

La marcada especialització industrial en el gènere 
de punt i la profunda crisi del tèxtil local en un 
mercat globalitzat prèvia a la crisi econòmica local 
va comportar elevats costos socials i econòmics per 
a la ciutat.

A partir del 2008 aquests es van veure clarament 
agreujats per l’impacte de l’esclat de la bombolla 
immobiliària, amb una intensa destrucció de llocs 
de treball en els sector de la construcció i en d’altres 
serveis intensius de mà d’obra.

Els canvis estructurals i globals, les polítiques 
d’àmbit local, autonòmic i estatal han donat com a 
resultat que l’atur a la ciutat se situï en nivells 
especialment elevats i amb un gruix considerable de 
persones aturades de llarga durada amb baix nivell 
formatiu. 

Així, Mataró és la ciutat mitjana (major de 50.000 
habitants) amb la taxa d’atur més elevada del 
conjunt de Catalunya.

Elements centrals de diagnosi 23Pla Jove x Mataró/2018-2022   |

Evolució de la variació interanual de l’atur registral (2000-2016)

Diagrama de la taxa d’atur registral i la 
seva evolució als municipis de més de 
50.000 habitants de la província de 
Barcelona (Gener 2017-Gener 2018)
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L’impacte de la crisi al mercat de treball: 
atur juvenil

La crisi econòmica ha tingut un impacte directe sobre 
el mercat de treball i molt significatiu sobre les 
condicions d’accés i permanència al mateix per part 
de les persones joves. Tot i que a partir de l’any 2015 
el ritme de creixement econòmic general sembla 
haver-se estabilitzat, en el cas de Mataró aquesta 
tendència a la recuperació és força més lenta i 
desigual en termes socials i territorials. 

Les dades de l’Observatori del Treball i Model 
Productiu de la Generalitat de Catalunya posen de 
manifest que l’evolució de l’atur a la ciutat està 
experimentant una dinàmica de reducció. Al 
desembre de 2017 hi havia 9.598 persones en 
situació d’atur a Mataró, el que suposa una taxa 
d’atur registral del 15,6%, lluny del 25,4% registrat el 
març de 2013, però encara molt distant dels nivells 
existents abans de la crisi econòmica.

Per sectors d’activitat, el sector serveis és el que 
concentra un major nombre de persones en situació 
d’atur (60,1%), amb una tendència continuada 
d’increment del seu pes sobre el total des de l’any 
2006. No obstant, en termes absoluts l’any 2017 va 
registrar-se una reducció.

En canvi, el sector de la construcció és el que ha 
experimentat canvis més significatius durant el darrer 
lustre, passant de 2.571 persones aturades l’any 
2012 (17,9% del total d’aturades de la ciutat) a 
1.073 l’any 2017, el que suposa l’11,0% i una 
reducció acumulada del 58,2%.
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Taxa d’atur registral (Desembre 2017)
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Atur registrat per sectors a Mataró (2005-2017)
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Taxa d’atur registral de la població jove de Mataró  per grups d’edat  (Desembre 2017)
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La recuperació de la indústria tèxtil sembla haver-se 
alentit i l'ensenyament i l’hostaleria són els sectors 
amb força presència a la ciutat que han recuperat 
més ocupació.

Pel que fa a la població jove, les dades relatives a 
l’atur registral permeten identificar tendències 
generals, però cal fer-ne una lectura prudent en 
termes absoluts. El fet que moltes persones joves 
que es troben en situació activa i amb disponibilitat 
per treballar no formalitzin una demanda d’ocupació 
té un impacte directe sobre les xifres d’atur registral, 
que infrarepresenten la realitat existent en aquest 
sector de població.

Igualment, les dades d’atur estan condicionades per 
una elevada estacionalitat intraanual, especialment 
en el sector serveis. Durant l’any es registren 
períodes vall (coincidint amb les campanyes de 
vacances d’estiu i Nadal) i períodes punta 
(coincidint amb la finalització d’aquestes 
campanyes), que poden distorsionar les lectures en 
clau global.   

En termes evolutius, la dinàmica de variació 
interanual de l’atur juvenil a la ciutat apunta a la 
reducció. Al desembre de 2017 (darrera dada 
disponible) hi havia 1.038 persones joves 
registrades en situació d’atur a Mataró, el que 
representa el 10,8% del total de persones aturades 
de la ciutat.
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Característiques de les persones en situació d’atur a Mataró (Desembre 2017)La taxa d’atur juvenil se situa a l’11,4%, una xifra 
inferior al 15,6% del global de Mataró i clarament 
influenciada pels elements explicatius citats 
anteriorment. Per grups d’edat, destaca l’elevada 
taxa registrada per les persones menors de 20 anys, 
que assoleix el 27,1%.

Les característiques de les persones que es troben 
en situació d’atur a la ciutat (desembre 2017) no 
són homogènies. En el global de ciutat, l’atur és un 
fenomen feminitzat (54,9% de les persones 
aturades són dones) que afecta majoritàriament a 
persones amb un nivell d’estudis secundaris o 
inferior (90,6%) i provinents del sector serveis 
(60,4%).

Destaca l’elevat volum de persones de 50 anys o 
més i de persones que fa més d’un any que es 
troben en situació d’atur, que representen gairebé la 
meitat de la població aturada (44,5% i 44,8%, 
respectivament).

Pel que fa a les característiques diferencials de les 
persones joves en situació de demanda d’ocupació, 
l’atur afecta d’igual manera a homes i dones, i en 
major proporció a persones amb estudis secundaris 
i postsecundaris. Un fet que té relació amb la 
coexistència de trajectòries laborals i formatives 
durant l’etapa de la joventut, i per l’alt percentatge 
que suposen les persones joves en situació d’atur 
que estan intentant accedir al mercat laboral per 
primer cop (24,5% del total).
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Evolució de la variació interanual de la contractació (2007-2017)

Evolució de la contractació a Mataró (2007-2017) i contractació 2017 segons tipus de contracte

Més enllà de la informació registral, l’atur juvenil 
estimat permet realitzar una aproximació més 
propera a la realitat. Les darreres dades disponibles 
al respecte (1r trimestre de 2017) apunten a un 
percentatge força més elevat que l’atur registral: del 
33,1% per al grup d’edat de 16 a 24 anys i del 
16,9% per les de 25 a 34 anys.

La contractació de les persones joves: 
temporalitat i precarietat

L’evolució de la contractació a Mataró va patir una 
important davallada a partir de l’any 2007 i no va ser 
fins al 2012 en que aquesta tendència es va veure 
revertida per una tímida recuperació. 

Pel cas de les persones joves, la reducció de la 
contractació durant aquest període va ser 
especialment severa i no va ser fins l’any 2015 en 
què la represa va a assolir nivells anàlegs als del 
global de la ciutat. Si els contractes a persones joves 
representaven el 52,0% del total l’any 2007, 10 
anys més tard, aquesta xifra s’ha reduït fins al 
40,5% (14.974 contractes).

La contractació indefinida -que ha variat de manera 
considerable el seu significat a partir de les darreres 
reformes laborals- s’ha vist clarament reduïda, 
essent el 85,1% de contractes de caràcter temporal 
(87,6% pel cas de les persones joves) i, en molts 
casos, de pocs dies o setmanes. Així doncs, tot i la 
tendència a la recuperació, la situació al mercat de 
treball de les persones joves té com a denominador 
comú la temporalitat i la precarietat.
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La incidència del nivell formatiu: estructura i 
dinàmiques de canvi

L’educació és un àmbit clau en la vida de les persones joves i 
determina en gran mesura les seves oportunitats d’integració 
social i laboral, així com el seu benestar. 

La transformació social en general i del sistema educatiu en 
particular -pel que fa a la seva estructura, però sobretot pel 
que fa referència a la retallada de recursos- ha comportat un 
creixement de les desigualtats educatives durant la darrera 
dècada. Un fet que amenaça seriosament la capacitat de 
desenvolupament de trajectòries de mobilitat social ascendent 
per part de les persones joves. 

La segregació escolar representa un dels principals riscos en 
aquest sentit, juntament amb la polarització formativa i els 
elevats nivells de fracàs escolar. Així mateix, més enllà de 
l’àmbit escolar formal, cada cop pren més importància el 
temps no lectiu com a generador de desigualtats socials i 
educatives. 

En el cas de la població en edat d’educació secundària 
obligatòria (12 a 16 anys), aquest temps s’ha vist incrementat 
durant els darrers anys per la implantació de la jornada 
compactada als instituts i planteja importants desigualtats en 
l’accés a les activitats i recursos de lleure, i d’altres activitats 
educatives no formals. 

La realitat del mercat de treball a la ciutat i el punyent 
impacte de la crisi econòmica està fortament determinada per 
les característiques relatives al nivell formatiu de la població: 
en termes globals a Mataró és inferior al d’altres municipis i 
representa una dificultat a l’hora d’atendre a les demandes 
dels sectors més avançats de l’economia.
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Nivell d’instrucció de la població major de 16 anys (2011)

Nivell d’instrucció de la població de Mataró major de 16 anys (2011)
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Lamentablement, les darreres dades disponibles del nivell formatiu de la 
població són del cens d’habitants de 2011, de manera que és molt possible 
que hagin experimentat variacions, especialment en l’àmbit universitari fruit 
de l’ampliació i l’arrelament dels estudis al TecnoCampus.

En general s’observa com el nivell d’instrucció de la població major de 16 
anys de Mataró està lleugerament per sota del nivell del Maresme i de 
Catalunya. Una situació que es tradueix en percentatges comparativament 
superiors de persones sense estudis (13,8%), amb educació primària 
(14,2%) i amb educació secundària obligatòria (32,3%). 

L’efecte sexe i edat inherents a l’estructura demogràfica de la ciutat que 
s’han comentat en punts anteriors poden ser elements explicatius d’aquests 
diferencials. Així mateix, també ho poden ser l’oferta laboral del municipi o 
la residència de persones arribades a Espanya amb nivells d’estudis molt 
baixos. 

Per contra, el pes de la població amb estudis postobligatoris a la ciutat 
representa el 39,6%, sensiblement menor que al Maresme (47,4%) i a 
Catalunya (48,2%). El principal diferencial es registra en la població amb 
estudis universitaris, és tan sols el 15,5%. 

En clau interna, el nivell formatiu de la població no respon a una distribució 
homogènia i hi ha una reproducció desigual entre grups socials i territorials, 
amb una correlació directa entre els nivells d’atur i els d’instrucció. Les 
dades del padró municipal d’habitants fan palesa aquesta situació. 

Així, en una escala de 0 a 10 (essent 0 el valor associat a l’analfabetisme i 
10 el valor corresponent als estudis universitaris) la mitjana per a la 
població jove de Mataró és de 4,6: superior al global de persones de 16 
anys i més de la ciutat (4,0) però amb clares diferències entre els barris 
amb major nivell d’instrucció (Centre i Eixample) i amb un nivell més baix 
(Rocafonda, Cerdanyola i El Palau-Escorxador).
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Nivell d’instrucció de la població per barris (2017)
Mitjana en una escala de 0 (analfabetisme) a 10 (estudis universitaris)
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La matriculació experimenta canvis derivats de 
l’estructura demogràfica 

Un altre dels elements determinants a l’hora de conèixer les 
dinàmiques relatives a l’educació de les persones joves és el volum 
de població que està estudiant. En aquest sentit, les dades de 
matriculació per al curs 2016-2017 en relació als anys anteriors 
permeten detectar dinàmiques de canvi.

Una de les variacions més importants en la tendència dels darrers 
anys és el trasllat del creixement de la població infantil a la 
secundària, que en un curs ha crescut gairebé el mateix que en els 
darrers anys. La pressió sobre els instituts ha portat a crear un nou 
centre aquest curs 2017-2018 -l’institut Les Cinc Sènies- i a 
habilitar dos nous instituts-escola per al vinent. 

La matriculació a batxillerat també ha fet un canvi de tendència 
important aquest curs en relació als anteriors, en què perdia 
alumnes (al voltant d’un 10% en el conjunt dels darrers 5 cursos) i 
el curs 2016-17 creix un 7,8%. 

En canvi, l’alumnat dels Programes de Formació i Inserció (antics 
PQPI i adreçats a aquells i aquelles adolescents que no graduen a 
4t d’ESO) s’ha reduït lleugerament, consolidant la tendència de fort 
descens els darrers anys (un 24% entre el curs 2014-15 i el 2015-
16, i un 42% respecte a 5 cursos enrere). Aquesta davallada es pot 
deure a la millora de la graduació a 4t d’ESO i, per tant, a la 
reducció de la demanda d’aquest tipus de formació, o bé a la 
reducció de l’oferta.

El nombre d'alumnes dels cicles formatius de grau superior i grau 
mitjà segueix creixent, i ho fa a un ritme superior que els darrers 
anys, un 7,7%. D’igual manera, cal destacar l’important increment 
de les matrícules universitàries al TecnoCampus (38,9% durant els 
darrers 4 cursos), vinculat amb l’ampliació de l’oferta formativa.
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Evolució de la matriculació a Mataró (Curs 1999-2000 a 2016-2017)
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Millora dels rendiments escolars a 
secundària i convergència amb el conjunt de 
Catalunya

Malgrat els nivells formatius comparativament baixos a 
la ciutat, en els darrers anys la taxa de graduació a 4t 
d’ESO ha millorat notablement fins a confluir amb les 
dades existents per al conjunt de Catalunya. Així, 
segons dades del Departament d’Ensenyament per al 
curs 2014-2015, el 86,3% dels i les estudiants de 
Mataró van aprovar. Una xifra similar amb la realitat de 
la comarca (87,6%) i de Catalunya (86,8%).

En correspondència amb aquesta tendència, el 
nombre d’alumnes que repeteixen s’ha reduït 
considerablement durant els darrers 5 cursos 
(43,6%), així com el nombre de casos 
d’abandonament a 4t d’ESO (-26,9%).

Existeixen importants diferencials per sexe: mentre 
que els nois registren una taxa de graduació del 
78,4%, pel cas de les noies el percentatge és 
clarament superior i assoleix el 91,8%. Així mateix, hi 
ha importants desigualtats per raó de la titularitat del 
centre, amb percentatges més elevats en els privats 
concertats que en els públics. Una situació que 
s’explica en part perquè la xarxa pública ha absorbit 
bona part del contingent migratori i posa de manifest 
l’augment de la segregació escolar.

La graduació a l’últim curs de batxillerat també ha 
experimentat una millora. En canvi, les dades relatives 
a la finalització dels estudis de grau mig i de grau 
superior mostren una tendència a l’augment de 
l’abandonament.
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Evolució de la graduació a 4t d’ESO (Curs 2000-2001 a 2013-2014)

Evolució de la graduació a diferents etapes i estudis a Mataró (Curs 2012-13 a 2014-15)
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La importància dels espais educatius no formals i del temps 
no lectiu

L’educació entesa des d’una perspectiva àmplia no sols es redueix als 
espais formals educatius ni als aprenentatges relacionats amb els 
coneixements teòrics. L’adquisició de múltiples competències (de 
coneixement, instrumentals o procedimentals i habilitats) és el que 
garanteix l’èxit en la transició educativa. 

En l’aprenentatge d’aquestes competències tenen un paper cabdal el 
sistema educatiu i la família, però també l’esfera relacional i comunitària, el 
grup d’iguals i altres agents educatius importants, com és l’associacionisme 
educatiu. Així, la millora de les oportunitats dels i les joves no només té a 
veure amb la contribució a la seva posició d’igualtat dins el sistema 
educatiu, sinó que també ha de contemplar aquests altres espais educatius 
no formals que tenen un efecte socialitzador. I això implica necessàriament 
tenir en compte l’horari no lectiu.

Lluny de reforçar aquesta dimensió, les darreres reformes educatives 
(LOMCE) l’han laminada, i circumscriuen el dret a l’educació a l’àmbit 
formal. Una visió que no fa altra cosa que augmentar la segregació escolar 
entre la població infantil i juvenil socialment més desfavorida.

Malgrat els esforços que des de les entitats no lucratives de lleure i des 
d’alguns ajuntaments -com el de Mataró- es fa per a impulsar i mantenir 
programes educatius fora de l’horari lectiu, d’ençà de la crisi, s’ha produït 
un augment de les desigualtats socials. Un fet que dificulta encara més 
l’accés a les activitats educatives no lectives i de lleure als joves amb menys 
recursos econòmics, socials i culturals, tant durant el curs escolar com a 
les vacances d’estiu.

A la ciutat, la Xarxa d’Espais Joves -que es presenta de forma detallada al 
final d’aquest capítol- és el principal servei socioeducatiu gratuït i d’accés 
universal per a les persones joves en l’àmbit educatiu no formal.
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Així mateix, el Pla Educatiu d’Entorn inclou també diversos projectes en 
aquest sentit adreçats a les persones joves i, en especial, a les adolescents 
(12-16 anys), com el reforç escolar i els Patis Oberts, entre d’altres.

D’altra banda, la jornada contínua, intensiva o compactada al matí als 
centres de secundària no garanteix, en la majoria dels casos, ni aquesta 
mena d’activitats ni el servei de menjador.

L’impacte de la dimensió universitària de la ciutat

Des de la seva creació, el TecnoCampus ha contribuït a estructurar i a 
incrementar l’oferta d’àmbit universitari existent prèviament a la ciutat per 
mitjà de la incorporació de nous centres i d’un parc empresarial i 
tecnològic. Aquest fet no només han generat noves oportunitats educatives 
per a les persones joves de la ciutat i la comarca, sinó que han contribuït a 
donar resposta a les necessitats de formació del territori.

Les xifres de volum i d’activitat relatives al curs 2016-2017 evidencien 
aquesta realitat, tant des de l’àmbit formatiu (18 titulacions de grau i màster 
oficial i 3.159 estudiants) com de desenvolupament econòmic (122 
empreses i institucions allotjades).

Però més enllà del seu impacte directe, l’activitat universitària també té 
associada l’existència d’un gruix de població flotant de prop de 3.500 
persones amb necessitats pròpies que tenen un impacte directe sobre el 
global de la ciutat, i que requereixen d’actuacions específiques per a poder 
donar-los resposta. En el cas del transport, la millora de la connectivitat de 
la xarxa de bus urbà amb el parc tecnològic i empresarial és una de les 
demandes recurrents. 

Així mateix, pel que fa a l’habitatge, la demanda d’allotjament per part de la 
comunitat educativa universitària no té, a dia d’avui, un servei de residència 
universitària. Consegüentment, la demanda d’habitatge es trasllada 
directament sobre el mercat de lloguer amb efectes sobre el mateix.



La transició domiciliària en un context de 
transicions juvenils no lineals

El procés de transició domiciliària -abandonar la casa 
de la família d’origen i establir-se en una nova llar- s’ha 
considerat tradicionalment com el punt de culminació 
del procés d’emancipació de les persones joves i com 
un element cabdal en la transició cap a la vida adulta.

Tot i que el procés de trencament de la linealitat en les 
transicions juvenils fa que aquesta afirmació s’hagi 
d’agafar amb certa cautela, no deixa de ser cert que 
l’accés a l’habitatge i la independència de la família 
d’origen representa un punt d’inflexió en les trajectòries 
d’emancipació cap a la vida adulta.

A diferència d’altres serveis que igualment funcionen 
com a elements centrals en la configuració de tot 
projecte vital -com la sanitat o l’educació-
l’administració pública no ha garantit a la ciutadania 
l’accés a l’habitatge, el qual ha estat sotmès a un 
procés de mercantilització. 

Durant la darrera dècada, el creixement econòmic 
vinculat al sector de la construcció i la posterior 
explosió de la bombolla immobiliària i la crisi 
econòmica resultant, han condicionat i reduït en gran 
mesura les possibilitats de transició domiciliària de les 
persones joves.

Aquesta realitat general a nivell de Catalunya i de 
l’Estat, de la qual Mataró no n’ha quedat al marge, ha 
tingut dinàmiques i determinants específics a nivell de 
ciutat, que condicionen en últim terme la situació 
actual.
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Nombre d’habitatges iniciats a Mataró (1992-2016)

Contractació registrada al sector de la construcció a Mataró (Gener 2006-Gener 2018)
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Els condicionants per a l’emancipació 
juvenil: les característiques del parc 
d’habitatges de la ciutat

Segons el padró municipal, l’1 de gener de 2017 el 
nombre de llars a Mataró era de 48.168, el que 
suposa un increment de 300 llars més respecte a 
l’any anterior, amb una variació relativa del 0,6%. 
Aquest creixement, que és sostingut en el temps, 
es va manifestar en tots els barris de la ciutat a 
excepció de La Llàntia.

Paral·lelament, existeix una tendència a la 
reducció del nombre mitjà de membres per llar, 
que durant la darrera dècada ha passat de 2,71 a 
2,62 membres, tot i que segueixen existint 
importants diferències territorials en aquest sentit. 
El 25,7% de les llars de la ciutat estan habitades 
per una sola persona.

En aquest context, la taxa d’emancipació 
domiciliar de la població jove de Mataró (% de 
joves que han abandonat la llar d’origen) s’ha 
reduït un 33,8% durant el període 2010-2017 i se 
situa al 14,0%, gairebé 10 punts percentuals per 
sota que la de Catalunya. 

Aquesta realitat es veu fortament determinada pel 
règim de tinença del parc d’habitatges de la ciutat, 
amb un pes molt elevat dels habitatges de 
propietat: ho són el 75,0%, dels quals el 47,4% 
tenen pagaments pendents. Els habitatges en 
règim de lloguer representen tan sols el 19,2% del 
total, una xifra similar a la del conjunt de 
Catalunya (19,7%) i superior a la comarcal.
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Evolució de la taxa d’emancipació domiciliar de la població jove (2010-2017)
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Més enllà del baix pes del lloguer, les característiques 
dels habitatges també suposen un condicionant per a 
les necessitats i possibilitats d’accés de les persones 
joves. Segons les dades del cadastre, la superfície 
mitjana dels habitatges plurifamiliars a Mataró és de 
97m2 i la dels unifamiliars de 265m2, amb clares 
desigualtats per barris en relació a la seva situació.

Les dades disponibles en relació al volum dels 
habitatges buits i/o no ocupats a Mataró (2015) 
permeten estimar una xifra de 3.411 habitatges. 
D’aquests, el 74,6% és propietat de particulars i un 
24,2% de grans tenidors (entitats bancàries i 
empreses constructores).

L’especulació immobiliària i la bombolla del 
mercat de lloguer

L’especulació entorn el sòl i l’habitatge ha condicionat 
històricament els processos d’assentament de la 
població migrada a Mataró i ha configurat una ciutat 
territorialment desigual.

Aquesta realitat s’ha vist accentuada per la priorització 
del règim en propietat, per la feblesa de les polítiques 
socials d’habitatge i per les dinàmiques de rotació de 
residents en alguns barris durant la primera dècada 
del segle XXI.

En el context immediatament posterior a l’explosió de 
la bombolla immobiliària l’habitatge ha esdevingut un 
eix i un indicador no tan sols de segregació territorial, 
sinó també de segregació social.
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I és precisament en aquest segon àmbit en el qual 
les persones joves s’han vist clarament afectades, 
veient-se reduïdes de forma dràstica les seves 
possibilitats d’emancipació.

Tanmateix, no és un fenomen de nova fornada, sinó 
que s’afegeix a una situació de base en la qual, 
durant l’etapa de fort creixement del sector de la 
construcció i de facilitat d’accés al crèdit que va 
caracteritzar la primera dècada del segle, les 
persones joves tenien elevats incentius per a 
l’endeutament (compra) en detriment d’un mercat 
de lloguer amb preus elevats i baix volum d’oferta. 
Una realitat que anys més tard sembla tornar-se a 
repetir.

Les dades actuals relatives a la construcció i 
rehabilitació d’habitatges (Generalitat de Catalunya), 
posen de manifest una reactivació del sector a la 
ciutat. No obstant, molt lluny dels nivells de la 
primera dècada de segle i amb una orientació al 
sector més exclusiu del mercat, inaccessible per a 
les persones joves: dels 82 habitatges de nova 
construcció acabats durant el període 2012-2016 el 
52,4% tenen una superfície superior als 150m2

construïts, quan a l’etapa d’expansió, entre 2001 i 
2007, només representaven el 20,7%.

Aquesta recuperació en la construcció i 
compravenda s’ha vist acompanyada d’una reducció 
de l’oferta i de l’increment de preu al lloguer. En 
aquest sentit, les dades relatives al nombre de 
contractes registrats i a la quantia de les fiances 
dipositades a l’Incasòl permet confirmar aquestes 
dues tendències.

Característiques del parc d’habitatges 
de Mataró 

75,0%
Habitatges en règim de propietat 
(2011)

3.411
Habitatges buits (Estimació 2015)

24,9%
Habitatges de menys de 70m2 de 
superfície útil (2011)

58,4%
Habitatges de més de 40 anys 
d’antiguitat (2011)

97 m2
Superfície mitjana dels pisos a la 
ciutat (dades del cadastre)



En els últims 5 anys, el nombre de contractes 
registrats s’ha reduït un 29,4%, mentre que la 
quantia mitjana de les fiances dipositades ha 
augmentat un 7,0% (567,3€ l’any 2017).

Pel que fa a l’evolució del preu mitjà del lloguer, a 
dia d’avui no existeix una font d’informació que 
inclogui el global de contractes de la ciutat. 

Les dades publicades pels agents immobiliaris 
permeten disposar d’una aproximació a la realitat 
en aquest sentit, però cal tenir present que en 
aquests casos existeix una sobreestimació de preu 
i que hi ha un gruix d’oferta del mercat que no és 
visible en aquest tipus d’estadístiques.

Així, les dades del portal immobiliari 
enalquiler.com relatives a l’evolució del preu mitjà 
de lloguer a Mataró durant els darrers 12 mesos 
posen de manifest que s’ha registrat un increment 
de preu del 32,6%, essent la ciutat de la província 
de Barcelona que més ha pujat (1.214€/mes). 

Pels habitatges d’entre 60 i 90 m2 la pujada ha 
estat menor, del 3,0%, i el preu mitjà se situa al 
gener de 2018 en 761€/mes, amb una oferta 
immobiliària de tan sols 92 vivendes a la ciutat.

A més, les darreres dades sobre l’esforç econòmic 
d’accés a l’habitatge proporcionades per la 
Diputació de Barcelona (2016) evidencien que el 
règim de lloguer és el que representa un índex 
més elevat, corresponent al 38,5% de la renda 
bruta anual disponible, enfront al 28,7% de 
l’habitatge usat en propietat.
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Variació interanual del nombre de contractes i del preu mitjà mensual de lloguer (2005-2017)

Evolució del preu del lloguer d’habitatges a Mataró (2017-2018)
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La desaparició de les polítiques 
específiques d’accés a l’habitatge per a 
persones joves

L’explosió de la bombolla immobiliària i el context 
de crisi econòmica que l’ha succeït han provocat 
un augment de les desigualtats entre la població, i 
un increment de les situacions d’emergència social 
derivades de la manca d’accés a l’habitatge. 

Mataró no ha quedat al marge d’aquesta situació: 
un sector important de la ciutadania que durant la 
darrera dècada tenia capacitat econòmica per 
accedir al mercat d’habitatge ha experimentat 
situacions de vulnerabilitat derivades no només del 
risc de pèrdua de l’habitatge, sinó també de les 
dificultats per poder accedir a un habitatge digne 
en condicions assumibles. 

Bona mostra n’és l’increment del nombre de casos 
atesos pel Servei de Benestar Social amb 
necessitat identificada d’habitatge i allotjament, 
que l’any 2015 es va situar en 1.062 persones.

Aquesta situació ha impactat de forma directa 
sobre les polítiques municipals d’habitatge, que ja 
partien d’uns nivells de desenvolupament baixos 
previs a la crisi. Durant el període 2012-2016, les 
sol·licituds admeses al Registre de Sol·licitants 
d'habitatges amb protecció oficial a la ciutat han 
augmentat un 148% i el 2016 hi havia 1.702 
inscripcions vigents.
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Evolució de la demanda d’habitatge de protecció oficial a Mataró (2012-2016)
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91; 27%

70; 21%

178; 52% Borsa de lloguer

Habitatges de lloguer gestionats per PUMSA

Lloguer HPO

Les dades referents al nombre de persones 
sol·licitants a la Llista única de petició d’habitatge 
assequible a la ciutat -on calia inscriure’s per optar 
a un habitatge gestionat per Promocions 
Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)- també 
permeten copsar aquest destacat augment de 
demanda. Així, a finals de 2015 hi havia 5.120 
persones inscrites, mentre al 2010 n’hi havia 
2.578, pràcticament la meitat.

Tot i a la manca de competències en aquest àmbit 
(corresponents a la Generalitat i al govern de 
l’Estat), els ajuntaments s’han vist obligats a liderar 
la resposta a la crisi habitacional en un context de 
contrició de la capacitat inversora. 

Així, la impossibilitat de desenvolupar noves 
promocions d’habitatges de protecció oficial (HPO) 
s’ha hagut de veure compensada per l’adquisició 
d’habitatges en exercici del dret de tanteig i 
retracte sobre el parc d'habitatges vacant, pels 
incentius a la incorporació d’habitatges privats a 
programes públics i per la redefinició dels 
col·lectius d’atenció prioritària.  

El parc d’habitatge de lloguer gestionat per 
l’administració pública a la ciutat s’ha anat 
transformant progressivament passant d’habitatge 
assequible a habitatge social (aquell en què les 
persones residents paguen en funció de la seva 
renda i el preu del lloguer és compensat per 
l’Ajuntament). Actualment, 98 habitatges (28,9%) 
són ja habitatges de lloguer social.
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Tipologia del parc d’habitatge de lloguer gestionat per l’Ajuntament de Mataró (2017)

Evolució del volum del parc d’habitatge de lloguer gestionat per l’Ajuntament (2007-2015)
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Paral·lelament, des de l’any 2011 s’ha produït una 
important caiguda dels habitatges privats inclosos 
a programes públics -com la borsa de lloguer-, que 
s’han reduït un 40,0%. Una tendència que no s’ha 
pogut revertir tot i la cessió d’habitatges provinents 
d’entitats financeres.

Des del punt de vist de les polítiques 
específicament adreçades a persones joves, 
l’atenció a les necessitats socials ha fet 
desaparèixer l’oferta d’habitatge públic per a joves 
existent a la ciutat abans de la crisi, que s’havia 
caracteritzat per un domini dels HPO de compra. 

Una situació a la que s’hi ha sumat la derogació -
l’any 2011- de la Renda Bàsica d’Emancipació 
(RBE), l’únic programa d’àmbit estatal destinat 
específicament a afavorir l’emancipació 
domiciliària de les persones joves i que l’any 2011 
percebien 1.744 persones a la ciutat. 

Tot i que els beneficiaris que tenien reconegut el 
dret a la RBE en el moment de la seva derogació 
continuen amb l’esmentat dret, partir d’agost de 
2012 la quantia mensual de l’ajut va passar dels 
210 als 147 euros i el nombre de persones 
beneficiàries s’ha reduït de forma dràstica fins a 
les 34 l’any 2016. 
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Evolució del nombre de lloguers amb mediació de la borsa d’habitatge de lloguer social (2010-2016)
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La mobilitat de les persones joves: 
necessitats específiques i factors limitadors

La manera com es mouen les persones joves a la 
ciutat i fora d’ella és un reflex de les seves necessitats 
de desplaçament en el territori i està vinculada amb 
múltiples dimensions de la seva vida: estudis, treball, i 
oci i lleure, entre d’altres. 

En aquest sentit, les possibilitats de desplaçament que 
Mataró ofereix als i a les joves que hi viuen determinen 
en bona mesura no tan sols les oportunitats presents 
per al desenvolupament del seu projecte de vida, sinó 
també els seus patrons i hàbits de desplaçament en 
clau de futur. I això, en un moment en el què la ciutat 
s’ha fixat com a objectiu (Pacte per la Mobilitat a 
Mataró, 2016) la transició cap a una nou model de 
mobilitat més humà, sostenible i intel·ligent, que 
prioritzi el vianant i la bicicleta en la xarxa viària, i 
maximitzi l’ús del transport públic en detriment del 
vehicle privat.

Els patrons i hàbits de vida de les persones joves -tant 
en termes d’edat com també cada cop més en clau de 
generació- es caracteritzen per unes necessitats 
diferencials en relació a la mobilitat. D’una banda, la 
reduïda capacitat d’accés al vehicle privat determina 
un major protagonisme del transport públic col·lectiu, 
en especial el d’àmbit interurbà en connexió amb 
centres de treball i d’estudi. 

Així mateix, pel que fa a la modalitat, les persones 
joves es desplacen per la ciutat majoritàriament a peu 
i presenten patrons d’utilització de la bicicleta més 
elevats que el global de la població. 
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Pel que fa als horaris i recorreguts, hi ha una 
demanda existent -i creixent- d’ampliació de la xarxa 
pública de transport vinculada a usos formatius 
(TecnoCampus) i lúdics (zona d’oci nocturn del 
polígon del Pla d’en Boet), que en aquest segon cas 
té a més d’un component d’accessibilitat una 
motivació vinculada a la reducció de riscos.

Les característiques i dimensions abastables de 
Mataró fan que la mobilitat interna a la ciutat 
(251.000 viatges segons dades de l’Observatori 
anual de la mobilitat de la ciutat) es realitzi 
preferentment a peu, tot i que el vehicle privat té un 
pes considerable (34% dels viatges dels residents). 
L’ús de la bicicleta és residual (0,5%) i es veu 
condicionat per la manca d’una xarxa suficient i 
connexa de vies ciclables, així com pel relleu 
orogràfic de determinats barris de Mataró.

Pel que fa al transport públic urbà, el servei té una 
elevada cobertura (76% de la superfície i 96% dels 
habitants a menys de 250m), però la freqüència de 
pas i la velocitat són baixes: de mitjana es triga un 
54% més en autobús que en vehicle privat. Tot i 
així, les xifres relatives al nombre de viatgers 
mostren una línia ascendent, després de la caiguda 
considerable registrada en els anys de crisi. L’any 
2017 es va superar la barrera dels 5 milions de 
validacions, un fet que no passava des de 2008.

Segons la darrera enquesta realitzada (octubre 
2016) les persones d’entre 20 i 29 anys representen 
el 15,3% del total d’usuàries de Mataró Bus; dada 
comparativament alta en relació amb el seu pes 
poblacional (10,4%).

Característiques dels desplaçaments a 
Mataró (2014)

238.460
Desplaçaments interns diaris

158.824
Desplaçaments externs diaris

7,1%
Dels desplaçaments interns es 
realitzen amb transport públic

15,3%
De les persones usuàries del 
Mataró Bus tenen entre 20 i 29 
anys (Enquesta 2016)

82,6%
Dels desplaçaments externs es 
realitzen amb vehicle privat



La connexió interurbana de la ciutat és bona i ha 
millorat durant els darrers anys amb la incorporació de 
noves línies i l’increment de freqüències de pas, 
especialment pel que fa a la connexió en autobús amb 
Barcelona, Granollers i Sabadell (línies Exprés).

Tot i això -i més enllà de la disponibilitat horària i de la 
seva connectivitat territorial- la mobilitat en transport 
públic també està fortament condicionada per la seva 
accessibilitat en termes de preu. 

En aquest sentit, el fet que Mataró formi part de la 
zona 3 del sistema tarifari integrat de l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) fa que l’import que han 
de pagar els ciutadans i ciutadanes per a desplaçar-se 
a Barcelona (T-10) sigui un 36,3% superior que els de 
les poblacions veïnes de Cabrera de Mar o Vilassar de 
Mar. Un fet que actua com a factor penalitzador.

Tot i l’existència de dos títols de transport integrat 
bonificats de l’ATM específicament adreçats a 
persones joves -la targeta T-16 per a una sola zona 
tarifària i la T-Jove per a menors de 25 anys-
l’augment del preu dels abonaments de transport ha 
augmentat molt per sobre del que ho ha fet el cost de 
la vida.

Així, entre 2003-2017 el preu de la T-10 de 3 zones 
ha augmentat un 66,1%, molt per sobre de 
l’increment que ha experimentat l’IPC (38,4%).         

I és que, per a moltes persones joves, la utilització del 
transport públic suposa no només l’única alternativa 
de mobilitat, sinó també un esforç massa important en 
relació a la seva limitada capacitat de renda.
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Evolució de la variació interanual de l’IPC (desembre) i del preu de la targeta T-10 de 3 zones 
(2003-2017)
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Factors i contextos de risc per a la salut de les 
persones joves

De la mateixa manera que la resta de la ciutadania, la 
població jove està exposada a una sèrie de factors i contextos 
de risc que afecten la seva salut en més o menys mesura, 
tenint en compte que té unes peculiaritats pròpies de l’etapa 
de transició que la caracteritza. 

Els estils de vida tenen un impacte determinant en l’estat de 
salut de la població. Existeix una evidència científica sobre la 
seva influència en les principals causes de morbiditat i 
mortalitat. Però igualment hi ha una sèrie de variables 
estructurals, com l’entorn socioeconòmic, el sexe, la 
precarietat laboral, l’accés a l’habitatge, el fet de formar part 
d’una xarxa social intensa, etc., que tenen una influència en 
la distribució desigual dels danys, trastorns i comportaments 
de risc per a la salut entre la població jove.

L’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) és una de les fonts 
d’informació més importants sobre aspectes relacionats amb 
la salut de la població, però el seu plantejament metodològic 
i d’estructuració de resultats es basa en grups d’edat amplis 
(0-14 anys, 15-44 anys...), que no permeten realitzar una 
aproximació específica a la situació de les persones joves si 
no és per mitjà d’estudis estadístics específics per a aquest 
col·lectiu.

Així mateix, i en l’àmbit municipal, existeix una manca 
d’informació de situació relativa a la realitat general de la 
salut de la població jove en aspectes que són clau per a la 
detecció de problemàtiques i necessitats, com els estils de 
vida (alimentació, activitat física o el grau de coneixement i 
d’utilització dels serveis i recursos).
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N’és una excepció l’àmbit del consum de drogues, que 
compta amb un observatori específic de seguiment a la 
ciutat. 

Entre la població jove hi ha majors factors de risc de lesió 
(riscos laborals, accidents de trànsit...) i els problemes de 
salut acostumen a estar relacionats amb consums 
inadequats: d’alimentació (trastorns de comportament 
alimentari, obesitat, etc.), d’alcohol (noves pautes de consum 
compulsiu), de tabac (manteniment de consums elevats, 
edat d’inicis cada cop menor) i de drogues il·legals (expansió 
del cànnabis i, en menor mesura, de la cocaïna). 

Uns consums que estan estretament relacionats amb els 
models hegemònics de recerca d’una identitat i amb el paper 
ritual que encara juguen certes pautes de risc en els 
processos de socialització i de transició a la vida adulta. Així 
mateix, hi ha aspectes de la salut de les persones joves on la 
dimensió relacional és fonamental, com en el sexe i en la 
salut mental. 

En el primer cas, les dades sobre hàbits i pràctiques es 
mouen en uns nivells generalment acceptables, mentre que 
els trastorns mentals difusos es troben en expansió i ha 
augmentat la pressió psicosocial sobre les noies en tots els 
àmbits (laboral, escolar, familiar i d’oci).



Consums de drogues: la problemàtica associada a l’oci 
nocturn en clau de ciutat

Segons la submostra de Catalunya de l’Enquesta Estatal d’estudiants de 
secundària (ESTUDES, 2014), els estudiants de 14-18 anys han consumit 
alguna vegada en els darrers 30 dies: alcohol (68%), tabac (30,8%) i 
cànnabis (23,4%), amb una menor prevalença del consum d’altres 
substàncies. 

Les dades evolutives entre 1994-2014 confirmen aquest patró i mostren 
una tendència a l’increment del consum del cànnabis, que coincideix amb 
les percepcions realitzades pels professionals que treballen amb joves i 
pels cossos de seguretat.

Pel cas del tabac, l’anàlisi específic de l’ESCA per a la població de 15 a 26 
anys (2006) evidencia que el consum segueix present (el 30% fuma 
diàriament), per bé que es consolida la tendència general a la disminució, 
tant en homes com en dones. En canvi, el consum diari augmenta molt 
entre els joves de 16 a 18 anys.

Pel cas de l’alcohol, les dades d’ESTUDES 2014 mostren que el grup amb 
una major prevalença d’embriagueses (en els darrers 12 mesos) i en el 
consum ràpid i intensiu -binge drinking- (darrers 30 dies) és el de 15-29 
anys. Si bé les dones presenten prevalences més baixes, els consums 
tenen una tendència a l’increment en tots dos sexes.

Les dades de l’Observatori Municipal sobre el Consum de Drogues 
relatives a la detecció de problemes de consum de drogues als centres 
d’ensenyament secundari són un bon indicatiu en relació a l’afectació en 
estudiants d’ESO i batxillerat de la ciutat. 

En el bienni 2015-2016 s’han detectat 102 casos, amb edats compreses 
entre els 13 i els 17 anys. En tots els casos l’alcohol està present però no 
és la substància que motiva la detecció, essent el cànnabis la predominant 
(97%).
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En clau de ciutat, durant els darrers anys s’ha evidenciat la problemàtica 
de salut associada al model d’oci nocturn del polígon del Pla d’en Boet, 
amb locals de gran aforament que cada cap de setmana concentren a 
milers de persones -entre 2.000 i 3.000 segons les nits- provinents 
majoritàriament d’altres poblacions de l’àrea metropolitana (70%). 

El consum d’alcohol al carrer, les intoxicacions etíliques i les pràctiques de 
risc vinculades al consum d’alcohol i conducció són els principals 
problemes des del punt de vista de la salut. No obstant, la situació actual 
també té clares externalitats negatives en matèria de seguretat, transport, 
neteja, civisme o igualtat de gènere, entre d’altres.

Pel que fa a la prevalença dels consums, l’estudi prospectiu sobre el 
consum de drogues de la població jove menor de 25 anys en els espais 
d’oci nocturn de la ciutat (2016) permet disposar de dades sobre el volum, 
les característiques i les pautes de consum de drogues de la població jove 
que es concentra a l’espai d’oci nocturn del polígon del Pla d’en Boet.

Entre els principals resultats de l’estudi en destaca el fet que el consum 
d’alcohol és elevat (més del 90% de les persones enquestades va 
consumir alguna beguda alcohòlica la nit en què va ser entrevistada, 
essent la mitjana de 3,6 consumicions per persona (72 gr. D’alcohol). El 
consum d’alcohol es concep com una pràctica consubstancial al fet de 
sortir de festa, amb predomini del consum abans d’entrar a les 
discoteques (un 87% ho fa) i del consum al carrer (60%).

El 59% de les persones enquestades manifesta haver tingut problemes 
provocats per l’alcohol i en un 32% dels que la persona que condueix beu 
alcohol. En segon terme, la droga més consumida és el cànnabis: la 
meitats dels i les joves enquestades afirmen que en van consumir aquella 
nit.



Joves i hàbits saludables: nivells elevats de 
pràctica esportiva

Més enllà de l’estat de salut present, l’esport és un 
dels factors que ajuden a millorar la salut física i 
psicològica de la persona amb efectes en les 
condicions de salut futures. En aquest sentit, la ciutat 
compta amb una extensa xarxa d’instal·lacions i 
equipaments públics al servei de la pràctica esportiva 
-tant federada com de lleure-, així com un ric teixit 
associatiu conformat per 114 clubs i entitats de 
promoció de la pràctica de l’esport.

L’enquesta realitzada a 1.749 estudiants de 
secundària de la ciutat en el marc del procés 
d’elaboració del Pla Estratègic de l’esport en edat 
escolar de Mataró aporta una fotografia de situació en 
relació als hàbits i pràctiques esportives. 

El 69% de les persones joves enquestades realitza 
activitat física i la majoria ho fa entre 3 i 4 dies a la 
setmana. La pràctica federada és la majoritària i 
representa el 56% del total, mentre que el 15% ho fa 
de manera lliure i un 10% en un centre de fitness.

Els Jocs Escolars juguen un important paper en la 
promoció de l’esport entre tots els i les escolars de la 
ciutat, per mitjà de programes esportius i de suport a 
les activitats que realitzen els centres educatius. Però 
tot i la importància i beneficis d’aquest programa per 
al desenvolupament d’hàbits saludables entre la 
població infantil i juvenil, el percentatge de persones 
enquestades que afirma haver-hi participat és baix 
(39,7% per estudiants de primària i 43,6% a 
secundària).
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Així mateix, les dades de l’enquesta i les valoracions 
recollides pels professionals posen de manifest que 
la pràctica esportiva pateix una reducció 
considerable en la transició cap a la secundària i 
cap a la postobligatòria. Un fet que té un clar biaix 
de gènere i que afecta en major mesura a les noies 
que als nois.

L’associacionisme juvenil a la ciutat: la 
inexistència d’entitats de caràcter juvenil 
més enllà de l’educació en el lleure i l’oci

Tot i que Mataró té un teixit quantitativament 
nombrós i divers conformat per més de 700 
associacions, actualment existeixen únicament 13 
entitats juvenils actives, de les quals 12 pertanyen a 
l’àmbit de l’educació en el lleure.

La tendència durant la darrera dècada ha estat la 
desaparició (o inactivitat) de les entitats juvenils, 
més que no pas la seva creació. Així mateix, el relleu 
intrínsec de la composició d’aquest tipus d’entitats (i 
de les seves juntes i equips responsables) dificulta 
l’establiment de projectes a mig termini.

Tot i que la realitat associativa de naturalesa juvenil 
sigui reduïda, aquest fet no implica –ni molt menys-
que les persones joves de la ciutat no siguin actives, 
tant des del punt de vista del seu compromís cívic 
com en relació a la seva vinculació associativa. En 
aquest sentit, hi ha un nombre elevat de persones 
joves que formen part d’entitats de la ciutat, amb un 
pes remarcable en el cas dels clubs esportius i en 
les associacions culturals.

Pràctica esportiva dels i les estudiants 
de secundària de Mataró 

(Enquesta 2017)

69%
Realitza activitat física

56%
Pràctica federada

44%
Ha participat als Jocs Escolars



No obstant, en clau de governança de les 
polítiques de joventut, sí que cal destacar que la 
manca d’entitats juvenils no vinculades al lleure 
educatiu dificulta la interlocució, visibilització i 
canalització d’interessos d’una part majoritària de 
les persones joves de Mataró.

El sector de l’educació en el lleure: en 
avenç cap a la seva articulació i 
visibilització

Mataró compta amb 12 entitats de l’àmbit de 
l’educació en el lleure que apleguen prop de 300 
persones voluntàries que cada cap de setmana 
realitzen activitats per a més de 1.000 infants, 
adolescents i joves. La intencionalitat pedagògica 
fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar, 
ajuda a adquirir competències i habilitats socials, 
fent-los protagonistes de la seva pròpia vida, i 
actius i participatius socialment.

Malgrat que els equips educatius segueixin 
dinàmiques rotatives, la majoria de les entitats 
tenen una llarga trajectòria, de manera que estan 
consolidades i arrelades al territori. 

Mataró té una llarga tradició pel que fa a la 
presència d’esplais i agrupaments que durant les 
darreres dues dècades s’han mantingut 
relativament estables, tot i la desaparició d’algunes 
entitats emblemàtiques (La Baldufa i Xerinola).
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Un dels trets que caracteritza la realitat associativa 
del lleure a la ciutat és la seva pluralitat, ja que hi 
tenen representació les principals federacions de 
l’àmbit a nivell català: Minyons Escoltes i Guies 
Sant Jordi, Centre Marista Escolta, Esplais 
Catalans (Esplac), Federació Catalana de l’Esplai 
(Fundesplai) i Moviment de Centres d’Esplai 
Cristians Catalans (MCECC).

No obstant, la seva implantació territorial és 
desigual, de manera que hi ha barris de la ciutat 
amb una concentració elevada d’entitats de lleure 
(Centre i Eixample, fonamentalment) i d’altres en 
què tot i residir un volum molt important de 
persones joves, no compten avui en dia amb cap 
entitat (Cerdanyola o Pla d’en Boet, entre d’altres). 
Una mancança que la Xarxa d’Espais Joves 
contribueix a suplir pel que fa a la franja juvenil 
(12-18 anys), mitjançant l’extensió d’horaris 
d’activitat als dissabtes.

A principis dels anys vuitanta havia existit una 
coordinadora infantil d’entitats que organitzava els 
parcs de Nadal. Durant la primera dècada del 
segle XXI, la cohesió i treball en xarxa entre les 
entitats de lleure havia pràcticament desaparegut 
fruit de les dinàmiques fluctuants intrínseques en 
les entitats de voluntariat i d’un important relleu 
generacional.

Entitats juvenils de Mataró (2018)

Agrupament Escolta Antoni Comas

Agrupament Escolta Arrels 

Agrupament Escolta La Soca

Associació Banshee Errante – Club de Rol

Associació de Lleure i Cultura Enlleura't 

Associació Esplai Garbí 

Associació Esplai Rabadà 

Associació Infantil i Juvenil Pampayuga 

Associació Juvenil Grup d'Esplai La Tribu 

Associació Juvenil Mà Oberta/Cor Obert 

Centre Jove Sant Jordi - Esplai l'Olla de Grills

CRAJEC Mataró (Esplai Creu Roja)

Grup d'Esplai L'Erol 



Per fer front a aquesta situació, l’Ajuntament va 
impulsar -l’any 2015- la creació de la Taula d’Entitats 
de Lleure de Mataró amb la voluntat d’esdevenir un 
espai de treball i d’intercanvi entre les diferents 
entitats de la ciutat, augmentar el coneixement i 
l’estructuració interna d’aquest sector associatiu, i 
millorar la preparació de les persones voluntàries que 
en formen part, a partir de diverses accions 
formatives.

Des de l’any 2016, la Taula està gestionada per part 
de les pròpies entitats de lleure de la ciutat i 
constitueix un espai de coordinació interna i 
d’interlocució amb l’Ajuntament. 

En aquest sentit, el bagatge de funcionament fins a 
l’actualitat és eminentment positiu i ha permès 
impulsar diverses activitats formatives d’interès 
específic per a les persones voluntàries dels esplais i 
agrupaments, coordinar la oferta de pràctiques a les 
entitats o disposar d’informació actualitzada sobre la 
seva activitat, a més d’esdevenir un canal 
d’interlocució amb l’Ajuntament.

En clau de ciutat, la Taula va organitzar l’any 2017 la 
1a trobada d’entitats de lleure de Mataró, en un acte 
festiu i sota el lema Teixim el lleure a Mataró: una 
activitat conjunta i oberta a tota la ciutadania per tal 
de reivindicar el dret al lleure dels infants i 
adolescents, i visibilitzar l’aportació que realitzen les 
entitats de l’àmbit a la ciutat.
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La participació de les persones joves a la 
ciutat: desafecció respecte als espais 
institucionals de participació 

Les ciutats són espais d’oportunitats, de conflicte i 
de debat, on es generen les idees i les propostes de 
transformació de la nostra societat. Per aquest 
motiu, la seva governança és un dels principals 
reptes de futur en el qual la participació de les 
persones joves -en tant que ciutadanes presents i de 
futur- és imprescindible.

El conjunt de transformacions -que s’han presentat 
en punt anteriors- relatives a les condicions de vida 
de les persones joves, les seves trajectòries i la 
formació de les seves identitats ha comportat canvis 
en les seves actituds i patrons de participació. 

Des de fa alguns anys, s’ha anat consolidant una 
tendència de canvi generacional en les formes de 
participació, en què les persones joves prefereixen 
formes no convencionals, menys 
institucionalitzades, que es poden fer individualment 
i en les quals sigui necessària la mediació 
d’organitzacions o entitats. 

Així doncs, no és que les generacions més joves 
tinguin menys interès pels problemes públics i 
participin menys, sinó que ho fan d’una altra 
manera.



Paral·lelament també hi ha un cert canvi en les formes 
de treballar de l’Administració: en primer lloc, en la 
relació entre els poders públics i la ciutadania, que en 
el món local es van traduir en la creació d’espais i 
estructures de participació ciutadana; posteriorment,  
en l’avenç d’un plantejament destinat a 
l’accountability o rendició de comptes vinculat a nous 
paradigmes de gestió pública com el govern obert.

Des del punt de vista de la participació formal, Mataró 
compta des de fa diverses dècades amb un Consell 
Municipal de Joventut, que és l’espai de trobada entre 
entitats i govern municipal per a dialogar i debatre 
sobre temes d’interès de les persones joves, i fer el 
seguiment dels projectes i programes que s’hi 
adrecen, com el Pla Jove x Mataró.

Des de l’any 2012, la composició del Consell i el seu 
règim de funcionament estan determinats en clau 
general de ciutat pel Reglament de Participació 
Ciutadana, que defineix el model participatiu de 
Mataró, estructurat en un Consell de Ciutat, i en 
diversos consells territorials i sectorials.

La dinàmica de funcionament i la valoració del Consell 
Municipal de Joventut per part de les entitats juvenils 
és clarament negativa i, en la majoria de casos, opten 
per no formar-ne part.

Actualment, el Consell funciona més com un àmbit 
informatiu en relació a l’activitat dels serveis juvenils i 
dels projectes de ciutat que afecten a les persones 
joves, que no pas com un espai representatiu de debat 
i seguiment de les polítiques de joventut. 
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Com a conseqüència, tan sols 3 de les 18 entitats 
que en formen part són entitats juvenils (exceptuant 
partits polítics) i de forma recurrent no s’assoleix el 
quòrum necessari exigit pel reglament regulador.

Aquesta manca de participació de les persones 
joves no és un fenomen exclusiu del Consell de 
Joventut i afecta també a la resta d’espais de 
l’estructura institucional de participació de Mataró. 
Així, en l’Audiència Pública o en la majoria dels 
processos participatius en clau de ciutat que 
contemplen espais oberts a tota la ciutadania, la 
participació de persones joves és pràcticament 
inexistent.

En canvi, la posada en marxa dels Pressupostos 
Participatius l’any passat per primer cop a la ciutat 
és ben valorada per l’àmplia majoria de les entitats 
juvenils consultades per a la present diagnosi. Tot i 
això, es considera necessari incrementar la quantitat 
destinada a aquest procés de decisió popular.

Finalment, hi ha un consens clar en la necessitat de 
revisar o reformular l’actual model participatiu de la 
ciutat i de la importància de garantir l’aprenentatge 
de la participació de l’alumnat en el marc dels 
centres educatius per tal que serveixi com a 
experiència per a la seva participació en altres 
contextos. En aquest segon cas, tot i l’existència 
d’una línia de treball estable al respecte als centres 
de primària de la ciutat (Consell d’Infants), no 
existeix una continuïtat que asseguri el foment de la 
participació a secundària.

Entitats que formen part del Consell 
Municipal de Joventut (2018)

Associació Banshee Errante, Club de Rol

Associació Esplai Rabadà

Creu Roja – Assemblea local a Mataró

Federació d’Associacions i Gremis 
Empresarials del Maresme

Unió General de Treballadors (UGT)

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró

Associació de Veïns de Rocafonda –
l’Esperança – Ciutat Jardí

Associació de Veïns de Pla d’en Boet – El 
Rengle

Associació de Veïns de Torre Llauder

Grup municipal PSC-CP

Grup municipal CiU

Grup municipal ERC-MES-AM

Grup municipal C’s

Grup municipal VOLEMataró

Grup municipal PPC

Grup municipal CUP-PA

Grup municipal PxC

Grup municipal ICV-EUiA-E
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Elements centrals de les polítiques de joventut

Model i articulació de les polítiques de joventut a Mataró

Les polítiques de joventut de l’Ajuntament de Mataró s’han desenvolupat i estructurat de forma creixent durant la darrera dècada, modificant la seva estructura, 
pressupost, nombre de programes i àmbits d’intervenció. 

En el següent apartat es presenta detalladament quina ha estat l’evolució temporal i organitzativa. Abans convé ressaltar alguns aspectes interns i externs que 
també han influït de manera determinant en la configuració del model i de l’articulació de les polítiques de joventut a la ciutat:

Enfocament estratègic i operatiu

Pel que fa al seu plantejament, l’impacte de la crisi econòmica a la ciutat 
-que ja s’ha presentat en apartats anteriors- i l’evolució discursiva de les 
polítiques de joventut a nivell català, ha comportat una transformació dels 
serveis i recursos municipals adreçats específicament a les persones 
joves. 

Les polítiques i serveis -inicialment de base afirmativa (oci, lleure)- han 
anat incorporant nous àmbits d’actuació i han virat el seu enfocament 
estratègic cap a un plantejament més ampli i amb voluntat d’integralitat-
amb un pes central de la intervenció socioeducativa, la informació i la 
millora de l’ocupabilitat.

Des del punt de vista operatiu, l’estructura organitzativa municipal actual 
comprèn l’existència de dos únics serveis especialment orientats a les 
persones joves: els programes de joventut adscrits al Servei d’Igualtat i 
Ciutadania; i el servei d’Ocupació Jove (depenent del Servei d’Ocupació).

La resta de serveis municipals també desenvolupen polítiques de 
joventut, ja sigui per mitjà de programes dirigits explícitament a les 
persones joves (amb un pes rellevant d’aquells vinculats a la intervenció 
en l’àmbit educatiu) o per via d’actuacions implícites.

No obstant, no existeix una lògica conjunta que impregni totes aquestes 
actuacions. Sovint es manifesten dinàmiques d’actuació de marcat 
caràcter sectorial que no contribueixen a realitzar polítiques d’atenció 
integral a les persones joves.

Població destinatària

De forma paral·lela a l’evolució de l’enfocament estratègic i a la 
transformació demogràfica que ha experimentat la ciutat, les polítiques 
de joventut municipals han ampliat la seva població destinatària, 
incorporant també la franja dels 12 als 16 anys.

Una modificació que pretén donar resposta a una doble necessitat: d’una 
banda, avançar cap a la confluència de les intervencions en matèria 
d’adolescència i de joventut, davant d’una realitat social que cada cop 
posa més en dubte les fronteres i contorns articuladors d’aquestes dues 
etapes vitals.

I de l’altra, la conveniència d’articular polítiques transformadores en 
edats inferiors als 16 anys per tal de prevenir, detectar i intervenir amb 
una major precocitat envers aquelles problemàtiques, riscs i desigualtats.
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Autonomia de gestió

L’evolució de les polítiques de joventut a la ciutat s’ha vist altament 
condicionada per la disponibilitat pressupostària. 

Com a conseqüència, la major part dels esforços tècnics i polítics 
vinculats als serveis municipals de joventut s’han orientat al manteniment 
de les actuacions preexistents, i a la cerca de finançament i recursos 
externs (Llei de Barris, Plan Nacional de Drogodependencias, Direcció 
General de Joventut, Servei d’Ocupació de Catalunya...).

Aquesta és una situació especialment crítica en l’àmbit de les polítiques 
municipals d’ocupació per a joves, en què el finançament dels programes 
es desenvolupa de forma gairebé exclusiva per subvencions externes. 
Una dinàmica que condemna al relleu constant de professionals, que 
condiciona la capacitat d’orientació de les polítiques, i que fa impossible 
el plantejament i desenvolupament de programes a mitjà termini.    

Així, la manca de recursos econòmics i tècnics ha relegat l’impuls de 
nous programes, i la monitorització, avaluació i determinació de l’impacte 
dels existents a un segon pla.

Encaix organitzatiu

Des del punt de vista organitzatiu, l’encaix i el pes polític que les 
polítiques de joventut han tingut en l’organigrama municipal no ha 
facilitat la construcció d’un corpus de serveis, i programes consolidats i 
clarament identificats per part de la ciutadania. 

En aquest sentit, i si bé durant algunes legislatures es va comptar amb 
l’existència d’una regidoria específica de joventut, no ha existit una 
continuïtat que hagi permès consolidar processos, perfils professionals i 
projectes a llarg termini.

Les polítiques explícites de joventut han jugat massa sovint un paper 
perifèric dins l’acció de govern municipal i el fet que determinats 
programes fonamentalment adreçats a persones joves es gestionin des 
d’altres regidories o serveis, en resta visibilitat, i capacitat de gestió i 
discurs unitaris.

Model de gestió

Durant els darrers anys hi ha hagut una transició cap a la 
professionalització dels serveis juvenils i cap al seu creixement. 

Els Espais Joves, que es van iniciar per la via del conveni amb entitats 
mitjançant la gestió cívica dels mateixos, s’han transformat en serveis 
municipals de lògica 100% pública mitjançant una xarxa de ciutat amb 
criteris de gestió integrals. 

Durant el curs 2015/16 es va iniciar un nou model de gestió unificada 
que suposa, a més d’un salt qualitatiu important en relació a la 
intervenció, una important millora de la dotació pressupostària dels 
serveis.

No obstant, aquesta transformació ha vingut acompanyada d’una 
disminució de l’estructura tècnica de professionals municipals dedicats a 
gestionar i impulsar les polítiques de joventut.
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L’evolució històrica i el desplegament de les polítiques de joventut a la ciutat

Les polítiques municipals de joventut a Mataró han seguit des de la seva 
creació i fins a l’actualitat una lògica creixent, de forma paral·lela a 
l’impuls, desenvolupament i transformació de les polítiques locals de 
joventut a nivell català. 

Amb la represa democràtica, les primeres actuacions en matèria de 
joventut van caracteritzar-se, seguint la línia d'altres administracions, per 
un alt protagonisme del lleure i de la informació. 

Així, des de 1984 el municipi ja disposava d’un Servei tècnic de Joventut i 
d’un servei d’informació Juvenil, que cinc anys més tard es va incorporar a 
la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil. 

Anys més tard, Mataró va ser dels primers municipis de Catalunya en 
elaborar un Pla Integral de Joventut (1995), i en implementar serveis i 
estructures municipals específiques per a les persones joves. Mitjançant la 
creació d’una Regidoria de Joventut es van impulsar actuacions integrals i 
coordinades, i es van incorporar recursos pioners com els cursos de 
formació ocupacional o les tasques preventives, entre d'altres.

A partir de 1998, els serveis juvenils van iniciar un creixent desplegament 
de recursos de proximitat per mitjà de dos Espais Joves: inicialment 
denominats Centres d’Iniciatives Juvenils, ubicats en equipaments 
municipals als barris de Cerdanyola i La Llàntia, gestionats per entitats 
juvenils en conveni amb l’Ajuntament.

Evolució del desplegament de les polítiques de joventut a Mataró
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Aquests dos nous serveis complimentaven l’acció desenvolupada des de 
l’equipament juvenil de centralitat existent (El Sidral, que aplegava Punt 
d’Informació Juvenil, telecentre, sales d’estudi i suport associatiu) i 
permetien desenvolupar intervencions socioeducatives a l’entorn territorial 
dels barris en què s’ubicaven.

Durant la dècada del 2000 es va produir un important desplegament dels 
serveis i equipaments juvenils municipals de proximitat. Als espais joves de 
Cerdanyola i La Llàntia s’hi van sumar els de Rocafonda-El Palau (l’any 
2000) i el del Pla d’en Boet (any 2010). Un important creixement 
d’infraestructures que va permetre disposar de quatre equipaments 
d’intervenció socioeducativa descentralitzada.

A partir de l’any 2010, la crisi econòmica va impactar de manera directa en 
l’estructura pressupostària. La davallada de recursos provinents d’altres 
administracions va afectar de forma severa a l’Ajuntament de Mataró, fet 
que va obligar a fusionar i redimensionar serveis.

En aquest context, es va crear el programa Fes-te espai al carrer, basat en 
una intervenció en medi obert amb mediadors com a valor afegit. Així 
mateix, es va suprimir el servei de PIDCES (Punts d'Informació i 
Dinamització en els Centres d'Educació Secundària) per reconvertir-lo a 
Projecte d’educador de carrer als barris de Rocafonda-El Palau i 
Cerdanyola.

L’any 2011, es va decidir impulsar un canvi de model del servei d’Espais 
Joves, per unificar una mateixa lògica d’intervenció entre els quatre 
equipaments existents. 

La situació socioeconòmica de la ciutat, amb un volum molt important 
d’atur juvenil, requeria optimitzar recursos i garantir una millor intervenció 
socioeducativa i una presència més continuada en el territori que 
consolidés els espais joves com equipaments de referència en dinamització 
i intervenció socioeducativa per a joves a la ciutat. 

Com a conseqüència d’aquest canvi de model, des de l’any 2012 s’inicia 
una nova etapa en què els Espais Joves passen a estar gestionats per un 
únic operador.

És a partir d’aquest moment que ja es pot parlar de l’existència d’una 
estructura de xarxa d’Espais Joves de ciutat amb l’objectiu d’unificar criteris 
i metodologia d’intervenció, d’optimitzar recursos, de fomentar l’organització 
d’actes conjunts adreçats a tota la població jove del municipi, i de potenciar 
el treball comunitari. Una dinàmica que, com s’ha dit, va realitzar un salt 
important l’any 2015 mitjançant un model de gestió unificat i la millora dels 
recursos i àmbits d’intervenció.

De manera paral·lela a la creació i articulació de la xarxa d’Espais Joves, 
durant les darreres dècades l’Ajuntament de Mataró ha contribuït a 
desplegar i a consolidar dos altres serveis juvenils. D’una banda, el servei 
d’informació, orientació i assessorament juvenil, que inicialment s’havia 
desenvolupat amb mitjans propis i que actualment forma part de la Xarxa 
Nacional d’Emancipació Juvenil de Catalunya, amb un contracte programa 
de gestió amb la Generalitat de Catalunya. 

De l’altra, el servei de Telecentre, impulsat fa més d’una dècada per garantir 
la igualtat d’accés a les TIC. Des de 2006 es gestiona de forma 
externalitzada i actualment és molt poc utilitzat per les persones joves, fet 
que en fa necessari replantejar la seva viabilitat.

Aquesta creixent articulació i consolidació dels serveis juvenils s’ha vist 
acompanyada d’una modulació de la resta de projectes i programes 
adreçats a les persones joves. Algunes línies d’actuació -com el suport a 
l’associacionisme juvenil o la formació en l’àmbit del lleure- s’han mantingut 
estables en el temps i s’ha anat adaptant als nous requeriments i canvis de 
context. 

En canvi, la redefinició de prioritats i resituació de recursos ha fet 
desaparèixer la capacitat per a la programació d’activitats a l’espai públic o 
la realització de campanyes informatives o de sensibilització, entre d’altres.
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Recursos disponibles

Recursos econòmics

Els recursos econòmics disponibles són el principal factor 
condicionant a l’hora de desenvolupar serveis i programes 
destinats a les persones joves de la ciutat. Al mateix temps, 
la despesa pública en polítiques de joventut és un 
indicador rellevant de quin és el grau d’importància i de 
compromís de les polítiques municipals envers la població 
jove. 

L'anàlisi dels pressupostos amb perspectiva juvenil permet 
visibilitzar l’impacte que tenen els pressupostos en aquest 
sector de la població. No obstant, a dia d’avui existeixen 
dues limitacions per a poder realitzar aquesta anàlisi: d’una 
banda, l’estructuració i denominació de partides al 
pressupost municipal es realitza en base a les unitats 
d’estructuració organitzativa. Això dificulta la distinció i 
delimitació d’aquelles despeses estructurals d’una secció 
complexa com la d’Igualtat, Joventut i Gent Gran. 

De l’altra, no existeix una vinculació informativa entre les 
partides pressupostàries i les característiques de les 
persones a qui van dirigides, que permeti realitzar lectures 
transversals del pressupost segons gènere o edat, entre 
d’altres.

Les dades relatives a l’estructura pressupostària -prenent 
com a base les partides que s’han mantingut estables 
durant els darrers tres exercicis- permeten disposar d’una 
fotografia aproximativa als recursos que es destinen a 
programes específics de joventut. El volum anual de 
despesa se situa en 637.278,62 €, el que suposa un 
0,47% del pressupost municipal i 28,14€ per persona jove. 

Estructura de despeses i d’ingressos dels programes de joventut

Per naturalesa, la contractació de serveis representa el 
volum més elevat (64,5% del total), un fet que s’explica per 
la gestió externalitzada dels serveis juvenils (que 
representen el 59,6% del total de despesa). Les despeses 
de personal suposen gairebé un terç del total (28,9%). En 
canvi, les transferències corrents (subvencions i convenis a 
entitats) tenen un pes molt menor, del 4,8%.

Pel que fa als ingressos, les aportacions d’altres 
administracions suposen un 14,0% del total de despeses i 
són essencials per al manteniment del funcionament dels 
serveis existents.   

Despeses Ingressos 2,5%
11,5%

86,0%

Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Fons propis

0,6%

8,3% 82,8%
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Suport a activitats de lleure infantil i juvenil
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Xarxa d'Espais Joves
Assessoria de Mobilitat Internacional
Altres dinamització i participació
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Recursos humans

Les polítiques de joventut no compten avui en dia amb una estructura 
pròpia de gestió a l’organigrama municipal en forma de secció o servei. 
Es desenvolupen des de la Secció d’Igualtat, Joventut i Gent Gran, 
adscrita al Servei d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea de Drets Socials i 
Serveis a les Persones. Un fet que a més de condicionar-ne la visibilitat 
i reconeixement, també té efectes directes sobre el nombre i 
característiques dels recursos humans disponibles.

L’estructura de professionals del Servei d’Igualtat i Ciutadania 
encarregada de dissenyar i implementar les polítiques i programes de 
joventut ha patit importants transformacions durant els darrers anys, 
coincidint amb canvis organitzatius, amb processos de mobilitat, i de 
creació i convocatòria de places a la plantilla municipal. Un fet que no 
és nou, sinó que reafirma l’elevada rotació com una característica 
habitual del personal de Joventut de l’Ajuntament. 

Actualment, els programes de joventut es desenvolupen tant per mitjà 
de personal municipal -que en desenvolupa les tasques de disseny, 
gestió i implementació-, com també mitjançant personal extern, en 
virtut del contracte de gestió dels serveis juvenils. 

En el primer cas, l’equip tècnic està conformat per 3 tècnics/ques 
mitjans de la plantilla municipal i per 1 tècnica impulsora del 
Programa de Garantia Juvenil, contractada mitjançant una subvenció 
del Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc de la Xarxa d'impulsors 
del Programa de Garantia Juvenil.

Així mateix, els programes de joventut compten amb 2 càrrecs 
complementaris de comandament (Cap de Secció d’Igualtat, Joventut i 
Gent Gran, i Cap de Servei d’Igualtat i Ciutadania), que desenvolupen 
tasques de direcció i coordinació de joventut de forma conjunta amb la 
resta de polítiques de la secció i del servei, respectivament. 

Pel que fa al personal extern, la prestació dels serveis juvenils té associada 
l’existència de 14 professionals, dedicats específicament a la Xarxa d’Espais 
Joves (12 educadors/es), a l’Oficina Jove del Maresme-Sidral (1 informadora 
juvenil) i a la coordinació de tots dos serveis (1 coordinadora). La creació d’un 
contracte únic de gestió, l’any 2015, va contribuir a incrementar el nombre de 
professionals externs i a ampliar les jornades dels mateixos, per tal de donar 
resposta a les necessitats informatives i d’intervenció socioeducativa.

No obstant, també cal prendre en consideració que des del punt de vista dels 
recursos humans, hi ha un nombre important de professionals que en clau 
transversal desenvolupen actuacions explícitament o implícita adreçades a les 
persones joves de la ciutat des d’altres regidories i serveis municipals.

Organigrama i recursos humans dels programes de joventut

Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones

Servei d’Igualtat i 
Ciutadania

Secció d’Igualtat, 
Joventut i Gent 

Gran

Secció de 
Ciutadania i 
Convivència

Igualtat Gent Gran ActivaJoventut

Personal municipal:
3 Tècnics/ques de programes
1 Tècnica Impulsora del Programa de Garantia Juvenil
(vinculada a subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya)

Personal extern:
1 Coordinadora dels serveis juvenils
1 Informadora juvenil
12 educadors/es de la Xarxa d’Espais Joves
1 Informadora especialitzada en mobilitat internacional
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Equipaments

Els equipaments constitueixen un element cabdal del 
desenvolupament de les polítiques de joventut; permeten visibilitzar i 
materialitzar els recursos i serveis que s’ofereixen, per mitjà d’una 
presència física que sovint té un elevat component simbòlic. 

Des de la seva creació l’any 1984, l’equipament de l’antic Casal de 
Joves de la plaça d’Espanya conegut popularment com “El Sidral”-va 
desenvolupar un paper primordial, mitjançant serveis i recursos 
adreçats a les persones joves, en clau de ciutat (Servei d’Informació 
Juvenil, Telecentre, sala d’estudi, espais per a entitats, Ocupació Jove 
o TecnoEscola, entre d’altres).

No obstant, el trasllat o la supressió dels serveis existents a causa de 
les deficiències estructurals detectades a l’edifici que en van forçar el 
tancament, van comportar que des de l’any 2011 la població jove de 
Mataró no disposi d’un equipament de referència i de centralitat. 
Aquest fet genera que bona part de les persones joves de Mataró 
percebin –erròniament- que el tancament de l’equipament va implicar 
la desaparició dels serveis i recursos que s’hi oferien.

El trasllat de diversos serveis de joventut que es trobaven ubicats al 
Casal de Joves de la plaça d’Espanya cap a d’altres equipaments de 
forma disseminada (Puig i Cadafalch, Centre cívic Pla d’en Boet i 
Centre cívic Cabot i Barba) els ha restat visibilitat i accessibilitat, tant 
pel que fa a les persones joves a títol individual com en relació a 
l’atenció de les demandes i necessitats de les entitats juvenils de la 
ciutat. 

Com a conseqüència d’aquest fet, el nombre de persones joves que 
coneixen i que es dirigeixen a l’Oficina Jove del Maresme-Sidral (al 
centre cívic Cabot i Barba) i a la sala d’estudi (al centre cívic Pla d’en 
Boet) s’ha reduït de forma sensible.

Mataró forma part des de l’any 2012 de la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil per mitjà de l’Oficina Jove del Maresme (que 
ofereix els serveis d’informació juvenil, d’autoconsulta i de mobilitat 
internacional a la població jove de la ciutat) i de l’oficina tècnica de 
Joventut, que és l’encarregada de realitzar la planificació, gestió i 
avaluació de les polítiques de joventut i dels serveis juvenils. 

Tot i això, a dia d’avui cap d’aquests dos recursos no disposen d’un 
equipament propi de referència que possibiliti la programació 
d’activitats i serveis adaptats als horaris i necessitats de les persones 
joves de la ciutat.

Equipaments adscrits als programes de joventut

Oficina Tècnica de Joventut i Oficina Jove del Maresme - Sidral
Plaça de Miquel Biada, 5

(Centre cívic Cabot i Barba)

Espai Jove La Llàntia
C/ Teià, 7

Llicència d’ús a l’Associació de lleure i 
cultura Enlleura’t

Espai Jove Cerdanyola
Pg. De Ramon Berenguer III, 

82
(centre cívic Cerdanyola)

Espai Jove Rocafonda-El 
Palau

C/ Pablo Ruiz Picasso, 30

Espai Jove Pla d’en Boet
Av. De Francesc Macià, 103
Llicència d’ús a l’Associació Juvenil 

Banshee Errante – Club de Rol

Locals pati de la 
Residència Sant 

Josep
C/ Muralla de Sant 

Llorenç, 15
Llicència d’ús a 

l’Associació Esplai 
Rabadà

Equipaments gestionats directament

Equipaments gestionats per altres serveis

Baixos Centre de 
Formació 

Permanent Tres 
Roques

C/ Tres Roques, 21
Llicència d’ús a 

Salesians Sant Jordi
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La manca d’un equipament de centralitat ha restat capacitat de proximitat i 
d’interrelació entre les polítiques locals de joventut i les persones joves de 
Mataró. Al mateix temps, ha fet que els Espais Joves actuessin a la pràctica 
com a espais descentralitzats d’aquestes polítiques en clau territorial, amb 
la proximitat com un vector essencial del seu funcionament.

Pel que fa als equipaments de la xarxa d’Espais Joves, presenten 
característiques molt heterogènies i tan sols un d’ells (el de La Llàntia) va 
ser específicament dissenyat per a aquesta tipologia d’ús. Així, i tot i les 
tasques de manteniment que s’hi realitzen periòdicament, l’equipament del 
Pla d’en Boet té una clara mancança d’espais i el de Rocafonda-El Palau 
presenta deficiències en relació a les seves instal·lacions i a la funcionalitat 
de les sales.

Pel que fa a l’Espai Jove de Cerdanyola, està previst que durant el transcurs 
d’aquest any 2018 entri en funcionament l’adequació de l’antic Casal 
Municipal de la Gent Gran de Cerdanyola com a nou equipament pel servei 
d’espai jove. Això permetrà doblar la disponibilitat d’espai, i millorar 
substancialment els paràmetres de qualitat i confort de les activitats.

Recursos comunicatius

Les polítiques de joventut basen el gruix central de la seva activitat i servei 
en una adequada interlocució amb les persones joves, fent prevaler el 
treball de proximitat, promovent la generació de vincle entre usuaris/es i 
professionals a través del treball socioeducatiu, i fent de la participació una 
eina cabdal per a la seva articulació. 

En tots aquests processos hi juga un paper primordial la comunicació, un 
instrument central de tota política de joventut. En aquest sentit, la 
presència física per mitjà dels equipaments i serveis al territori és per si 
mateixa un primer instrument comunicatiu necessari. No obstant, no és 
suficient si no s’acompanya de recursos específics destinats a generar 
coneixement, vincle i interacció amb les persones joves.

La comunicació amb les persones joves ha de defugir qualsevol lògica 
paternalista i apostar -en la línia del plantejament estratègic i discursiu de les 
polítiques de joventut- per situar a la persona jove al centre de l’actuació 
municipal en aquest àmbit, amb l’objectiu que pugui desenvolupar el seu 
propi projecte de vida amb la informació òptima de totes les alternatives 
possibles.

D’igual manera, cal tenir present que avui en dia els hàbits, pràctiques, 
codis i mitjans comunicatius utilitzats per part de les persones joves han 
experimentat -i segueixen fent-ho- importants canvis; cal que les polítiques 
de joventut s’hi adaptin per a garantir la seva efectivitat. Així doncs, resulta 
cabdal tenir una presència i activitat digital, que complementi i reforci la 
física.

Actualment, els recursos i mitjans existents per a la comunicació de les 
polítiques de joventut municipals no tenen capacitat per a donar resposta a 
aquests requeriments. Així, s’utilitza bàsicament el canal analògic (elements 
de cartelleria física, tríptics i díptics per a la difusió dels serveis i activitats) i 
la presència digital és reduïda i poc dinàmica: apartat específic de “Joves” a 
la web municipal, pàgina web de l’Oficina Jove del Maresme-Sidral i 
missatges periòdics de correu electrònic per a informació del servei a les 
persones interessades.

La principal mancança -detectada i expressada tant pels professionals com 
per part de les entitats juvenils i persones usuàries dels serveis- és la 
inexistència de perfils a les xarxes socials; la informació no arriba als i les 
joves per aquells canals que més utilitzen. 

Així mateix, els elements de comunicació actuals utilitzen nomenclatures poc 
descriptives, atractives o percebudes com a properes i singulars de la ciutat 
(“Pla Jove” o “Oficina Jove”), i s’utilitzen diversos estils d’imatge i de 
nomenclatura, sense que existeixi una estratègia comunicativa basada en 
una unitat visual que transmeti la imatge de serveis integrals dirigits a les 
persones joves (marca).
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Serveis i programes

L’Ajuntament de Mataró promou i impulsa diferents serveis 
i programes adreçats a totes les persones joves de Mataró. 
Els seus objectius són garantir la igualtat d'oportunitats de 
les persones joves en l’accés als recursos que condicionen 
la seva capacitat d’autonomia personal, i fomentar la seva 
participació en la vida pública de la ciutat, amb la finalitat 
que puguin assolir la plena ciutadania.

L’actuació en aquest sentit es desenvolupa en dues 
direccions complementàries: per una banda, mitjançant 
serveis i recursos universals en l’àmbit de la informació, 
l’assessorament i l’atenció socioeducativa per a facilitar 
l’emancipació de les persones joves. 

Aquests són, entre d'altres: l'Oficina Jove del Maresme-
Sidral i la Xarxa d'Espais Joves, als quals s’hi sumen els 
programes en matèria d’ocupació realitzats des del servei 
d’Ocupació Jove de la Direcció d’Ocupació i Promoció 
Econòmica.  

Per altra banda, a través d’espais, accions i programes 
destinats al suport i foment de l’associacionisme, i de la 
participació de les entitats juvenils i de les persones joves, 
per mitjà del Consell Municipal de Joventut i dels 
programes del suport econòmic i tècnic a les entitats.

Tot i que l’enfocament dels serveis i programes persegueix 
l’atenció integral de les necessitats de les persones joves, 
el seu funcionament operatiu s’estructura en funció de 4 
àmbits d’actuació: la informació i orientació; la intervenció 
socioeducativa; la millora de l'ocupabilitat i la inserció 
laboral; i el foment de la participació i el suport a les 
entitats juvenils.

Àmbits d’actuació dels serveis i programes de joventut

Ocupabilitat
i inserció
laboral

Participació
i suport 

a entitats

Informació i 
orientació

Intervenció
socioeducativa
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Informació i orientació: l’Oficina Jove del Maresme-Sidral

L’Oficina Jove del Maresme-Sidral és un servei adreçat a les persones 
joves amb la finalitat que tinguin al seu abast les eines i la informació 
necessàries per a iniciar el seu procés d’emancipació i autonomia. Des 
de l’any 2012 forma part de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil 
de Catalunya i ofereix una atenció personalitzada a les demandes i 
consultes presencials, telefòniques o per correu electrònic.

Està situada al centre cívic Cabot i Barba, i ofereix una sèrie de 
recursos i serveis d’orientació i d’informació per a facilitar l’accés a tot 
allò que sigui d’interès per a les persones joves: 

• Servei d’informació juvenil

• Formació en el lleure

• Programa de Garantia Juvenil

• Telecentre

• Assessoria de Mobilitat Internacional Jove del Maresme

• Sales d’estudi

A més, l’espai disposa de material d’autoconsulta, cartelleres 
informatives, fulletons d’interès en diferents àmbits, servei de 
Telecentre amb connexió gratuïta a Internet i taulells d’anuncis amb 
ofertes de treball i de formació.

L’horari d’atenció és de 24h setmanals per a adaptar-se a les 
necessitats de les persones joves, amb servei les tardes de dilluns a 
divendres (de 17 a 20h) i els matins de dimecres (de 10 a 14h) i de 
dissabte (de 9 a 14h).

Servei d’informació juvenil

S’ofereix un servei personalitzat per a proporcionar informació de 
qualsevol àmbit a les persones joves que ho necessitin. L'objectiu és 
facilitar al màxim l'accés a la informació per tal de garantir una millor 
presa de decisions i afavorir la igualtat d'oportunitats. 

Disposa d’un banc de recursos d’interès per a persones joves i permet 
accedir a informació actualitzada i de qualitat de diferents àmbits 
(ocupació, estudis, mobilitat, associacionisme, oci, habitatge...) a la 
vegada que ofereix un servei d’assessorament individual per part d’una 
professional especialitzada en informació juvenil.

El Servei d’informació juvenil és públic, totalment gratuït i no requereix 
cita prèvia. Per a garantir al màxim l’accés al servei, les persones joves 
que ho desitgin també poden realitzar consultes telefòniques o per 
correu electrònic.

Complementàriament, el Servei d’informació juvenil també s’ofereix de 
forma descentralitzada als quatre equipaments de la Xarxa d’Espais 
Joves de la ciutat, en medi obert i als instituts. A més de campanyes 
informatives i de sensibilització, s’ofereix un espai d'atenció presencial 
estable que posa a l'abast dels i les joves recursos informatius 
d'interès, i accions i estratègies que promouen experiències de 
participació tant en el propi espai jove o centre educatiu com en el seu 
entorn més proper, el barri i el municipi.

Pel que fa als tràmits, serveis i recursos que s’ofereixen, són els 
següents:

• Atenció personalitzada a demandes d’informació sobre qualsevol 
àmbit d’interès per part de les persones joves.

• Informació actualitzada sobre la programació de la Xarxa 
d’Espais Joves, sobre l’agenda d’activitats i sobre les entitats 
juvenils de la ciutat. 
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• Tramitació de carnets d'alberguista, estudiant internacional (ISIC) i 
professor internacional (ITIC). 

• Informació específica sobre els serveis juvenils de l’Agència 
Catalana de la Joventut (Carnet Jove i Xarxa Nacional d'Albergs 
Socials de Catalunya – XANASCAT).

• Espai d’autoconsulta de materials informatius de diferents àmbits 
(ocupació, habitatge, treball, salut...).

• Informació personalitzada sobre el programa de Garantia Juvenil, 
suport en el procés d’inscripció, i assessorament sobre els recursos 
i programes que es desenvolupen en l’àmbit territorial de Mataró i el 
Maresme.

• Informació i inscripcions als cursos de formació en el lleure i a 
d’altres cursos de formació complementària que es programen 
durant l’any.

• Tramitació d’altes d’usuari del servei de Telecentre.

• Informació sobre Mobilitat Internacional i reserva de cita prèvia per 
a assessories individualitzades.

L’ampliació de l’horari del servei l’any 2015 amb l’increment d’un matí 
d’atenció al públic en horari de dissabte, així com l’increment de 
l’horari de gestió interna de la informadora juvenil en el marc del nou 
contracte de gestió dels serveis juvenils ha permès millorar 
l’accessibilitat i les possibilitats d’atenció. 

Aquest fet que s’ha traduït en l’increment significatiu del nombre de 
consultes: l’any 2017 van ser 2.119, el que suposa un augment del 
123,3% respecte a l’any 2014 i una recuperació a nivells de l’any 
2012.

Per tipologia de consultes, les dades de 2017 posen de manifest que el 
principal mitjà és el presencial (68,2%), seguit de les telefòniques que 
representen el 24,5% del total.

Per edats, hi ha un pes significatiu de les persones de 16 a 20 anys 
(36,2%) i de 21 a 25 anys (30,2%). Així mateix, destaca l’elevat volum 
de consultes realitzades per persones majors de 35 anys (17,23%) i 
que s’expliquen fonamentalment per demandes d’informació per part 
de familiars o relatives a l’oferta d’educació en el lleure.

La major part es realitzen en horari de tarda (65,2%), tot i que 
proporcionalment a les hores d’atenció, el matí registra un volum molt 
important (34,8%).

Finalment, per temàtica, la majoria tenen a veure amb l’oferta de 
formació en el lleure (61,9%) i amb educació (21,6%). Durant l’any 
2017 es van realitzar 1.201 derivacions a d’altres serveis, de les quals 
el 88,4% (1.062) vinculades amb el programa de Garantia Juvenil.

Evolució del nombre de persones usuàries ateses pel Servei d'Informació Juvenil 
de l'Oficina Jove del Maresme - Sidral (2012-2017)
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Formació en el lleure

Des de l’Oficina Jove del Maresme-Sidral es programa una oferta anual de cursos 
en l’àmbit de la formació en el lleure. L’objectiu és posar a l’abast de les persones 
joves una oferta que faciliti la formació d’aquelles persones que estan fent 
tasques de voluntariat a esplais i agrupaments escoltes de la ciutat, o aquelles 
que vulguin desenvolupar activitats professionals en l’àmbit del lleure infantil o 
juvenil.

Actualment, el model d’estructuració de l’oferta formativa es realitza mitjançant 
l’acord puntual amb les escoles de formació de forma individualitzada per a cada 
període, sense que existeixi un marc general de planificació i contractació anual. 

Així, al llarg de l’any, i coincidint amb els períodes de vacances acadèmiques, es 
programen diferents cursos a càrrec d’escoles de formació reconegudes per la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i que permeten 
obtenir diplomes oficials:

• Curs de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil (310 hores): formació preparatòria bàsica 
per a intervenir en activitats de lleure infantil i juvenil. Dona accés al diploma de monitor/a 
d’activitats en el lleure infantil i juvenil de la Generalitat de Catalunya, i s’acostuma a programar de 
forma intensiva tres cops durant l’any: estiu, hivern i primavera.

• Curs de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil (410 hores): prepara per a intervenir en 
tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil de la Generalitat de 
Catalunya. Dona accés al diploma de director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil, i es 
programa de manera puntual en funció de la demanda existent.

• Curs de pre-monitor/a d’activitats d’esport i lleure educatives (20 hores): adreçat a adolescents i 
joves (15 a 17 anys) que estan interessats/des en les activitats d’educació en el lleure però que 
encara no tenen els 18 anys.

• Curs d’iniciació a tècnic d’esport (CIATE) (50 hores): permet una primera aproximació al món 
esportiu professional per a persones a partir de 16 anys i facilita la informació bàsica per a la 
realització d’activitats esportives en l’àmbit extraescolar.

L’any 2016 es van programar 7 formacions on van participar 176 persones.

Característiques de les persones usuàries ateses pel Servei 
d'Informació Juvenil de l'Oficina Jove del Maresme - Sidral (2017)

42,7%

57,3%

Home
Dona

68,1%

24,4%

6,8% 0,6%

Presencial 
Telefònic
Correu electrònic
Asincrònic

61,9%
21,6%

9,1%

4,9%
1,1%

1,4%

Lleure (cursos i activitats)
Educació (reglada i no reglada)
Treball
Tramitació de carnets
Habitatge
Altres

Sexe Modalitat

Edat Àmbit temàtic



Elements centrals de diagnosi 60Pla Jove x Mataró/2018-2022   |

Telecentre

El Telecentre és un servei d’accés públic i gratuït a Internet adreçat de 
manera prioritària a les persones joves de 12 a 35 anys que vulguin 
connectar-se a la xarxa per buscar informació, cercar feina o realitzar 
treballs o gestions. Permet navegar en sessions de 2 hores de durada 
màxima al mateix ordinador, amb un límit de 24 hores al mes.

El servei està ubicat al centre cívic Cabot i Barba, i està format per 25 
ordinadors, dels quals 15 reservats a menors de 35 anys i 10 per a 
majors de 35 anys. Funciona en horari de tarda de dilluns a divendres 
(de 17 a 20h) i els dissabtes al matí (de 10 a 14 hores). Durant els 
matins, l’espai l’utilitza el servei d’Ocupació Jove per al Club de Feina i 
la realització de formacions que requereixin suport informàtic.

Per poder fer-ne ús cal donar-se d’alta com a usuari/a presentant el 
DNI, NIE, passaport o carnet de conduir. Tot i que no és 
imprescindible, és possible reservar de forma anticipada el terminal de 
consulta per a assegurar-ne la disponibilitat. Les reserves es poden fer 
de forma virtual, presencial o telefònica.

A més dels terminals del Telecentre, també es poden fer servir i 
reservar ordinadors situats als centres cívics de Cirera, Molins, 
Rocafonda-El Palau i Pla d'en Boet.

Les dades relatives a l’evolució de la utilització del servei mostren una 
clara tendència a la reducció del volum de persones usuàries, amb 
una disminució acumulada del 36,7% des de l’any 2010. Així mateix, 
el nombre d’usuaris/es actius -que és un indicador de l’impacte del 
servei- s’ha reduït un 64,0% durant aquest període i se situa en 284 
persones l’any 2017.

Així mateix, les persones usuàries de més de 40 anys representen el 
54,4% del total. Un fet que obliga a qüestionar si l’orientació i utilitat 
inicial del servei vers les persones joves es manté vigent.  

Evolució del nombre de persones usuàries del servei de Telecentre de l'Oficina 
Jove del Maresme - Sidral (2012-2017)

Evolució del nombre d’usuaris/es actives del servei de Telecentre de l'Oficina Jove 
del Maresme - Sidral (2012-2017)
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Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme

És un servei per a promoure i acompanyar la mobilitat internacional 
dels i les joves del Maresme que es realitza de forma mancomunada 
entre 23 ajuntaments de la comarca, entre els quals Mataró. El 
coordina i gestiona el Consell Comarcal del Maresme a través del 
Servei Comarcal de Joventut.

Des de l’Oficina Jove del Maresme-Sidral, s’ofereix de manera 
totalment gratuïta una Assessoria específica de Mobilitat Internacional 
per part d’una professional especialitzada, així com diferents recursos 
informatius. L’objectiu és generar oportunitats de mobilitat social, i 
processos d’aprenentatge i desenvolupament personals que vulguin 
viatjar a l’estranger per realitzar pràctiques, formació, voluntariat, 
treball, idiomes i adquirir competències que els facilitin el procés 
d’emancipació i la definició del seu projecte de vida:

• Informació, orientació i assessorament sobre mobilitat internacional: des del Servei 
d’Informació Juvenil de l’0ficina Jove del Maresme-Sidral els i les joves poden 
consultar materials i rebre informació sobre les opcions per a fer una estada en un 
altre país.

• Assessories personalitzades (amb cita prèvia): atenció i orientació individual per a 
què les persones joves puguin concretar i donar forma al seu projecte de mobilitat. 
També reben informació sobre els aspectes més transversals i pràctics de la mobilitat 
en un país concret (visats, DNI, allotjament, prestació d’atur, seguretat social, 
impostos, xarxes de suport, etc.).

• Tallers formatius: tallers en els quals es proposa una temàtica i les persones joves 
usuàries s’inscriuen segons els seus interessos.

• Servei de Voluntariat Europeu (SVE): es dona suport a les persones joves en tot el 
procés de participació com a voluntàries en un projecte del Servei de Voluntariat 
Europeu.

L’horari d’atenció personalitzada del servei a l’Oficina Jove del 
Maresme-Sidral és de 9 hores setmanals: dimarts d’11 a 14h i de 17 a 
20h, i divendres de 17 a 20h.

Pel que fa al volum d’activitat del servei a Mataró, durant l’any 2017 es 
van atendre a 119 persones (el 50% de les quals de 16 a 20 anys) i es 
van realitzar 4 tallers a instituts amb 182 participants. 

Les dades relatives al global del servei mancomunat per la comarca 
mostren com una part important de les demandes d’informació estan 
vinculades a cerques d’oportunitats laborals a l’estranger (34%), seguit 
d’aquelles que tenen a veure amb l’aprenentatge d’idiomes (26%).

Sales d’estudi

De forma permanent, els i les estudiants que ho desitgin tenen a 
disposició una sala d’estudi situada al centre cívic Pla d’en Boet: un 
espai climatitzat i amb connexió wifi d’accés lliure i gratuït reservat de 
forma específica per a l’estudi.

Durant les èpoques d'exàmens (gener-febrer, agost-setembre i maig-
juny) s’amplia l’oferta de sales d’estudi a tota la ciutat per tal d’oferir 
un servei descentralitzat i amb la intenció que els i les estudiants 
puguin disposar d’un espai adequat per a preparar els exàmens. Així, 
s’habiliten expressament diversos espais de la xarxa de centres cívics 
que, a diferència de la sala d’estudi del centre cívic Pla d’en Boet, es 
cedeixen amb reserva prèvia i en funció de la disponibilitat de cada 
equipament.

L’oferta actual de sales d’estudi contribueix a complementar els espais 
disponibles als centres educatius, a la Xarxa d’Espais Joves i a les 
biblioteques municipals. No obstant, existeix una demanda recurrent –
expressada en diferents espais i processos participatius- relativa a la 
necessitat de disposar d’espais específics i amb una major amplitud 
horària de servei, que inclogui la franja nocturna en èpoques 
d'exàmens.
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Intervenció socioeducativa: la Xarxa d’Espais Joves

La Xarxa d’Espais Joves és l’eina a partir de la qual l’Ajuntament de 
Mataró implementa les polítiques de joventut al territori, oferint un 
ventall de serveis als i les joves de forma descentralitzada. Mataró 
compta amb una Xarxa de 4 espais joves ubicats als barris de 
Cerdanyola, Rocafonda-El Palau, La Llàntia i Pla d’en Boet, que 
esdevenen equipaments de proximitat per a totes les persones joves de 
la ciutat.

Els Espais Joves són serveis municipals gratuïts adreçats a totes les 
persones d’entre 12 i 25 anys, amb un horari d’atenció de 20 hores 
setmanals: de 16:30 a 20:30h, de dimarts a dissabte (a excepció de 
l’Espai Jove La Llàntia que el dissabte realitza el servei en horari de 
matí, de 9:30 a 13:30h).

Cadascun dels 4 espais compta amb un equip de 3 educadors/es 
socials que realitzen la intervenció socioeducativa i la gestió interna del 
servei amb funcions especialitzades: un/a coordinador/a de l’Espai 
Jove, un/a referent en medi obert i un/a referent en matèria 
d’informació als instituts. 

Per a poder accedir al servei i a les activitats cal realitzar una 
inscripció prèvia a qualsevol dels quatre Espais Joves de la xarxa, que 
té vigència per a tot el curs escolar i es pot realitzar qualsevol dia de 
funcionament del servei. Totes les activitats de la programació de la 
Xarxa d’Espais Joves són gratuïtes.

Mitjançant un espai relacional, el suport a l’estudi i la dinamització 
socioeducativa, la Xarxa fomenta la plena ciutadania i la igualtat 
d’oportunitats dels i les joves, esdevé un altaveu de les seves iniciatives 
i opinions, i en promouen el seu desenvolupament personal integral.

Ofereixen nombrosos serveis específics (espai de trobada, suport a 
l’estudi, espais multimèdia, sales de joc i de formació) i una 
programació trimestral d’activitats (tallers, xerrades, assemblees, 
tornejos, sortides...) que es duen a terme a partir de la participació 
dels i les joves, i que en fomenten la seva autonomia i vinculació 
comunitària.

També funcionen com a serveis d’informació juvenil descentralitzats i 
proporcionen informació de qualsevol àmbit a les persones joves que 
ho necessitin. L'objectiu és facilitar al màxim l'accés a la informació, 
amb especial atenció a l’àmbit educatiu i ocupacional, per tal de 
garantir una millor presa de decisions, fer possible que les persones 
joves puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida i afavorir la 
igualtat d'oportunitats.

Més enllà de la programació trimestral d’activitats, des de la Xarxa 
d’Espais Joves es desenvolupen diversos projectes de forma 
coordinada amb altres serveis municipals i entitats de la ciutat, que 
tenen com a objectiu el suport a l’estudi i la intervenció socioeducativa 
en clau comunitària. 

Pel que fa a les persones usuàries, la Xarxa d’Espais Joves de Mataró 
ha comptat, durant el curs 2016-2017 amb un total de 400 joves 
inscrits al servei, el que representa un manteniment respecte al curs 
anterior.

Per espais, l’Espai Jove de Cerdanyola és el que té un major nombre 
de persones inscrites (35,5% del total), seguit de l’Espai Jove 
Rocafonda-El Palau (24,8%) i l’Espai Jove La Llàntia (23,5%). L’Espai 
Jove Pla d’en Boet és el que té un volum de persones usuàries més 
reduït, que representa el 16,3% del total.
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Principis d’intervenció:

La intervenció socioeducativa que es desenvolupa a la Xarxa d’Espais 
Joves parteix d’un model d’aproximació integral a la realitat de les 
persones joves i té en compte els següents principis estructuradors:

• Prevenció  i promoció dels i les joves: es pretén potenciar i desenvolupar les 
capacitats i habilitats de les persones joves per tal de portar a terme actuacions amb 
una dimensió socioeducativa. Les actuacions i projectes tenen la voluntat de 
compensar algunes dificultats socials i personals de les pròpies persones joves. 

No es tracta d’actuacions i projectes amb una finalitat reparadora, sinó de projectes 
amb una finalitat preventiva que adoptin un enfocament positiu i pro-actiu amb els i 
les joves i les seves famílies, allunyant-nos d’una intervenció socioeducativa 
únicament centrada en els i les joves en situacions de vulnerabilitat social. 

• Capacitació dels i les joves i de les seves iniciatives: s’aposta per l’enfortiment del 
teixit associatiu i pel desenvolupament comunitari dels territoris. En aquest sentit, es 
pretén capacitar a les persones joves a fi i efecte que progressivament disposin de 
més instruments i recursos per a participar de forma activa en el disseny i realització 
dels projectes.

Aquesta línia estratègica és al mateix temps metodologia i objectiu final de la 
intervenció, i és de caràcter tranversal, donat que no només es facilita l’autonomia i la 
participació activa de les persones joves en les seves pròpies iniciatives, sinó que 
també es promou la creació de xarxes personals i socials més fortes i ben 
connectades, així com el desenvolupament comunitari dels territoris (i la seva 
capacitació).

• Adaptació i proximitat: es planteja la intervenció d’una manera propera, inclusiva i 
normalitzadora, treballant per a la interrelació de perfils socioeconòmics diferents i 
per a la vinculació a noves realitats quotidianes que afavoreixen el desenvolupament i 
creixement personal. 

Per tant es fa un esforç per adaptar les tècniques i eines específiques que facilitin el 
procés d’aprenentatge, segons el grups al qual es dirigeix la intervenció (en funció del 
perfil socioeconòmic, l’edat, el gènere, la cultura de procedència pròpia i/o familiar, 
etc.). 

Dades de síntesi de la Xarxa d’Espais Joves per al curs 2016-2017
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• Apoderament de les persones joves: el protagonisme actiu de les persones 
participants és essencial, ja que és important basar-se en les seves experiències i 
vivències, en tant que col·lectiu important de la ciutadania. Els i les joves no són 
només objectes de la nostra intervenció, són subjectes actius amb els seus 
coneixements adquirits i amb les seves experiències viscudes.

En definitiva, s’acompanya a la persona jove en el seu procés per adquirir 
autoconsciència de la posició en relació a les altres persones i al seu entorn, facilitat 
eines i recursos per a la detecció de les oportunitats per generar canvis i promoure un 
projecte de vida propi. En aquest sentit, es genera una línia de treball per a la 
generació de lideratges tan individuals com col·lectius, que poden ser referents 
positius per altres joves.

• Dimensió comunitària i sostenible de la intervenció: la intervenció ha de tenir una 
dimensió comunitària per tal de realitzar accions coordinades amb tots els actors del 
territori que permetin respondre a necessitats d’una manera més efectiva i eficient. 

Aquesta perspectiva permet no responsabilitzar només als i les joves pel que fa al seu 
lleure, activitats i formació, sinó coresponsabilitzar a la societat en general; potenciar 
els territoris i la seva xarxa d’entitats; i generar vinculació a xarxes informals i formals, 
incrementant el sentiment de pertinença i la cohesió social dels territoris.

• Visió integral de les persones adolescents i joves: la intervenció es planteja des de la 
necessitat de contemplar a l’adolescent o jove com un tot, en totes les seves 
dimensions i considerant-lo el protagonista del procés d’ensenyament i aprenentatge 
integral, tal com ja s’ha esmentat.

• Seguretat física i emocional: és important treballar per a conèixer la persona jove a 
través del contacte i relació amb altres actors rellevants del seu entorn (família, centre 
educatiu, serveis socials, grup d’iguals, relacions a l’espai públic, etc.), i no només a 
través de l’Espai Jove. 

Cal garantir la seguretat de les persones joves tant a nivell físic com emocional. Les 
dificultats socioeconòmiques en contextos complexos i les incerteses vitals en la 
construcció de les trajectòries dels i les joves són dues fonts d’inseguretat tant pel 
benestar material com emocional. Per tant, aquesta línia de treball treballa 
específicament la identificació, comprensió i gestió de les pròpies emocions, 
acompanyant als i les joves a través de la intervenció quotidiana dels serveis i dels 
seus projectes propis.

• Perspectiva de gènere: el model d’intervenció socioeducativa proposa treballar totes 
aquelles qüestions associades al gènere de forma integral i tranversal. En aquest 
sentit, cal reconèixer que un aspecte és la diferencia sexual i una altra les atribucions, 
idees, representacions i prescripcions socials que es construeixen prenent com a 
referència aquesta diferencia sexual. 

Per tant, els serveis i els seus projectes tenen una orientació clara vers la identificació 
i conscienciació en relació als rols socials i les desigualtats creades socialment per 
qüestions de gènere i aposten pel replantejament i deconstrucció dels rols adquirits i 
les relacions no igualitàries i per la creació de relacions igualitàries en relació al 
gènere, trencant amb les formes de vinculació pròpies de la violència simbòlica i/o 
física.

• Perspectiva de diversitat cultural: es treballa per a fomentar una resposta positiva 
davant de la diversitat, entenent que aquesta no és un problema, sinó una oportunitat 
per l’enriquiment de la societat. Per aquest motiu, es dissenyen projectes i fomenten 
iniciatives que treballin la interculturalitat tenint en compte la configuració del territori 
a través dels processos migratoris que ha viscut la ciutat.

Les actuacions en aquest sentit intenten –entre d’altres objectius- apropar el 
coneixement sobre les diferents cultures presents en el territori; fomentar la 
interrelació entre cultures diferents presents i el respecte a les mateixes en els barris; 
i treballar per el trencament d’estereotips i rumors de caràcter estigmatitzador i el 
foment del respecte i la convivència en les relacions que es produeixen en l’espai 
públic.

• Participació com a eina d’inclusió i cohesió: des del model d’intervenció 
socioeducativa es treballa per potenciar la participació juvenil de manera transversal. 
En aquest sentit, l’objectiu és apoderar als i les joves i acompanyar a les 
organitzacions i iniciatives juvenils per tal que puguin col·laborar en els processos 
participatius de la manera més dinàmica i pertinent possible. 
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Programació i activitats

La Xarxa d’Espais Joves ofereix una programació trimestral d’activitats 
gratuïtes adreçades a persones de 12 a 25 anys que respon als 
interessos del col·lectiu juvenil i a les necessitats detectades pels 
equips educatius. 

La programació inclou tant accions formatives i informatives com 
activitats de caire lúdic, esportiu o cultural orientades a afavorir el 
procés d’emancipació de les persones joves i el coneixement dels 
serveis, entitats i recursos existents a Mataró.

Més enllà de la programació d’activitats, tallers o sortides que varien 
de forma trimestral coincident amb el calendari acadèmic, cadascun 
dels quatre Espais Joves de la ciutat disposa d’uns espais d’activitats 
que funcionen de forma estable i que són de lliure accés per a totes 
les persones joves que desitgin fer-ne ús. Les principals activitats 
estables que s’hi realitzen s’adapten al perfil de la població jove del 
territori i a les persones usuàries de l’equipament, i són les següents:

• Punt d’informació i assessorament juvenil: servei d’informació juvenil descentralitzat 
al territori. Disposició de díptics i materials informatius de l’Oficina Jove del Maresme 
- Sidral i informació d’altres serveis municipals a disposició de les persones usuàries. 

Aquest servei s’ofereix als quatre equipaments de la Xarxa d’Espais Joves de la ciutat, 
en medi obert i als instituts, on a més de campanyes informatives i de sensibilització 
s’ofereix un espai d'atenció presencial estable que posa a l'abast dels i les joves 
recursos informatius d'interès i accions i estratègies que promouen experiències de 
participació tant en el propi espai jove o centre educatiu com en el seu entorn més 
proper, el barri i el municipi.

• Punt de trobada: espai concebut com a lloc de trobada i dinamització per a joves, 
dotat amb serveis bàsics i una estètica i prestacions que el facin atractiu i adequat 
pels usuaris/àries. Espai d’acollida i interacció mitjançant el joc autònom, amb el qual 
es procura incidir en els processos de sociabilitat, tot donant sortida a les inquietuds i 
necessitats dels i les joves a través d’un treball d’aprenentatge de la participació.

• Espai lúdic: espai en el qual els i les joves poden relacionar-se a través dels jocs en 
un ambient distès, permetent reforçar els vincles afectius d’amistat, companyonia, 
alteritat i respecte. S’intenta que hi hagi un clima de confiança que permeti treballar 
temàtiques d’interès i neguits dels i de les joves.

• Sala d’estudi - suport a l’estudi: suport a l’escolarització i a les famílies en el procés 
d’acompanyament en l’educació i formació dels seus fills i filles. Aquest espai 
s’ofereix als i les joves per incentivar i promoure l’hàbit d’estudi, així com possibilitar 
l’ajuda i la resolució de dubtes entre els i les usuaris/àries, fomentant l’autonomia en 
l’estudi. La presència dels i les educadors/es és un factor clau per la dinamització de 
l’aula i el suport acadèmic. S’ofereix un espai còmode, atractiu i amb recursos 
disponibles per a l’estudi, la resolució dels dubtes i les dificultats que les tasques 
acadèmiques plantegen als i les participants d’aquest espai.

• Sala d’ordinadors i accés a Internet, i formació en noves tecnologies: accés dels i les 
joves a les noves tecnologies en igualtat de condicions, facilitant un acompanyament 
per a un bon ús de les mateixes. S’ofereixen recursos per a qüestions quotidianes 
com la cerca d’informació d’interès, gestions en línia, o la impressió de treballs. A 
banda, també es permet als i les joves fer un ús de tipus lúdic de les noves 
tecnologies, tot fomentant la responsabilitat en l’ús de la informació, el respecte i la 
cura envers l’espai, el material i els companys/es.

• Espai Assemblea – projecte Proposa’t: espai que tenen les persones joves usuàries 
per comunicar, proposar i consensuar les seves demandes i necessitats, aquest és un 
espai que té per objectiu facilitar canals i eines per a fomentar la cultura democràtica 
i participativa, així com l’autogestió.

• Espai de dinamització juvenil: cada espai jove destina una franja horària a activitats i 
accions socioeducatives que responguin a les necessitats de les persones usuàries i 
que estiguin vinculades a la planificació pedagògica de l’Espai Jove. En aquest espai 
s’hi inclouen tallers, xerrades i altres activitats organitzats segons les demandes i 
necessitats dels i de les usuaris/es, possibilitant així activitats de caire lúdic que 
permeten a la vegada treballar altres aspectes.

• Atenció a les famílies: cada espai jove ofereix una franja horària setmanal per 
atendre a les famílies, per a consultes d’aquestes i per a realitzar reunions de 
seguiment en determinats casos. Aquest espai servei per fer un acompanyament a les 
famílies del procés socioeducatiu dels i les joves usuaris/àries.



Elements centrals de diagnosi 66Pla Jove x Mataró/2018-2022   |

Tots aquests espais, com la resta d’activitats que es programen, tenen 
per objectiu afavorir la socialització i el desenvolupament personal de 
les persones joves, fomentant els valors del respecte, la cooperació i la 
convivència. Mitjançant un context educatiu i lúdic dinamitzat per un 
equip d’educadors/es es facilita l’accés a la informació per tal de 
garantir una millor presa de decisions i la igualtat d'oportunitats.

La programació específica de cada Espai Jove, que segueix un marc 
de treball comú per a tota la Xarxa i es defineix a partir de la 
participació de les persones usuàries, es complementa amb la 
realització d’activitats conjuntes per part dels quatre Espais Joves, en 
clau de ciutat.

Projecte de Suport Escolar

En el marc de la sala d’estudi, i de forma conjunta als quatre Espais 
Joves de la Xarxa, es desenvolupa el projecte de Suport Escolar on els i 
les joves són derivats des dels centres educatius. Amb aquests/es joves 
s’acorda quins dies de la setmana faran ús de la sala d’estudi, per tal 
de realitzar els seus deures i tasques escolars, en un entorn adient, 
amb els recursos materials necessaris i amb el suport d’un/a 
educador/a, que assessorarà, orientarà i aclarirà els seus dubtes.

Es realitza un seguiment de l’assistència i l’evolució dels i de les joves 
derivats/des, i es mantenen reunions de coordinació amb la persona 
referent de cada centre (tutor/a, psicopedagog/a, integradors/es 
socials, etc.). A final de curs s’elabora un informe de cada jove 
derivat/da, amb el recull d’assistència i el seguiment i valoració final 
que realitza l’equip educatiu. 

A banda dels i de les joves derivats/des, els i les inscrits/es a l’Espai 
Jove poden fer ús de la sala d’estudi per voluntat pròpia.

Servei d’informació juvenil als instituts

Des de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró es desenvolupa el Servei 
d’informació juvenil als instituts que permet fer accessible la 
informació de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral de manera 
descentralitzada als i les estudiants de la majoria dels centres de 
secundària de la ciutat.

Els i les informadors/es del servei formen part de l’equip 
d’educadors/es de la Xarxa d’Espais Joves i es desplacen als instituts 
per a realitzar accions de difusió, dinamització de la informació i 
detecció de necessitats informatives, en col·laboració amb els i les 
professionals dels centres. Mitjançant aquesta tasca de proximitat es 
coordina el Projecte de Suport Escolar, que es desenvolupa als quatre 
Espais Joves de la ciutat i que té per objectiu afavorir l’adquisició 
d’hàbits de treball i estudi com a eina útil en la construcció del futur.

El Servei d’informació juvenil als instituts apropa la informació als i les 
estudiants amb l’objectiu de treballar per a la igualtat d’oportunitats, el 
foment de la participació i l’associacionisme estudiantil. Els diferents 
recursos es poden fer arribar mitjançant taules i sessions informatives i 
dinàmiques realitzades en els centres a partir d’activitats diverses: 
tallers, sessions formatives, reunions de delegats/des, suport a les 
tutories, entre altres possibilitats.

Actualment, per al curs 2017/2018, aquest projecte s’està 
desenvolupant a 7 instituts de la ciutat.
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Projecte d’Educadors/es en Medi obert i intervenció comunitària

Aquest projecte pretén ampliar i complementar la intervenció 
socioeducativa que es realitza des de l’Espai Jove, mitjançant una 
intervenció de proximitat adreçada específicament a persones joves de 
més de 16 anys que ocupen l’espai públic, estan desocupades o es 
troben fora de la xarxa de recursos existents. 

En aquest sentit, es fomenta l’autonomia de les persones joves 
promovent la seva incorporació al mercat laboral i/o a programes de 
formació i, al mateix temps, s’aposta per una atenció comunitària que 
millori la percepció del col·lectiu jove per part dels agents del territori. 

Es treballa en medi obert, mitjançant rutes setmanals a l’espai públic 
en cada territori per part d’educadors/es dels Espais Joves que 
serveixen per arribar a la població jove desvinculada d’altres recursos, 
contactar amb possibles beneficiaris/es del projecte, crear el vincle 
educatiu necessari i mantenir una interlocució constant amb les 
entitats del territori. I també es treballa en clau individual, mitjançant 
un treball d’orientació i acompanyament a les persones joves que 
formen part del projecte.

En el marc del Projecte de dinamització comunitària s’organitzen 
activitats a l’espai públic i a d’altres equipaments municipals que 
habitualment compten amb la col·laboració d’associacions de la ciutat, 
promovent així el treball en xarxa i el coneixement del teixit associatiu 
local.

Aquestes activitats tenen la finalitat de donar visibilitat a les iniciatives 
juvenils i de potenciar la participació en activitats i espais de 
convivència en un marc d’educació inclusiva. Es tracta d’activitats 
obertes a la participació dels i les joves que no estan inscrits/es als 
equipaments, contribuint així a donar a conèixer el projecte a més 
joves.

Millora de l’ocupabilitat i inserció laboral

Programa de Garantia Juvenil

El programa de Garantia Juvenil (GJ) s’emmarca dins de l’Estratègia 
Europa 2020 amb l’objectiu de lluitar contra l’atur juvenil i fer més 
efectiva la incorporació activa de les persones joves al mercat de 
treball. 

La GJ va adreçada a persones joves de més de 16 i menys de 30 anys 
que no estudien ni treballen i se’ls ofereixen recursos vinculats amb les 
seves necessitats i motivacions a través d’ofertes d’ocupació, 
d’educació contínua o formativa, de període de pràctiques, o 
d’assessorament en emprenedoria i autoocupació. 

El desplegament de la GJ a Mataró s’ha vehiculat a través de l’Oficina 
Jove del Maresme - Sidral, en la qual s’ha inscrit la tècnica Impulsora 
de GJ de l’Ajuntament de Mataró des de maig de 2015. Aquest fet ha 
permès disposar d’una persona de referència al territori que vetlli per 
la promoció i la difusió del programa, el seguiment i la tutorització de 
les persones joves, i la creació d’un xarxa estable de coordinació amb 
serveis municipals, entitats i altres organismes que treballen de forma 
directa amb persones joves per a oferir-los recursos que en facilitin 
oportunitats reals d’accés a l’ocupació.

La posada en marxa de la GJ a la ciutat ha permès incrementar de 
forma notable el nombre de consultes de l’Oficina Jove del Maresme –
Sidral, al mateix temps que ha permès identificar, vincular i donar 
resposta a un volum important de persones joves que anteriorment no 
tenien contacte amb els serveis juvenils i d’ocupació municipals. 

Així, des de l’inici de la implementació del programa i fins el mes de 
maig del 2017 s’ha atès a 1.435 persones joves. Paral·lelament, el 
nombre d’usuaris/es de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral ha 
augmentat un 97,5% els darrers dos anys (juny 2015 - juny2017) fent 
créixer així la seva visibilitat envers la ciutat i la comarca.
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Tot i que la implementació dels recursos vinculats a la GJ està previst 
que es perllongui fins l’any 2020, la desaparició de la línia de 
finançament específica per a la Xarxa d'impulsors del Programa de 
Garantia Juvenil -aquest any 2018- posa en risc la continuïtat de 
l’important treball d’articulació i de coordinació entre els agents 
implicats en programes de formació i d’inserció per a joves a nivell de 
ciutat. 

Així mateix, pot suposar una disminució dels serveis i recursos 
d’atenció específica en aquests àmbits nuclears per part de l’Oficina 
Jove del Maresme-Sidral.

Dades d’implementació del programa de Garantia Juvenil a Mataró 
(2016– 2017)

1.435 
persones 
ateses

(2015-2017)

91,2% 
residents 
a Mataró

59,3% 
homes

59,0% 
acrediten 

secundària

566 suports 
al procés 

d’inscripció

39 
coordinacions 
amb serveis 
municipals i 

entitats

15 grups de 
treball amb 

serveis 
municipals i 

entitats

Servei d’Ocupació Jove

El servei d’Ocupació Jove (ubicat al centre cívic Cabot i Barba) forma 
part del Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) i s’adreça específicament 
als i les joves de la ciutat que tenen entre 16 i 25 anys. A partir dels 26 
anys, l’atenció es realitza al servei generalista del SOM (situat al carrer 
de Francisco Herrera, 70).

Es treballa en dues línies d’actuació. Per una banda, millorar 
l’ocupabilitat de les persones joves oferint-los assessorament 
especialitzat i atenció individualitzada en la recerca de feina. I per 
altra, establir vincles amb les empreses del territori per a detectar-ne 
les necessitats i oferir-los assessorament, incentius i ajudes en el 
procés de contractació de personal per a millorar la seva competitivitat.

El servei d’Ocupació Jove també s’adreça a les famílies implicades, als 
centres educatius de la ciutat i al conjunt de professionals de 
l’educació, orientació i formació. Disposa d’un equip de professionals 
que proporcionen informació i orientació sobre itineraris formatius, 
sortides laborals i altres recursos destinats a millorar les habilitats i 
interessos professionals. D’entre els serveis i recursos que s’ofereixen, 
destaquen els següents:

• Accions formatives i activitats als centres educatius

• Tutories d’orientació professional

• Borsa de treball

• Club de Feina

• Projecte Singular als instituts 

• Programes de segona oportunitat

• Programes amb o sense incentius a la contractació

• Plans d’ocupació i pràctiques en l’entorn laboral
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Dispositiu Local d’Inserció (DLI)

El DLI és un programa interdepartamental coordinat entre el servei 
d’Ocupació Jove i la Direcció d’Ensenyament i el Servei d’Igualtat i 
Ciutadania, que s’adreça a persones joves de la ciutat a partir de 16 
anys i fins els 19, i que durant el curs o a la finalització del mateix no 
acreditin l’ESO. 

Les persones ateses són derivades de centres educatius públics i 
concertats, d’entitats municipals que treballen amb joves o bé d’altres 
entitats que també atenen al col·lectiu de joves de la ciutat. 

Així mateix, també s’hi atenen a aquelles persones que s’adrecen 
directament i de forma voluntària a Ocupació Jove i a l’Oficina Jove del 
Maresme-Sidral, i les persones joves que han estat acompanyades per 
les tècniques del DLI i que han accedit a un cicle formatiu de grau mig 
de l’Institut Miquel Biada. En aquest segon cas, es fa un seguiment 
específic de la seva evolució al llarg del curs. 

Els objectius generals del DLI són la millora en l’orientació i 
l’acompanyament de les persones joves de Mataró en els processos de 
transició per tal d’afavorir els itineraris formatius i la seva inserció 
socioprofessional. 

Se’ls ofereix el ventall de recursos municipals existent, segons les 
necessitats, motivacions i característiques de cada cas i la seva 
disponibilitat i predisposició.

La coordinació amb els professionals que formen part del DLI és duu a 
terme de forma mensual i s’hi treballen qüestions com els recursos 
existents, els punts de millora en la derivació de joves i es fa seguiment 
de casos concrets. 

Setmana de la Informació i l’Orientació Professional (SIOP)

S’adreça a totes aquelles persones que per una raó o altra necessiten 
eines i recursos per portar a terme una elecció professional, tant sigui 
formativa o laboral: persones joves o adultes, estudiants, persones en 
actiu i persones en situació d’atur, professionals del món de 
l’educació, de la formació i de l’orientació i les famílies d’alumnat de la 
ciutat.  

L’objectiu és donar a conèixer tots els recursos formatius de què 
disposa Mataró un cop s’ha superat l’edat d’escolarització obligatòria, 
així com també altres aspectes clau a tenir en compte per totes les 
persones que inicien o es troben immerses en un procés de definició o 
redefinició del projecte professional.

La SIOP està organitzada conjuntament per la Direcció d’Ensenyament, 
el Servei d’Ocupació de Mataró (SOM), el Servei d'Igualtat i Ciutadania 
de l’Ajuntament de Mataró i la Fundació TecnoCampus Mataró-
Maresme.

S’acostuma a realitzar de forma coincident amb el Saló de 
l’Ensenyament de Barcelona i en formen part les Jornades de portes 
obertes dels diferents estudis universitaris que es duen a terme des del 
TecnoCampus, en les que es mostra als i les futurs estudiants com és 
el campus universitari i se’ls orienta sobre els estudis que poden i 
volen estudiar. 

Des de l’any 2015, el gruix de les activitats de la SIOP es realitza de 
forma centralitzada al centre cívic Espai Gatassa, majoritàriament en 
horari de matins. A les tardes també es duen a terme activitats 
adreçades a professionals de l’educació, formació, orientació i 
ocupació, així com espais de consulta per a famílies.
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Participació i suport a les entitats juvenils

Des del Servei d'Igualtat i Ciutadania es desenvolupa una tasca de 
suport a l’associacionisme juvenil amb l’objectiu de fomentar la 
participació activa i el compromís cívic de les persones joves de la 
ciutat, per mitjà de diverses vies:

• Suport econòmic a les entitats per al desenvolupament de projectes i 
activitats. Anualment, en el marc de la convocatòria general de 
subvencions de l’Ajuntament, s’hi inclouen dues convocatòries 
específiques en l’àmbit de Joventut, destinades a fomentar la 
realització d’activitats educatives en el lleure d'infants i adolescents 
(Convocatòria 07, amb un import de 8.513,71€) i a la realització 
d’activitats adreçades a persones joves (Convocatòria 08, amb una 
dotació de 5.963,70€).

De la mateixa manera, i atenent a la seva singularitat, es realitza un 
suport a l’activitat de l’Associació Esplai Rabadà i al concurs de música 
Cirera Rock –organitzat per l’Associació de Veïns de Cirera- mitjançant 
conveni.  

• Suport tècnic a les entitats per mitjà de la cessió d’espais municipals 
per al desenvolupament de la seva activitat regular, i el suport a 
l’organització i difusió d’activitats extraordinàries.

• Formació i assessorament en l’àmbit de la gestió associativa, 
mitjançant accions informatives i formatives d’aquells aspectes que 
són d’interès per a la millora del dia a dia de les entitats juvenils 
(legislació vigent, subvencions, estratègies de comunicació...), en 
coordinació amb l’ Agència de Suport i Serveis a les Entitats.

Així mateix, l’oferta formativa en l’àmbit de l’educació en el lleure té 
com a objectiu de facilitar la formació d’aquelles persones que estan 
fent tasques de voluntariat a esplais i caus de la ciutat o que vulguin 
desenvolupar activitats professionals en l’àmbit del lleure infantil o 
juvenil.

• Foment de l’associacionisme i de coneixement de la realitat 
associativa de la ciutat, per mitjà d’activitats i campanyes en el marc 
de la Xarxa d’Espais Joves i del programa d’informació descentralitzada 
als instituts.

En l’àmbit de la participació, el Consell Municipal de Joventut és 
l’espai consultiu de caràcter sectorial que esdevé un punt de trobada 
entre entitats i govern municipal per a dialogar i debatre sobre temes 
d’interès de les persones joves i fer el seguiment dels projectes i 
programes que s’hi adrecen, com el Pla Jove x Mataró. En el marc del 
Consell, les entitats que en formen part tenen la possibilitat de fer 
propostes d’accions i de projectes, que es canalitzen majoritàriament a 
través de l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal. 
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Les xifres clau de la realitat juvenil

22.644
persones joves a Mataró

18,0%
població jove sobre el total 

-19,8%
reducció de la població jove de la 
ciutat durant els darrers 10 anys

30,6%
pes de les persones de 25 a 

29 anys sobre el total de 
població jove

25.846
projecció de població jove 

per a l’any 2022

49,4%
de les persones joves de la 
ciutat viuen a l’Eixample o 

Cerdanyola

22,0%
de les persones joves ha 

nascut a l’estranger

19,2%
de les persones joves és 

té nacionalitat 
estrangera

11,4%
taxa d’atur registral de la 
població jove de la ciutat

1.038
persones joves 

en situació d’atur

40,5%
dels contractes són a 

persones joves

87,6%
dels contractes a persones 

joves són temporals
14.974

contractes a persones joves 

39,6%
persones joves amb 

estudis postobligatoris 

25,7%
llars habitades per 
una sola persona 

7,8%
creixement de la 

matriculació a batxillerat

-24,0%
reducció de la matriculació 
a Programes de Formació i 

Inserció

86,3%
taxa de graduació a 4t d’ESO 

3.159
estudiants al TecnoCampus 

15,5%
població amb estudis 

universitaris

14,0%
taxa d’emancipació 

domiciliar de la 
població jove

19,2%
habitatges en règim de 

lloguer a Mataró

3.411
habitatges buits

32,6%
increment del preu 

del lloguer a la ciutat 
l’últim any

34,0%
pes del vehicle 

privat sobre el total 
de desplaçaments

15,3%
persones joves sobre el total 

d’usuaris de Mataró Bus

7,1%
pes del transport públic 
en els desplaçaments a 

la ciutat 

70%
de les persones que 
assisteixen a la zona 
d’oci nocturn són de 

fora de la ciutat 

69%
De les persones 
joves de 12 a 16 

anys realitza activitat 
física regular

13
entitats juvenils 

actives

300
Persones 

voluntàries en 
l’àmbit de 

l’educació en el 
lleure

18
entitats formen 
part del Consell 
Municipal de 

Joventut 

3
entitats del Consell 

Municipal de Joventut 
són entitats juvenils

12
entitats formen 
part de la Taula 

d’Entitats de 
lleure de la 

ciutat
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Realitat juvenil

Debilitats
Elevat impacte de l’atur juvenil en 
els trams d’edat inferiors de les 
persones joves, amb efecte sobre 
les possibilitats d’incorporació al 
mercat de treball.

Baix nivell formatiu de la població, 
amb predomini d’estudis 
secundaris i polarització dels 
perfils formatius.

Existència de desigualtats socials, 
territorials i de gènere entre la 
població jove en aquells àmbits 
nuclears definidors de les seves 
condicions de vida presents i 
futures (educació, ocupació i 
habitatge).

Parc d’habitatge amb predomini 
de la propietat. Pes reduït del 
lloguer, reducció d’oferta i 
increment substancial de preus 
durant el darrer any.    

Model d’oci nocturn poc 
saludable, igualitari i segur que 
requereix d’una actuació integral.

Manca d’entitats juvenils de 
caràcter transversal que facilitin la 
interlocució, visibilització i 
canalització d’interessos de la 
població jove i inexistència 
d’estratègies de relleu 
generacional per part de la resta 
d’entitats de la ciutat.

Amenaces
Alta concentració del volum de la 
població jove en dos barris de la 
ciutat (Cerdanyola i Eixample).

Impacte de la crisi econòmica 
superior i amb major persistència 
que a d’altres ciutats catalanes. 

Teixit econòmic especialment 
afectat per la crisi i baixa 
especialització en sectors de valor 
afegit.

Atur juvenil feminitzat i amb major 
afectació sobre sectors de la 
població poc qualificats.

Augment de la contractació amb 
un elevat protagonisme del sector 
de la construcció i basat en la 
temporalitat.

Existència de dinàmiques de 
segregació escolar a la ciutat, amb 
impacte sobre les oportunitats 
educatives de les persones joves.

Desigualtats en l’accés a les 
activitats i recursos de lleure i 
d’altres activitats educatives no 
formals.

Impacte de la població flotant 
universitària i de l’oferta turística 
en el mercat de lloguer de la 
ciutat.

Especulació immobiliària i 
desenvolupament de promocions 
d’habitatge poc adaptades a les 
necessitats de la població jove.

Normalització del consum abusiu 
d’alcohol entre les persones joves, 
percepció social normalitzada del 
cànnabis i augment del consum 
de begudes energètiques. 

Increment de nous riscos de salut 
vinculats a patologies de salut 
mental, trastorns en la conducta 
alimentària i addiccions no 
tòxiques vinculades a les TIC. 

Estigmatització i estereotipació de 
la població jove.

Increment de les relacions 
abusives entre les parelles 
adolescents i joves, amb un pes 
específic de l’ús de les TIC.
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Realitat juvenil

Fortaleses
Important pes poblacional de les 
persones joves i projecció de 
manteniment tot i a la tendència 
d’envelliment demogràfic.

Distribució territorial de la població 
jove per barris coincident amb el 
total de població.

Diversitat de la població jove en 
termes d’origen i cultura.

Importància del sector serveis i 
marcada tradició i especialització 
en el tèxtil.

Tendència a la reducció de l’atur i 
a l’augment de la contractació a la 
ciutat, amb impacte positiu sobre 
la realitat de les persones joves.

Millora del rendiment acadèmic a 
l’ESO i increment de la formació 
postobligatòria i de la formació 
professionalitzadora.

Nivells elevats de pràctica 
esportiva entre la població jove de 
la ciutat.

Teixit associatiu ric, fort i articulat 
en l’àmbit de l’educació en el 
lleure.

Oportunitats
Tendència a una tímida 
recuperació econòmica.

Domini de la mobilitat interna a 
peu i bona connectivitat 
interurbana.

Habilitats i hàbits digitals de les 
persones joves i demanda de 
canals i espais per a la 
participació directa i no 
formalitzada.

Importància del temps no escolar i 
de les activitats educatives no 
formals en la reducció de 
desigualtats educatives.
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Polítiques de joventut

Debilitats
Manca de competències 
municipals i de recursos suficients 
per a la intervenció en àmbits 
nuclears: ocupació, habitatge i 
salut.

Desaparició de les polítiques 
específiques d’accés a l’habitatge 
per a persones joves i manca 
d’una residència per a estudiants 
universitaris.

Necessitats de transport en 
matèria de connectivitat amb el 
TecnoCampus i de servei a la zona 
d’oci nocturn.

Zonificació tarifària del transport 
penalitzadora per a la població de 
Mataró i increment del preu del 
transport públic superior al cost de 
la vida.  

Nivell baix de transversalitat i 
visibilitat de les polítiques de 
joventut en l’organització 
municipal. 

Absència d’un equipament juvenil 
de centralitat en clau de ciutat i de 
canals digitals de comunicació.

Existència de territoris sense 
equipament juvenil de proximitat i 
dificultats per arribar a tota la 
població jove, especialment a 
joves adults.

Programació i xarxa 
d’equipaments cívics i culturals 
amb baixa orientació juvenil.

Manca de dades actualitzades de 
la situació de les persones joves 
de la ciutat en clau integral i 
manca de recollida d’indicadors 
segons edat en molts dels serveis 
municipals.

Baixa participació de les entitats 
juvenils i de les persones joves als 
espais institucionals de 
participació.

Amenaces
Oferta de cicles formatius poc 
adaptada als àmbits estratègics de 
desenvolupament de ciutat.

Encariment del preu dels estudis 
universitaris, que no són 
assequibles per una part important 
de la població.

Oferta de lleure, cultura i esport 
segregades segons gènere, edat, 
origen i renda i manca de garantia 
en la igualtat d’accés per a tota la 
població.

Manca de recursos de lleure en 
determinats barris de la ciutat.

Baix coneixement dels serveis 
juvenils per part de la població.

Desaparició figura impulsora del 
programa de Garantia Juvenil.

Perill d’estigmatització i 
d’infantilització dels espais joves i 
existència de desequilibris de 
gènere.

Alta dependència de les polítiques 
d’ocupació i d’emancipació juvenil 
respecte a subvencions d’altres 
administracions. 

Protagonisme de la informació en 
els programes educatius en 
detriment de la orientació i 
l’acompanyament.

Baixa valoració del Consell 
Municipal de Joventut i dels espais 
i processos de participació formal 
de caràcter institucional.

Polítiques de suport a 
l’associacionisme i de foment de la 
participació sectorialitzades en 
l’organització municipal.

Suport econòmic a les entitats en 
base a convocatòries anuals que 
dificulten el plantejament de 
projectes a mig termini.

Inexistència d’experiències de 
participació de les persones joves 
en el disseny dels espais públics i 
equipaments.
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Fortaleses
Oferta d’educació universitària: 
TecnoCampus.

Model de gestió integral dels 
serveis juvenils i aposta per perfils 
professionals especialitzats.

Intervenció socioeducativa més 
enllà dels equipaments: medi 
obert i instituts.

Aposta per l’existència d’espais 
d’interlocució, de suport i 
d’assessorament a les entitats 
juvenils.

Sinergies d’intervenció en matèria 
de joventut, igualtat i ciutadania 
que faciliten les polítiques 
interseccionals.

Estratègia implícita de ciutat de 
promoció de la socialització i la 
cohesió social a través de la 
formació i de la pràctica artística.

Oportunitats
Reflexió i definició del projecte 
estratègic de ciutat Mataró 2022 
emmarcat dins l’Estratègia 
Europea 2020.

Implantació del programa de 
Garantia Juvenil per a la 
vertebració de serveis i recursos 
existents.

Revisió de la intervenció 
socioeducativa de la Xarxa 
d’Espais Joves amb lògica 
interseccional (gènere, 
interculturalitat...). 

Centre de Formació Professional 
Integral i aposta per a la promoció 
dels estudis de formació 
professional a la ciutat.

Aposta per un model de mobilitat 
que prioritzi el vianant i la bicicleta 
i maximitzi l’ús del transport públic 
a la ciutat.

Paper de lideratge i de cohesió 
comarcal de Mataró en polítiques 
de joventut.

Potencial dels centres cívics i dels 
equipaments de proximitat en 
l’accessibilitat cultural i el foment 
de la participació.

Desenvolupament urbà i econòmic 
vinculat a la sostenibilitat i aposta 
per desenvolupament de projectes  
d’economia social cooperativa.

Voluntat política de desenvolupar 
un model de governança més 
obert i col·laboratiu amb la 
ciutadania. 

Polítiques de joventut
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El Pla Jove x Mataró 2018-2022 té la voluntat de vincular-se al moment actual i d’ubicar-se en el context en què es genera i en el qual s’haurà de desplegar i 
desenvolupar. En aquest sentit, a partir dels elements centrals i prioritaris identificats durant la diagnosi i tenint en compte la voluntat de transformació que es 
persegueix, s’han identificat tres reptes generals als quals es pretén donar resposta:
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Els reptes estratègics

Lluita contra l’atur, les 
desigualtats educatives i 
les barreres d’accés a 
l’habitatge

Cal generar les condicions per a què 
les persones joves puguin emancipar-
se de forma efectiva. 

Per fer-ho possible, és necessari 
afavorir la seva permanència al sistema 
educatiu, generar ocupació de qualitat, 
reduir la precarietat laboral i la taxa 
d’atur de la població jove, i articular 
mecanismes efectius d’integració 
social.

Igualtat d’oportunitats per 
a la cohesió social i 
territorial

A partir del reconeixement de la 
diversitat social i territorial de la ciutat, i 
de la seva població jove, cal actuar 
sobre els elements generadors de 
desigualtat, dualització i fragmentació.

És imprescindible treballar en la 
creació de noves dinàmiques d’inclusió 
i cohesió que contribueixin a 
empoderar les persones joves com a 
protagonistes del canvi social.

Imatge i reconeixement de 
les polítiques de joventut

Les polítiques de joventut han de ser 
inclusives i oferir oportunitats per a 
l’emancipació a totes les persones 
joves de la ciutat. 

No obstant, aquesta fita no es pot 
assolir si els seus serveis i recursos no 
són coneguts i valorats per part de les 
persones destinatàries, i si no 
existeixen els recursos per a poder 
desenvolupar-los amb paràmetres de 
qualitat.

Aquests tres reptes fan referència a les dimensions de les trajectòries juvenils que són cabdals per a la realització del projecte de vida de les persones joves, i 
per al seu protagonisme i desenvolupament individual i col·lectiu. Però també a l’encaix i articulació de les polítiques de joventut a nivell de ciutat, de manera 
que es garanteixi l’accés universal i amb igualtat d’oportunitats als recursos existents i futurs.
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Els eixos i àmbits d’actuació
El Pla no sols vol assenyalar quins reptes cal abordar, 
sinó també com cal fer-hi front. Per aquest motiu, la 
proposta estratègica s’estructura a l’entorn de 5 grans 
eixos d’actuació que engloben tots aquells àmbits que 
impacten de forma directa sobre la vida de les 
persones joves. 

Així doncs, donen resposta tant a aquelles necessitats 
que determinen processos d’emancipació a partir dels 
quals les persones defineixen la seva vida adulta, com 
també a aquelles altres que fan referència al moment 
present vinculades al benestar.  

Tot i l’esquema estructurat en 5 grans eixos i 15 
àmbits d’actuació del nou Pla, cal tenir present que 
existeix una necessària transversalitat i interconnexió 
entre tots ells, ja que el que es persegueix és que les 
persones joves tinguin autonomia per a desenvolupar 
el seu propi projecte de vida en clau integral.

stratègia juvenil 2022

Emancipació
Educació i formació
Ocupació
Habitatge

Transformació
Igualtat i diversitat
Cultura i creació
Participació i associacionisme

Benestar 
Salut
Oci i lleure
Esports

Territori
Cohesió social
Sostenibilitat
Mobilitat

Referencialitat
Imatge i comunicació
Equipaments i serveis
Transversalitat i recursos  
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L’estructura estratègica

Eix 1.

Emancipació
Educació i formació
Ocupació
Habitatge

Eix 2.

Transformació
Igualtat i diversitat
Cultura i creació
Participació i associacionisme

Eix 3.

Benestar
Salut
Oci i lleure
Esports

Eix 4.

Territori
Cohesió social
Sostenibilitat
Mobilitat

Eix 5.

Referencialitat
Imatge i comunicació
Equipaments i serveis
Transversalitat i recursos 

Repte 1.

Lluita contra 
l’atur, les 

desigualtats 
educatives i les 

barreres d’accés a 
l’habitatge

Repte 2.

Igualtat 
d’oportunitats per 
a la cohesió social 

i territorial

Repte 3.

Imatge i 
reconeixement de 
les polítiques de 

joventut
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Eix 1. Emancipació

El concepte d’emancipació va més enllà de 
l’autonomia residencial vinculada a les 
possibilitats d’accés a l’habitatge. Comprèn 
tots aquells àmbits orientats a promoure 
l’autonomia de les persones joves en clau de 
cicle vital que defineixen les condicions de 
vida i els processos de transició de la població 
jove cap a la vida adulta.

L’eix té com a objectiu generar oportunitats per 
a la igualtat en l’àmbit educatiu i formatiu, i en 
el mercat de treball i de l’habitatge en tant que 
esferes estructurals i estructurants de la vida 
de les persones joves.

Eix 2. Transformació

Les persones joves són objecte dels canvis 
socials, però al mateix temps han de poder 
esdevenir subjectes actius dels processos de 
transformació cap a una societat més 
cohesionada i inclusiva.  

Per tant, aquest segon eix persegueix 
l’apoderament de les persones joves en una 
triple dimensió: en relació a la seva llibertat 
individual, pel que fa a la responsabilitat en 
allò col·lectiu i mitjançant la imprescindible 
garantia dels drets individuals i col·lectius de 
ciutadania. S’hi inscriuen actuacions en els 
àmbits d’igualtat i diversitat, cultura i creació, i 
participació i associacionisme. 

Eix 3. Benestar

L’aproximació que es realitza en aquest tercer 
eix parteix d’una concepció integral de la salut 
i inclou tots aquells altres àmbits vinculats al 
benestar de la població jove: oci i lleure, i 
esports.

Pel que fa a la salut, s’inclouen actuacions 
destinades a les persones joves en clau 
individual i d’altres en clau comunitària. Així 
mateix, pel que fa a la pràctica esportiva i a 
l’oci i al lleure, s’enfoquen aquests dos àmbits 
com a garantia de conductes saludables i de 
reducció de riscos, però també en tant que 
elements generadors de cohesió i benestar 
social.

Eix 4. Territori

L’eix parteix de la diversitat territorial de la 
ciutat com a factor estructurador de la seva 
realitat social. Persegueix adaptar les polítiques 
de joventut de forma que es garanteixi la 
igualtat d’oportunitats i d’accés als recursos 
per a totes les persones joves de Mataró. 

En aquest sentit, es concep el territori en un 
sentit ampli, que engloba totes aquelles 
dimensions que condicionen i articulen la 
interacció que desenvolupen els i les joves 
amb el seu entorn immediat, vinculats a la 
cohesió social, la sostenibilitat i la mobilitat.

Eix 5. Referencialitat

Més enllà del contingut substantiu de les 
polítiques de joventut, la seva capacitat 
d’incidència i transformació està altament 
condicionada per elements operatius, sense 
els quals no és possible desenvolupar-les en 
termes de qualitat, eficiència i coordinació 
interdepartamental i interinstitucional.

Per fer-ho possible, aquest eix inclou 
actuacions vinculades a la imatge i 
comunicació, als equipaments i serveis 
juvenils, i a la transversalitat i recursos de les 
polítiques de joventut.
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Les accions
Els eixos de l’estratègia del Pla Jove x Mataró 2018-2022 
persegueixen donar resposta als reptes plantejats en clau de 
ciutat per a la població jove. Cada eix es desplega per mitjà 
de tres àmbits d’actuació diferenciats, amb objectius 
específics i una bateria d’accions vinculades.

La bateria d’accions integra tant aquelles actuacions de 
continuïtat vinculades a projectes o serveis existents com 
també noves actuacions que s’iniciaran durant el 
desenvolupament del Pla. Així, de les 178 accions que 
incorpora el pla, 99 corresponen a actuacions de continuïtat i 
79 a accions innovadores durant el període 2018-2022.

Amb la voluntat de realitzar un exercici de transparència i, al 
mateix temps, de disposar de la informació de base que 
permeti realitzar de forma acurada el procés de seguiment, 
control i avaluació de la implementació del Pla Jove, s’ha 
elaborat una fitxa per a cadascuna de les accions del pla. 

S’hi inclou informació detallada sobre la seva adscripció 
estratègica, una descripció sobre el seu desenvolupament, la 
identificació del grup d’edat a qui es dirigeix, la relació de 
serveis municipals implicats, el cronograma d’implementació 
previst, la vinculació amb d’altres plans i instruments de 
planificació estratègica, i la relació d’indicadors de 
seguiment.

El conjunt de fitxes individualitzades de cadascuna de les 
actuacions del pla es pot consultar a l’annex. No obstant, per 
tal de disposar d’una visió sintètica, a continuació es 
presenta, per a cada àmbit, la bateria d’actuacions 
corresponent amb informació relativa a les variables clau que 
en determinaran el seu desenvolupament.

Estructura estratègica del Pla Jove x Mataró 2018-2022

5 eixos d’actuació

15 àmbits d’actuació

178 actuacions

99 actuacions 
de continuïtat

79 noves 
actuacions

Ítems informatius inclosos en la fitxa d’acció

• Número identificatiu

• Nom de l’acció

• Tipus d’acció (continuïtat/nova acció)

• Eix/os i objectiu/s

• Descripció

• Població destinatària (segons edat)

• Serveis implicats

• Cronograma

• Vinculació amb d’altres plans i instruments de planificació estratègica

• Indicadors

• Observacions
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Eix 1. Emancipació 
 

1.1. Educació i formació 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

1.1.1. Lluitar contra el fracàs escolar i 
l'abandonament prematur dels estudis oferint 
alternatives de permanència en el sistema 
educatiu 

1 Comissió d’absentisme 
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • 3-16 anys 

2 Programes de Formació i Inserció  
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • 16-21 anys 

3 Escoles d’Adults 
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • >18 anys 

4 Dispositiu Local d’Inserció 
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • 16-18 anys 

5 Ampliació i consolidació del projecte pilot de mediació 
reparadora als instituts com a alternativa a l'expulsió  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència) • • • • • 12-18 anys 

1.1.2. Garantir l'assessorament i l'orientació 
acadèmica i professional per facilitar la presa de 
decisions i la planificació del propi itinerari 
formatiu 

6 Setmana de la Informació i l’Orientació Professional 
 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • 16-18 anys 

7 Tallers Linnk 
 

TecnoCampus Mataró • • • • • 12-25 anys 

8 Activitats d'Ocupació Jove als centres educatius 
 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • 12-18 anys 

9 Reforç de la coordinació i vinculació dels instituts amb 
els serveis juvenils  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 12-18 anys 

10 Participació de la Direcció de Recursos Humans a la 
Setmana de la Informació i l'Orientació Professional  

Direcció de Recursos Humans • • • • • 12-29 anys 

1.1.3. Implementar el Programa de Garantia 
Juvenil a la ciutat atenent a la diversitat de perfils 
de la població jove 

11 Programa de Garantia Juvenil 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • •   16-29 anys 

12 Difusió del programa de Garantia Juvenil entre els 
antics alumnes del TCM  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • •   22-29 anys 

C

C

C

C

N

C

C

C

N

N

C

N

Nota: la denominació “Generalista” fa referència a aquelles actuacions que no 
s’adrecen de forma específica a la població jove com a destinatària directa. 
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Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

1.1.4. Desenvolupar accions de suport a l'estudi 
com a garantia d'igualtat d'oportunitats de les 
persones joves en l'àmbit educatiu 

13 Pla Educatiu d’Entorn: Reforç escolar 
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • 12-16 anys 

14 Projecte de Suport a l’Estudi de la Xarxa d’Espais Joves 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 12-25 anys 

15 Sales d’estudi 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • Generalista 

16 Revisió i reformulació de l’oferta de sales d’estudi 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • •    Generalista 

1.1.5. Garantir l'equitat en l'accés a l'educació a 
temps complert en tot el territori 

17 Centre de Formació Permanent Tres Roques 
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • >18 anys 

18 Projecte d’activitats extraescolars municipal 
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • 3-16 anys 

19 Casal d’Estiu municipal 
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • 8-14 anys 

1.1.6. Liderar una estratègia central per impulsar 
la formació professional i orientar-la a aconseguir 
la màxima ocupabilitat possible 

20 Consell de la Formació Professional 
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • >16 anys 

21 Secretaria tècnica de la Formació Professional 
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • >16 anys 

1.1.7. Fomentar l'esperit creatiu i emprenedor i 
les vocacions tecnològiques entre les persones 
joves com una oportunitat de desenvolupament 
personal i professional 

22 SomHackathonTecnoCampus 
 

TecnoCampus Mataró • • • • • 17-29 anys 

23 Difusió de l’emprenedoria a secundària  
 

TecnoCampus Mataró • • • • • 12-18 anys 

1.1.8. Estendre la innovació, l'ús de les TIC i les 
vocacions tecnològiques en els espais d'educació 
no formal 

24 Xnergic Campus 
 

TecnoCampus Mataró • • • • • 12-18 anys 

25 InstallParty 
 

TecnoCampus Mataró • • • • • 12-18 anys 

26 Descentralització dels tallers Xnergic a la ciutat 
 

TecnoCampus Mataró • • • • • 12-18 anys 

1.1.9. Ampliar la oferta d'ensenyament públic 
postobligatori en l'àmbit artístic 

27 Grau Superior d’Arts Escèniques 
 

Direcció de Cultura   • • • • >18 anys 

1.1.10. Impulsar el coneixement de la llengua 
catalana com a eina de dinamització, cohesió i 
inclusió social 

28 Pla Educatiu d’Entorn: Tallers i casals lingüístics 
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • 12-16 anys 
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Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

1.1.11. Fomentar l'ús dels programes d'intercanvi 
i de mobilitat internacional al llarg de la trajectòria 
educativa dels i les joves com experiències que 
milloren la qualitat de la formació de la persona 

29 Assessoria de Mobilitat Internacional 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 16-29 anys 

 
  

C
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1.2. Ocupació 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

1.2.1. Oferir mecanismes específics 
d'assessorament i orientació per la inserció laboral 
de les persones joves i d'accés a la informació 
sobre el funcionament del mercat de treball, 
atenent a la diversitat del col·lectiu juvenil 

30 Dispositiu d’acollida i d’atenció laboral 
 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >16 anys 

31 Accions formatives 
 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >16 anys 

32 Tutories d’orientació professional i acompanyament a 
la inserció  

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >16 anys 

33 Borsa de treball 
 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >16 anys 

34 Programa Skills 
 

TecnoCampus Mataró • • • • • 17-29 anys 

35 Club de Feina 
 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >16 anys 

39 Programes d’acompanyament a la inserció sense 
incentius a la contractació  

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >16 anys 

6 Setmana de la Informació i l’Orientació Professional 
 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >16 anys 

1.2.2. Desenvolupar projectes i accions 
d'acompanyament i suport a la transcició escola-
treball 

36 Projecte Singular 
 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • 15-17 anys 

4 Dispositiu Local d’Inserció 
 

Direcció d’Ensenyament 
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • 16-18 anys 

37 Programes de segona oportunitat 
 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >16 anys 

8 Activitats d'Ocupació Jove als centres educatius 
 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >16 anys 
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Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

1.2.3. Fomentar l'ocupació de les persones joves 
incentivant la seva contractació i/o realitzant un 
acompanyament a la inserció 

38 Programes d’acompanyament a la inserció amb 
incentius a la contractació  

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >18 anys 

39 Programes d’acompanyament a la inserció sense 
incentius a la contractació  

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >16 anys 

40 Subvencions o bonificacionsa la contractació en 
empreses  

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >16 anys 

43 Contractació en pràctiques per a joves 
 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • 16-29 anys 

41 Plans d’ocupació a l’Ajuntament de Mataró 
 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >16 anys 

1.2.4. Potenciar les pràctiques professionals i les 
beques formatives com a canal per la millora de 
les habilitats professionals de les persones joves 

42 Convenis de pràctiques a l’Ajuntament de Mataró 
 

Direcció de Recursos Humans • • • • • >16 anys 

44 Pràctiques en l’entorn laboral 
 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >15 anys 

45 Pràctiques a empreses del Parc Tecnològic 
 

TecnoCampus Mataró • • • • • 17-29 anys 

1.2.5. Implementar el Programa de Garantia 
Juvenil a la ciutat atenent a la diversitat de perfils 
de la població jove desocupada 

11 Programa de Garantia Juvenil 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • •   16-29 anys 

12 Difusió del programa de Garantia Juvenil entre els 
antics alumnes del TCM  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • •   22-29 anys 

1.2.6. Generar ocupació a través de la promoció 
de l'economia social, solidària i col·laborativa 

46 Sensibilització i promoció del cooperativisme i de 
l'economia social  

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • Generalista 

47 Acompanyament i suport per a emprenedors i 
empreses d'economia social  

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica • • • • • >16 anys 

1.2.7. Oferir suport econòmic, en infraestructures 
i recursos per a la creació de projectes i iniciatives 
d'emprenedoria jove 

48 TecnoCampus: suport a l’emprenedoria  
 

TecnoCampus Mataró • • • • • 17-29anys 

49 Accions de cooperativisme i d'economia social als 
serveis juvenils  

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica  • • • • 12-25anys 
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Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
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20
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20
20

 

20
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20
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Edats 

1.2.8. Afavorir la incorporació de persones joves a 
la plantilla de personal de l'Ajuntament de Mataró 

50 Cicle de xerrades “Anem per feina” 
 

Direcció de Recursos Humans • • • • • >16 anys 

51 Noves bases generals de selecció de personal a 
l'Ajuntament de Mataró  

Direcció de Recursos Humans • • • • • Generalista 
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1.3. Habitatge 
 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

1.3.1. Facilitar el procés d'emancipació 
domiciliària augmentant les oportunitats per a 
l'accés de les persones joves a l'habitatge 

52 Borsa de lloguer 
 

Secció d’Habitatge • • • • • Generalista 

53 Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció 
oficial  

Secció d’Habitatge • • • • • Generalista 

54 Informació integral en matèria d’habitatge a l’Oficina 
Jove del Maresme-Sidral  

Secció d’Habitatge  • • • • 12 29anys 

1.3.2. Ampliar l’oferta d’habitatges destinats a 
polítiques socials d’habitatge 

55 Promoció d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) en 
règim de lloguer  

Secció d’Habitatge  • • • • Generalista 

1.3.3. Impulsar el desenvolupament de nous 
models residencials, tenint en compte les 
diferents tipologies de joves i les seves necessitats 

56 Impuls de cooperatives d’habitatge en règim de cessió 
d’ús  

Secció d’Habitatge  • • • • Generalista 

57 Plataforma Compartir Habitatge a l’Oficina Jove del 
Maresme-Sidral  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 16-29 anys 

1.3.4. Incrementar la borsa d'habitatge de lloguer 
mitjançant estratègies de mobilització d'habitatges 
desocupats 

58 Ordenança municipal d'habitatges buits 
 

Secció d’Habitatge • • • • • Generalista 

59 Ajuts a la rehabilitació i al manteniment d’habitatges 
privats per a la seva incorporació a la borsa de lloguer  

Secció d’Habitatge • • • • • Generalista 

1.3.5. Promoure els allotjaments col·lectius amb 
caràcter transitori per a joves estudiants 

60 Residència universitària 
 

TecnoCampus Mataró      17-29 anys 
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Eix 2. Transformació 
 

2.1. Igualtat i diversitat 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

2.1.1. Promoure la igualtat de gènere entre les 
persones joves 

61 Participació dels serveis juvenils en les campanyes 
anuals d'Igualtat  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Igualtat i Joventut) • • • • • 12-29 anys 

62 Formació igualtat dona-home i LGTBI adreçada a 
professionals de joventut  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Igualtat i Joventut) • • • • • Generalista 

63 Tallers de diversitat afectivo-sexual i de gènere 
adreçats als centres de secundària de Mataró  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat) • • • • • 12-18 anys 

64 Incorporació de la perspectiva de gènere en els 
accions formatives de l’àmbit de l’educació en el lleure  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Igualtat i Joventut)  • • • • >16 anys 

65 Projecte Equipaments juvenils amb perspectiva de 
gènere  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Igualtat i Joventut) • • • • • 12-25 anys 

66 Formació igualtat dona-home i LGTBI adreçada a 
entitats de lleure i/o que treballen amb joves  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Igualtat i Joventut) • • • • • >16 anys 

67 
Accions formatives en perspectiva de gènere en el 
marc dels Cicles Formatius de la família de Serveis 
socioculturals i a la comunitat  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat) • • • • • >16 anys 

68 Entrevista semestral a una dona jove referent en clau 
de ciutat  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Igualtat i Joventut) • • • • • 16-29 anys 
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Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

2.1.2. Prevenir i eradicar les violències de gènere 
que afecten a les persones joves 

69 Tallers de prevenció de la violència masclista adreçats 
als centres de secundària a Mataró  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat) • • • • • 12-18 anys 

70 
Campanya de sensibilització per a la prevenció de les 
violències sexuals i sexistes vinculada a la Festa Major 
de Les Santes  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat) • • • • • Generalista 

71 Programa de prevenció de la violència de gènere en 
l'àmbit juvenil  

Direcció de Seguretat Pública • • • • • 12-18 anys 

72 Pilotatge de l’Eina Tabú. Tu tries què t’hi jugues! 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Igualtat i Joventut) •     13-18 anys 

73 
Programa de lluita contra les agressions sexuals i 
sexistes a les zones d’oci nocturn i als esdeveniments 
festius de la ciutat  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat) • • • • • Generalista 

74 Grup de Prevenció de les relacions abusives entre 
joves del Consell Comarcal del Maresme  

Servei d’Igualtat i Ciutadania 
 (Igualtat i Joventut) • • • • • 12-29 anys 

2.1.3. Fomentar el respecte a la diversitat, la 
igualtat de tracte i la no discriminació entre les 
persones joves 

75 Formació i sensibilització en l’àmbit de la no 
discriminació i la igualtat de tracte  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència) • • • • • 12-18 anys 

76 Formació a professionals en l’àmbit de la ciutadania i 
convivència  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència) • • • • • Generalista 

77 Programa de prevenció de l’assetjament escolar 
 

Direcció de Seguretat Pública • • • • • 12-18 anys 

78 
Incorporació de continguts vinculats a civisme, 
seguretat informàtica i xarxes socials al programa 
educatiu de la Policia Local per instituts  

Direcció de Seguretat Pública  • • • • 12-18 anys 

79 
Increment i millora de la formació en l’àmbit de la no 
discriminació i la igualtat de tracte per a professionals 
que treballen amb joves al territori  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència) • • • • • Generalista 
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Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
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20
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20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

2.1.4. Promoure les relacions interculturals entre 
les persones joves i el seu entorn 

80 
Convenis i subvencions a entitats que promouen la 
interculturalitat i realitzen projectes adreçats a 
persones joves  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència) • • • • • Generalista 

81 Mediació intercultural en el Projecte d'educadors de 
medi obert de la Xarxa d'Espais Joves  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència i Joventut) • • • • • 12-25 anys 

82 Equipaments juvenils amb perspectiva intercultural 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència i Joventut) • • • • • 12-25 anys 

2.1.5. Reconèixer, valorar i protegir la diversitat 
existent entre les persones joves de la ciutat 

83 Protocol de llengües maternes 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència) • • • • • Generalista 

84 Maig Intercultural 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència) • • • • • Generalista 

2.1.6. Fomentar l'ús de la mediació com a 
instrument de resolució pacífica de conflictes en 
totes aquelles situacions conflictives en què 
puguin veure's immerses les persones joves 

85 Projecte Mediació Reparadora. Mesures alternatives a 
la sanció administrativa  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència) • • • • • 12-18 anys 

86 Mediació entre iguals 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència) • • • • • 12-18 anys 

5 Ampliació i consolidació del projecte pilot de mediació 
reparadora als instituts com a alternativa a l'expulsió  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència) • • • • • 12-18 anys 

2.1.7. Impulsar la consciència solidària i la 
implicació de les persones joves en accions de 
cooperació en el desenvolupament 

87 
Pla d’Educació pel Desenvolupament: actuacions de 
formació i sensibilització dirigides a joves en el marc de 
la promoció dels Drets Humans  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència) • • • • • 12-18 anys 

2.1.8. Desenvolupar accions i projectes 
intergeneracionals que afavoreixin el 
reconeixement mutu i trenquin estereotips i 
prejudicis 

88 Programes intergeneracionals 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Gent Gran Activa i Joventut) • • • • • 12-25 anys 
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2.2. Cultura i creació 
 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

2.2.1. Promocionar la socialització de les 
persones joves i la cohesió social mitjançant la 
formació i la pràctica artística 

89 Escola Municipal de Música  
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • Generalista 

90 Aula de Teatre  
 

Direcció de Cultura  • • • • • Generalista 

91 Mostra de Teatre Juvenil  
 

Direcció de Cultura • • • • • 14-16 anys 

92 Tots Dansen  
 

Direcció de Cultura • • • • • 14-16 anys 

93 M|A|C Lab: cessió de material audiovisual i ajut a 
projectes d'arts visuals  

Direcció de Cultura • • • • • Generalista 

94 Zona Intrusa 
 

Direcció de Cultura • • • • • 12-18 anys 

2.2.2. Potenciar la creació artística i la producció 
cultural de les persones joves 
 

95 Fet a Mataró  
 

Direcció de Cultura • • • • • Generalista 

96 Concurs de Microteatre 
 

Direcció de Cultura • • • • • Generalista 

97 Casa de la Música: suport a la creació musical 
 

Direcció de Cultura • • • • • Generalista 

2.2.3. Incrementar l'oferta formativa de caràcter 
reglat en l'àmbit artístic a la ciutat 

27 Grau Superior d’Arts Escèniques 
 

Direcció de Cultura   • • • • >18 anys 

2.2.4. Fomentar la lectura com un element 
essencial per al desenvolupament de les persones 
joves 

98 Club de Lectura juvenil a les biblioteques de Mataró 
 

Direcció de Cultura • • • • • 11-18 anys 

99 Projecte Bibliolab a les biblioteques de Mataró 
 

Direcció de Cultura • • • • • 12-18 anys 

100 Desenvolupament del Mapa de lectura pública 
 

Direcció de Cultura • • • • • Generalista 
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Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
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20
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20
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20
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20
22

 

Edats 

2.2.5. Vetllar per una Festa Major cívica, 
saludable, igualitària i segura 

101 Comissió de sensibilització Festa Major de Les Santes 
 

Direcció de Cultura • • • • • Generalista 

70 
Campanya de sensibilització per a la prevenció de les 
violències sexuals i sexistes vinculada a la Festa Major 
de Les Santes  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat) • • • • • Generalista 

2.2.6. Potenciar el carrer com a espai d'expressió 
artística i d'accessibilitat cultural 

102 Casa de la Música: Vermut Musical 
 

Direcció de Cultura • • • • • Generalista 

103 Projecte d’art urbà 
 

Direcció de Cultura • • • • • Generalista 

104 Projecte de Música al carrer 
 

Direcció de Cultura  • • • • Generalista 

2.2.7. Implicar a les persones joves com a agents 
actius per a la recuperació i preservació de la 
memòria històrica de la ciutat 

105 Projectes de divulgació de la memòria històrica als 
instituts “Mataró anys 30 i anys 40”  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Gent Gran Activa) • • • • • 12-29 anys 
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2.3. Participació i associacionisme 
 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

2.3.1. Promoure les diverses formes de 
participació i organització col·lectiva de les 
persones joves 

106 Punt del voluntariat 
 

Agència de suport i serveis a les entitats • • • • • Generalista 

135 Formació i suport a delegats/des i representants 
d'alumnes  

Direcció d’Ensenyament • • • • • 12-18 anys 

2.3.2. Impulsar espais de participació on les 
persones joves tinguin una incidència real en els 
processos de presa de decisions de la política 
pública de ciutat 

107 Consell Municipal de Joventut 
 

Servei d'Estratègia i Governança • • • • • Generalista 

108 Pressupostos participatius 
 

Servei d'Estratègia i Governança • • • • • Generalista 

109 Processos participatius a la plataforma 
decidimataro.cat  

Servei d'Estratègia i Governança • • • • • Generalista 

110 Replantejament del model participatiu 
 

Servei d'Estratègia i Governança • •    Generalista 

2.3.3. Donar suport a l'associacionisme juvenil 
com a base per la millora del seu funcionament i 
capacitació 

80 
Convenis i subvencions a entitats que promouen la 
interculturalitat i realitzen projectes adreçat a persones 
joves  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i 
Convivència) • • • • • Generalista 

111 Suport econòmic a les entitats per al desenvolupament 
de projectes i activitats  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • Generalista 

112 Suport tècnic, formació i assessorament a les entitats 
juvenils  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • Generalista 

113 Cessió d’espais de la xarxa d’equipaments cívics a les 
entitats juvenils  

Direcció de Cultura • • • • • Generalista 

114 Assessorament, formació i informació a entitats 
 

Agència de suport i serveis a les entitats • • • • • Generalista 

115 Suport a les entitats per a la implementació de la Llei 
39/2015  

Agència de suport i serveis a les entitats • • • • • Generalista 

116 Formació de prevenció i seguretat per a entitats 
juvenils  

Direcció de Seguretat Pública • • • • • Generalista 
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Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
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20
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20
20

 

20
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20
22

 

Edats 

2.3.4. Impulsar la implicació de les persones 
joves en accions de voluntariat en l’àmbit 
internacional 

29 Assessoria de Mobilitat Internacional 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 12-29 anys 

 

  

C
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Eix 3. Benestar 
 

3.1. Salut 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

3.1.1. Augmentar l'adquisició de coneixements, 
hàbits i conductes que contribueixin a la promoció 
de la salut de les persones joves 

117 Coneix, respecta, estima 
 

Servei de Salut i Consum • • • • • 12-16 anys 

118 Cuina sense pares 
 

Servei de Salut i Consum • • • • • 18-25 anys 

119 dRogues Què? 
 

Servei de Salut i Consum • • • • • 12-16 anys 

120 Campanyes de salut als serveis juvenils  Servei de Salut i Consum • • • • • 12-25 anys 

121 Actualització dels materials del programa Coneix, 
respecta, estima  

Servei de Salut i Consum  • •   12-16 anys 

3.1.2. Fomentar un model d'oci nocturn saludable 

122 Q de festa! 
 

Servei de Salut i Consum  • • • • 16-25 anys 

123 
Ampliació de les intervencions de sensibilització i 
prevenció de drogodependències en espais d’oci 
nocturn  

Servei de Salut i Consum • • • • • 16-25 anys 

3.1.3. Oferir formació, informació i recursos sobre 
la prevenció de conductes de risc a professionals 
que treballen amb joves 

124 Observatori Municipal sobre el Consum de Drogues  Servei de Salut i Consum • • • • • Generalista 

125 
Formació en matèria de detecció i prevenció 
d’addiccions per a professionals que treballen amb 
joves  Servei de Salut i Consum • • • • • Generalista 

3.1.4. Oferir formació i recursos sobre la 
prevenció de les conductes de risc a les entitats 
juvenils 

126 Formacions de seguretat alimentària per a entitats de 
lleure  

Servei de Salut i Consum • • • • • >16 anys 

C

C

C

C
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C
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Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

3.1.5. Potenciar el coneixement, la valoració i el 
bon ús dels programes i serveis de salut entre les 
persones joves 

127 Informació i derivació a la Consulta Jove des dels 
serveis juvenils  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 12-29 anys 

128 Programa de consums i seguretat viària als instituts 
 

Direcció de Seguretat Pública  • • • • 12-18 anys 

129 Instal·lació de DEAs als equipaments juvenils 
 

Direcció de Seguretat Pública • • • • • Generalista 

3.1.6. Promoure l'exercici físic i la pràctica 
d'esport, com a element essencial per al 
manteniment d'una vida saludable 

130 Campus saludable 
 

TecnoCampus Mataró • • • • • 17-29 anys 

131 Programa FITjove 
 

Direcció d’Esports  • • • • 12-18 anys 

3.1.7. Incorporar la salut en les polítiques de 
joventut en perspectiva transversal 

132 Comissió Interdepartamental de Salut 
 

Servei de Salut i Consum • • • • • Generalista 

 
  

N

N

N

N

N

N
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3.2. Oci i lleure 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

3.2.1. Donar suport i visibilitat a l'educació en el 
lleure garantint el seu caràcter inclusiu i 
reconeixent el seu paper transformador 

133 Formació en el lleure  Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • >16 anys 

134 Taula d’entitats de lleure  Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • >16 anys 

126 Formacions de seguretat alimentària per a entitats de 
lleure  

Servei de Salut i Consum • • • • • >16 anys 

64 Incorporació de la perspectiva de gènere en els 
accions formatives de l’àmbit de l’educació en el lleure  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Igualtat i Joventut)  • • • • >16 anys 

66 Formació igualtat dona-home i LGTBI adreçada a 
entitats de lleure i/o que treballen amb joves  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Igualtat i Joventut) • • • • • Generalista 

136 Gestió integral de l’oferta de formació en el lleure 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut)    • • >16 anys 

137 Bateria d’accions vinculades al suport i articulació de 
l’àmbit del lleure educatiu  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 12-29 anys 

3.2.2. Obrir els equipaments municipals com a 
espai d'oci, relació i trobada de la població juvenil 
en clau comunitària 

138 Pla Educatiu d’Entorn: Patis oberts 
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • 8-18 anys 

139 Patis i pistes d’ús lliure fora de l’horari escolar 
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • Generalista 

           

C
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Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

3.2.3. Fomentar un model d'oci segur, saludable i 
igualitari 

101 Comissió de sensibilització Festa Major de Les Santes  Direcció de Cultura • • • • • Generalista 

122 Q de festa!  Servei de Salut i Consum  • • • • 16-25 anys 

123 
Ampliació de les intervencions de sensibilització i 
prevenció de drogodependències en espais d’oci 
nocturn  

Servei de Salut i Consum • • • • • 16-25 anys 

140 Pla d’oci nocturn saludable i segur 
 

Direcció de Seguretat Pública • • • • • Generalista 

73 
Programa de lluita contra les agressions sexuals i 
sexistes a les zones d’oci nocturn i als esdeveniments 
festius de la ciutat  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat) • • • • • Generalista 

3.2.4. Fomentar el consum responsable, crític i 
actiu de les persones joves i el coneixement dels 
seus drets com a consumidores 

141 Educació i sensibilització en l’àmbit del consum a la 
Xarxa d'Espais Joves  

Servei de Salut i Consum  • • • • 12-25 anys 

 
  

C

C

N

N

N

N
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3.3. Esports 
 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

3.3.1. Garantir l'accés a la pràctica esportiva per a 
totes les persones joves 

142 Beques i ajuts per a la pràctica esportiva  Direcció d’Esports • • • • • Generalista 

143 Jocs Escolars a secundària  Direcció d’Esports • • • • • 12-18 anys 

144 Instal·lacions per a la pràctica d’esport de lleure  Direcció d’Esports • • • • • Generalista 

145 Club Esport Jove 
 

Direcció d’Esports • • • • • 12-18 anys 

3.3.2. Millorar els espais i les instal·lacions per a 
la pràctica esportiva 

146 Inversions de millora de les pistes poliesportives 
 

Direcció d’Esports  • • • • • Generalista 

3.3.3. Fomentar la pràctica esportiva com a 
mecanisme de prevenció de conductes de risc 

131 Programa FITjove 
 

Direcció d’Esports  • • • • 12-18 anys 

 
  

C

C

C

N

N
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Eix 4. Territori 
 

4.1. Cohesió territorial 
 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

4.1.1. Desenvolupar projectes que donin una 
resposta integrada i comunitària a les necessitats 
educatives de les persones joves 

13 Pla Educatiu d’Entorn: Reforç escolar  Direcció d’Ensenyament • • • • • 8-16 anys 

138 Pla Educatiu d’Entorn: Patis oberts  Direcció d’Ensenyament • • • • • 8-18 anys 

18 Projecte d’activitats extraescolars municipal 
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • 3-16 anys 

139 Patis i pistes d’ús lliure fora de l’horari escolar 
 

Direcció d’Ensenyament • • • • • Generalista 

4.1.2. Descentralitzar les polítiques de joventut al 
territori per a garantir la igualtat d'oportunitats de 
les persones joves 

147 Programació i activitats de la Xarxa d’Espais Joves  Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 12-25 anys 

148 Projecte d’educadors/es en medi obert i intervenció 
comunitària de la Xarxa d’Espais Joves  Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 12-25 anys 

149 Reforç dels programes d’incorporació de potencials 
usuaris  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 12-25 anys 

4.1.3. Articular una xarxa d'equipaments juvenils 
que doni resposta a les necessitats de les persones 
joves en clau de ciutat i de proximitat 

150 Nou equipament de centralitat de les polítiques de 
joventut  

Direcció de serveis d'Espais Públics i 
Equipaments Municipals • • • • • 12-29 anys 

151 Nou equipament de referència per a les persones joves 
a Cerdanyola  

Direcció de serveis d'Espais Públics i 
Equipaments Municipals • • • • • 12-29 anys 

152 Ampliació de la Xarxa d’Espais Joves 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut)    • • 12-25 anys 
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C
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4.2. Sostenibilitat 
 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

4.2.1. Sensibilitzar a les persones joves perquè 
tinguin una visió global de la sostenibilitat, 
coresponsabilitzar-les amb l'entorn i orientar-les a 
l'acció 

153 Activitats formatives i divulgatives d’educació per a la 
sostenibilitat de la Casa Capell  

Servei de Desenvolupament Sostenible • • • • • Generalista 

154 Inclusió de la perspectiva de sostenibilitat promoguda 
des de la Casa Capell a la Xarxa d’Espais Joves   

Servei de Desenvolupament Sostenible  • • • • 12-25 anys 

4.2.2. Reduir els efectes de la mobilitat en el 
medi ambient mitjançant la promoció del transport 
públic i l'ús de la bicicleta 

155 
Revisió de les línies i recorreguts de Mataró Bus per 
millorar la connectivitat amb el TecnoCampus Mataró i 
amb la zona d'oci  

Direcció de Seguretat Pública  • • • • Generalista 

156 Ampliació de la xarxa de carrils bici i incorporació 
d’aparcaments segurs  

Direcció de Seguretat Pública  • • • • Generalista 

 
  

C

N

N

N
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4.3. Mobilitat 
 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

4.3.1. Formar a les persones joves en la cultura de 
la mobilitat sostenible, segura i responsable 

157 Programa d’accions de sensibilització per a instituts en 
matèria d’educació viària  

Direcció de Seguretat Pública • • • • • Generalista 

128 Programa de consums i seguretat viària als instituts 
 

Direcció de Seguretat Pública  • • • • 12-18 anys 

4.3.2. Adaptar la xarxa de transport públic tenint 
en compte les necessitats de desplaçament juvenil 

155 
Revisió de les línies i recorreguts de Mataró Bus per 
millorar la connectivitat amb el TecnoCampus Mataró i 
amb la zona d'oci  

Direcció de Seguretat Pública  • • • • Generalista 

4.3.3. Impulsar la mobilitat sostenible per tal de 
disminuir la presència de vehicle privat als carrers 
i espais públics i reduir els efectes de la mobilitat 
en el medi ambient 

156 Ampliació de la xarxa de carrils bici i incorporació 
d’aparcaments segurs  

Direcció de Seguretat Pública  • • • • Generalista 

 
 
  

C

N

N

N
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Eix 5. Referencialitat 
 

5.1. Imatge i comunicació 
 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

5.1.1. Incrementar la visibilitat i el reconeixement 
dels serveis i polítiques de joventut per part de la 
població jove 

158 Web municipal mataro.cat  Servei de Comunicació • • • • • Generalista 

159 Notes de premsa i difusió a mitjans  Servei de Comunicació • • • • • Generalista 

160 Pla de comunicació i nova imatge Joventut Mataró 
 

Servei de Comunicació  • • •   Generalista 

161 Pàgina web Joventut Mataró 
 

Servei de Comunicació   • • • • Generalista 

162 Revisió i ampliació dels continguts de Joventut a la 
nova web municipal  

Servei de Comunicació  • •    Generalista 

5.1.2. Ampliar i adaptar els canals de 
comunicació i informació als hàbits, pràctiques i 
necessitats de les persones joves 

163 Xarxes socials Ajuntament de Mataró 
 

Servei de Comunicació • • • • • Generalista 

164 Butlletí d’informació de l’Oficina Jove del Maresme-
Sidral  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • Generalista 

165 Xarxes socials i nous canals de comunicació digital 
Joventut Mataró  

Servei de Comunicació i Servei d’Igualtat i 
Ciutadania (Joventut)  • • • • Generalista 

 
  

C

C

N

N

N

C

N

N



 
 

 

Estratègia juvenil 2022 Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 106 

 

5.2. Equipaments i serveis juvenils 
 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

5.2.1. Oferir recursos i serveis d’orientació i 
d’informació per tal que les persones joves puguin 
iniciar el seu procés d’emancipació i autonomia 

166 Servei d’Informació Juvenil de l’Oficina Jove del 
Maresme-Sidral  Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 12-29 anys 

167 Servei de Telecentre  Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • Generalista 

168 Vinculació i coordinació de l’Oficina Jove del Maresme-
Sidral i els Serveis Campus de TecnoCampus Mataró  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • >18 anys 

5.2.2. Descentralitzar les polítiques de joventut al 
territori per a garantir la igualtat d'oportunitats de 
les persones joves 

147 Programació i activitats de la Xarxa d’Espais Joves  Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 12-25 anys 

5.2.3. Estendre la intervenció socioeducativa de la 
Xarxa d'Espais Joves més enllà dels equipaments 
juvenils i en clau comunitària 

169 Projecte d’informació als instituts de la Xarxa d’Espais 
Joves  Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 12-18 anys 

148 Projecte d’educadors/es en medi obert i intervenció 
comunitària de la Xarxa d’Espais Joves  Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 12-25 anys 

149 Reforç dels programes d’incorporació de potencials 
usuaris  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • 12-25 anys 

5.2.4. Ampliar la Xarxa d'Espais Joves i millorar 
els equipaments existents 
 

152 Ampliació de la Xarxa d’Espais Joves 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut)    • • 12-25 anys 

170 Nou equipament per a l’Espai Jove Rocafonda-El Palau 
 

Direcció de serveis d'Espais Públics i 
Equipaments Municipals   • • • 12-25 anys 

129 Instal·lació de DEAs als equipaments juvenils 
 

Direcció de Seguretat Pública • • • • • Generalista 

171 Adequació de mesures de seguretat i prevenció 
d’emergències als equipaments juvenils  

Direcció de Seguretat Pública • • • • • Generalista 

65 Projecte Equipaments juvenils amb perspectiva de 
gènere  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Igualtat i Joventut) • • • • • 12-25 anys 

82 Equipaments juvenils amb perspectiva intercultural 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència i Joventut) • • • • • 12-25 anys 
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Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

5.2.5. Crear nous equipaments juvenils en clau de 
ciutat 

150 Nou equipament de centralitat de les polítiques de 
joventut  

Direcció de serveis d'Espais Públics i 
Equipaments Municipals • • • • • 12-29 anys 

151 Nou equipament de referència per a les persones joves 
a Cerdanyola  

Direcció de serveis d'Espais Públics i 
Equipaments Municipals • • • • • 12-29 anys 

5.2.6. Millorar la formació i capacitació dels 
professionals que treballen amb joves 

76 Formació a professionals en l’àmbit de la ciutadania i 
convivència  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència) • • • • • Generalista 

125 
Formació en matèria de detecció i prevenció 
d’addiccions per a professionals que treballen amb 
joves  Servei de Salut i Consum • • • • • Generalista 

79 
Increment i millora de la formació en l’àmbit de la no 
discriminació i la igualtat de tracte per a professionals 
que treballen amb joves al territori  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Ciutadania i Convivència) • • • • • Generalista 

5.2.7. Adaptar els serveis i recursos juvenils als 
requisits normatius i als marcs de planificació 
supralocals 

172 
Adaptació dels serveis i recursos de l’Oficina Jove del 
Maresme-Sidral als estàndards del Catàleg de serveis 
de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut)  • • • • 12-29 anys 

173 Adaptació dels tràmits i serveis a la Llei 39/2015 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut)   • • • • Generalista 

5.2.8. Incorporar eines de control de gestió i 
millora contínua dels serveis i programes 

174 Sistema integral de control de gestió dels serveis 
juvenils  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut)  • • • • Generalista 

175 Enquesta a la població jove 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut)  •  •  12-29 anys 
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5.3. Transversalitat i recursos 
 
 
 

Objectiu Núm. Actuació Tipologia Referent 20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Edats 

5.3.1. Incrementar els recursos destinats a les 
polítiques i serveis juvenils 

176 Pressupost dedicat a les polítiques de joventut 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) • • • • • Generalista 

177 Consolidació de la figura de tècnic/a 
d’atenció/assessor/a en matèria de formació i inserció  

Direcció de Recursos Humans • • • • • Generalista 

178 Incorporació de suport administratiu a l'equip tècnic de 
Joventut  

Direcció de Recursos Humans   • • • Generalista 

5.3.2. Desenvolupar projectes de ciutat que 
tinguin un impacte directe sobre la població jove 
en clau interseccional 

61 Participació dels serveis juvenils en les campanyes 
anuals d'Igualtat  

Servei d’Igualtat i Ciutadania  
(Igualtat i Joventut) • • • • • 12-29 anys 

101 Comissió de sensibilització Festa Major de Les Santes  Direcció de Cultura • • • • • Generalista 

132 Comissió Interdepartamental de Salut 
 

Servei de Salut i Consum • • • • • Generalista 

140 Pla d’oci nocturn saludable i segur 
 

Direcció de Seguretat Pública • • • • • Generalista 

73 
Programa de lluita contra les agressions sexuals i 
sexistes  a les zones d’oci nocturn i als esdeveniments 
festius de la ciutat  

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat) • • • • • Generalista 
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Sistema de seguiment i d’avaluació
Més enllà del contingut discursiu i substantiu del Pla Jove x 
Mataró 2018-2022, és imprescindible que es garanteixi 
operativament la seva implementació. Aquesta s’ha de 
desenvolupar per mitjà d’un model de governança que 
asseguri la qualitat en la implementació de les actuacions 
contemplades, l’adaptació del pla davant possibles canvis de 
context o de necessitats, i la participació efectiva de tots els 
agents implicats i de les persones joves de la ciutat.

Per aquest motiu, i per assegurar l’òptim desplegament del 
pla durant els seus 5 anys de vigència, es contemplen 
diversos espais i processos encaminats tant al seguiment 
com a l’avaluació que conjuminen l’esfera política, tècnica i 
ciutadana. 

L’objectiu últim és facilitar el control i el rendiment de 
comptes, i oferir informació rellevant per a reorientar i 
millorar de forma contínua les polítiques de joventut a la 
ciutat.

Pel que fa al seguiment, l’elevat nombre de serveis 
municipals amb responsabilitats directes en la implementació 
del pla fan necessari disposar d’una gestió centralitzada de la 
informació relativa a la monitorització de l’estat de les accions 
i dels seus resultats, que permeti detectar desviacions 
respecte a la previsió inicial i aportar una visió de conjunt. 

Una tasca de recollida i processament d’informació que 
desenvoluparà l’equip tècnic de Joventut (Servei d’Igualtat i 
Ciutadania) i que permetrà elaborar anualment el pla 
d’actuació, i l’informe de seguiment en relació al 
desenvolupament de les actuacions.

Seguiment i 
avaluació del 

Pla Jove x 
Mataró 

2018-2022

Seguiment del 
desenvolupament 

de les 178 
accions del Pla

Avaluació de 
l’assoliment dels 

objectius 
plantejats

Indicadors del 
nivell 

d’implementació 
(actuacions)

Indicadors de 
resultats

Detecció de 
canvis de 

context o de 
necessitats

Identificació 
d’impactes

Modificació 
d’actuacions
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La Taula Tècnica del Pla -que incorporarà representants de 
tots els serveis municipals implicats- es concep com el 
principal òrgan de seguiment. Es reunirà de forma anual a 
finals d’any per a aprovar el pla d’actuació per a l’any 
següent i l’informe de situació relatiu a l’any en curs. 

Així mateix, en el procés d’elaboració del document del pla 
s’ha apostat volgudament per la definició de les actuacions i 
per la seva estructuració formal per mitjà de fitxes 
individualitzades. Així doncs, aquesta base que incorpora 
informació relativa als serveis responsables, al calendari 
previst de desenvolupament i -en especial-, als indicadors de 
seguiment, constitueix una peça fonamental per a fer-lo 
possible. 

Finalment, l’avaluació s’entén com un procés que va més 
enllà del monitoratge continuat, en què a partir d’aquest es 
valoren els resultats del pla en relació als seus principis i 
objectius. 

Per aquest motiu, s’estableixen dos moments específics per a 
l’avaluació: una avaluació intermèdia a mig període 
d’aplicació del pla i una avaluació final. En tots dos casos es 
comptarà amb la implicació i participació no només dels 
serveis implicats per mitjà de la Taula Tècnica del Pla, sinó 
també dels representants polítics i del teixit associatiu juvenil.

2018

2019

2020

2021

2022
Avaluació final del Pla
Taula Tècnica del Pla
Consell Municipal de Joventut
Comissió Informativa Municipal de l’àrea

Avaluació intermèdia del Pla
Taula Tècnica del Pla
Consell Municipal de Joventut
Comissió Informativa Municipal de l’àrea

Seguiment (Taula Tècnica)
Pla anual
Informe d’implementació

Informe d’avaluació final 
Propostes per al nou Pla Jove

Seguiment (Taula Tècnica)
Pla anual
Informe d’implementació

Seguiment (Taula Tècnica)
Pla anual
Informe d’implementació

Seguiment (Taula Tècnica)
Pla anual
Informe d’implementació

Seguiment (Taula Tècnica)
Pla anual
Informe d’implementació
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Annex: Fitxes d’accions 

1 Comissió d’absentisme 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.1. Lluitar contra el fracàs escolar i l'abandonament prematur dels estudis 
oferint alternatives de permanència en el sistema educatiu 

 
Descripció 

La comissió d’absentisme està formada per professionals de diferents serveis i recursos municipals i 
del Departament d’Ensenyament i té per objectiu treballar la prevenció i reducció de l’absentisme 
escolar de menors en edat d’educació escolar obligatòria en casos d’absentisme puntual, intermitent 
o crònic. 
 
La comissió és l’encarregada de rebre els casos d’absentisme detectats a la ciutat, d'estudiar-los i de 
determinar el tipus d’intervenció més adient per a cadascun d’ells. La finalitat de les actuacions és la 
inserció del/de la menor a l’escola o institut. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s 

Servei de Benestar Social 
Direcció de Seguretat Pública (Policia Local) 
Departament d'Ensenyament – Generalitat de Catalunya 
Instituts 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Local d’Infància i Adolescència 2019-2022 

 
Indicadors 

 Nombre total de casos treballats en el marc de la comissió (12-16 anys) 
 Nombre de casos que retornen al centre 
 Nombre de casos que no retornen al centre 

 
Observacions - 

 

  

C
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Annex: Fitxes d’accions 

2 Programes de Formació i Inserció 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.1. Lluitar contra el fracàs escolar i l'abandonament prematur dels estudis 
oferint alternatives de permanència en el sistema educatiu 

 
Descripció 

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats a joves que compleixin com a 
mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació 
secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no 
segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació. 
 
La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la 
incorporació al món laboral o la continuïtat d’un itinerari formatiu, especialment en la formació 
professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. 
 
Pel que fa al contingut, hi ha una part de formació bàsica i una altra de formació 
professionalitzadora que depèn de l’especialitat del PFI. Els aprenentatges assolits es reconeixen 
tant en l’àmbit acadèmic (proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà d’FP) com en l’àmbit 
laboral (obtenció del certificat de professionalitat). 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s Departament d’Ensenyament - Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Reptes 1 i 2 

 
Indicadors 

 Nombre total d'alumnes matriculats/des segons sexe 
 Nombre total d’alumnes que finalitzen el PFI 
 Nombre d’especialitats ofertades (municipals) 
 Nombre total de places ofertades (municipals) 
 % Alumnat que continua estudis després del PFI 

 
Observacions - 

 

  

C
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Annex: Fitxes d’accions 

3 Escoles d’Adults 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.1. Lluitar contra el fracàs escolar i l'abandonament prematur dels estudis 
oferint alternatives de permanència en el sistema educatiu 

 
Descripció 

La formació d’adults és el conjunt d’activitats d’aprenentatge gràcies a les quals les persones adultes 
desenvolupen les seves capacitats, enriqueixen els seus coneixements i milloren les seves 
competències tècniques i professionals. Això fa que participin persones amb objectius diferents com 
poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements com a gaudi 
personal. 
 
Els programes de formació són els següents: 
 

Formació instrumental: té la finalitat que les persones puguin assolir els coneixements 
elementals, i si escau, l’obtenció del certificat d’estudis. 
 
Graduat en educació secundària: programa destinat a l’obtenció del títol de graduat en 
educació secundària.  
 
Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius: ensenyaments que preparen per a superar 
la prova que permet accedir a realitzar cicles formatius de grau mitjà o superior. 
 
Preparació per a la prova d’accés a la universitat: per a més grans de 25 anys. Ensenyaments 
que preparen per a superar la prova que permet accedir als estudis universitaris. 
 
Altres activitats formatives (ensenyaments no reglats): conjunt d’ensenyaments i activitats que 
formen part del desenvolupament personal i social de l’individu. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s Departament d'Ensenyament – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Projecte de millora Catàleg de serveis 2018: Coordinació entre les escoles d'adults i entitats amb 
oferta de formació d'adults. 

 
Indicadors 

 Nombre total de persones matriculades segons programes formatius i sexe 
 Nombre total de persones joves (16-29 anys) matriculades segons programes formatius i sexe 
 Nombre total de places ofertades segons programes formatius 
 Alumnat de l’Escola d’adults Can Noè 
 Cost per alumne/a Escola d’adults Can Noè 

 
Observacions - 

 

  

C



Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 115 
 

 
 

Annex: Fitxes d’accions 

4 Dispositiu Local d’Inserció 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.1. Lluitar contra el fracàs escolar i l'abandonament prematur dels estudis 
oferint alternatives de permanència en el sistema educatiu 

 
Eix 1. Emancipació 

1.2. Ocupació 
1.2.2. Desenvolupar projectes i accions d'acompanyament i suport a la 
transcició escola-treball 

 
Descripció 

El Dispositiu Local d’Inserció (DLI) és una estructura de treball en xarxa de diversos serveis 
municipals i entitats de la ciutat adreçada als/les joves d’entre 16-19 anys que no han pogut obtenir 
el títol de l’ESO i que volen definir el seu itinerari formatiu i/o laboral. 
 
Els/les professionals del DLI, ofereixen orientació i acompanyament a tots/es aquells/es joves que fan 
arribar les seves consultes sobre itineraris laborals i formatius i desenvolupen una tasca de suport 
als instituts en l’orientació acadèmica i professional dels seus alumnes, l’acompanyament en 
l’itinerari formatiu dels joves, l’assessorament en la construcció del seu itinerari socioprofessional o 
el reforç de les vinculacions entre empreses i escoles. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 

 
Indicadors 

 Nombre total de persones ateses per sexe 
 Nombre de persones joves del DLI en recursos formatius 
 Nombre de persones joves del DLI que han retornat al sistema educatiu reglat 
 Nombre total de reunions de coordinació realitzades 

 
Observacions - 

 

  

C
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Annex: Fitxes d’accions 

5 
Ampliació i consolidació del projecte pilot de mediació reparadora als instituts com 
a alternativa a l'expulsió  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.1. Lluitar contra el fracàs escolar i l'abandonament prematur dels estudis 
oferint alternatives de permanència en el sistema educatiu 
 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.6. Fomentar l'ús de la mediació com a instrument de resolució pacífica de 
conflictes en totes aquelles situacions conflictives en què puguin veure's 
immerses les persones joves 

 
Descripció 

Ampliació i consolidació del projecte pilot de mediació reparadora als instituts com a alternativa a 
l’expulsió.  
 
Es treballa per part d’un/a professional de mediació ciutadana, la direcció del centre i tutoria de 
l’alumnat per a un pla individualitzat d’intervenció en coordinació amb agents vinculats al jove. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i Convivència) 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ensenyament 
Departament d’Ensenyament - Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Convivència de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Nombre d’instituts participants 
 Nombre de nous instituts participants 
 Nombre de joves participants per curs escolar/sexe 
 Grau de satisfacció per  part dels centres educatius 
 Reducció del nombre de casos d’expulsió 
 Increment del nombre d’alumnes participants respecte any anterior 

 
Observacions - 

 

  

N
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6 Setmana de la Informació i l’Orientació Professional 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.2. Garantir l'assessorament i l'orientació acadèmica i professional per 
facilitar la presa de decisions i la planificació del propi itinerari formatiu 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.1. Oferir mecanismes específics d'assessorament i orientació per la inserció 
laboral de les persones joves i d'accés a la informació sobre el funcionament 
del mercat de treball, atenent a la diversitat del col·lectiu juvenil 

 
Descripció 

Activitats programades durant tota una setmana, que varia en el calendari en funció de l’any, que té 
com a objectiu donar a conèixer tota l’oferta formativa de la comarca tant a estudiants com a la 
ciutadania en general. Així, doncs, totes les activitats tenen la finalitat d’informar, assessorar i/o 
orientar en relació a formació reglada, formació no reglada i altres qualificacions. 
 
També hi ha planificades altres activitats relacionades amb el coneixements d’algunes ocupacions, 
la recerca de feina, l’assessorament a famílies i la formació del professorat i equips orientadors.  

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys 
Actuació 

generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ensenyament 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 
TecnoCampus 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre d’activitats realitzades 
 Nombre de persones assistents 
 Nombre de persones assistents a la jornada de portes obertes del TCM 

 
Observacions 

Alguna activitat està subjecta a subvenció.  
Malgrat sigui una acció generalista, la major franja d’edat de persones assistents es concentra en la 
franja 15-18 anys. 
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7 Tallers Linnk 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.2. Garantir l'assessorament i l'orientació acadèmica i professional per 
facilitar la presa de decisions i la planificació del propi itinerari formatiu 

 
Descripció 

Els Tallers LINNK són una iniciativa del TecnoCampus per apropar la Universitat als/a les estudiants 
d’educació secundària, batxillerat i cicles de formació de grau superior. El conjunt de tallers 
s’adrecen al/a la responsable del centre que vulgui organitzar una activitat fora de l’aula amb tot el 
seu grup o una part i permeten als i a les estudiants poder fer una primera aproximació al que 
podran trobar als graus que s’imparteixen al TecnoCampus. 
 
L’oferta de tallers és variada i comprèn els àmbits següents: Tecnologia i audiovisuals, Ciències 
socials i empresa, Salut i benestar, Emprenedoria i Treball de recerca. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent TecnoCampus 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic del Tecnocampus 2022 

 
Indicadors 

 Nombre total d'alumnes participants als tallers segons nivell (ESO, batxillerat i CFGS) 
 Nombre total de tallers realitzats 
 Nombre de centres educatius participants 

 
Observacions - 
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8 Activitats d'Ocupació Jove als centres educatius 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.2. Garantir l'assessorament i l'orientació acadèmica i professional per 
facilitar la presa de decisions i la planificació del propi itinerari formatiu 

 
Eix 1. Emancipació 

1.2. Ocupació 
1.2.2. Desenvolupar projectes i accions d'acompanyament i suport a la 
transcició escola-treball 

 
Descripció 

Activitats adreçades als centres educatius de la ciutat de secundària, batxillerat, cicles formatius de 
grau mitjà i superiors, escoles d’adults, Programes de Formació i Inserció (PFI) etc. amb contingut 
relacionat amb l’orientació educativa i laboral i amb la recerca de feina i l’accés al mercat de treball i 
que pretenen seu una eina de suport a la tutoria i a l’acció tutorial.  
 
Hi ha un catàleg de diferents activitats que cada centre escull en funció de les seves necessitats. 
També es contemplen activitats de suport a orientadors/es de centre i tutors/es. I permeten fer 
adaptacions a demanda dels centres sempre que els seus continguts estiguin relacionats amb la 
presa de decisions educativa i laboral.  
 
Les activitats es poden dur a terme en els propis centres o bé a les instal·lacions d’Ocupació Jove.  

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre d’activitats realitzades 
 Nombre d’activitats diferents realitzades 
 Nombre de persones participants 
 Nombre de centres participants 
 Satisfacció de l’alumnat participant 
 Satisfacció del professorat tutor implicat 

 
Observacions Malgrat sigui una acció generalista, la major franja d’edat de persones usuàries es concentra en la 

franja 15-21 anys. 
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9 Reforç de la coordinació i vinculació dels instituts amb els serveis juvenils 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.2. Garantir l'assessorament i l'orientació acadèmica i professional per 
facilitar la presa de decisions i la planificació del propi itinerari formatiu 

 
Descripció 

La coordinació i vinculació dels instituts amb els serveis juvenils s’esdevé en el marc de Servei 
d’informació juvenil als instituts i del Projecte de Suport escolar. Per aconseguir un reforç d’aquesta 
coordinació i vinculació mútua cal ampliar les hores de visites als centres educatius, així com 
augmentar i millorar les coordinacions entre els equips educatius de la Xarxa d’Espais Joves i els 
referents educatius dels instituts. D’altra banda, es pot ampliar la xarxa de centres vinculats a 
aquests projectes, per exemple incorporant la col·laboració amb els cicles d’ESO dels nous instituts-
escola.  
 
El Servei d’informació juvenil als instituts desenvolupat per la Xarxa d’Espais Joves permet fer 
accessible la informació de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral de manera descentralitzada als i les 
estudiants dels centres de secundària de la ciutat. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pacte Local per l’Educació 
 Pla Local d’Infància i Adolescència de Mataró 
 Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil de Catalunya (XNEJ) 

 
Indicadors 

 
 Nombre de centres educatius col·laboradors en el projecte d’informació als instituts 
 Nombre de coordinacions amb referents educatius dels instituts realitzades (via presencial, 

telefònica, correu electrònic) 
 Nombre d’intervencions informatives realitzades als instituts 
 Nombre de consultes fetes en el marc del Servei d’Informació Juvenil als Instituts 
 Nombre d’activitats realitzades en el marc del Servei d’Informació Juvenil als Instituts 

 

 
Observacions Algunes dades es recullen trimestralment, però altres només es recullen anualment per a realitzar la 

Memòria de la Xarxa d’Espais Joves en relació a l’últim curs (setembre-juliol). 

 

  

N



Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 121 
 

 
 

Annex: Fitxes d’accions 

10 
Participació de la Direcció de Recursos Humans a la Setmana de la Informació i 
l'Orientació Professional  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.2. Garantir l'assessorament i l'orientació acadèmica i professional per 
facilitar la presa de decisions i la planificació del propi itinerari formatiu 

 
Descripció 

Desenvolupament d’una sessió informativa per part de la Direcció de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Mataró en el marc de la Setmana de la Informació i l’Orientació Professional (SIOP) 
per tal d’estimular la participació en processos selectius i donar a conèixer les oportunitats laborals 
que ofereix l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament, les pràctiques acadèmiques i les modalitats 
de contractació temporal. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Recursos Humans 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
Direcció d’Ensenyament 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

- 

 
Indicadors  Nombre de sessions informatives programades 

 Nombre de persones assistents a les sessions programades 

 
Observacions - 

 

  

N
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11 Programa de Garantia Juvenil 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.3. Implementar el Programa de Garantia Juvenil a la ciutat atenent a la 
diversitat de perfils de la població jove 
 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.5. Implementar el Programa de Garantia Juvenil a la ciutat atenent a la 
diversitat de perfils de la població jove desocupada 

 
Descripció 

La Garantia Juvenil és un programa promogut per la Unió Europea adreçat a joves que tenen més 
de 16 i menys de 30 anys que no treballen ni estudien. La missió del programa és garantir que rebin 
una oferta d’ocupació, d’educació contínua, de formació o d’un període de pràctiques en el menor 
temps possible. 
 
Des de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral s’ofereix informació personalitzada sobre el programa, 
suport en el procés d’inscripció, i assessorament sobre els recursos i programes que es 
desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de Mataró i el Maresme. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
Consell Comarcal del Maresme 
Servei d’Ocupació de Catalunya – Generalitat de Catalunya 
Agència Catalana de la Joventut / Direcció General de Joventut – Generalitat de 
Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil 2014-2020 
 Bases per a l’Estratègia d’Ocupació Juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil 2014-2020 

 
Indicadors 

 Nombre de persones joves inscrites al Registre central de Garantia Juvenil empadronades a 
Mataró per sexe i edat 

 Nombre de persones ateses a l’Oficina Jove del Maresme - Sidral per sexe i edat 
 Nombre de persones a les quals se’ls ha donat suport en la inscripció a Garantia Juvenil 

 
Observacions - 

 

  

C
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12 Difusió del programa de Garantia Juvenil entre els antics alumnes del TCM 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.3. Implementar el Programa de Garantia Juvenil a la ciutat atenent a la 
diversitat de perfils de la població jove 
 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.5. Implementar el Programa de Garantia Juvenil a la ciutat atenent a la 
diversitat de perfils de la població jove desocupada 

 
Descripció 

Desenvolupament d’accions de difusió i comunicació del programa de Garantia Juvenil entre l’antic 
alumnat del TecnoCampus, amb l’objectiu d’oferir suport en el procés d’inscripció i informació 
actualitzada dels recursos disponibles al territori segons els interessos i les motivacions de les 
persones joves. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 2-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s 

TecnoCampus 
Consell Comarcal del Maresme 
Servei d’Ocupació de Catalunya – Generalitat de Catalunya 
Agència Catalana de la Joventut / Direcció General de Joventut – Generalitat de 
Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil 2014-2020 
 Bases per a l’Estratègia d’Ocupació Juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil 2014-2020 

 
Indicadors 

 Nombre de persones ateses a l’Oficina Jove del Maresme - Sidral per sexe i edat  
 Nombre de correus electrònics enviats 
 Nombre de recursos de Garantia Juvenil destinats a graduats/es universitaris/àries 

 
Observacions - 

 

  

N
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13 Pla Educatiu d’Entorn: Reforç escolar 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.4. Desenvolupar accions de suport a l'estudi com a garantia d'igualtat 
d'oportunitats de les persones joves en l'àmbit educatiu 
 

Eix 4. Territori 
4.1. Cohesió territorial 

4.1.1. Desenvolupar projectes que donin una resposta integrada i comunitària a 
les necessitats educatives de les persones joves 

 
Descripció 

El reforç escolar a secundària forma part del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) i és un programa de 
caràcter preventiu que pretén millorar l’èxit escolar, afavorir l’obtenció de les habilitats i eines 
necessàries per a assolir els aprenentatges, i oferir a l’alumnat suport per tal d’incidir sobre les seves 
dificultats d’aprenentatge, les actituds i els hàbits d’estudi. 
 
En aquest procés és cabdal la tasca d’acompanyament que duu a terme el monitor o monitora i la 
coordinació entre el/la tutor/a i el/la monitor/a per tal de fer un seguiment més acurat de l’evolució 
de l’alumnat mentre assisteix al reforç. 
 
El programa, que es desenvolupa de gener a maig als instituts públics de la ciutat, ofereix a 
l’alumnat un espai favorable per a l’estudi i potencia la integració i equitat escolars procurant una 
millora en els resultats finals de l’aprenentatge dels/de les joves participants a l’activitat i 
proporcionant una ajuda a les persones amb dificultats en el seu procés d’ensenyament 
aprenentatge. 
 
També s’inclou activitats trimestrals amb les famílies: xerrada inicial de la importància del suport 
familiar en l’acompanyament escolar i educatiu, trobada de seguiment amb la visita de les famílies a 
l’activitat de reforç escolar i trobada de cloenda de l’activitat a final de curs. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s Departament d’Ensenyament – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Educatiu d’Entorn 

 
Indicadors 

 Nombre total de joves participants al programa per sexe 
 Nombre de centres participants 
 % d’assistència 
 Nombre d’activitats amb les famílies 

 
Observacions - 

 

C
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14 Projecte de Suport a l’Estudi de la Xarxa d’Espais Joves 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.4. Desenvolupar accions de suport a l'estudi com a garantia d'igualtat 
d'oportunitats de les persones joves en l'àmbit educatiu 

 
Descripció 

El suport a l’estudi és un dels eixos centrals de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró i es duu a terme 
diàriament de dimarts a divendres als quatre espais joves de la ciutat, amb la finalitat de facilitar un 
espai adaptat i un suport educatiu als i les joves estudiants per tal què puguin fer deures o treballs i 
adquireixin hàbits d’estudi que els facilitin la seva trajectòria acadèmica. 
 
Cadascun dels quatre Espais Joves compta amb un espai còmode, atractiu i amb recursos 
disponibles per a l’estudi, que es complementa amb una sala de noves tecnologies que permet 
consultar informació a Internet i realitzar treballs amb eines ofimàtiques. 
 
En el marc d’aquests espais s’impulsen accions que contribueixen a reforçar coneixements, 
habilitats i tècniques d’estudi, amb l’objectiu de prevenir el fracàs escolar i oferir una atenció 
educativa flexible que fomenta l’autonomia a l’hora de resoldre dubtes i l’eficiència en la gestió del 
temps d’estudi. 
 
A més dels espais habilitats per a l’estudi autònom de les persones joves, la Xarxa d’Espais Joves 
desenvolupa, en coordinació amb diferents centres educatius de la ciutat, el Projecte de Suport 
Escolar, que té per objectiu afavorir l’adquisició d’hàbits de treball i estudi com a eina útil en la 
construcció del futur. El projecte es desenvolupa per mitjà d’una una atenció educativa 
personalitzada i en formen part joves derivats/des dels centres educatius, amb els quals s’acorda un 
programa d’assistència a la sala d’estudi i se’n realitza un seguiment durant el curs, en coordinació 
amb el responsable pedagògic de cada centre (tutor/a, psicopedagog/a, integradors/es socials, etc.). 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pacte Local per l’Educació 
 Pla Local d’Infància i Adolescència de Mataró 

 
Indicadors 

 
 Nombre de persones inscrites al programa de Suport Escolar per sexe i edat  
 Nombre de joves detectats/des pels centres educatius per entrar dins del projecte  
 Nombre de joves derivats/des pels centres educatius per entrar dins del projecte  
 Assistència mitjana de joves a les sales d’estudi de la Xarxa d’Espais Joves (mitjana de curs) 
 Nombre de sessions realitzades a les sales d’estudi de la Xarxa d’Espais Joves  
 Nombre d’usos realitzats a les sales d’estudi de la Xarxa d’Espais Joves 
 Mitjana d’usos diaris a les sales d’estudi de la Xarxa d’Espais Joves 
 Nombre de coordinacions amb referents educatius dels instituts (via presencial, telefònica, correu 

electrònic) pel projecte de Suport Escolar 
 

 
Observacions Algunes dades es recullen trimestralment, però altres només es recullen anualment per a realitzar la 

Memòria de la Xarxa d’Espais Joves en relació a l’últim curs (setembre-juliol). 

C
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15 Sales d’estudi 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.4. Desenvolupar accions de suport a l'estudi com a garantia d'igualtat 
d'oportunitats de les persones joves en l'àmbit educatiu 

 
Descripció 

Oferta permanent d’una sala d’estudi situada al centre cívic Pla d’en Boet i equipada amb connexió 
wifi, amb accés lliure i gratuït i reservada de forma específica per a estudiants. 
 
Durant les èpoques d'exàmens (gener, setembre i juny) s’amplia l’oferta de sales d’estudi a tota la 
ciutat per tal d’oferir un servei descentralitzat i amb la intenció que els i les estudiants puguin 
disposar d’un espai adequat per a preparar els exàmens. S’habiliten expressament diversos espais a 
la xarxa de centres cívics que, a diferència de la sala d’estudi del centre cívic Pla d’en Boet, es 
cedeixen en funció de la disponibilitat de cada equipament. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s Direcció de Cultura 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors 

 Nombre total de sales d’estudi ofertades 
 Nombre total de places d’estudi ofertades 
 Nombre total de persones joves usuàries de la sala permanent 
 Nombre total de persones joves usuàries de les sales no permanents durant temporades 

d’exàmens 

 
Observacions - 

 

  

C
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16 Revisió i reformulació de l’oferta de sales d’estudi 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.4. Desenvolupar accions de suport a l'estudi com a garantia d'igualtat 
d'oportunitats de les persones joves en l'àmbit educatiu 

 
Descripció Revisió de la prestació del servei de sales d’estudi a través dels equipaments de la Xarxa d’Espais 

Joves ampliant horaris i habilitant l’Espai Jove de Cerdanyola com a sala d’estudi permanent. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s Direcció de Cultura 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors 

 Fita: presentació del projecte 
 Nombre total de sales d’estudi ofertades 
 Nombre total de places d’estudi ofertades 
 Nombre de sales d’estudi amb oferta permanent 
 Nombre de persones usuàries de la/les sala/es d’estudi permanent 

 
Observacions - 

 

  

N
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17 Centre de Formació Permanent Tres Roques 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.5. Garantir l'equitat en l'accés a l'educació a temps complert en tot el 
territori 

 
Descripció 

Equipament municipal dedicat a oferir activitats de formació per ampliar i actualitzar els 
coneixements i inquietuds de persones de totes les edats, posant a l’abast de la ciutadania un 
ventall de cursos, tallers, seminaris, jornades i postgraus orientats a satisfer les necessitats de 
desenvolupament personal, cultural i social del nostre entorn. 
 
Les activitats de formació giren al voltant de quatre eixos principals segons la seva funcionalitat: 
 
· Millora de les competències personals 
· Formació professional 
· Suport familiar 
· Ampliació cultural  
 
El centre desenvolupa una programació anual d’activitats de caràcter trimestral, que es 
complementa amb diversos serveis (proves ACTIC), activitats gratuïtes d’informació i divulgació, 
exposicions i actes. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Projecte de millora Catàleg de serveis 2018: Coordinació entre les escoles d'adults i entitats amb 
oferta de formació d'adults 

 
Indicadors 

 Nombre total de persones joves participants dels cursos del centre 
 % Persones joves usuàries sobre el total 
 Nombre de cursos trimestrals 
 Grau de satisfacció de les persones usuàries 

 
Observacions - 

 

  

C



Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 129 
 

 
 

Annex: Fitxes d’accions 

18 Projecte d’activitats extraescolars municipal 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.5. Garantir l'equitat en l'accés a l'educació a temps complert en tot el 
territori 
 

Eix 4. Territori 
4.1. Cohesió territorial 

4.1.1. Desenvolupar projectes que donin una resposta integrada i comunitària a 
les necessitats educatives de les persones joves 

 
Descripció 

Des de la Direcció d’Ensenyament es promou el model d’Educació a Temps Complet amb els 
objectius de contribuir a l’èxit educatiu d’infants i joves, garantir l’equitat d’oportunitats per a tothom 
i afavorir la cohesió social amb qualitat, oferint més i millor temps per aprendre, més enllà del temps 
lectiu i no lectiu; afavorir els contextos educatius connectant escola amb entorns d’aprenentatge i 
innovant el temps educatiu. 
 
Un dels projectes d’aquest model és el d’activitats extraescolars gestionat conjuntament amb les 
AMPA/AFA, promovent la qualitat i la diversitat d’oferta. S’inicia el curs 2018-2019, al barri de 
Cerdanyola, amb l’escola de Josep Montserrat i l’Institut-Escola Mar Mediterrània, i l’Institut Miquel 
Biada, amb extraescolars per a alumnat d’infantil, primària i secundària fins a 2n d’ESO.   

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys 
Actuació 

generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors  Nombre d’alumnat de secundària participant (desagregat per sexe) 

 
Observacions - 

 

  

N
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19 Casal d’Estiu municipal 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.5. Garantir l'equitat en l'accés a l'educació a temps complert en tot el 
territori 

 
Descripció 

Organització d’un casal d’estiu musical municipal, adreçat a infants i joves de 8 a 12 anys.  
 
El casal es desenvolupa per primer cop l’any 2018 i ofereix 50 places i un horari intensiu de 9 a 14 
hores. La durada del casal és de 4 setmanes i durant el casal es treballarà la veu, el ball i el 
descobriment d’instruments musicals. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors 

 Nombre de places ofertades 
 Nombre de participants, per edat, sexe i escola de procedència 
 Qüestionari de satisfacció de les famílies 

 
Observacions - 

 

  

N
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20 Consell de la Formació Professional 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.6. Liderar una estratègia central per impulsar la formació professional i 
orientar-la a aconseguir la màxima ocupabilitat possible 

 
Descripció 

Òrgan consultiu i de participació social que funciona com a plataforma estable de treball dels 
diferents agents educatius, socials i econòmics que operen a l’entorn local, amb participació dels 
centres educatius, les administracions públiques, els sindicats, els gremis i associacions 
empresarials, els grups polítics municipals i altres actors amb relació amb el món de la formació 
professional. 
 
Té com objectiu coordinar i articular l’oferta de formació per al treball, incloent totes les seves 
modalitats. També incloure altres formacions vinculades per tal de construir una oferta integrada en 
itineraris adaptats a les necessitats de les empreses del territori i dels ciutadans de Mataró, així com 
ser els responsables d’elaborar les demandes i propostes del territori en relació a la planificació de la 
formació inicial i per a l’ocupació. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys 
Actuació 

generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
TecnoCampus 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 
Consell Comarcal 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Centres de formació 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors 

 Nombre total d'alumnat d’FP a la ciutat per sexe i edat 
 Nombre de titulacions d’FP ofertades a la ciutat 
 Nombre de sessions plenàries del Consell realitzades 
 Nombre de reunions dels grups de treball realitzades 

 
Observacions - 

 

  

C
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21 Secretaria tècnica de la Formació Professional 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.6. Liderar una estratègia central per impulsar la formació professional i 
orientar-la a aconseguir la màxima ocupabilitat possible 

 
Descripció 

Programa de promoció dels estudis de formació professional a la ciutat mitjançant una bateria 
d’actuacions desenvolupades per part de la Secretaria Tècnica de la Formació Professional de 
Mataró per tal de donar resposta als següents objectius: 
 

 Ser operatius en la coordinació, governança i integració del sistema de la Formació 
Professional a Mataró.  

 Incrementar l’atractiu de l’opció de la Formació Professional amb bones polítiques de 
màrqueting.  

 Revisar i planificar l’oferta de Formació Professional i per adults de la ciutat. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys 
Actuació 

generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors 

 Fita: posada en marxa Campus Virtual de la FP 
 Fita: posada en marxa portal web amb tota l’oferta educativa de FP que hi ha a la ciutat 
 Nombre d’accions promocionals realitzades 
 Nombre de reunions de les comissions sectorials realitzades 
 Nombre de persones usuàries del Campus Virtual 
 Nombre de visites portal web 

 
Observacions - 
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Annex: Fitxes d’accions 

22 SomHackathon TecnoCampus 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.7. Fomentar l'esperit creatiu i emprenedor i les vocacions tecnològiques 
entre les persones joves com una oportunitat de desenvolupament personal i 
professional 

 
Descripció 

Esdeveniment creatiu i formatiu d’un cap de setmana on es reuneixen joves estudiants de diferents 
àmbits de coneixement (programació, enginyeria de diverses disciplines, disseny gràfic, disseny 
d’interfícies, videojocs, màrqueting i comunitats digitals, professionals en audiovisuals...) per abordar 
conjuntament i organitzats en equips multidisciplinaris un repte plantejat per l’organització que es 
pot concretar en el disseny d’un o varis projectes tecnològics, una aplicació o una web, entre 
d’altres.  
 
S’adreça a estudiants del TecnoCampus; estudiants de 2n de batxillerat científic-tecnològic, amb 
coneixements de programació, disseny d’interfícies, web i disseny de videojocs; estudiants de CFGS 
de tot Catalunya de les disciplines de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, 
desenvolupament d’aplicacions web i administració de sistemes informàtics en xarxa; i estudiants 
universitaris amb coneixements de programació, disseny d’interfícies, web i disseny de videojocs. 
 
Anualment es fixa un repte, que en les dues edicions celebrades s’ha centrat en el 
desenvolupament de projectes que ofereixin alternatives de mobilitat sostenible. Les millors idees 
obtenen un premi. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent TecnoCampus 

Col·laborador/s 
Servei de Mobilitat 
Ateneu Cooperatiu del Maresme 
Servei d’Estratègia i Governança 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 3 
 Pla estratègic del Tecnocampus 2022 

 
Indicadors  Nombre d’estudiants participants segons nivell d’estudis i sexe  

 
Observacions - 
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23 Difusió de l’emprenedoria a secundària 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.7. Fomentar l'esperit creatiu i emprenedor i les vocacions tecnològiques 
entre les persones joves com una oportunitat de desenvolupament personal i 
professional 

 
Descripció 

Bateria d’accions de sensibilització sobre la creació d'empreses i de difusió dels recursos existents al 
TecnoCampus adreçades a instituts i emmarcades en el programa Aprendre a Emprendre, de la 
secció d'Emprenedoria del TecnoCampus: 
 
 Descobreix la incubadora del TecnoCampus: activitat per a estudiants de batxillerat i cicles 

formatius que permet conèixer de primera mà què és la incubadora d’empreses del 
TecnoCampus i quines són les empreses instal·lades.  
 

 Jornada amb sessions al voltant de l’emprenedoria: jornada per a estudiants de batxillerat i 
cicles amb diverses activitats relacionades amb diferents fases de l’emprenedoria mitjançant 
una metodologia participativa aplicant el learningbydoing. 

 
 Difusió de joves experiències emprenedores: sessió divulgativa per a estudiants de 4t d’ESO, 

batxillerat i cicles formatius en la qual joves emprenedors universitaris exposaran la seva 
experiència a l’hora d’emprendre la seva empresa, i com s’ho combinen amb els estudis i amb 
el seu dia a dia. 

 
 INNY Show Up!: esdeveniment per a estudiants de batxillerat i cicles formatius que pretén 

il·lustrar, mitjançant l’experiència de 4 joves menors de 25 anys, el concepte d’emprenedoria 
des d’un altre punt de vista. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent TecnoCampus 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 3 
 Pla estratègic del Tecnocampus 2022 

 
Indicadors 

 Nombre de sessions realitzades 
 Nombre d’instituts participants 
 Nombre de persones joves participants 

 
Observacions - 
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24 Xnergic Campus 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.8. Estendre la innovació, l'ús de les TIC i les vocacions tecnològiques en els 
espais d'educació no formal 

 
Descripció 

Xnergic és un moviment creat en un entorn universitari que pretén despertar vocacions 
tecnològiques en joves d’entre 12 i 18 anys, en un moment en què han d’orientar el seu futur 
acadèmic i professional. L’objectiu és donar a conèixer, de manera pràctica i vivencial 
(learningbydoing), les possibilitats que ofereix la tecnologia i transmetre la passió per programar o 
desenvolupar tecnologia. 
 
Té com a trets diferencials un model de coneixement que fomenta l’emprenedoria i un entorn 
professionalitzador a partir de l’Aprenentatge Basat en Projectes o Project BasedLearning (PBL), una 
metodologia didàctica en la qual l’alumnat aprèn els conceptes de l’assignatura mitjançant la 
realització d’un projecte o resolució d’un problema adequadament dissenyat i formulat pel formador. 
 
Inicialment treballa mitjançant la robòtica i la programació de videojocs, com a eines per descobrir la 
tecnologia des d’una perspectiva de lleure i es desenvolupa mitjançant Campus, amb activitat 
concentrada en períodes de vacances escolars (Estiu, Nadal, Setmana Santa). 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent TecnoCampus 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 3 
 Pla estratègic del TecnoCampus 2022 

 
Indicadors  Nombre total de persones participants de les activitats per sexe 

 
Observacions - 
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25 InstallParty 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.8. Estendre la innovació, l'ús de les TIC i les vocacions tecnològiques en els 
espais d'educació no formal 

 
Descripció 

Esdeveniment d’un dia de durada adreçat a professorat i a estudiants de secundària i de batxillerat 
concebut com una festa al voltant de la tecnologia. Durant tota una tarda es realitzen tallers i 
xerrades i es poden visitar diferents propostes tecnològiques ubicades al Market Place. 
 
Els centres de secundària hi poden participar mostrant el que fan en tecnologia, amb l’opció 
departicipar en un concurs. S’hi inclou també un concurs de treballs de recerca. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent TecnoCampus 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 3 
 Pla estratègic del TecnoCampus 2022 

 
Indicadors  Nombre d’instituts participants 

 Nombre de persones joves participants 

 
Observacions - 
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26 Descentralització dels tallers Xnergic a la ciutat 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.8. Estendre la innovació, l'ús de les TIC i les vocacions tecnològiques en els 
espais d'educació no formal 

 
Descripció 

Descentralització de l’oferta de tallers Xnergic a la ciutat de Mataró, per tal d’afavorir que un major 
nombre de joves d’entre 12 i 18 anys puguin desenvolupar de forma pràctica i vivencial projectes 
vinculats al desenvolupament tecnològic. 
 
Desenvolupament d’accions i activitats d’Xnergic en el marc de la Xarxa d’Espais Joves, per tal de 
despertar les vocacions tecnològiques a tots els territoris de la ciutat. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent TecnoCampus 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 3 
 Pla estratègic del TecnoCampus 2022 

 
Indicadors 

 Fita: inici activitats a la Xarxa d’Espais Joves 
 Nombre d’activitats programades 
 Nombre de persones joves participants 

 
Observacions - 
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27 Grau Superior d’Arts Escèniques 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.9. Ampliar la oferta d'ensenyament públic postobligatori en l'àmbit artístic 
 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.3. Incrementar l'oferta formativa de caràcter reglat en l'àmbit artístic a la 
ciutat 

 
Descripció 

L’Aula de Teatre planteja l’objectiu de posar en marxa el Cicle Formatiu de Grau Superior en arts 
escèniques per aportar una formació pública de caràcter superior en l’àmbit de les arts escèniques 
per tal d’oferir opcions a alumnes de les diferents formacions artístiques que hi ha la ciutat. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ensenyament 
Departament d’Ensenyament – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 

 
Indicadors 

 Fita: posada en marxa del Cicle 
 Nombre de sol·licituds 
 Nombre d’alumnes matriculats/des 

 
Observacions El projecte resta pendent de la disponibilitat pressupostària per a poder portar-ho a terme. 
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28 Pla Educatiu d’Entorn: Tallers i casals lingüístics 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.10. Impulsar el coneixement de la llengua catalana com a eina de 
dinamització, cohesió i inclusió social 

 
Descripció 

Dins d’objectiu de millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida 
i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística, del Pla Educatiu 
d’Entorn, en la línia d’intervenció de promoció de l’ús social de la llengua catalana com a llengua 
compartida i de cohesió, desenvolupa els tallers de llengua catalana i el casal lingüístic d’integració, 
per a alumnat nouvingut de secundària.  
 
Els tallers de llengua catalana es fan en horari extraescolar, per reforçar l’aprenentatge de llengua 
catalana de l’alumnat nouvingut, durant el curs escolar. El casal lingüístic d’integració se celebra de 
finals de juny a juliol, per a alumnat nouvingut i afavoreix el coneixement de l’entorn, i sobretot dels 
recursos per a joves, i l’aprenentatge de la llengua catalana. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s Departament d’Ensenyament – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Educatiu d’Entorn 

 
Indicadors 

 Nombre de tallers 
 Nombre d’alumnat als tallers per sexe i edat 
 Nombre de centres que han derivat alumnes 
 Nombre d’alumnat participant al casal d’estiu per sexe i edat 

 
Observacions - 
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29 Assessoria de Mobilitat Internacional 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.11. Fomentar l'ús dels programes d'intercanvi i de mobilitat internacional al 
llarg de la trajectòria educativa dels i les joves com experiències que milloren la 
qualitat de la formació de la persona 
 

Eix 2. Transformació 
2.3. Participació i associacionisme 

2.3.4. Impulsar la implicació de les persones joves en accions de voluntariat en 
l’àmbit internacional 

 
Descripció 

El Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un servei per a promoure i acompanyar la 
mobilitat internacional dels i les joves del Maresme que es realitza de forma mancomunada entre 
diversos ajuntaments de la comarca, entre els quals Mataró. El coordina i gestiona el Consell 
Comarcal del Maresme a través del Servei Comarcal de Joventut. 
 
Des de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral, s’ofereix de manera totalment gratuïta una Assessoria 
específica de Mobilitat Internacional i diferents recursos informatius amb l’objectiu de generar 
oportunitats de mobilitat social, i processos d’aprenentatge i desenvolupament personals de les 
persones joves que vulguin viatjar a l’estranger per realitzar pràctiques, formació, voluntariat, treball, 
idiomes i adquirir competències que els facilitin el procés d’emancipació i la definició del seu 
projecte de vida. 
 
Des del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme s’ofereix informació, orientació i 
assessorament sobre mobilitat internacional; assessories personalitzades; tallers formatius i suport i 
orientació a les persones joves que volen fer un Servei de Voluntariat Europeu (SVE), entre altres. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s 
Consell Comarcal del Maresme 
Ajuntaments de la comarca del Maresme que participen del servei 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) 

 
Indicadors 

 Nombre d’assessories presencials a Mataró segons sexe i edat 
 Assessories del Servei de Mobilitat Internacional Jove fetes a Mataró 
 Nombre de tallers i activitats formatives del Servei realitzades a Mataró 
 Nombre de persones participants als tallers i activitats formatives del Servei realitzades a Mataró 

 
Observacions - 
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30 Dispositiu d’acollida i d’atenció laboral 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.1. Oferir mecanismes específics d'assessorament i orientació per la inserció 
laboral de les persones joves i d'accés a la informació sobre el funcionament 
del mercat de treball, atenent a la diversitat del col·lectiu juvenil 

 
Descripció 

Entrevista d’assessorament al jovent que acudeix al servei adaptada a la seva demanda. Es duu a 
terme una anàlisi de la demanda, valoració de la seva ocupabilitat, bagatge competencial, definició 
de l’itinerari laboral i/o formatiu i es dissenya el seu pla de treball tenint en compte els recursos 
propis i els externs al servei. 
 
Tot el procés parteix d’unes premisses bàsiques com són: el treball per competències, especialment 
important en el col·lectiu de joves; la presa de decisions per part de la persona jove; el treball per 
fomentar la seva autonomia en tot el procés.  
 
Aquestes entrevistes es realitzen tant en el moment de l’acollida, la primera vegada que el/la jove 
assisteix al servei, com en totes les ocasions en les que fa demanda expressa. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys 
Actuació 

generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors  Nombre de persones joves ateses pel SOM per primera vegada 

 Nombre de persones joves ateses per actualització de la infirmació de la persona jove 

 
Observacions 

Aquesta activitat es duu a terme tant a l’espai del C/ de Francisco Herrera (SOM) com al centre cívic 
Cabot i Barba (Ocupació Jove). 
Existeix un servei específic adreçat a persones joves entre 16 i fins a 26 anys, Ocupació Jove. 
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31 Accions formatives 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.1. Oferir mecanismes específics d'assessorament i orientació per la inserció 
laboral de les persones joves i d'accés a la informació sobre el funcionament 
del mercat de treball, atenent a la diversitat del col·lectiu juvenil 

 
Descripció 

Accions de qualificació professionalitzadora de millora de competències tècniques i transversals. 
Poden tenir una durada variable que oscil·la entre les 15 i les 700 hores.  
 
Les accions formatives poden estar integrades als certificats de professionalitat, al catàleg de 
formacions o bé ser formació a mida. S’adrecen tant a persones en situació d’atur com a persones 
en actiu. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys 
Actuació 

generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre d’hores de formació realitzades on hi participin joves 
 Nombre de joves participats en les accions formatives 
 Nombre d’accions formatives 

 
Observacions 

Algunes de les accions estan subjectes a subvencions. 
Aquestes accions de formació es destinen a tot el col·lectiu de persones aturades. No es diferencien 
accions adreçades específicament al grup de joves. 
Existeix un servei específic d’atenció a joves d’entre 16 i fins a 26 anys, que és Ocupació Jove. 
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32 Tutories d’orientació professional i acompanyament a la inserció 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.1. Oferir mecanismes específics d'assessorament i orientació per la inserció 
laboral de les persones joves i d'accés a la informació sobre el funcionament 
del mercat de treball, atenent a la diversitat del col·lectiu juvenil 

 
Descripció 

Accions individualitzades d’orientació que tenen la finalitat de definir l’itinerari educatiu, formatiu, 
professional i laboral de les persones joves mitjançant els supòsits de desenvolupament de les 
pròpies competències, l’anàlisi dels factors d’ocupabilitat i els interessos, motivacions i habilitats de 
cadascú. 
 
Per altra banda, també s’hi inclouen accions de seguiment del propi pla de treball derivat de la 
presa de decisions educativa i laboral, que té en compte el correcte desenvolupament o les 
correccions necessàries i el seguiment i acompanyament a totes les accions, fent especial èmfasi en 
la inserció en el mercat de treball i la seva adaptació.  
 
Aquestes tutories poden formar part d’un programa o bé estar-ne la marge i el nombre de tutories a 
realitzar vindrà marcat, en primer lloc per les necessites i demanda del/de la jove i, posteriorment, 
per les possibilitats que ofereixin els programes i la capacitats de resposta del servei. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre de tutories realitzades 
 Nombre de persones tutoritzades 
 Nombre de programes propis i/o subvencionats que inclouen la tutorització 

 
Observacions 

En alguns casos, accions subjectes a subvencions de programa del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
Diputació de Barcelona i altres.  
Accions realitzades en el marc d’alguns programes adreçats a joves i també adreçades a joves que 
no estan vinculats/des a cap programa.  
Existeix un servei específic d’atenció a joves d’entre 16 i fins a 26 anys, que és Ocupació Jove.  

 

  

C



Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 144 
 

 
 

Annex: Fitxes d’accions 

33 Borsa de treball 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.1. Oferir mecanismes específics d'assessorament i orientació per la inserció 
laboral de les persones joves i d'accés a la informació sobre el funcionament 
del mercat de treball, atenent a la diversitat del col·lectiu juvenil 

 
Descripció 

Intermediació laboral entre empreses amb necessitats de contractació de personal i persones que 
estan en procés de recerca de feina. Aquesta intermediació es duu a terme mitjançant la gestió 
d’ofertes de treball per part del Servei d’Ocupació de Mataró.  
 
Les tasques que duu a terme el SOM són les de suport a l’empresa en la definició del lloc de treball 
a cobrir, gestió de l’oferta de treball, recerca de candidats que compleixen els requisits de l’oferta, 
primera preselecció en base a aquests criteris i enviament dels currículums de les persones 
interessades a l’empresa. També se’n fa el seguiment de tot el procés fins la contractació o 
tancament de l’oferta. 
 
Les persones joves que poden optar a les ofertes de feina gestionades pel SOM es poden trobar en 
atur o com a millora de feina i cal que estiguin registrades a l’Aplicatiu Xaloc de la Diputació de 
Barcelona i siguin usuàries del Servei.  
 
Es pot accedir a les ofertes de treball gestionades mitjançant l’accés al Club de Feina presencial o 
bé via Internet, a través de la web del propi ajuntament. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys 
Actuació 

generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors 

 Ofertes de treball gestionades pel SOM 
 Llocs de feina gestionats pel SOM 
 Llocs de treball coberts per persones usuàries del servei 

 
Observacions 

Les dades obtingudes són les generals del Servei. Les eines disponibles no permeten fer una 
separació per edats. (només en els casos de contractació en el marc dels programes amb inserció 
directa per participar en el programa, com poden ser Contractes en pràctiques per a joves, Fem 
ocupació per a joves, etc.). 
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34 Programa Skills 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.1. Oferir mecanismes específics d'assessorament i orientació per la inserció 
laboral de les persones joves i d'accés a la informació sobre el funcionament 
del mercat de treball, atenent a la diversitat del col·lectiu juvenil 

 
Descripció 

Programa orientat a ajudar als i a les estudiants i Alumni del TecnoCampus a adquirir i desenvolupar 
habilitats i competències per tal d’augmentar la seva ocupabilitat a través de tallers i sessions 
pràctiques impartides per experts. 
 
L’objectiu del programa és que els i les estudiants coneguin quines opcions tenen en el món laboral, 
treballin competències i habilitats transversals útils en l'àmbit professional i augmentin les 
possibilitats de trobar feina. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent TecnoCampus 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Pla estratègic del TecnoCampus 2022 

 
Indicadors  Nombre total d’estudiants i exalumnes participants  

 
Observacions - 
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35 Club de Feina 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2.Ocupació 

1.2.1. Oferir mecanismes específics d'assessorament i orientació per la inserció 
laboral de les persones joves i d'accés a la informació sobre el funcionament 
del mercat de treball, atenent a la diversitat del col·lectiu juvenil 

 
Descripció 

Espai físic de suport a l’accés a ofertes de feina i a informació rellevant sobre el mercat de treball. 
Disposa de recursos tècnics i materials de suport: ordinadors, impressora, connexió a Internet, 
cartelleres amb ofertes i informació del mercat de treball, documentació impresa, etc. i d’un espai 
d’assessorament personalitzat per respondre a les demandes concretes de les persones usuàries.  
 
Té la finalitat d’actuar de suport en la recerca de feina i fomentar l’autonomia de les persones 
usuàries, en la mesura que sigui possible, i també s’hi desenvolupen accions en grup de 
desenvolupament de competències d’accés al mercat de treball. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors  Persones usuàries joves del Club de Feina per edat 

 Assistències de persones joves al club de feina (usos) 

 
Observacions El SOM disposa de dos espais diferenciats de Club de feina. El Club de feina d’Ocupació Jove (per a 

jove entre 16 i fins a 26 anys) i el del C/ de Francisco Herrera, a partir de 26 anys.  
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36 Projecte Singular 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.2. Desenvolupar projectes i accions d'acompanyament i suport a la 
transcició escola-treball 

 
Descripció 

Programa adreçat a joves de tercer i quart d’ESO de centres educatius públics i concertats de la 
ciutat, que presenten dificultats per promocionar en els seus estudis obligatoris. Els objectius que 
persegueix són: oferir suport a joves en els darrers cursos de l’ESO, incentivar la continuïtat dels 
seus estudis i facilitar l’orientació acadèmica i professional. 
 
Els projectes singulars són un recurs que combina el treball escolar, amb adaptacions curriculars, 
amb estades formatives en empreses. D’aquesta manera es possibilita un espai educatiu adaptat a 
les necessitats de l’alumnat, on l’aprenentatge resulta atractiu i motivador. Permet millorar el nivell 
educatiu a través del desenvolupament de competències laborals i possibilita l’acreditació de l’ESO. 
 
Cada alumne/a participant al programa duu a terme dues estades en empresa per curs i tenen una 
durada d’uns quatre mesos de manera aproximada. És el propi alumnat el que escull quines 
estades li interessen. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ensenyament 
Departament d’Ensenyament - Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre de joves participants en el programa 
 Nombre de centres educatius de la ciutat participants  
 Nombres d’estades en empresa realitzades 
 Nombre d’empreses col·laboradores 

 
Observacions El programa segueix el calendari escolar. 
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37 Programes de segona oportunitat 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.2. Desenvolupar projectes i accions d'acompanyament i suport a la 
transició escola-treball 

 
Descripció 

Programes destinats a joves que no han assolit l’educació secundaria obligatòria o bé que, tenint-la 
assolida, no han continuat la seva via formativa. Persegueixen els objectius d’assolir l’educació 
obligatòria, reiniciar la via formativa cap a cicles formatius o altra formació no reglada, iniciar els 
primers passos cap a la inserció laboral i adquirir competències professionalitzadores, personals i/o 
transversals.  
 
Aquests programes poden ser programes propis o bé subvencionats per altres administracions i 
agents i poden variar en funció de les convocatòries i projectes presentats. Alguns dels que es 
desenvolupen actualment són Joves per l’Ocupació, Dispositiu Local d’Inserció, Jo També, etc. 
 
Cada un d’aquests programes pot tenir altres requisits de participació com poden ser l’edat, el 
registre previ al SOC o a la Garantia Juvenil, etc. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 
Direcció d’Ensenyament 
Departament d’Ensenyament – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors 

 Joves participants en els programes de segona oportunitat 
 Joves que retornen al sistema educatiu o desenvolupen accions formatives (enalguns programes 

es poden obtenir les dades) 
 Joves participants en el mercat de treball i que s’insereixen el mercat de treball 

 
Observacions 

Programes que poden dependre de subvencions.  
Programes que poden tenir calendaris d’execució anuals, plurianuals, seguint el calendari escolar o 
no, incloure diferents mesures, etc.  
Existeix un servei específic d’atenció a joves d’entre 16 i fins a 26 anys, que és Ocupació Jove. 
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38 Programes d’acompanyament a la inserció amb incentius a la contractació 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.3. Fomentar l'ocupació de les persones joves incentivant la seva 
contractació i/o realitzant un acompanyament a la inserció 

 
Descripció 

Programes que fomenten la contractació de joves en empreses ordinàries mitjançant un incentiu a 
la contractació que es tradueix en una subvenció per a contractes de sis mesos o més, equivalent al 
salari mínim interprofessional o bé la part proporcional si la jornada és parcial. Aquesta subvenció 
procedeix de l’organisme que subvenciona el programa i és l’empresa la que l’ha de sol·licitar. 
 
El programa Joves per l’Ocupació o Creant oportunitats per a persones amb diversitat funcional (en 
aquest segon programa, en el cas que les participants siguin menors de 30 anys) en formarien part. 
Aquests programes poden incloure altres mesures com la formació, les pràctiques laborals, el retorn 
al sistema educatiu, entre altres.  
 
En tots els casos les empreses han de complir uns requisits mínims per tal de poder-se’n beneficiar. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre de persones joves participants en aquests programes que han estat contractats amb 
incentius a la contractació 

 Nombre d’empreses col·laboradores que han contractat els joves 
 Programes que possibiliten aquesta incentivació 
 En cas que sigui possible, joves que continuen treballant a l’empresa un cop finalitzats els sis 

mesos de contracte bonificat 

 
Observacions 

Programes subjectes a subvenció. 
Poden tenir durada i temporització molt diferent i no ajustada al calendari anual.  
Malgrat el programa Joves per l’Ocupació el considerem de segona oportunitat, també ofereix 
incentius a la contractació i, per tant, sumarem els seus resultats de contractació subvencionada als 
detallats en aquesta mesura. 
Existeix un servei específic d’atenció a joves d’entre 16 i fins a 26 anys, que és Ocupació Jove. 
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39 Programes d’acompanyament a la inserció sense incentius a la contractació 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2.Ocupació 

1.2.1. Oferir mecanismes específics d'assessorament i orientació per la inserció 
laboral de les persones joves i d'accés a la informació sobre el funcionament 
del mercat de treball, atenent a la diversitat del col·lectiu juvenil 

 
1.2. Ocupació 

1.2.3. Fomentar l'ocupació de les persones joves incentivant la seva 
contractació i/o realitzant un acompanyament a la inserció 

 
Descripció 

Programes que ofereixen seguiment i tutorització als joves per tal de definir el seu objectiu laboral, el 
pla de treball que se’n desprèn i totes les accions per tal d’arribar-hi. A més a més la tutorització 
també poden incloure altres mesures com formació, pràctiques entorn laboral, desenvolupament de 
competències personals i transversals, accés a la formació reglada, entre altres.  
 
Els programes que s’inclouen són: Treball als barris: dispositius Jo També i Incorpora’t; programa 
Integrals: Un pas més, Ubicat, etc. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors  Nombre de joves participants en el programes 

 Nombre d’accions realitzades de tutorizació de manera individual 

 
Observacions 

Programes subjectes a subvenció. 
Poden tenir durada i temporització molt diferent i no ajustada al calendari anual.  
Existeix un servei específic d’atenció a joves d’entre 16 i fins a 26 anys, que és Ocupació Jove. 
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40 Subvenció o bonificacions a la contractació en empreses 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.3. Fomentar l'ocupació de les persones joves incentivant la seva 
contractació i/o realitzant un acompanyament a la inserció 

 
Descripció 

Subvencions per a les empreses que contractin a persones en situació d’atur, entre elles, també a 
joves. Els contractes s’han de formalitzar en un període de temps en concret i estan subjectes a una 
normativa pròpia.  
 
S’hi poden acollir empreses que contractin persones de la ciutat de Mataró i que estiguin donats 
d’alta com a DONO a l’oficina de Treball de la Generalitat. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys 
Actuació 

generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors  Nombre de subvencions sol·licitades 

 Nombre de joves que han estat contractats 

 
Observacions Estan subjectes a subvenció. 
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41 Plans d’ocupació a l’Ajuntament de Mataró 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.3. Fomentar l'ocupació de les persones joves incentivant la seva 
contractació i/o realitzant un acompanyament a la inserció 

 
Descripció 

Contractes que es duen a terme des del propi ajuntament amb persones pertanyents a diferents 
col·lectius (procedents dels barris de Cerdanyola i Rocafonda, majors de 45 anys, dones que hagin 
patit violència de gènere, persones perceptores de la renda garantia, etc.).  
 
Tenen la finalitat de millorar les condicions d’accés al mercat de treball mitjançant una actualització 
de la seva experiència laboral i, en alguns casos, fent formació relacionada amb el propi lloc de 
treball.  
 
La seva durada oscil·la entre els sis mesos i un any. Alguns tenen inclosa formació qualificadora. La 
remuneració i la jornada també depenen de la subvenció que gestiona els plans d’ocupació i les 
persones participants han de ser derivades per l’Oficina de Treball de la Generalitat.  
 
Durant la seva contractació disposen de tutors/es que garanteixen el correcte desenvolupament de 
les seves tasques i que preparen a seva inserció després d’haver realitzar el seu període a 
l’ajuntament. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s 
Direcció de Recursos Humans 
Serveis municipals que acullen les persones joves contractades 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors  Nombre de persones joves contractades 

 
Observacions Estan subjectes a subvenció. 
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42 Convenis de pràctiques a l’Ajuntament de Mataró 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.2.4. Potenciar les pràctiques professionals i les beques formatives com a 
canal per la millora de les habilitats professionals de les persones joves 

 
Descripció 

Desenvolupament de convenis de cooperació educativa amb centres de formació reglada per a 
l’acollida d’alumnat en pràctiques a l’Ajuntament de Mataró, amb l’objectiu que les persones 
interessades puguin desenvolupar les pràctiques relacionades amb els estudis, familiaritzar-se amb 
l’entorn laboral d’una administració local i acumular experiència en el desenvolupament de la seva 
pròpia trajectòria educativa. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Recursos Humans 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 

 
Indicadors  Nombre total de convenis de cooperació educativa vigents    

 Nombre de persones joves que han realitzat pràctiques acadèmiques a l’Ajuntament 

 
Observacions - 
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43 Contractació en pràctiques per a joves 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.3. Fomentar l'ocupació de les persones joves incentivant la seva 
contractació i/o realitzant un acompanyament a la inserció 

 
Descripció 

Programa vinculat amb la Garantia Juvenil que permet la contractació, per part de l’Ajuntament, de 
joves que ja tenen assolida una formació professionalitzadora, ja siguin cicles formatius de grau 
mitjà o superior, certificats de professionalitat o bé estudis universitaris, i que els ofereix un 
contracte durant sis mesos en la modalitat de contracte de pràctiques. Els contractes són 
improrrogables un cop superats els sis mesos.  
 
L’objectiu del programa és que els/les joves assoleixin la seva primera experiència laboral o bé els 
serveixi per ampliar la seva trajectòria professional. En tots els casos disposen d’un/a tutor/a en el 
mateix lloc de treball que els ajuda amb l’acollida, en l’acompliment de les seves tasques i en el seu 
desenvolupament. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s 
Direcció de Recursos Humans 
Serveis municipals que acullen les persones joves contractades 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre de persones joves contractades en el marc del programa  
 Nombre de llocs de feina diferents ofertats 
 Nombre de persones joves que finalitzen el seu contracte 

 
Observacions 

Programa que està subjecte a subvenció i que no segueix el calendari anual.  
Pot haver-hi més d’una convocatòria anual. 
Existeix un servei específic d’atenció a joves d’entre 16 i fins a 26 anys, que és Ocupació Jove. 
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44 Pràctiques en l’entorn laboral 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.4. Potenciar les pràctiques professionals i les beques formatives com a 
canal per la millora de les habilitats professionals de les persones joves 

 
Descripció 

Estades formatives de pràctiques en empresa o centres de treball que tenen la finalitat de: 
 

• Aprendre i desenvolupar competències tècniques i professionals relacionades amb 
una ocupació o sector professional d’interès. 

• Millorar el propi perfeccionament professional.  
• Desenvolupar competències transversals i personals. 
• Ser una porta d’entrada a una empresa.  
• Conèixer el mercat de treball, el seu funcionament, com accedir-hi i mantenir-s’hi. 
• Descobrir l’interès per l’ocupació o sector escollits. 

 
Les pràctiques en centres de treball consten d’estades en una empresa que acull a joves a les seves 
instal·lacions sense un contracte de treball però regulades per un conveni. Durant la seva estada 
el/la jove posa en pràctica els coneixements previs o bé es forma en el propi lloc de treball. Durant 
tot el procés hi ha un/a tutor/a d’empresa que el/la guia, corregeix i avalua. També hi ha un/a tutor/a 
per part del centre que també en fa el seguiment i proposa mesures correctives, en cas necessari.  
 
Les estades de pràctiques sempre tenen un conveni entre les parts implicades on es detallen les 
dades de l’empresa i de la persona així com, també, les tasques a desenvolupar, el sistema de 
seguiment i el d’avaluació final.  
 
En funció dels diferents programes, les pràctiques en empresa poden tenir una durada molt 
variable, de les 40 a les 120 hores. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 
 Prioritats del Consell Econòmic i Social 
 Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre de persones joves que realitzen estades en empreses 
 Nombre d’empreses acollidores de pràctiques 
 Nombre de convenis signats 
 Nombre d’hores realitzades de pràctiques 

 
Observacions 

Els programes que permeten les pràctiques poden estar subjectes a subvencions.  
En les dades recollides no s’hi inclouen les dades del Programa Singular perquè no es consideren 
pràctiques en entorn laboral.  
Programes que formen part d’aquest indicador: Formació en àrees prioritàries (FOAP), Joves per 
l’Ocupació, Treball als barris: Dispositius Jo També i Incorpora’t, i Creant oportunitats per a persones 
amb diversitat funcional. 
Existeix un servei específic d’atenció a joves d’entre 16 i fins a 26 anys, que és Ocupació Jove. 
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45 Pràctiques a empreses del Parc Tecnològic 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.4. Potenciar les pràctiques professionals i les beques formatives com a 
canal per la millora de les habilitats professionals de les persones joves 

 
Descripció 

Pràctiques curriculars i extracurriculars a empreses del Parc Tecnològic TecnoCampus per a 
alumnes de l’Escola Superior de Ciències socials i de l'Empresa, de l'Escola Superior Politècnica, de 
l'Escola Superior de Ciències de la Salut i de centres de formació postobligatòria de la ciutat. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent TecnoCampus 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 3 
 Pla estratègic del TecnoCampus 2022 

 
Indicadors  Nombre total d'alumnes en pràctiques 

 Nombre total d’empreses que acullen alumnes en pràctiques 

 
Observacions - 
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46 Sensibilització i promoció del cooperativisme i de l'economia social 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.6. Generar ocupació a través de la promoció de l'economia social, solidària 
i col·laborativa 

 
Descripció 

Accions de sensibilització i promoció del cooperativisme i de l’economia social desenvolupades des 
de Cafè de Mar en tres direccions: 
 
 Sensibilització i difusió del model cooperatiu i de l’economia social: coordinació del projecte 

Cueme juntament amb el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataróadreçat a 
alumnes de primària; promoure i oferir xerrades sobre emprenedoria social a instituts, secundària, 
batxillerats, cicles formatius i ciutadania en general. Promoure pràctiques professionals als 
estudiants en empreses d’economia social. 
 

 Facilitar l’organització de xerrades divulgatives sobre bones pràctiques en l’àmbit de l’economia 
social: nous projectes, noves formes de finançament, innovació social... 
 

 Participar, aportar contingut i executar accions concretes en el marc de la Setmana de l’Economia 
Social i Solidària. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s 
Ateneu Cooperatiu del Maresme (Fundació Unió de Cooperadors de Mataró) 
TecnoCampus 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 

 
Indicadors 

 Nombre de tallers educatius a secundària, instituts, batxillerats i cicles formatius 
 Nombre de tallers de sensibilització a la Universitat 
 Nombre de xerrades divulgatives genèriques sobre l’economia social, bones pràctiques i/o 

experiències d’èxit 
 Nombre de continguts i activitats aportades a la Setmana de l’economia social i solidària de 

Mataró 

 
Observacions - 
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47 Acompanyament i suport per a emprenedors i empreses d'economia social 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.6. Generar ocupació a través de la promoció de l'economia social, solidària 
i col·laborativa 

 
Descripció 

Accions d’acompanyament i suport a l’emprenedoria col·lectiva en clau cooperativa i social: 
 

 Seminaris d’orientació i suport a la creació de cooperatives. 
 Servei d’assessorament i d’acompanyament a persones emprenedores: Acollida, 

informació, orientació, formació per a persones emprenedores que vulguin posar en 
marxa un projecte o iniciativa en el marc de l’economia social. 

 Seminaris sobre instruments de finançament en projectes d’emprenedoria social. 
 Tallers de competències de l’emprenedor cooperatiu. 
 Cursos de formació per a emprenedors socials i treballadors d’empreses d’economia 

social. 
 Seminaris de sensibilització adreçats a prescriptors públics. 
 Impuls i seguiment de projectes innovadors: Llançadora de projectes d’economia social i 

solidària, foment de l’economia circular a Mataró i aplicació de la perspectiva de la 
innovació social a l’àmbit sectorial del turisme local. 

 Seguiment i coordinació del fons de finançament per a projectes d’ESS. 
 Coordinació i seguiment del viver d’empreses d’economia social de Cafè de Mar: Servei 

d’allotjament empresarial per a iniciatives de base col·laborativa: cooperatives, societats 
laborals, associacions i fundacions. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s 
Ateneu Cooperatiu del Maresme (Fundació Unió de Cooperadors de Mataró) 
TecnoCampus 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 

 
Indicadors 

 Nombre de seminaris grupals d’orientació i suport a la creació de cooperatives 
 Nombre de seminaris sobre instruments de finançament en projectes d’economia social 
 Nombre de tallers de competències per a emprenedors cooperatius 
 Nombre d’assessoraments a emprenedors socials i a projectes amb idees potencialment 

cooperatives 
 Nombre d’acompanpanyaments específics i seguiment d’empreses candidates a optar al fons de 

finançament 
 Nombre de projectes acompanyats des del projecte Llançadora 

 
Observacions En el marc d’aquesta actuació es contempla la realització d’un estudi diagnòstic de la situació del 

turisme local i del pilotatge de proposta d’economia circular a l’àmbit local. 
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48 TecnoCampus: suport a l’emprenedoria  
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.7. Oferir suport econòmic, en infraestructures i recursos per a la creació de 
projectes i iniciatives d'emprenedoria jove 

 
Descripció 

Bateria de programes i recursos destinades a donar suport a l’emprenedoria: 
 

 Assessorament personalitzat: acompanyament personalitzat per a la validació i treball 
d’una idea de negoci i per a la sol·licitud d’ajuts i finançament. 
 

 Programes d'emprenedoria: Innoemprèn, programa per a transformar la idea de negoci 
en un projecte d’empresa potent. Youthbusiness, programa per tenir un Mentor que ajudi 
a afrontar els reptes del projecte empresarial. Reempresa, programa per reemprendre 
una empresa o negoci que ja està en funcionament. 
 

 Formació en emprenedoria: formació per a l'adquisició dels coneixements i competències 
necessàries per liderar un projecte amb majors garanties d’èxit. 
 

 Incubadora per a startups i empreses emergents: plataforma dissenyada per acollir nous 
projectes empresarials, que ofereix una moderna infraestructura plug&play i un portafoli 
de serveis de valor afegit per ajudar a convertir els projectes en empreses consolidades i 
competitives. 
 

 Preincubadora: programa de localització i acompanyament de projectes d’emprenedoria 
universitària provinents del TecnoCampus. Els projectes ja han hagut de desenvolupar la 
proposta de valor i concretar el model de negoci, a més a més que el seu time to market 
sigui inferior a un any. 
 

 Programa Yuzz: programa d’àmbit europeu adreçat a joves que volen posar en marxa 
idees de negoci amb base tecnològica i amb un alt component innovador. Ofereix 
formació, suport i assessorament gratuït durant cinc mesos perquè desenvolupin les 
seves idees de negoci. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent TecnoCampus 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 i Repte 3 
 Pla estratègic del TecnoCampus 2022 

 
Indicadors 

 Nombre de persones joves assessorades segons sexe 
 Nombre de projectes a la Preincubadora 
 Nombre de projectes empresarials allotjats a la Incubadora 

 
Observacions - 
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49 Accions de cooperativisme i d'economia social als serveis juvenils 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.7. Oferir suport econòmic, en infraestructures i recursos per a la creació de 
projectes i iniciatives d'emprenedoria jove 

 
Descripció 

Desenvolupament, mitjançant la col·laboració i coordinació entre l’Aodl d’economia social i solidària  
i els serveis juvenils municipals, d’accions d’informació, divulgació i posada en pràctica d’activitats 
educatives en l’àmbit del cooperativisme i l’economia social. 
 
Incorporació de tallers, visites, xerrades o desenvolupament de projectes participatius en la 
programació de la Xarxa d’Espais Joves i revisió de la informació disponible i dels circuïts de 
derivació existents en matèria de cooperativisme i economia social de l’Oficina Jove del Maresme - 
Sidral. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 1 

 
Indicadors 

 Nombre de consultes ateses sobre cooperativisme i economia social a l’Oficina Jove del Maresme 
- Sidral 

 Nombre d’activitats sobre cooperativisme i economia social programades a la Xarxa d’Espais 
Joves 

 Nombre de persones joves assistents a les activitats per sexe.  

 
Observacions - 
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50 Cicle de xerrades “Anem per feina” 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.8. Afavorir la incorporació de persones joves a la plantilla de personal de 
l'Ajuntament de Mataró 

 
Descripció 

Desenvolupament d’un cicle de xerrades destinat a estimular la participació en processos selectius 
de l’Ajuntament de Mataró entre diferents col·lectius (joves, dones, persones nouvingudes, plans 
d’ocupació).  
 
Les xerrades tenen lloc al Servei d’Ocupació amb qui col·labora habitualment la Direcció de 
Recursos Humans, però també es poden desenvolupar en altres espais en funció de l’aforament i la 
previsió d’assistents. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Recursos Humans 

Col·laborador/s Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Oferta pública d’ocupació 
 Plantilla de personal 

 
Indicadors  Nombre total de xerrades realitzades 

 Nombre de persones joves participants per sexe 

 
Observacions - 
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51 Noves bases generals de selecció de personal a l'Ajuntament de Mataró 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.2. Ocupació 

1.2.8. Afavorir la incorporació de persones joves a la plantilla de personal de 
l'Ajuntament de Mataró 

 
Descripció 

Negociació i aprovació d’unes noves bases generals de selecció de l’Ajuntament que regulin els 
processos selectius, concretament limitant la part de valoració de l’experiència professional als qui 
no en disposen degut a la seva recent incorporació al mercat laboral. D’aquesta manera es vol 
facilitar l’accés del col·lectiu de joves i el rejoveniment de la plantilla de l’Ajuntament. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Recursos Humans 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Oferta pública d’ocupació 
 Plantilla de personal 

 
Indicadors  Fita: negociació de la modificació de les bases generals 

 % Personal municipal de 16 a 29 anys sobre el total 

 
Observacions - 
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52 Borsa de lloguer 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.3. Habitatge 

1.3.1. Facilitar el procés d'emancipació domiciliària augmentant les 
oportunitats per a l'accés de les persones joves a l'habitatge. 

 
Descripció 

Borsa de Lloguer, integrada dins del Programa de Xarxa de Mediació pel Lloguer Social de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
És un servei de mediació entre propietaris i llogaters que té com a objectiu incrementar l’oferta 
d’habitatges de lloguer assequible a preus moderats per a col·lectius amb dificultats per accedir als 
habitatge al mercat lliure. 
 
Entre els requisits per a optar a un pis, cal que la persona estigui inscrita al Registre de Sol·licitants 
de la Generalitat de Catalunya. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Secció d’Habitatge 

Col·laborador/s PUMSA 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Local d’Habitatge de Mataró 

 
Indicadors  Nombre d’habitatges gestionats per la borsa de lloguer 

 Nombre de nous habitatges incorporats a la borsa 

 
Observacions - 
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53 Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.3. Habitatge 

1.3.1. Facilitar el procés d'emancipació domiciliària augmentant les 
oportunitats per a l'accés de les persones joves a l'habitatge 

 
Descripció 

Registre de sol·licitants propi de Mataró, que depèn del Registre de sol·licitants de Catalunya. Per 
poder optar a un habitatge amb protecció oficial, de la borsa de lloguer o  gestionat per PUMSA, és 
un requisit imprescindible complir els requisits per a estar inscrit en aquest Registre. 
 
La vigència de la inscripció en el Registre és de tres anys i disposa d’un Reglament propi. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Secció d’Habitatge 

Col·laborador/s PUMSA 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Local d’Habitatge de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre de persones inscrites al Registre de Sol·licitants 
 Nombre de persones joves inscrites al Registre de Sol·licitants per sexe 
 % persones joves inscrites al Registre de Sol·licitants sobre el total 

 
Observacions - 

 

  

C



Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 165 
 

 
 

Annex: Fitxes d’accions 

54 Informació integral en matèria d’habitatge a l’Oficina Jove del Maresme - Sidral 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.3. Habitatge 

1.3.1. Facilitar el procés d’emancipació domiciliària augmentant les 
oportunitats per a l’accés de les persones joves a l’habitatge 

 
Descripció 

Revisió de la documentació i informació en matèria d’habitatge existent a l’Oficina Jove del Maresme 
- Sidral en col·laboració amb l’Oficina Local d’Habitatge i desenvolupament de campanyes 
informatives als serveis juvenils. 
 
Aquesta actuació ha de permetre apropar el catàleg de serveis de l’Oficina Local d’Habitatge a les 
persones joves i millorar els mecanismes d’atenció en matèria d’habitatge, evitant els desplaçaments 
a l’Oficina Local d’Habitatge en aquells casos en què no sigui necessari. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Secció d’Habitatge 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Local d’Habitatge de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre d’accions informatives realitzades 
 Nombre de consultes sobre habitatge ateses a l’Oficina Jove del Maresme - Sidral 
 Nombre de derivacions realitzades a l’Oficina Local d’Habitatge 

 
Observacions - 
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55 Promoció d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) en règim de lloguer 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.3. Habitatge 

1.3.2. Ampliar l’oferta d’habitatges destinats a polítiques socials d’habitatge 

 
Descripció 

Impuls de noves promocions en règim de lloguer en solars de titularitat municipal qualificats o no 
com d’habitatge protegit, ja sigui a partir de la promoció directe o de la concertació amb altres 
operadors púbics o privats. 
 
Inclou la promoció (o adjudicació de la promoció), l’adjudicació i la gestió dels habitatges. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Secció d’Habitatge 

Col·laborador/s 
Direcció d’Urbanisme 
PUMSA 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Local d’Habitatge de Mataró 

 
Indicadors 

 Fita: promoció de nous habitatges HPO de lloguer   
 Nombre de persones joves beneficiàries 
 Nombre d’habitatges públics d’HPO de lloguer existents 

 
Observacions - 

 

  

N
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56 Impuls de cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.3. Habitatge 

1.3.3. Impulsar el desenvolupament de nous models residencials, tenint en 
compte les diferents tipologies de joves i les seves necessitats 

 
Descripció 

Suport i impuls a projectes que promoguin alternatives residencials compatibles amb els objectius 
municipals de generació d’habitatge assequible en el municipi i de foment de la cohesió 
socioterritorial.  
 
Inclou la creació d’una plataforma de participació, suport i coneixement per a projectes cooperatius 
(Taula d’habitatge cooperatiu) així com el plantejament de concursos per a la concessió de sòl en 
dret de superfície – o altres modalitats – per a la promoció de projectes de cooperatives d’habitatge 
en cessió d’ús. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Secció d’Habitatge 

Col·laborador/s 
Ateneu Cooperatiu del Maresme Cafè de Mar (Fundació Unió de Cooperadors de 
Mataró) 
PUMSA 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Local d’Habitatge de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre de solars adjudicats a cooperatives d’habitatge per a projectes de cessió d’ús 
 Nombre d’habitatges existents projectes cooperatius d’habitatge en de cessió d’ús 
 Nombre de persones residents projectes cooperatius d’habitatge en de cessió d’ús 
 Nombre de persones joves residents projectes cooperatius d’habitatge en de cessió d’ús 

 
Observacions - 

 

  

N
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57 Plataforma Compartir Habitatge a l’Oficina Jove del Maresme - Sidral 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.3. Habitatge 

1.3.3. Impulsar el desenvolupament de nous models residencials, tenint en 
compte les diferents tipologies de joves i les seves necessitats. 

 
Descripció 

Compartir Habitatge és un servei creat l’any 2004 pel Consell Comarcal del Barcelonès i forma part 
de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ). Pretén posar en contacte a joves que volen 
llogar una habitació i a propietaris que volen llogar parcialment el seu habitatge, o bé joves que 
tenen llogat un pis i volen sotsarrendar una habitació a una altra persona jove. El servei ofereix un 
web i també un servei d’assessorament presencial. Per tal de poder accedir a totes les possibilitats 
que s’ofereixen al web, cal registrar-se gratuïtament com a usuari/a del servei. La plataforma web la 
va crear el Consell Comarcal del Barcelonès i, més tard, s’hi van adherir altres Consells Comarcals 
de la Província de Barcelona, com és el cas del Consell Comarcal del Maresme.  
 
Es treballarà conjuntament amb el Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Maresme i 
amb l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró per a difondre aquesta plataforma a través de l’Oficina 
Jove del Maresme – Sidral i donar resposta així a la demanda de lloguer en pisos compartits per part 
de la població jove de la ciutat, i especialment per part de l’alumnat del TecnoCampus.  
 
Aquest servei va dirigit a aquelles persones joves fins a 35 anys que busquen llogar una habitació en 
un pis que és propietat d’una altra persona i, per tant, conviuran amb el/la propietari/ària del pis 
(lloguer parcial), o bé busquen llogar una habitació en un pis que el té llogat una altra persona, de 
manera que conviuran amb aquest/a llogater/a del pis (sotsarrendament).  
 
D’altra banda, aquest servei també va dirigit a persones sense límit d’edat que volen oferir un 
habitatge per compartir, en el cas que siguin: propietaris/àries de l’habitatge i volen llogar una part 
del seu pis a una persona jove (lloguer parcial), o bé persones o grups de persones que tenen llogat 
un pis i que volen sotsarrendar una part del pis (sotsarrendament). 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s 
Secció d’Habitatge 
Consell Comarcal del Maresme 
Consell Comarcal del Barcelonès 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Local d’Habitatge de Mataró 
 Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) 

 
Indicadors 

 Nombre de sessions de difusió de la Plataforma Compartir Habitatge 
 Nombre de sessions formatives sobre temes normatius en relació a la figura de compartir 

habitatge 
 Nombre de d’ofertes introduïdes al portal web en relació a pisos de Mataró 
 Nombre de demandes introduïdes al portal web en relació a pisos de Mataró 

 
Observacions - 

 

N
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58 Ordenança municipal d’habitatges buits 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.3. Habitatge 

1.3.4. Incrementar la borsa d’habitatge de lloguer mitjançant estratègies de 
mobilització d’habitatges desocupats 

 
Descripció 

Ordenança municipal aprovada a finals de 2016 que preveu inspeccions per a la detecció 
d’habitatges buits de manera injustificada i imposició de sancions a les persones propietàries. La 
finalitat és detectar l’existència d’habitatges buits i aconseguir la seva mobilització al mercat per part 
de la persona propietària o titular, de forma que augmenti l’oferta de pisos destinats a la borsa de 
lloguer social i es combatin les ocupacions il·legals. 
 
L’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre la verificació d’habitatges buits recull 
l’esperit de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, segons la qual s’incompleix la funció social de 
l’habitatge quan aquest està desocupat de manera permanent i injustificada. Així, la normativa 
municipal considera habitatge buit aquell que estigui desocupat de manera permanent i sense 
causa justificada durant més de 2 anys. Són causes justificades de desocupació permanent el 
trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per situació de dependència i el fet que la propietat 
de l’habitatge sigui objecte de litigi judicial pendent de resolució. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Secció d’Habitatge 

Col·laborador/s Servei Llicències i Disciplina Obres i Activitats 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Local d’Habitatge de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre d’inspeccions realitzades 
 Nombre d’habitatges buits detectats 
 Nombre de requeriments realitzats 
 Nombre d’habitatges detectats integrats en l’oferta d’habitatge assequible del municipi 

 
Observacions - 

 

 

  

C
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59 
Ajuts a la rehabilitació i al manteniment d’habitatges privats per a la seva 
incorporació a la borsa de lloguer  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.3. Habitatge 

1.3.4. Incrementar la borsa d’habitatge de lloguer mitjançant estratègies de 
mobilització d’habitatges desocupats. 

 
Descripció 

Ajuts en forma de finançament per a facilitar la rehabilitació d’habitatges desocupats a canvi de la 
seva incorporació al programa de borsa social del municipi. Es complementen també amb garanties 
al cobrament del lloguer per mitjà d’un règim d’assegurances. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Secció d’Habitatge 

Col·laborador/s PUMSA 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Local d’Habitatge de Mataró 

 
Indicadors  Nombre d’habitatges incorporats a la borsa per mitjà d’aquest ajut  

 Pressupost destinat a aquest tipus de finançament 

 
Observacions - 

 

  

N
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60 Residència universitària 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.3. Habitatge 

1.3.5. Promoure els allotjaments col·lectius amb caràcter transitori per a joves 
estudiants 

 
Descripció Creació d’una residència universitària per a estudiantsi professorat del TecnoCampus amb l’objectiu 

de donar resposta a les necessitats d’allotjament temporal durant el curs acadèmic. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent TecnoCampus 

Col·laborador/s Direcció d’Urbanisme 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla estratègic del TecnoCampus 2022 

 
Indicadors  Fita: posada en marxa de l’equipament 

 Nombre d’estudiants que resideixen a l’equipament 

 
Observacions Cronograma subjecte a la implementació del Pla Estratègic del TecnoCampus i del marc estratègic 

Mataró 2022. 

 

  

N
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61 Participació dels serveis juvenils en les campanyes anuals d’Igualtat 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.1. Promoure la igualtat de gènere entre les persones joves 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.3. Transversalitat i recursos 

5.3.2. Desenvolupar projectes de ciutat que tinguin un impacte directe sobre la 
població jove en clau interseccional 

 
Descripció 

Un dels eixos de treball de les polítiques d’igualtat de gènere municipals és la sensibilització a la 
ciutadania sobre les qüestions relacionades amb el gènere. Una de les accions importants dins 
aquest eix són les campanyes de sensibilització que s’organitzen al voltant de diades senyalades 
com són el 8 de març, Dia Internacional d les Dones, el 17 de maig, Dia Internacional contra la 
Homofòbia, Bifòbia i Transfòbia o el 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència vers les 
dones.   
 
En aquesta línia de treball es considera imprescindible la implicació i participació de les persones 
joves, en tant que l’adolescència i la joventut és una etapa clau en la construcció de la identitat de 
les persones. És en aquest sentit que els serveis juvenils participen en la organització de les 
campanyes anuals d’igualtat. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat i Joventut) 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Nombre de campanyes en les que han participat els serveis juvenils 
 Nombre d’activitats organitzades 
 Nombre de persones assistents per sexe, edat i procedència 

 
Observacions - 

 

  

C
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62 Formació igualtat dona-home i LGTBI adreçada a professionals de joventut 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.1. Promoure la igualtat de gènere entre les persones joves 

 
Descripció 

Formació en igualtat home-dona i LGTBI adreçada a professionals de joventut centrada en la 
prevenció primària (partir de programes i accions concrets quan encara no hi ha indicis de violència 
masclista), i emfatitzant tot un conjunt d’accions pedagògiques i comunicatives que tenen per 
objectiu generar canvis i modificacions a l’imaginari social que permetin avançar cap a l’erradicació 
de la violència masclista en totes les seves expressions. En aquest cas, a partir de la formació de 
futurs i futures professionals, perquè siguin elles mateixes les facilitadores i transmissores d’aquests 
canvis als grups amb què treballen.  
 
És clau fomentar pràctiques preventives que introdueixin canvis en els processos de socialització de 
gènere abans que aquests arribin a les seves darreres fases de conformació de la subjectivitat dels i 
les joves segons els patrons de gènere normatiu. I, en cas d’incidir en etapes posteriors, l’objectiu 
serà facilitar la deconstrucció i la reconstrucció de la subjectivitat esmentada.  
 
El conjunt d’institucions socioeducatives esdevenen, per tant, espais clau en el procés de 
socialització de les persones que formen una societat. La socialització que es dóna des d’aquestes 
institucions pot estar dirigida cap a la reproducció dels patrons de conducta dominants o pot, al 
contrari, ser un instrument de transformació social potent d’aquestes relacions quan els i les 
professionals es doten d’una perspectiva crítica i normativa. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat i Joventut) 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Nombre de formacions realitzades  
 Nombre de persones participants per sexe, edat i procedència 
 Grau de satisfacció de les persones participants 

 
Observacions - 

 

  

C



Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 174 
 

 
 

Annex: Fitxes d’accions 

63 
Tallers de diversitat afectivo-sexual i de gènere adreçats als centres de secundària 
de Mataró  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.1. Promoure la igualtat de gènere entre les persones joves 

 
Descripció 

Ensenyar als i les joves a viure la diversitat de gènere com un valor positiu és un dels reptes 
importants que la societat té per davant. Per avançar en aquest sentit aquests tallers pretenen, 
mitjançant la combinació de diferents metodologies participatives, presentar la diversitat com un 
valor positiu i enriquidor, aclarir i aprofundir entorn els conceptes d’identitat sexual, de gènere i 
orientació sexual, ampliar l’imaginari sobre formes d’autodefinició personal, sensibilitzar sobre el 
bullyinghomofòbic, lesbofòbic i transfòbic que es dóna a les escoles, i donar eines per combatre les 
discriminacions. 
 
D’aquesta manera es promou una mirada positiva i apoderadora sobre el col·lectiu LGBTI amb 
l’objectiu de prevenir la discriminació i l’assetjament escolar LGBTIfòbic. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat) 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors 

 Nombre de tallers realitzats  
 Nombre d’instituts participants 
 Nombre de persones joves participants per sexe i curs 
 Grau de satisfacció 

 
Observacions - 

 

  

C
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64 
Incorporació de la perspectiva de gènere en els accions formatives de l’àmbit de 
l’educació en el lleure  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.1. Promoure la igualtat de gènere entre les persones joves 
 

Eix 3. Benestar 
3.2. Oci i lleure 

3.2.1. Donar suport i visibilitat a l’educació en el lleure garantint el seu caràcter 
inclusiu i reconeixent el seu paper transformador 

 
Descripció 

En l’educació en el lleure (caus, esplais, menjadors, colònies, centres excursionistes, casals, 
extraescolars...) el monitoratge es troba constantment amb reptes i conflictes educatius relacionats 
amb qüestions de gènere. La homofòbia, la reproducció dels estereotips de gènere d’educadors/es i 
infants/joves, la mala distribució de les tasques entre educadores, el predomini d’allò masculí dins 
les activitats o la manca de consciencia dels privilegis i el poder són alguns dels exemples que solen 
succeir i que generen malestar i desigualtats intrapersonals i grupals. 
  
Incorporar la perspectiva de gènere en les accions formatives de l’àmbit de l’educació en el lleure 
contribuirà a dotar als futurs monitors/es d’aquesta visió i d’eines per afrontar els processos 
educatius tenint en compte les qüestions de gènere implícites. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat i Joventut) 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors 

 Nombre d’accions formatives realitzades 
 Nombre de persones participants per sexe, edat i origen 
 Grau de satisfacció de les persones participants 

 
Observacions - 

 

  

N
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65 Projecte Equipaments juvenils amb perspectiva de gènere 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.1. Promoure la igualtat de gènere entre les persones joves 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.4. Ampliar la Xarxa d’Espais Joves i millorar els equipaments existents 

 
Descripció 

La Xarxa d’Espais Joves de Mataró duia a terme activitats diverses vinculades al gènere i a la 
prevenció de les violències masclistes, però mai havia fet una revisió i un plantejament global sobre 
el tema que permetés integrar aquestes activitats en el projecte educatiu dels equipaments, 
document vertebrador del funcionament d’aquests espais. 
 
Per donar resposta a aquesta necessitat neix el projecte “Xarxa d’Espais Joves de Mataró: 
equipaments juvenils en clau de gènere”, que fomentarà que els equips educatius de la Xarxa 
d’Espais Joves de Mataró: 
 

1. Reflexionin entorn els conceptes: sexe, gènere, sistema sexe – gènere o heteropatriarcal, 
estereotips de gènere, rols de gènere, socialització de gènere, norma heterosexual, model 
d’amor romàntic, desigualtats de gènere, violències de gènere i interseccionalitat. 

2. Analitzin l’organització i funcionament dels equipaments juvenils en clau de gènere. 
3. Dissenyin i implementin accions amb perspectiva de gènere des d’un punt de vista 

global. 
 
D’aquesta manera es contribuirà a dotar de més coherència i contingut a la temàtica, fomentant la 
recollida i institucionalització de moltes de les actuacions que ja es realitzen en clau de gènere, amb 
l’objectiu de situar-les en el lloc d’importància que es mereixen, donant-los més visibilitat, i fent 
possible la seva continuïtat encara que les persones que les han impulsat deixin d’estar-hi 
vinculades.  
 
Aquesta proposta es comença a realitzar aprofitant una experiència pilot de capacitació i treball 
col·laboratiu en matèria de prevenció de violències entre persones joves impulsada pel Consell 
Comarcal del Maresme, amb el suport de l’Institut Català de les Dones i la Direcció General de 
Joventut. Actualment el projecte està consolidat. No obstant, es considera imprescindible anar 
adaptant factors en funció de les casuístiques del moment i avançar en aspectes concrets. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat i Joventut) 

Col·laborador/s 
Consell Comarcal del Maresme 
Direcció General de Joventut i Institut Català de les Dones – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors  Nombre i tipologia d’accions realitzades 

 % de noies usuàries de la Xarxa d’Espais Joves 

 
Observacions - 

N
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66 
Formació igualtat dona-home i LGTBI adreçada a entitats de lleure i/o que treballen 
amb joves  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.1. Promoure la igualtat de gènere entre les persones joves 
 

Eix 3. Benestar 
3.2. Oci i lleure 

3.2.1. Donar suport i visibilitat a l’educació en el lleure garantint el seu caràcter 
inclusiu i reconeixent el seu paper transformador 

 
Descripció 

Accions formatives adreçades a monitors/es, caps i quel·les de les entitats de lleure (esplais i 
agrupaments escoltes) de la ciutat adreçades a dotar-los de coneixements, eines i recursos per 
afrontar els processos educatius tenint en compte les qüestions de gènere implícites. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat i Joventut) 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Nombre de formacions realitzades 
 Nombre d’entitats participants 
 Nombre de persones participants per sexe i edat 
 Grau de satisfacció de les persones participants 

 
Observacions - 

 

  

N
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67 
Accions formatives en perspectiva de gènere en el marc dels Cicles Formatius de la 
família de Serveis socioculturals i a la comunitat  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.1. Promoure la igualtat de gènere entre les persones joves 

 
Descripció 

La formació a professionals i/o futurs professionals de l’àmbit social és una de les línies de treball 
prioritàries de les polítiques d’igualtat municipals. Es considera imprescindible que aquests 
professionals hagin tingut espais per reflexionar entorn la construcció social del gènere i hagin estat 
capaços d’incorporar la perspectiva de gènere en la seva pràctica diària.  
 
D’aquesta manera podran transmetre la necessitat de generar canvis en els processos de 
socialització de gènere abans que aquests arribin a les seves darreres fases de conformació segons 
els patrons de gènere normatiu, i es podrà avançar en l’erradicació de qualsevol forma d’expressió 
de la violència masclista. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat) 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors 

 Nombre d’accions formatives realitzades 
 Modalitats del Cicles Formatius als que s’han organitzat les accions 
 Nombre de persones participants per sexe, edat i procedència  
 Grau de satisfacció de les persones participants 

 
Observacions - 

 

  

N
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68 Entrevista semestral a una dona jove referent en clau de ciutat 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.1. Promoure la igualtat de gènere entre les persones joves 

 
Descripció 

Les dones, i més les dones joves, continuen estan infrarepresentades en els diferents espais d’opinió 
pública generant així una absència de referents femenins. Per avançar en aquesta línia es preveu 
realitzar una entrevista semestral a una dona jove referent en clau de ciutat, que serà difosa a través 
dels diferents mitjans de comunicació locals. 

 

Població 
destinatària  17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 

generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat i Joventut) 

Col·laborador/s Servei de Comunicació 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Nombre d’entrevistes realitzades 
 Àmbits de referència de les dones entrevistades 
 Mitjans de comunicació a través dels quals se’n ha fet difusió 

 
Observacions Es preveu que les entrevistes puguin ser difoses també pels canals comunicatius propis de 

l’Ajuntament i dels serveis juvenils. 

 

  

N
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69 
Tallers de prevenció de la violència masclista adreçats als centres de secundària a 
Mataró  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.2. Prevenir i eradicar les violències de gènere que afecten a les persones 
joves 

 
Descripció 

Distingir les diferents formes de violència, entendre com funcionen i aprendre a identificar-les són 
factors clau per a poder prevenir les relacions abusives. 
 
Mitjançant aquests tallers es presenten i es reflexiona, mitjançant la combinació de diferents 
metodologies participatives, entorn diferents conceptes relacionats amb el gènere, els estereotips i la 
violència per construir col·lectivament un nou imaginari de relacions saludables. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat) 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors 

 Nombre de tallers realitzats  
 Nombre de centres educatius participants 
 Nombre d’alumnes participants per sexe i curs 
 Grau de satisfacció 

 
Observacions - 

 

  

C
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70 
Campanya de sensibilització per a la prevenció de les violències sexuals i sexistes 
vinculada a la Festa Major de Les Santes  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.2. Prevenir i eradicar les violències de gènere que afecten a les persones 
joves 
 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.5. Vetllar per una Festa Major cívica, saludable, igualitària i segura 

 
Descripció 

Conscients i preocupats pel caire que estan prenen determinats comportaments als espais d’oci i en 
festes de gran concurrència, Mataró vol impulsar una campanya de sensibilització i prevenció 
d’actituds sexistes i homòfobes per la Festa Major de Les Santes, amb l’objectiu de: 
 
 Sensibilitzar sobre el sexisme en espais de lleure, especialment en activitats d’oci nocturn i a 

favor d’unes relacions lliures, respectuoses i igualitàries i contra les agressions sexistes, racistes 
i LGTBIfòbiques en el marc de la Festa Major amb la voluntat d’estendre-ho a l’oci nocturn de 
la ciutat durant tot l’any.  
 

 Aconseguir la resposta ciutadana necessària per poder tenir unes festes lliures d’agressions 
sexistes en les quals tots i totes puguem gaudir dels espais amb seguretat i en llibertat. 

 
 

 Fomentar l’erradicació d’agressions sexistes i/o sexuals, i per motius de gènere o orientació 
afectivosexual als espais de festa i oci, on les condicions poden afavorir possibles interrelacions 
que donin peu a actituds o conductes injustificables i intolerables 

 
 

La campanya s’adreça a tota la ciutadania per tal que s’impliqui en la construcció de la igualtat entre 
dones i homes adoptant una actitud activa front a les agressions i els comportaments sexistes. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat) 

Col·laborador/s Direcció de Cultura 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Nombre d’entitats implicades en el desenvolupament de la campanya 
 Nombre de serveis implicats en el desenvolupament de la campanya 
 Nombre d’accions formatives realitzades 
 Nombre de persones participants en les accions formatives per sexe, edat i procedència 
 Nombre de persones sol·licitants d’informació 
 Nombre de persones que comuniquen haver patit una agressió per sexe, edat i procedència 

 
Observacions - 

C
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71 Programa de prevenció de la violència de gènere en l’àmbit juvenil 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.2. Prevenir i eradicar les violències de gènere que afecten a les persones 
joves 

 
Descripció Impartició d’un programa de xerrades formatives sobre igualtat de gènere en centres educatius. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Seguretat Pública 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019 
 Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Nombre de xerrades sobre igualtat de gènere en instituts 
 Nombre de persones assistents a xerrades sobre igualtat de gènere en instituts per sexe 
 Nombre de denúncies per violència de gènere entre menors de 30 anys 

 
Observacions - 

 

  

C
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72 Pilotatge de l’Eina Tabú. Tu tries què t’hi jugues! 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.2. Prevenir i eradicar les violències de gènere que afecten a les persones 
joves 

 
Descripció 

TABÚ. Tu tries què t’hi jugues! És una eina per treballar amb joves de 13 a 18 anys que pretén 
ajudar-los a posar nom a aquelles violències que, pel fet de ser quotidianes, s’han naturalitzat i fins i 
tot convertit en Tabú a la nostra societat. És un joc per parlar-ne i construir nous imaginaris socials 
de referència, a partir del que es pugui acompanyar els nois i les noies a sentir-se lliures en la seva 
manera de ser i en la seva manera d’estimar i relacionar-se. Perquè és cabdal per construir una 
societat més justa i igualitària abordar les violències sexuals des de la prevenció. 
 
TABÚ parteix de quatre murals que es disposen per l’espai educatiu i que son la porta d’entrada, 
mitjançant un codi QR, als tres recorreguts virtuals que cada jove haurà de resoldre amb un 
dispositiu mòbil. Els tres itineraris aprofundeixen sobre els continguts temàtics del sexpreading, els 
límits i el consentiment, i l’assetjament i la cosificació del cos de les dones. 
 
Al final de cada recorregut i en funció de les respostes que hagin pres, hauran de fer una activitat 
grupal que compartiran amb la resta de companys i companyes, i que facilitarà la dinamització i la 
reflexió sobre els continguts en les diverses sessions programades. 
 
La dinamització del joc es desenvolupa amb el suport d’una guia tècnica per a professionals que 
proposa la metodologia i aporta els coneixements per desenvolupar els continguts de treball. La 
Xarxa d’Espais Joves de Mataró forma part de la prova pilot d’aquesta eina. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat i Joventut) 

Col·laborador/s Direcció General de Joventut – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Fita: posada en marxa de l’eina 
 Nombre de persones participants per sexe i edat 
 Grau de satisfacció 

 
Observacions - 

 

  

N
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73 
Programa de lluita contra les agressions sexuals i sexisme a les zones d’oci nocturn i 
als esdeveniments festius de la ciutat  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.2. Prevenir i eradicar les violències de gènere que afecten a les persones 
joves 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.3. Transversalitat i recursos 

5.3.2. Desenvolupar projectes de ciutat que tinguin un impacte directe sobre la 
població jove en clau interseccional 

 
Descripció 

L’escalada d’actituds sexistes i homòfobes que es produeix en grans esdeveniments, emparada per 
l’ambient festiu i els excessos, s’ha convertit últimament en motiu de preocupació i també de 
reivindicació social. S’entén per actituds o agressions sexistes aquelles agressions físiques, verbals 
i/o simbòliques/ ambientals exercides sobre una persona per motius de gènere, orientació sexual o  
aspecte físic. 
 
L’Ajuntament de Mataró té la voluntat de treballar en la definició del model d’oci nocturn que ha de 
tenir la ciutat de Mataró, abordant de manera clara les actituds sexistes que acostumen a 
predominar en aquests espais, i entenent-les com una de les grans problemàtiques que impedeixen 
el lliure gaudi i convivència de totes les persones.  
 
La voluntat doncs és treballar, amb la participació d’agents implicats, un pla per a la definició del 
model d’oci nocturn (en el que ja s’està treballant) i un protocol d’actuació davant les agressions 
sexistes en espais públics d’oci, de manera que es garanteixi la preservació d’aquests llocs com a 
espais de seguretat i confiança on les persones es puguin relacionar de manera segura, consentida, 
lliure, horitzontal, etc. 
 
Aquest Protocol es planteja com a una eina de treball que permeti consensuar els paràmetres 
d’actuació de cada un dels agents implicats per combatre i erradicar les agressions sexistes a les 
festes i espais d’oci de la ciutat. Formarà part del Protocol per a l’abordatge integral de la violència 
masclista que ja exisiteix i que es lidera des del Servei d’Igualtat i Ciutadania a través del CIRD. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat) 

Col·laborador/s Oficina de les Dones i LGTBI – Diputació de Barcelona  

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 
 Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019 

 
Indicadors 

 Fita: presentació del protocol 
 Nombre de reunions realitzades 
 Nombre de serveis i entitats que han participat en el disseny  
 Nombre d’actuacions implementades 
 Nombre de casos detectats 

 
Observacions - 

N
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74 
Grup de Prevenció de les relacions abusives entre joves del Consell Comarcal del 
Maresme  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.2. Prevenir i eradicar les violències de gènere que afecten a les persones 
joves 

 
Descripció 

El Servei de Joventut del Consell Comarcal del Maresme, conjuntament amb l’Institut Català de les 
Dones i la Direcció General de Joventut, va promoure l’any 2015 la creació d’un grup de treball 
format per professionals de la comarca amb l’objectiu d’avançar en la prevenció de relacions 
abusives entre persones joves. 
 
Durant l’any 2018 es vol donar continuïtat a aquest projecte mitjançant un acompanyament a sis 
equips locals en el disseny, realització i avaluació de noves accions de prevenció de les violències 
masclistes amb joves.  
 
A Mataró s’ha decidit aprofundir en el tema de les “Noves masculinitats” plantejant la manera 
d’introduir aquest eix de treball de manera transversal en el funcionament de la Xarxa d’Espais Joves 
de Mataró.  

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat i Joventut) 

Col·laborador/s Consell Comarcal del Maresme 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Nombre de reunions realitzades 
 Nombre de persones participants en el GT 
 Nombre i perfil tècnic de les persones participants en els assessoraments 
 Nombre d’actuacions dissenyades 

 
Observacions - 

 

  

N
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75 Formació i sensibilització en l’àmbit de la no discriminació i la igualtat de tracte 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.3. Fomentar el respecte a la diversitat, la igualtat de tracte i la no 
discriminació entre les persones joves 

 
Descripció 

Formació en format taller dirigida a estudiants de secundària, joves vinculats a espais educatius del 
lleure i educació no obligatòria i famílies i  en l’àmbit de drets humans, mediació i gestió alternativa 
del conflicte, discriminació i igualtat de tracte (estereotips i prejudicis, rumors, bullying, racisme, 
islamofòbia, etc.). 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i Convivència) 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ensenyament 
Diputació de Barcelona 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Convivència de Mataró 2018-2022 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors 

 Nombre total de participants per edat/sexe 
 Nombre de tallers realitzats 
 Vinculació amb altres projectes del centre 
 Grau de satisfacció per part dels centres educatius 

 
Observacions - 

 

  

C
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76 Formació a professionals en l’àmbit de la ciutadania i convivència 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.3. Fomentar el respecte a la diversitat, la igualtat de tracte i la no 
discriminació entre les persones joves 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.6. Millorar la formació i capacitació dels professionals que treballen amb 
joves 

 
Descripció 

Formació per a professionals de l’administració local, professionals de l’àmbit de l’educació informal 
i altres en matèria de mediació i gestió alternativa del conflicte, gestió de la diversitat cultural, 
diversitat religiosa, no discriminació i igualtat de tracte. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i Convivència) 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ensenyament 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 
Departament d’Ensenyament – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Convivència de Mataró 2018-2022 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors 

 Nombre total de participants per edat/sexe 
 Nombre de professionals formats  
 Nombre de tallers realitzats 
 Grau de satisfacció per part dels actors participants 

 
Observacions Conveni amb el Moviment Educatiu del Maresme (MEM) en relació a la formació de professionals de 

l’àmbit de l’educació informal. 

 

  

C
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77 Programa de prevenció de l’assetjament escolar 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.3. Fomentar el respecte a la diversitat, la igualtat de tracte i la no 
discriminació entre les persones joves 

 
Descripció Impartició d’un programa de xerrades formatives sobre igualtat de gènere en centres educatius i 

entitats socials, culturals i esportives. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Seguretat Pública 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019 

 
Indicadors 

 Nombre de xerrades sobre assetjament escolar 
 Nombre de persones assistents a xerrades sobre assetjament escolar 
 Nombre de denúncies per assetjament escolar 

 
Observacions - 

 

  

C
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78 
Incorporació de continguts vinculats a civisme, seguretat informàtica i xarxes socials 
al programa educatiu de la Policia Local per instituts  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.3. Fomentar el respecte a la diversitat, la igualtat de tracte i la no 
discriminació entre les persones joves 

 
Descripció Impartició d’un programa de xerrades formatives sobre seguretat i civisme en entorns informàtics i 

xarxes socials. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Seguretat Pública 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019 

 
Indicadors 

 Nombre de xerrades sobre seguretat i civisme en entorns informàtics i xarxes socials 
 Nombre de persones assistents a xerrades sobre seguretat i civisme en entorns informàtics i 

xarxes socials 

 
Observacions - 
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79 
Increment i millora de la formació en l’àmbit de la no discriminació i la igualtat de 
tracte per a professionals que treballen amb joves al territori  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.3. Fomentar el respecte a la diversitat, la igualtat de tracte i la no 
discriminació entre les persones joves 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.6. Millorar la formació i capacitació dels professionals que treballen amb 
joves 

 
Descripció Increment i millora de la formació per a professionals que treballen amb joves al territori. Treball per 

al reconeixement professional i acreditació de la formació. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i Convivència) 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Convivència de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Nombre de professionals formats per sexe 
 Nombre d’entitats/institucions de referència 
 Grau de satisfacció dels professionals formats 

 
Observacions Conveni amb el Moviment Educatiu del Maresme en relació a la formació de professionals de l’àmbit 

de l’educació informal. 
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80 
Convenis i subvencions a entitats que promouen la interculturalitat i realitzen 
projectes adreçats a persones joves  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.4. Promoure les relacions interculturals entre les persones joves i el seu 
entorn 
 

Eix 2. Transformació 
2.3. Participació i associacionisme 

2.3.3. Donar suport a l'associacionisme juvenil com a base per la millora del 
seu funcionament i capacitació 

 
Descripció 

Conveni amb Salesians Sant Jordi pels projectes d’intervenció socioeducativa amb persones joves 
migrades en el que s’inclouen projectes de formació especialitzada. Els projectes són dirigits a joves 
d’entre  12 a 29. 
 
Subvenció a l’entitat Joäo Martí per projectes socioeducatius en l’àmbit de l’esport i els valors per a 
joves de 12 a 16 anys. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i Convivència) 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla de Convivència de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Nombre de joves participants per edat i sexe 
 Nombre d’accions formatives realitzades 
 Nombre de joves en seguiment 

 
Observacions - 
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81 
Mediació intercultural en el Projecte d'educadors de medi obert  
de la Xarxa d'Espais Joves  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.4. Promoure les relacions interculturals entre les persones joves i el seu 
entorn 

 
Descripció 

El Projecte d’educadors/es en medi obert pretén ampliar i complementar la intervenció 
socioeducativa que es realitza des de l’Espai Jove, mitjançant una intervenció de proximitat 
adreçada específicament a persones joves de més de 16 anys que ocupen l’espai públic, estan 
desocupades o es troben fora de la xarxa de recursos existents. En aquest sentit, es fomenta 
l’autonomia de les persones joves promovent la seva incorporació al mercat laboral i/o a programes 
de formació i, al mateix temps, s’aposta per una atenció comunitària que millori la percepció del 
col·lectiu jove per part d’agents del territori.  
 
Les rutes al carrer tenen lloc un, dos o tres dies a la setmana. En dos dels Espais Joves, Espai Jove 
Rocafonda - El Palau i Espai Jove Cerdanyola, les rutes es realitzen amb un/a educador/a de l’Espai 
Jove i amb un/a mediador/a intercultural, fet que permet una major proximitat i una millor 
comunicació amb joves d’orígens diversos. 
 
Es treballa en una doble dimensió. Per una banda es treballa en medi obert, mitjançant rutes 
setmanals a l’espai públic en cada territori per part d’educadors/es dels Espais Joves, que serveixen 
per arribar a la població jove desvinculada d’altres recursos, contactar amb possibles beneficiaris/es 
del projecte, crear el vincle educatiu necessari i mantenir una interlocució constant amb les entitats 
del territori. També es treballa en clau individual, mitjançant un treball d’orientació i 
acompanyament a les persones joves que formen part del projecte. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i Convivència i Joventut 

Col·laborador/s 
Servei de Salut i Consum 
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
Agència de suport i serveis a les entitats 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Convivència de Mataró 2018-2022 
 Pla Municipal de Salut de Mataró 2017-2020 
 Pla Local d’Infància i Adolescència de Mataró 
 Pacte Local per l’Educació de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre de rutes realitzades en els territoris de referència dels Espais Joves  
 Nombre de joves detectats 
 Nombre de joves contactats durant les rutes realitzades 
 Nombre de joves en seguiment 
 Nombre de joves detectats durant les rutes que s’han derivat a altres serveis i recursos 
 Nombre d’entitats i serveis amb els que s’ha contactat 
 Nombre d’activitats realitzades conjuntament amb entitats 
 Nombre de coordinacions fetes amb entitats, col·lectius, grups i serveis 

 
Observacions Algunes dades es recullen trimestralment, però altres només anualment per a realitzar la Memòria 

de la Xarxa d’Espais Joves en relació a l’últim curs (setembre-juliol). 
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82 Equipaments juvenils amb perspectiva intercultural 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.4. Promoure les relacions interculturals entre les persones joves i el seu 
entorn 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.4. Ampliar la Xarxa d'Espais Joves i millorar els equipaments existents 

 
Descripció 

La Xarxa d’Espais Joves participa en un projecte de recerca-acció amb altres grups de treball 
d’altres municipis de la comarca del Maresme per tal d’adquirir eines i recursos que permetin 
emprendre actuacions per a fer dels Espais Joves equipaments amb perspectiva intercultural. El 
Consell Comarcal del Maresme, amb el lideratge del Servei Comarcal de Joventut i el Pla de 
Ciutadania i Immigració, impulsa aquest projecte de capacitació i treball col·laboratiu per a la 
incorporació de l'enfocament intercultural als equipaments juvenils de la comarca. Es compta amb 
el suport de l'Agència Catalana de Joventut. 
 
Com a resposta a l'interès dels i les professionals que treballen amb joves i per la seva vocació de 
promoure el treball en xarxa i mancomunat entre municipis, aquest projecte té per finalitat visibilitzar 
la interculturalitat en els espais juvenils i donar eines als diferents equips locals, perquè aquesta es 
pugui aprofitar per construir projectes i processos generadors de bona convivència, relacions més 
igualitàries i vincles de pertinença amb l'entorn social més immediat.  
 
El projecte es desenvoluparà amb metodologia inspirada en els processos de recerca-acció, on els 
diferents grups de treball per municipi combinen espais de formació, d’auto-anàlisi, i 
d'acompanyament pel disseny d’accions de millora. Es tracta d’un projecte de desenvolupament 
professional dels diferents equips educatius, en la seva capacitació i incorporació progressiva i 
sistèmica de la perspectiva intercultural als equipaments juvenils, per a entreteixir-la també amb la 
perspectiva de gènere. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i Convivència i Joventut) 

Col·laborador/s 
Consell Comarcal del Maresme 
Direcció General de Joventut – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Convivència de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Nombre de sessions formatives als equips educatius de la Xarxa d’Espais Joves sobre 
interculturalitat 

 Nombre d’assessoraments als equips educatius de la Xarxa per a la implementació del projecte 
 Nombre d’activitats programades per la Xarxa d’Espais Joves en el marc d’aquest projecte 
 Nombre d’activitats programades conjuntament amb entitats del territori 

 
Observacions Algunes dades es recullen trimestralment, però altres només anualment per a realitzar la Memòria 

de la Xarxa d’Espais Joves en relació a l’últim curs (setembre-juliol). 
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83 Protocol de llengües maternes 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.5. Reconèixer, valorar i protegir la diversitat existent entre les persones 
joves de la ciutat 

 
Descripció 

Protocol de ciutat que organitza i promou la transmissió de les llengües familiars de la ciutat com a 
garant de la transmissió cultural en relació als drets culturals col·lectius. Actuacions de suport a les 
entitats que duen a terme formació en llengües a infants, joves i dones. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i Convivència) 

Col·laborador/s Agència de Suport i Serveis a les Entitats 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Convivència de Mataró 2018-2022 
 Pla Educatiu d’Entorn 

 
Indicadors 

 Fita: realització d’una nova diagnosi de les llengües maternes de ciutat (2018-2019).  
 Fita: reformulació del Protocol (2018-2019) 
 Nombre d’entitats que realitzen activitats 
 Nombre d’alumnat per edats, sexe i llengua 

 
Observacions En conveni amb el Moviment Educatiu del Maresme (MEM). 

 

  

C
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84 Maig Intercultural 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.5. Reconèixer, valorar i protegir la diversitat existent entre les persones 
joves de la ciutat 

 
Descripció Activitats de promoció de la interculturalitat dirigides a joves en el marc de la celebració del Dia 

Internacional pel Diàleg Intercultural al llarg del mes de maig. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i Convivència) 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat, Joventut i Gent Gran Activa) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Convivència de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Nombre d’actuacions dirigides a joves realitzades 
 Nombre de participants a les activitats 
 Nombre d’entitats o equipaments juvenils implicats 

 
Observacions - 
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85 Projecte Mediació Reparadora. Mesures alternatives a la sanció administrativa 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.6. Fomentar l'ús de la mediació com a instrument de resolució pacífica de 
conflictes en totes aquelles situacions conflictives en què puguin veure's 
immerses les persones joves 

 
Descripció 

Projecte dirigit a joves d’entre 16-18 anys que tenen pendents infraccions vinculades a l’ordenança 
de civisme. La Justícia restaurativa és un moviment que pretén donar resposta als fenòmens 
delictius mitjançant el rescabalament dels possibles danys que hagin patit tots els actors implicats 
des de la persona que faci la infracció a la víctima o a la pròpia comunitat. 
 
El Servei de Mediació Ciutadana treballa des del 2007 la mediació restaurativa amb joves 
infractors/es de l’ordenança de civisme, mitjançant un projecte que s’articulava bàsicament en un 
curs de formació com a alternativa a la sanció. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i Convivència) 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ensenyament 
Direcció de serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals 
Direcció de Seguretat Pública (Policia Local) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Convivència de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Nombre de joves participants al programa / expedients 
 Percentatge de joves que escullen la mediació reparadora sobre el toral d’infraccions 
 Grau de satisfacció dels participants 

 
Observacions - 
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86 Mediació entre iguals 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.6. Fomentar l'ús de la mediació com a instrument de resolució pacífica de 
conflictes en totes aquelles situacions conflictives en què puguin veure's 
immerses les persones joves 

 
Descripció 

Suport, promoció i coordinació de projectes de mediació entre iguals als centres educatius de 
secundària de la ciutat. Els projectes de mediació entre iguals tenen com a finalitat implementar la 
mediació en l’àmbit escolar com a metodologia de la resolució de conflictes i afavorir la convivència.  
 
A Mataró conviuen diversos models de mediació, Escola Mediadora (primària) i Alumnes ajudants i 
Tutoria entre iguals (secundària), entre d’altres. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i Convivència) 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ensenyament 
Departament d’Ensenyament – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Convivència de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors 

 Nombre d’instituts amb projectes de mediació 
 Nombre d’alumnat beneficiari 
 Grau de millora de la conflictivitat / nombre d’amonestacions i expulsions 

 
Observacions - 
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87 
Pla d’Educació pel Desenvolupament: actuacions de formació i sensibilització 
dirigides a joves en el marc de la promoció dels Drets Humans  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.7. Impulsar la consciència solidària i la implicació de les persones joves en 
accions de cooperació en el desenvolupament 

 
Descripció Actuacions de formació i sensibilització dirigides a joves en el marc de la promoció dels drets 

humans en aplicació del Pla Director de Cooperació de Mataró 2018-2022. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i Convivència) 

Col·laborador/s Diputació de Barcelona 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 3 
 Pla Director de Cooperació de Mataró 2018-2022 

 
Indicadors - 

 
Observacions Les actuacions del Pla es dissenyaran al llarg de 2018. 
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88 Programes intergeneracionals 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.1. Igualtat i diversitat 

2.1.8. Desenvolupar accions i projectes intergeneracionals que afavoreixin el 
reconeixement mutu i trenquin estereotips i prejudicis 

 
Descripció 

Actualment des dels programes de Gent Gran es gestionen 13 projectes intergeneracionals que 
s’adapten a les demandes dels grups de persones que estiguin interessats en portar-ne un a terme, 
especialment centres educatius. 
 
Aquests projectes inclouen activitats i entorns on persones de diferents edats es barregen. Gent gran 
i joves que habitualment no comparteixen espais i/o experiències poden trobar-se i són encoratjats i 
es veuen amb capacitat per fer coses junts d’una manera creativa i positiva. Aquests tipus de 
projectes inclouen qualsevol iniciativa que ignora o remou les barreres socials, culturals, 
institucionals, arquitectòniques o de l’entorn que divideixen les persones per edats. 
 
Partint d’aquesta base consolidada, es preveu ampliar l’actual oferta per mitjà de nous projectes que 
possibilitin activitats o intervencions amb major continuïtat i que, al mateix temps, posin de relleu la 
coresponsabilitat i la cooperació entre els dos col·lectius participants, fent-los partícips de la seva 
definició i articulació. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Gent Gran Activa i Joventut) 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 

 
Indicadors 

 Nombre de programes intergeneracionals desenvolupats per àmbits 
 Nombre de persones joves participants 
 Nombre de persones grans participants 

 
Observacions - 
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89 Escola Municipal de Música 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.1. Promocionar la socialització de les persones joves i la cohesió social 
mitjançant la formació i la pràctica artística 

 
Descripció 

L’Escola Municipal de Música de Mataró és un servei educatiu i cultural públic que incorpora la 
innovació educativa, des dels punts de vista organitzatiu i pedagògic com un valor afegit del centre. 
L’objectiu és facilitar a tota la ciutadania espais i propostes per fer música de manera pràctica i 
creativa, així com recollir, donar resposta, i acompanyar els interessos i les necessitats expressives 
de la ciutadania en l’àmbit de la música.  
 
Tot això ho fa prioritzant la proximitat a la ciutadania, a col·lectius i a agents culturals de la ciutat. Es 
basa en l’aprenentatge a través de la pràctica, que permet gaudir de la música des del primer dia. 
Utilitza el treball en grup com a eina pedagògica que facilita múltiples espais expressius, de relació 
artística i d’intercanvi entre iguals. Promou la diversitat estètica i de llenguatges musicals; i vetllant 
per la qualitat metodològica i artística. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 

 
Indicadors 

 Mitjana de satisfacció de l’alumnat de l’Escola 
 Alumnat de l’Escola de Música per edats 
 % alumnat de 12 a 29 anys sobre el total 
 Cost per alumne/a de l’Escola de Música 
 Nombre activitats de música comunitària 

 
Observacions - 
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90 Aula de Teatre 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.1. Promocionar la socialització de les persones joves i la cohesió social 
mitjançant la formació i la pràctica artística 

 
Descripció 

L’Aula de Teatre de La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró és un centre d’ensenyaments 
teatrals que es marca com a objectius desenvolupar les habilitats escèniques d’alumnes, fer aflorar 
les condicions naturals de l’alumnat i encarrilar-ne la potencialitat cap a la professionalitat si es dóna 
el cas. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s 

Servei d’Igualtat i Ciutadania 
Direcció d’Ensenyament 
Servei de Benestar Social 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 
 Pla d’actuació en arts escèniques i música 2018 validats per la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona 
 Pla estratègic en arts escèniques i música 2018 validats per la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona 

 
Indicadors 

 Nombre de cursos anuals 
 Nombre d’alumnes per edats 
 Nombre d’espectadors 
 Nombre d’accions de dinamització artística comunitària promogudes pel centre 

 
Observacions Resta pendent la revisió i actualització del Pla estratègic i del Pla d’actuació en arts escèniques i 

música. 

 

  

C



Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 202 
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91 Mostra de Teatre Juvenil 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.1. Promocionar la socialització de les persones joves i la cohesió social 
mitjançant la formació i la pràctica artística 

 
Descripció 

La Mostra de Teatre als instituts és una experiència on alumnes de 3r d’ESO dels instituts públics 
mataronins tenen el teatre com a assignatura optativa.  
 
Els centres participants treballen una temàtica conjunta que es decideix de forma consensuada a 
partir de les propostes dissenyades per la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró i compten 
amb l’assessorament de pedagogs teatrals. La formació s’amplia a través de la figura de l’assessor/a 
teatral, una persona de relleu en l’àmbit de les arts escèniques que complementa la formació tant a 
docents com a alumnes. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ensenyament 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 
 Pla d’actuació en arts escèniques i música 2018 validats per la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona 
 Pla estratègic en arts escèniques i música 2018 validats per la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona 

 
Indicadors 

 Nombre d’instituts participants 
 Nombre d’alumnes participants 
 Nombre d’espectadors 

 
Observacions Resta pendent la revisió i actualització del Pla estratègic i del Pla d’actuació en arts escèniques i 

música. 

 

  

C
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92 Tots Dansen 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.1. Promocionar la socialització de les persones joves i la cohesió social 
mitjançant la formació i la pràctica artística 

 
Descripció 

Tots Dansen és un projecte que té per finalitat introduir, promoure i donar a conèixer la dansa 
contemporània als instituts en horari lectiu dins l’assignatura d’educació física.  
 
El projecte neix del Tot Dansa, d’àmbit barceloní, i compta amb la participació dels ajuntaments 
membres del Consorci Transversal. Els i les alumnes reben formació a l’entorn del moviment per 
compondre una coreografia especialment dissenyada per el/la conductor/a del projecte artístic. Per 
tal de millorar el desenvolupament del projecte, el professorat del centres realitza sessions de 
formació al Mercat de les Flors i compta amb el suport a l’aula de l’equip docent de dansa 
contemporània. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s 

Mercat de les Flors 
Consorci Xarxa Transversal 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 
 Pla d’actuació en arts escèniques i música 2018 validats per la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona 
 Pla estratègic en arts escèniques i música 2018 validats per la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona 

 
Indicadors 

 Nombre d’instituts participants 
 Nombre d’alumnes participants 
 Nombre d’espectadors 

 
Observacions Resta pendent la revisió i actualització del Pla estratègic i del Pla d’actuació en arts escèniques i 

música. 

 

  

C
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Annex: Fitxes d’accions 

93 M|A|C Lab: sessió de material audiovisual i ajut a projectes d'arts visuals 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.1. Promocionar la socialització de les persones joves i la cohesió social 
mitjançant la formació i la pràctica artística 

 
Descripció 

El M|A|C disposa d’un espai habilitat com a taller d’edició i postproducció de vídeo i multimèdia. 
També ofereix servei de préstec audiovisual* a artistes i altres agents culturals per a desenvolupar 
projectes de recerca o producció. 
 
En aquest espai (c/ de Sant Josep, 9) també hi ha el Centre de Documentació, que aplega el fons 
documental de Can Xalant i del programa d’arts visuals i en horaris concertats estarà obert a la 
consulta pública**. 
 
El M|A|C estudia tots els projectes presentats que sol·licitin un ajut a la producció. Els ajuts són 
principalment la cessió d’equips i/o espais i en alguns casos en què es valori, podran obtenir un ajut 
econòmic pel seu desenvolupament. 
 
(*) actualment es pot sol·licitar i s'adjudica segons les característiques del projecte 
(**) previst quan el servei es traslladi a la nova seu de La Presó. Espai de les arts. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya  
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre de sol·licituds d’ajut tècnic rebudes 
 Nombre d’ajuts tècnics realitzats 
 Nombre de sol·licituds d’ajut econòmic rebudes 
 Nombre d’ajuts econòmics realitzats 

 
Observacions 

El M|A|C (Mataró | Art | Contemporani) forma part de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els objectius prioritaris de la nova xarxa 
són impulsar la coordinació entre els centres que en formen part, garantir la presència de les arts 
visuals contemporànies arreu del país, fomentar que l’art contemporani s’obri més a la societat i 
multiplicar i dinamitzar el teixit artístic del territori. 

 

  

C
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94 Zona Intrusa 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.1. Promocionar la socialització de les persones joves i la cohesió social 
mitjançant la formació i la pràctica artística 

 
Descripció 

Projecte que combina educació, art contemporani i territori. Zona intrusa és un projecte artístic i 
educatiu als centres de secundària de la ciutat que apropa l'art contemporani als instituts amb 
l'objectiu de construir un espai crític de coneixement i experimentació. 
 
La voluntat és generar un espai de coneixement i debat a partir de les pràctiques artístiques 
contemporànies, incloent la participació de docents i alumnes. En cada edició un/a o diversos/es 
artistes contemporànies coordinen el projecte amb els instituts participants a partir d’una idea, 
concepte o eix de contingut. 
 
El resultat s’exposa, a partir de les creacions i també del debat generat al llarg del procés, amb 
participació directa de l’alumnat. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ensenyament 
Diputació de Barcelona 
Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya  
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre d’instituts participants 
 Nombre de persones joves participants 
 Nombre de visitants a l'exposició i/o activitat inaugural 

 
Observacions 

El M|A|C (Mataró | Art | Contemporani) forma part de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els objectius prioritaris de la nova xarxa 
són impulsar la coordinació entre els centres que en formen part, garantir la presència de les arts 
visuals contemporànies arreu del país, fomentar que l’art contemporani s’obri més a la societat i 
multiplicar i dinamitzar el teixit artístic del territori. 

 

  

C
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95 Fet a Mataró 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.2. Potenciar la creació artística i la producció cultural de les persones joves 

 
Descripció 

Foment de la investigació i la recerca de les arts escèniques amb l’objectiu donar suport i fomentar 
l’aparició, producció, desenvolupament i consolidació de projectes artístics i creatius a la ciutat, 
especialment provinents de joves creadors/es emergents. Aquest projectes han de ser de caire 
contemporani i innovador, pluridisciplinar i implicar-ne diferents agents creatius.  
 
Dins aquest programa el personal tècnic del teatre desenvolupa suport i assessorament a les 
persones participants en el disseny de llums i necessitats tècniques que puguin derivar del 
muntatge del projecte. 
 
Les companyies realitzen una mostra del treball en procés o de l’espectacle finalitzat. La mostra va 
acompanyada d’un intercanvi d’opinions amb espectadors/es que serveix per apropar al públic als 
processos creatius. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 
 Pla d’actuació en arts escèniques i música 2018 validats per la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona 
 Pla estratègic en arts escèniques i música 2018 validats per la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona 

 
Indicadors 

 Nombre de companyies beneficiàries dels projectes de residència 
 Persones assistents als processos de creació 
 Pressupost destinat a les companyies 

 
Observacions 

Resta pendent la revisió i actualització del Pla estratègic i del Pla d’actuació en arts escèniques i 
música. 
Es té en compte l’edat de les companyies, prioritzant a les companyies joves com a ajuda a la 
professionalització. 

 

  

C
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96 Concurs de Microteatre 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.2. Potenciar la creació artística i la producció cultural de les persones joves 

 
Descripció 

Concurs de microteatre on es poden presentar persones majors de 16 anys de forma individual o 
col·lectiva amb obres inèdites. 
 
Un jurat de persones expertes en arts escèniques selecciona les obres a representar i el públic vota 
les obres guanyadores. S’atorguen 3 premis de votació popular entre totes les obres representades. 
El primer premi de 300 euros, el segon premi de 200 euros i el tercer premi de 100 euros. 
 
El públic pot accedir lliurement a tots els espectacles i pot votar la qualitat dels espectacles. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys 
Actuació 

generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 
 Pla d’actuació en arts escèniques i música 2018 validats per la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona 
 Pla estratègic en arts escèniques i música 2018 validats per la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona 

 
Indicadors  Nombre d’obres presentades 

 Persones assistents 

 
Observacions Resta pendent la revisió i actualització del Pla estratègic i del Pla d’actuació en arts escèniques i 

música. 

 

  

C
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97 Casa de la Música: suport a la creació musical 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.2. Potenciar la creació artística i la producció cultural de les persones joves 

 
Descripció 

La Casa de la Música compta amb els següents programes de suport a la creació musical: 
 

 Bucs d’assaig: la Casa de la Música de Mataró, té 16 cabines d'assaig per a músics per 
tal de complementar les infraestructures de la sala Clap. L'objectiu principal és posar a 
l'abast dels músics de la ciutat eines per a facilitar-los la seva activitat creativa. 

 Ajudes per a l’enregistrament de maquetes: programa d’ajuda per a la gravació de treballs 
fonogràfics en estudi sense cost per a grups o cantants de música popular. 

 Càpsules audiovisuals: les Cases de la Música ofereixen a bandes i artistes la possibilitat 
de generar càpsules audiovisuals promocionals amb els seus temes. 

 Participació al MMVV - escenari Cases de la Música: actuació a l'escenari Cases de la 
Música dintre del Mercat de Música Viva de Vic. Programa d'acompanyament/tutoria 
d'introducció a la indústria musical a la banda o artista per aprofitar la seva participació a 
la fira i donar a conèixer el seu producte. 

 Ajudes per a la producció de directes: la indústria musical avui en dia es basa en el 
directe: Un concert és quelcom més que interpretar les cançons d’un repertori. Cal 
preparar l’espectacle per tal que tingui una coherència i una posada en escena que sigui 
atractiva per l’audiència. 

 Participació a la Fira Mediterrània de Manresa - escenari Cases de la Música: actuació a 
l'escenari Cases de la Música dintre de la Fira Mediterrània de Manresa. Programa 
d'acompanyament/tutoria d'introducció a la indústria musical a la banda per aprofitar la 
seva participació a la fira i donar a conèixer el seu producte. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s Institut Català de les Empreses Culturals - Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 
 Pla d’actuació en arts escèniques i música 2018 validats per la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona 
 Pla estratègic en arts escèniques i música 2018 validats per la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona 

 
Indicadors 

 Nombre de sol·licituds presentades per a participar dels bucs d’assaig, ajudes a l’enregistrament 
de maquetes, càpsules audiovisuals, participació al Mercat de la Música Viva, ajudes per a la 
producció de directes i participació a la Fira Mediterrània de Manresa –escenari Cases de la 
Música- 

 Nombre de participants a bucs d’assaig, ajudes a l’enregistrament de maquetes, càpsules 
audiovisuals, participació al Mercat de la Música Viva, ajudes per a la producció de directes i 
participació a la Fira Mediterrània de Manresa –escenari Cases de la Música- 

 
Observacions Resta pendent la revisió i actualització del Pla estratègic i del Pla d’actuació en arts escèniques i 

música. 

C
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98 Club de Lectura juvenil a les biblioteques de Mataró 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.4. Fomentar la lectura com un element essencial per al desenvolupament 
de les persones joves 

 
Descripció 

Tertúlia literària mensual dirigida a nois i noies d’edats compreses entre els 11 i els 18 anys amb un 
bon hàbit lector. L’objectiu principal és el d’oferir un espai de trobada, de recomanació i de crítica, 
per compartir lectures, interessos, gustos i inquietuds pròpies d’aquetes edats, a través del plaer i 
gust per la lectura. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s Diputació de Barcelona 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 
 Pla d’impuls a la lectura de la ciutat 

 
Indicadors  Nombre de clubs de lectura 

 Nombre de persones joves assistents 

 
Observacions - 

 

  

N
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99 Projecte Bibliolab a les biblioteques de Mataró 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.4. Fomentar la lectura com un element essencial per al desenvolupament 
de les persones joves 

 
Descripció 

BiblioLab és un programa de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) que desenvolupa i dóna 
suport a accions que tenen com a finalitat l’accés al coneixement a través de l’experimentació i 
metodologies innovadores i creatives en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania. 
 
Els projectes desenvolupats en aquest programa abasten diferents branques del coneixement, en 
moltes d’elles el factor tecnològic té un paper important com a eina vehicular. Així es podran 
desenvolupar projectes purament tecnològics però també projectes científico-socials (nutrició, 
agricultura, astronomia, natura, etc.), projectes artístics (la música, les arts plàstiques o l’artesania) i 
projectes relacionats amb la lectura i l’escriptura, l’essència de les biblioteques. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s Diputació de Barcelona 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 
 Pla d’impuls a la lectura de la ciutat 

 
Indicadors  Nombre de bibliolabs 

 Nombre de persones joves assistents 

 
Observacions - 

 

  

N
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100 Desenvolupament del Mapa de lectura pública 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.4. Fomentar la lectura com un element essencial per al desenvolupament 
de les persones joves 

 
Descripció 

Actualment la xarxa de Biblioteques de Mataró està configurada per una biblioteca central urbana 
(biblioteca Pompeu Fabra) i una biblioteca de proximitat (biblioteca Antoni Comas).  
 
El Pla municipal del servei bibliotecari preveu la creació d’una xarxa de tres biblioteques de les quals 
encara falta per construir l’equipament que doni cobertura al nord del municipi (barris de Molins-
Torner, Vista-Alegre i Cirera). A això, cal sumar també la incorporació de la biblioteca de la Fundació 
Iluro, situada al centre de la ciutat. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s Direcció de serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 
 Mapa de Lectura Pública de Catalunya 

 
Indicadors 

 Fita: posada en funcionament biblioteca nord 
 Nombre de biblioteques de Mataró 
 Nombre de persones usuàries 15-24 anys (segons categoria DIBA) 

 
Observacions - 

 

  

N
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101 Comissió de sensibilització Festa Major de Les Santes 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.5. Vetllar per una Festa Major cívica, saludable, igualitària i segura 
 

Eix 3. Benestar 
3.2. Oci i lleure 

3.2.3. Fomentar un model d'oci segur, saludable i igualitari 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.3. Transversalitat i recursos 

5.3.2. Desenvolupar projectes de ciutat que tinguin un impacte directe sobre la 
població jove en clau interseccional 

 
Descripció 

Des de fa cinc anys la Comissió de Salut de la Festa Major treballa diferents campanyes de 
sensibilització adreçades a joves de la ciutat a l’entorn del consum responsable d’alcohol, de la 
seguretat durant la festa i de les agressions sexistes.  
 
Les campanyes es treballen conjuntament amb integrants de les colles institucionals i es realitzen a 
instituts i entitats. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s 

Servei de Salut i Consum 
Direcció de Seguretat Pública (Policia Local i Protecció Civil) 
Mossos d’Esquadra 
Servei d’Igualtat i Ciutadania 
Direcció d’Ensenyament 
Servei de Comunicació 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 

 
Indicadors 

 Nombre de reunions realitzades 
 Nombre d’actuacions de sensibilització i d’informació realitzades 
 Nombre total de persones impactades 

 
Observacions - 

 

  

C
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102 Casa de la Música: Vermut Musical 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.6. Potenciar el carrer com a espai d'expressió artística i d'accessibilitat 
cultural 

 
Descripció 

El Vermut Musical és un concert que es fa el segon diumenge de cada mes en un indret de Mataró, 
amb música de Mataró o el Maresme. 
 
L'acte el coorganitza la Casa de la Música Mataró amb una associació de veïns de Mataró, i és 
sempre un concert gratuït. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s Institut Català de les Empreses Culturals - Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 
 Pla d’actuació en arts escèniques i música 2018 validats per la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona 
 Pla estratègic en arts escèniques i música 2018 validats per la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona 

 
Indicadors  Nombre de concerts realitzats 

 
Observacions Resta pendent la revisió i actualització del Pla estratègic i del Pla d’actuació en arts escèniques i 

música. 

 

  

C
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103 Projecte d’art urbà 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.6. Potenciar el carrer com a espai d'expressió artística i d'accessibilitat 
cultural 

 
Descripció Projecte per impulsar l’activitat artística al carrer, especialment adreçada a joves artistes que puguin 

desenvolupar propostes a l’espai públic. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 

 
Indicadors  Nombre de projectes presentats 

 Nombre de projectes realitzats 

 
Observacions - 

 

  

N
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104 Projecte de Música al carrer 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.6. Potenciar el carrer com a espai d'expressió artística i d'accessibilitat 
cultural 

 
Descripció 

Desenvolupament d’una proposta de músics de carrer que permeti omplir els eixos comercials de la 
ciutat amb propostes musicals.  
 
Es dissenyarà una proposta d’espais que puguin acollir artistes i es farà una convocatòria per rebre 
propostes, per tal de definir les llicències de músics. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre de llicències ofertades 
 Nombre d’espais delimitats 
 Nombre de propostes rebudes 
 Grau de satisfacció de comerç 

 
Observacions Posada en marxa al setembre de 2019. 

 

  

N
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105 
Projectes de divulgació de la memòria històrica als instituts  
“Mataró anys 30 i anys 40”  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.2. Cultura i creació 

2.2.7. Implicar a les persones joves com a agents actius per a la recuperació i 
preservació de la memòria històrica de la ciutat 

 
Descripció 

Material per compartir amb centres educatius i instituts sobre els anys 30 i els anys 40 que s’han 
elaborat en el si de la Comissió de Memòria Històrica del Consell de la Gent Gran de la ciutat. 
 
 El material dels anys 30 inclou: vuit plafons amb explicacions i fotografies del Mataró d’aquells 

anys per a fer una exposició i una maleta pedagògica amb material divers de consulta. 

 El material del anys 40 inclou: una presentació amb explicacions i fotografies del Mataró 
d’aquella dècada en powerpoint. 

 
Per a ambdues dècades es pot comptar amb la participació de testimonis que poden acompanyar la 
cessió del material als centres educatius amb l’explicació de la seva experiència o amb més dades 
històriques d’aquell moment. Així mateix, des de la Comissió de Memòria Històrica del Consell de la 
Gent Gran es porta a terme la visita guiada, que es pot adaptar a les persones que vulguin fer-la, 
pels llocs emblemàtics de la Guerra Civil a Mataró. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Gent Gran Activa) 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

- 

 
Indicadors 

 Nombre de demandes del material per part dels centres educatius de Mataró 
 Nombre de visites 
 Nombre de persones joves que hi participen 

 
Observacions - 

 

  

C
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106 Punt del voluntariat 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.3. Participació i associacionisme 

2.3.1. Promoure les diverses formes de participació i organització col·lectiva de 
les persones joves 

 
Descripció 

Servei que ofereix informació i acompanyament a les persones interessades en realitzar voluntariat i 
on s’informa sobre els projectes de voluntariat que hi ha a la ciutat. 
 
S’ofereix suport a les entitats mitjançant difusió de les crides de voluntariat, acompanyament en la 
redacció del projecte de voluntariat i realització de sessions formatives diverses. 
 
El darrer objectiu del Punt del Voluntariat és sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de les 
activitats de voluntariat i reconeixement a la tasca que realitzen les persones voluntàries que hi ha a 
la ciutat de Mataró. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Agència de suport i serveis a les entitats 

Col·laborador/s 

Servei de Benestar Social 
Direcció de Cultura 
Direcció d’Esports 
Servei d’Igualtat i Ciutadania 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 

 
Indicadors  Nombre de persones joves ateses al Punt del Voluntariat 

 Nombre d’entitats juvenils que pengen crides de voluntariat al Portal d’Entitats 

 
Observacions - 

 

  

C



Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 218 
 

 
 

Annex: Fitxes d’accions 

107 Consell Municipal de Joventut 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.3. Participació i associacionisme 

2.3.2. Impulsar espais de participació on les persones joves tinguin una 
incidència real en els processos de presa de decisions de la política pública de 
ciutat 

 
Descripció 

La ciutat de Mataró disposa de diversos espais de participació a nivell sectorial i territorial, integrats 
per una gran diversitat d’agents socials amb la finalitat de debatre i fer el seguiment entorn el 
projectes i intervencions en qualsevol àmbit que tenen lloc en els barris, i per extensió a la Ciutat. El 
Reglament de Participació Ciutadana (2012) estableix l’existència dels diferents consells, així com la 
seva composició i funcionament. 
 
El Consell Municipal de Joventut és l’espai consultiu de caràcter sectorial que esdevé un punt de 
trobada entre entitats i govern municipal per a dialogar i debatre sobre temes d’interès de les 
persones joves i fer el seguiment dels projectes i programes que s’hi adrecen, com el Pla Jove x 
Mataró. En el marc del Consell, les entitats que en formen part tenen la possibilitat de fer propostes 
d’accions i de projectes. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d'Estratègia i Governança 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Reglament de Participació Ciutadana (2012) 

 
Indicadors 

 Nombre de sessions realitzades 
 Nombre d’entitats que formen part del Consell 
 Nombre d’entitats juvenils que formen part del Consell 
 % Assistència mitjana 

 
Observacions - 

 

  

C
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108 Pressupostos participatius 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.3. Participació i associacionisme 

2.3.2. Impulsar espais de participació on les persones joves tinguin una 
incidència real en els processos de presa de decisions de la política pública de 
ciutat 

 
Descripció 

Mecanisme de democràcia directa que estructurat en diferents fases vol fomentar la participació de 
la ciutadania organitzada i els òrgans de participació existents, en la confecció del pressupost de 
l’Ajuntament, decidint conjuntament el destí d’una part dels recursos municipals. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d'Estratègia i Governança 

Col·laborador/s Resta de serveis municipals 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 

 
Indicadors 

 Nombre de propostes realitzades 
 % de propostes vàlides segons criteris 
 % de propostes de la ciutadania que arriben a la votació final 
 Import destinat: total 
 Import destinat: euros/habitant 
 % de vots emesos sobre el total del cens 

 
Observacions - 

 

  

C
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109 Processos participatius a la plataforma decidimataro.cat 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.3. Participació i associacionisme 

2.3.2. Impulsar espais de participació on les persones joves tinguin una 
incidència real en els processos de presa de decisions de la política pública de 
ciutat 

 
Descripció 

Eina digital cocreada entre diferents municipis que facilita portar a terme processos participatius 
més transparents i accessibles amb l’objectiu d’arribar a aquelles persones que no participen en els 
diferents espais presencials. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d'Estratègia i Governança 

Col·laborador/s Resta de serveis municipals 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 

 
Indicadors 

 Nombre de processos realitzats 
 Nombre de processos realitzats que incorporen espais de deliberació i decisió 
 Nombre d’usuaris/es registrats 

 
Observacions - 

 

  

N
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110 Replantejament del model participatiu 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.3. Participació i associacionisme 

2.3.2. Impulsar espais de participació on les persones joves tinguin una 
incidència real en els processos de presa de decisions de la política pública de 
ciutat 

 
Descripció 

Desplegament del document aprovat per la Comissió especial d’Organització l’any 2017. Aquest 
inclou entre d’altre l’optimització dels Consells Municipals de Participació i l’impuls a la participació 
presencial i digital. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d'Estratègia i Governança 

Col·laborador/s Resta de serveis municipals 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 

 
Indicadors 

 Nombre de processos realitzats que incorporen espais de deliberació i decisió 
 Nombre d’usuaris/es registrats 
 Nombre de taules de treball i comissions creades en el marc dels Consells  
 Nombre de sessions informatives realitzades 
 % mig d’assistència als Consells Municipals 

 
Observacions - 

 

  

N



Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 222 
 

 
 

Annex: Fitxes d’accions 

111 Suport econòmic a les entitats per al desenvolupament de projectes i activitats 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.3. Participació i associacionisme 

2.3.3. Donar suport a l'associacionisme juvenil com a base per la millora del 
seu funcionament i capacitació 

 
Descripció 

Suport econòmic a les entitats juvenils i entitats que desenvolupen projectes i activitats per a 
persones joves. Anualment, en el marc de la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament, 
s’hi inclouen dues convocatòries específiques en l’àmbit de Joventut, destinades a fomentar la 
realització d’activitats educatives en el lleure d'infants i adolescents (Convocatòria 07) i a la 
realització d’activitats adreçades a persones joves (Convocatòria 08). 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s Agència de suport i serveis a les entitats 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 

 
Indicadors 

 Nombre de projectes presentats per convocatòria 
 Nombre de subvencions atorgades per convocatòria 
 Pressupost disponible per convocatòria 
 Nombre de persones joves impactades amb els projectes subvencionats 

 
Observacions - 

 

  

C
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112 Suport tècnic, formació i assessorament a les entitats juvenils 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.3. Participació i associacionisme 

2.3.3. Donar suport a l'associacionisme juvenil com a base per la millora del 
seu funcionament i capacitació 

 
Descripció 

De forma complementària al suport econòmic, es realitza una tasca de suport a les entitats juvenils 
en tres àmbits diferenciats: 
 
 Suport tècnic per mitjà de la cessió d’espais municipals per al desenvolupament de la seva 

activitat regular, i el suport a l’organització i difusió d’activitats extraordinàries. 
 
 Formació i assessorament en l’àmbit de la gestió associativa, mitjançant accions informatives i 

formatives d’aquells aspectes que són d’interès per a la millora del dia a dia de les entitats 
juvenils (legislació vigent, subvencions, estratègies de comunicació...).  

 
Així mateix, l’oferta anual de cursos en l’àmbit de la formació en el lleure es programa anualment 
amb l’objectiu de facilitar la formació d’aquelles persones que estan fent tasques de voluntariat a 
esplais i caus de la ciutat o que vulguin desenvolupar activitats professionals en l’àmbit del lleure 
infantil o juvenil. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s Agència de suport i serveis a les entitats 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

- 

 
Indicadors 

 Nombre d’accions de formació associativa realitzades 
 Nombre de reunions amb entitats per a assessoraments 
 Nombre d’actes d’entitats als quals s’ha donat suport tècnic 

 
Observacions - 

 

  

C
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113 Cessió d’espais de la xarxa d’equipaments cívics a les entitats juvenils 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.3. Participació i associacionisme 

2.3.3. Donar suport a l'associacionisme juvenil com a base per la millora del 
seu funcionament i capacitació 

 
Descripció 

Posada a disposició de les entitats juvenils una xarxa d’equipaments cívics per a desenvolupar les 
seves activitats i promoure els seus objectius. Aquesta xarxa està composada per set centres cívics, 
un casal de barri i divuit centres socials. Les entitats poden fer dos tipus d’usos: 
 

 Cessions puntuals o periòdiques per activitats concretes, a partir d’una sol·licitud d’espai. 
 
 Cessions estables a través d’una llicències d’ús d’equipaments municipals, que permet 

ubicar la seu de l’entitat en algun dels equipaments de la xarxa. Amb les entitats que 
tenen aquest tipus de cessió es fa un seguiment de l’activitat que realitzen a partir 
d’alguna trobada periòdica amb gestors de l’equipament i la resta d’entitats amb qui 
compateixen l’equipament, en cas que sigui un equipament compartit.    

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Cultura 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

- 

 
Indicadors 

 Nombre d’entitats juvenils que fan peticions puntuals d’equipaments cívics 
 Nombre d’entitats juvenils que tenen una cessió estable d’un equipament cívic 
 Nombre de reunions de seguiment amb les entitats juvenils que tenen cessions estables   

 
Observacions - 

 

  

C
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114 Assessorament, formació i informació a entitats 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.3. Participació i associacionisme 

2.3.3. Donar suport a l'associacionisme juvenil com a base per la millora del 
seu funcionament i capacitació 

 
Descripció 

L’Agènciade suport i serveis a les entitats posa a l’abast de les entitats i associacions un espai 
presencial i virtual amb els objectius de facilitar tots els passos per a la creació i la legalització de les 
entitats; millorar la gestió i l'administració interna de les entitats; millorar la participació de la 
població en les entitats; millorar la relació de les entitats amb l’Administració; reforçar la presència 
social de les entitats a la ciutat; i fomentar el voluntariat. 
 
Les activitats principals per aconseguir aquests objectius són realitzar assessorament per a la 
creació i funcionament d’entitats; crear programes de formació (fiscalitat, comunicació, disseny de 
projectes...); realitzar activitats per a la trobada i el treball en xarxa (Mostra d’Entitats...); a banda 
d’informar de diversos àmbits a partir del Portal d’Entitats i del butlletí setmanal. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Agència de suport i serveis a les entitats 

Col·laborador/s 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 
Servei de Benestar Social 
Direcció de Cultura 
Direcció d’Esports 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

- 

 
Indicadors  Nombre total d’assessoraments realitzats a entitats juvenils 

 Nombre d’entitats juvenils que han participat a les formacions programades 

 
Observacions - 

 

  

C
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115 Suport a les entitats per a la implementació de la Llei 39/2015 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.3. Participació i associacionisme 

2.3.3. Donar suport a l'associacionisme juvenil com a base per la millora del 
seu funcionament i capacitació 

 
Descripció Assessorament, sessions informatives i formacions per tal de que les entitats coneguin com realitzar 

els tràmits administratius de manera electrònica. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Agència de suport i serveis a les entitats 

Col·laborador/s Direcció d’Innovació i Qualitat 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

- 

 
Indicadors 

 Nombre total d’assessoraments realitzats a entitats juvenils 
 Nombre d’entitats juvenils que han rebut assessorament 
 Nombre d’entitats que assisteixen a les sessions informatives 

 
Observacions - 

 

  

N
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116 Formació de prevenció i seguretat per a entitats juvenils 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.3. Participació i associacionisme 

2.3.3. Donar suport a l'associacionisme juvenil com a base per la millora del 
seu funcionament i capacitació 

 
Descripció Realització de xerrades formatives sobre protecció civil i memòries de seguretat a les entitats 

culturals, esportives, juvenils i veïnals promotores d’actes públics. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Seguretat Pública 

Col·laborador/s Agència de suport i serveis a les entitats 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019 

 
Indicadors 

 Nombre de sessions formatives sobre autoprotecció per a entitats realitzades 
 Nombre d’entitats assistents a les sessions formatives sobre autoprotecció 
 Nombre d’entitats juvenils assistents a les sessions formatives sobre autoprotecció 
 Nombre de persones assistents a les sessions formatives sobre autoprotecció 

 
Observacions - 

 

  

N
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117 Coneix, respecta, estima 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.1. Salut 

3.1.1. Augmentar l'adquisició de coneixements, hàbits i conductes que 
contribueixin a la promoció de la salut de les persones joves 

 
Descripció 

Programa de sexualitat i afectivitat a l’ESO. Material pedagògic per a què el professorat l'apliqui a 
l'aula. Inclou activitats que treballen coneixements, actituds  valors vers una sexualitat i afectivitat 
saludables. 
 
Integrat per una carpeta amb 4 quaderns, un per a cada nivell d'ESO i per una maleta amb els 
audiovisuals i les pel·lícules que el programa proposa, així com altres materials de suport per al 
professorat (llibres, mètodes anticonceptius), que es troba en servei de préstec al Centre de 
Recursos Pedagògics del Maresme. 
 
El programa es complementa amb activitats periòdiques de suport: intervencions de professionals 
de la salut a l'aula, exposicions sobre la temàtica que planteja... 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Salut i Consum 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020 

 
Indicadors  Nombre d’instituts participants 

 Nombre d’alumnes participants, segons sexe i nivell educatiu 

 
Observacions 

Programa vinculat a la Consulta Jove del Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva de 
l’Institut Català de la Salut (ASSIR). 
Programa pendent revisió i actualització. 

 

  

C
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118 Cuina sense pares 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.1. Salut 

3.1.1. Augmentar l'adquisició de coneixements, hàbits i conductes que 
contribueixin a la promoció de la salut de les persones joves 

 
Descripció 

Taller Cuina sense pares i/o Taller d’Esmorzars saludables: activitats que promouen l’alimentació 
saludable a través d’una introducció teòrica i una elaboració pràctica d’un menú o esmorzar 
saludable, que després comparteixen. 
 
Pretén facilitar eines a joves per a millorar la seva autonomia culinària basada en patrons saludables 
(dieta mediterrània). Adreçat a joves més grans de 14 anys. S’ofereix a les diferents entitats, serveis 
i/o centres educatius, segons disponibilitat (entre 2 i 4 a l’any). 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Salut i Consum 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ensenyament 
Diputació de Barcelona 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020 

 
Indicadors 

 Nombre de tallers realitzats 
 Nombre d’instituts participants 
 Nombre de participants segons sexe i centre 

 
Observacions - 

 

  

C
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119 dRogues Què? 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.1. Salut 

3.1.1. Augmentar l'adquisició de coneixements, hàbits i conductes que 
contribueixin a la promoció de la salut de les persones joves 

 
Descripció 

El programa dRogues! Què! és un programa d’intervenció d’iguals que es desenvolupa amb activitats 
prèviament estructurades de 1r a 4t d’ESO. Els agents de salut són alumnes de cicles formatius de 
grau superior de la ciutat que es formen per efectuar les activitats programades als diferents cursos 
dels centres sol·licitants. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Salut i Consum 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020 

 
Indicadors 

 Nombre de tallers realitzats 
 Nombre d’instituts participants 
 Nombre de participants segons sexe i centre 

 
Observacions - 

 

  

C



Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 231 
 

 
 

Annex: Fitxes d’accions 

120 Campanyes de salut als serveis juvenils 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3.Benestar 
3.1. Salut 

3.1.1. Augmentar l'adquisició de coneixements, hàbits i conductes que 
contribueixin a la promoció de la salut de les persones joves 

 
Descripció 

Desenvolupament d’accions d’informació i sensibilització als serveis juvenils (Oficina Jove del 
Maresme - Sidral i Xarxa d’Espais Joves) en el marc de les campanyes anuals de salut (Jornades de 
Salut i Alimentació i Dia Mundial del Sida). 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Salut i Consum 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020 

 
Indicadors  Nombre total d’accions realitzades 

 Nombre de persones joves participants per sexe i edat 

 
Observacions - 

 

  

C
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121 Actualització dels materials del programa Coneix, respecta, estima 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.1. Salut 

3.1.1. Augmentar l'adquisició de coneixements, hàbits i conductes que 
contribueixin a la promoció de la salut de les persones joves 

 
Descripció Actualització dels materials del programa Coneix, respecta, estima per tal d’adaptar-los als nous 

hàbits, pràctiques i codis comunicatius de les persones joves. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Salut i Consum 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020 

 
Indicadors  Fita: disponibilitat dels nous materials 

 
Observacions Programa vinculat a la Consulta Jove del Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva de 

l’Institut Català de la Salut (ASSIR). 

 

  

N



Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 233 
 

 
 

Annex: Fitxes d’accions 

122 Q de festa! 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.1. Salut 

3.1.2. Fomentar un model d'oci nocturn saludable 
 

Eix 3. Benestar 
3.2. Oci i lleure 

3.2.3. Fomentar un model d'oci segur, saludable i igualitari  

 
Descripció 

Q de festa! és un distintiu que reconeix aquells espais de música i ball que compten amb un seguit 
de recursos i serveis relacionats amb la salut, el benestar i la qualitat. Aquest és un projecte de la 
Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya per a la prevenció i la 
reducció de riscos en el context de l'oci nocturn. 
 
Q de festa! és un distintiu que s'atorgarà als locals i festivals d'oci nocturn de Catalunya que ofereixin 
un seguit de serveis per a la promoció de la qualitat i el benestar dels seus usuaris i usuàries. No és 
tan sols un distintiu, sinó una xarxa de locals, espais i festivals d'oci nocturn units en l'objectiu de 
promoure la prevenció i la reducció de riscos associats al consum i a la festa. 
 
Aquest és un projecte pioner a nivell europeu pel que fa la implicació de la indústria de l'oci en 
polítiques de prevenció i RdR. Aquesta xarxa vincularà en un futur proper locals i festivals d'arreu de 
Catalunya i de diferents ciutats d'Europa, com ara París, Brussel·les i Zuric, que també ofereixen 
serveis afegits de qualitat en l'oci nocturn. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Salut i Consum 

Col·laborador/s Subdirecció General de Drogodependències - Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020 
 Pla municipal de drogodependències 

 
Indicadors  Nombre total de locals acreditats 

 
Observacions Desenvolupament vinculat al Pla d’Oci Nocturn. 

 

  

C
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123 
Ampliació de les intervencions de sensibilització i prevenció de drogodependències 
en espais d’oci nocturn  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.1. Salut 

3.1.2. Fomentar un model d'oci nocturn saludable 
 

Eix 3. Benestar 
3.2. Oci i lleure 

3.2.3. Fomentar un model d'oci segur, saludable i igualitari 

 
Descripció 

Ampliació de les intervencions de sensibilització i prevenció de drogodependències en espais d’oci 
nocturn, amb especial atenció a la zona d’oci nocturn del polígon de Pla d’en Boet, per mitjà 
d’accions socioeducatives amb l’objectiu de reduir els riscos en relació al consum d’alcohol i altres 
drogues que poden afectar a joves en els espais de festa. 
 
Es parteix de l’estudi prospectiu realitzat per conèixer la situació actual per tal de definir la 
intervenció a realitzar en els espais d’oci nocturn on es concentra la població jove. 
 
Els objectius de les intervencions son, entre d’altres: 

 Realitzar un mínim d’una sortida al mes en espais d’oci nocturn, per part d’un equip 
format per 1 educadora i 4 Agents de salut. 

 Informar a joves sobre els riscos del consum d’alcohol i altres drogues i com minorar els 
riscos relacionats amb el seu consum. 

 Sensibilitzar respecte les relacions sexuals i afectives posant èmfasi en els embarassos no 
desitjats i les ITS. 

 Sensibilitzar en torn les relacions afectives i sexuals per desnaturalitzar els 
comportaments d’assetjament i violència que hem pogut detectar a la zona d’oci. 

 En cas d’intoxicació aguda: acompanyar emocionalment i poder donar instruccions als 
amics de què fer en una situació d’intoxicació greu en cas que torni a passar. 

 Promoure comportaments cívics (llençar les deixalles). 

 Conèixer l’opinió de les persones joves i altres agents implicats en l’oci nocturn per a 
millorar la intervenció. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Salut i Consum 

Col·laborador/s Direcció de Seguretat Pública 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020 
 Pla municipal de drogodependències  
 Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019 

 
Indicadors 

 Nombre total d'actuacions realitzades in situ 
 Nombre total de persones informades 
 Nombre d’intoxicacions agudes detectades 

 
Observacions Desenvolupament vinculat al Pla d’Oci Nocturn. 

N
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124 Observatori Municipal sobre el Consum de Drogues 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.1. Salut 

3.1.3. Oferir formació, informació i recursos sobre la prevenció de conductes 
de risc a professionals que treballen amb joves 

 
Descripció 

Des  de  l’any  2000, moment  en  què  es  va  crear  la  Comissió  Tècnica de l’Observatori 
Municipal sobre el Consum de Drogues, l’observatori s’ha anat consolidant com un sistema estable i 
permanent d’informació que permet establir un  diagnòstic  sobre  la  incidència  del  consum  de  
drogues  i  els  problemes  relacionats  a  la  ciutat  de Mataró, i  alhora poder definir les  
intervencions  més  adequades  en  matèria  de  prevenció  i assistència a les drogodependències. 
 
Més enllà de les coordinacions i actuacions derivades dels diversos programes, l’Observatori elabora 
un informe anual que permet disposar d’un sistema d’informació, aportar les dades i la informació 
necessària que faciliti el seu funcionament. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Salut i Consum 

Col·laborador/s 

Hospital  de  Mataró – Consorci Sanitari del Maresme 
Centres d’Atenció Primària del CSM i de l’ICS 
Mossos d'Esquadra. ABP de Mataró 
Servei de Benestar Social� 
Direcció de Seguretat Pública (Policia Local) 
Agència de Salut Publica - Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020 
 Pla municipal de drogodependències 

 
Indicadors 

 Nombre de casos de  problemes  de  consum  de  drogues  detectats als  instituts 
 Nombre de demandes d'informació adreçades al CAD i a la Secció de Salut Pública 
 Nombre d’intervencions als centres de secundària amb alumnes d’ESO, cicles formatius i 

batxillerat 
 Nombre de casos d’intoxicació detectats 

 
Observacions - 

 

  

C
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125 
Formació en matèria de detecció i prevenció d’addiccions per a professionals que 
treballen amb joves  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.1. Salut 

3.1.3. Oferir formació, informació i recursos sobre la prevenció de conductes 
de risc a professionals que treballen amb joves 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.6. Millorar la formació i capacitació dels professionals que treballen amb 
joves 

 
Descripció 

Sessions de treball i/o de formació adreçades a professionals amb l’objectiu d’afavorir les 
intervencions preventives, reduir els riscos relacionats amb el consum de drogues i augmentar la 
detecció i intervenció precoç dels casos amb problemes relacionats amb el consum. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Salut i Consum 

Col·laborador/s Centre d’Atenció a les Drogodependències - Hospital de Mataró 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020 
 Pla municipal de drogodependències 

 
Indicadors  Nombre total de sessions realitzades 

 Nombre de professionals participants 

 
Observacions - 

 

  

C
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126 Formacions de seguretat alimentària per a entitats de lleure 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 1. Emancipació 
1.1. Educació i formació 

1.1.1. Lluitar contra el fracàs escolar i l'abandonament prematur dels estudis 
oferint alternatives de permanència en el sistema educatiu 
 

Eix 3. Benestar 
3.2. Oci i lleure 

3.2.1. Donar suport i visibilitat a l'educació en el lleure garantint el seu caràcter 
inclusiu i reconeixent el seu paper transformador 

 
Descripció 

Desenvolupament de càpsules informatives sobre seguretat alimentària específicament adreçades a 
les entitats de lleure, per a conèixer i fomentar el compliment de les normes d’higiene alimentària en 
l’activitat habitual i extraordinària de les entitats (casals, colònies, rutes...), prevenir les malalties de 
transmissió alimentària i implementar sistemes d’autocontrol basats en l’anàlisi de perills i punts 
crítics de control. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Salut i Consum 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020 

 
Indicadors 

 Nombre de sessions informatives realitzades 
 Nombre d’entitats participants 
 Nombre de persones participants 

 
Observacions Actuació vinculada a les accions formatives per a entitats en el marc de la Taula d’entitats de lleure 

de Mataró. 

 

  

N
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127 Informació i derivació a la Consulta Jove des dels serveis juvenils 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.1. Salut 

3.1.5. Potenciar el coneixement, la valoració i el bon ús dels programes i 
serveis de salut entre les persones joves 

 
Descripció 

Es preveu implementar projectes des dels Serveis Juvenils que tinguin per finalitat fomentar el 
coneixement dels programes i serveis de salut entre les persones joves, per així fomentar que 
aquestes en tinguin una bona informació i en puguin fer un bon ús.  
 
Des de la Xarxa d’Espais Joves es porten a terme projectes socioeducatius per a promoure hàbits 
saludables entre la població jove i prevenir les conductes de risc. D’altra banda, quan es considera 
pertinent, s’efectuen derivacions de joves als serveis de salut. En aquest sentit, cal potenciar la 
informació sobre la Consulta Jove, per tal que més joves coneguin què ofereix aquest servei i s’hi 
puguin dirigir si així ho consideren adient. 
 
Des del Servei d’Informació Juvenil de l’Oficina Jove també s’ofereix informació sobre temes 
relacionats amb la salut i s’efectuen derivacions als serveis de salut pertinents, fet que es pot 
potenciar amb una major informació entorn del servei de la Consulta Jove. 
 
Des de l’ASSIR (Atenció a la salut sexual i reproductiva) es realitzen activitats assistencials i 
preventives relacionades amb el control i seguiment de l'embaràs, educació maternal, atenció al 
puerperi, atenció al postpart, planificació i orientació familiar i atenció ginecològica. Dona servei a la 
població del Maresme Central i està ubicat al CAP Ronda Prim. En el marc d’aquest servei s’ofereix 
la Consulta Jove, la qual ofereix una franja horària per atendre a persones joves.  

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s 
Servei de Salut i Consum 
Consulta Jove - CAP Ronda Prim 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Municipal de Salut de Mataró 2017-2020 
 Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) 

 
Indicadors 

 Nombre de derivacions a la Consulta Jove des de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral 
 Nombre de derivacions a la Consulta Jove des de la Xarxa d’Espais Joves 
 Nombre de consultes sobre temes de salut sexual i reproductiva a l’Oficina Jove del Maresme - 

Sidral 
 Nombre de consultes sobre temes de salut sexual i reproductiva a les persones referents del 

projecte d’informació juvenil als instituts 

 
Observacions 

Algunes dades es recullen anualment per a realitzar la Memòria de la Xarxa d’Espais Joves en 
referència a l’últim curs (setembre-juliol). 
Pel que fa a les dades relatives a l’Oficina Jove del Maresme - Sidral, es recullen anualment per a 
realitzar la Memòria anual de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral. 

 

  

N
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128 Programa de consums i seguretat viària als instituts 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.1. Salut 

3.1.5. Potenciar el coneixement, la valoració i el bon ús dels programes i 
serveis de salut entre les persones joves 
 

Eix 4. Territori 
4.3. Mobilitat 

4.3.1. Formar a les persones joves en la cultura de la mobilitat sostenible, 
segura i responsable 

 
Descripció Realització de xerrades formatives sobre seguretat viària i consum d’alcohol i substàncies 

estupefaents. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Seguretat Pública 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ensenyament 
Servei de Salut i Consum 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019 

 
Indicadors 

 Nombre de sessions informatives realitzades 
 Nombre d’instituts participants del programa 
 Nombre de persones assistents a les sessions informatives 
 % alcoholèmies positives entre menors de 30 anys 

 
Observacions - 

 

  

N



Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 240 
 

 
 

Annex: Fitxes d’accions 

129 Instal·lació de DEAs als equipaments juvenils 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.1. Salut 

3.1.5. Potenciar el coneixement, la valoració i el bon ús dels programes i 
serveis de salut entre les persones joves 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.4. Ampliar la Xarxa d'Espais Joves i millorar els equipaments existents 

 
Descripció Instal·lació de desfibril·ladors automàtics (DEA) en equipaments juvenils i formació als professionals 

i persones usuàries per a la seva utilització en cas d’emergència. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Seguretat Pública 

Col·laborador/s Direcció de serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019 

 
Indicadors 

 Nombre d’equipaments juvenils que disposen de DEA 
 Nombre de sessions formatives sobre ús de DEA realitzades als equipaments juvenils 
 Nombre de persones assistents a les sessions informatives 

 
Observacions - 

 

  

N
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130 Campus saludable 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.1. Salut 

3.1.6. Promoure l'exercici físic i la pràctica d'esport, com a element essencial        
per al manteniment d'una vida saludable 

 
Descripció 

El Campus Saludable és una iniciativa del TecnoCampus que té per objectiu promoure la salut de la 
comunitat universitària. 
 
L’any 2010 es va crear la Xarxa d’Universitats Saludables a Catalunya amb l’objectiu de potenciar les 
universitats com a entorns promotors de la salut d’estudiants, professorat i personal d’administració i 
serveis, i de la societat en general.  El TecnoCampus comparteix aquesta filosofia, i és per això que 
s’ha adherit a la Xarxa juntament amb la resta d’universitats catalanes. 
 
El Campus Saludable engloba actuacions i estratègies per fomentar la promoció de la salut, 
promovent la salut dels membres de la comunitat universitària i creant entorns actius i saludables a 
la Universitat. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent TecnoCampus 

Col·laborador/s Servei de Salut i Consum 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 3 
 Pla estratègic del Tecnocampus 2022 

 
Indicadors  Nombre d’accions realitzades 

 Nombre d’estudiants participants a les accions per sexe 

 
Observacions - 

 

 

 

  

N
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131 Programa FITjove 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.1. Salut 

3.1.6. Promoure l'exercici físic i la pràctica d'esport, com a element essencial 
per al manteniment d'una vida saludable 
 

Eix 3. Benestar 
3.3. Esports 

3.3.3. Fomentar la pràctica esportiva com a mecanisme de prevenció de 
conductes de risc 

 
Descripció 

Programa que pretén crear una oferta atractiva d’exercici físic per a joves en risc d’exclusió, i evitar 
així la probabilitat de consum de drogues. S’adreça a joves en risc d’exclusió social que gràcies a 
l’activitat física i l’esport poden conèixer i viure un estil de vida saludable, que minimitzi els riscos de 
la inactivitat, de l’ociositat i de la probabilitat d’un consum de productes tòxics. 
 
Consta de dues fases. Durant la primera fase, l’alumnat farà una sortida didàctica al centre esportiu 
municipal per conèixer una instal·lació esportiva. En la segona fase els nois i noies que ho desitgin 
faran dues tardes a la setmana d’activitats dirigides dins el centre esportiu a un preu molt accessible 
i en horaris adaptats al col·lectiu. 
 
En principi, està restringit a alumnat dels centres de secundària dins del PCEE. També s’hi pot 
accedir de manera individualitzada, amb les indicacions de Benestar Social. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Esports 

Col·laborador/s 

Agència de Salut Pública i Secretaria General de l’Esport – Generalitat de Catalunya 
Servei de Salut i Consum 
Servei de Benestar Social 
Direcció d’Ensenyament 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Salut Pública de Mataró 2017-2020 
 Pla Estratègic de l’esport en edat escolar de Mataró 

 
Indicadors  Número de joves participants 

 Durada mitjana de la participació al programa (fidelització) 

 
Observacions 

El Programa és una iniciativa de l’Agència de Salut Pública i de la Secretaria General de l’Esport de 
la Generalitat de Catalunya. Actualment s’està estudiant la viabilitat del programa i la seva 
complementarietat amb el Club Esport Jove. 

 

  

N
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132 Comissió Interdepartamental de Salut 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.1. Salut 

3.1.7. Incorporar la salut en les polítiques de joventut en perspectiva 
transversal 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.3. Transversalitat i recursos 

5.3.2. Desenvolupar projectes de ciutat que tinguin un impacte directe sobre la 
població jove en clau interseccional 

 
Descripció 

Comissió Interdepartamental per al desplegament de les accions del Pla de Salut Pública de Mataró 
pel període 2017-2020, amb els següents objectius: 
 

 Identificar les accions que contenen els diferents plans relacionades amb aspectes de 
salut. 

 Coordinar les actuacions en salut amb diferents agents municipals i externs. 
 Prioritzar i programar les actuacions que, fins al 2020, hauran de ser els eixos per aplicar 

la “Salut a totes les Polítiques”. 
 Intensificar el debat estratègic sobre l’aplicació de l’àmbit de la salut pública a totes les 

polítiques a l’horitzó 2020.  

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys 
Actuació 

generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Salut i Consum 

Col·laborador/s 

Direcció de Seguretat Pública 
Servei d’Igualtat i Ciutadania 
Servei de Desenvolupament Sostenible 
Direcció de serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals 
Aigües de Mataró S.A. 
Servei de Benestar Social 
Direcció d’Esports 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020 

 
Indicadors  Nombre de reunions de la comissió realitzades 

 Nombre de serveis participants 

 
Observacions - 

 

  

N
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133 Formació en el lleure 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.2. Oci i lleure 

3.2.1. Donar suport i visibilitat a l'educació en el lleure garantint el seu caràcter 
inclusiu i reconeixent el seu paper transformador 

 
Descripció 

L’Oficina Jove del Maresme - Sidral programa una oferta anual de cursos en l’àmbit de la formació 
en el lleure amb l’objectiu de posar a l’abast de les persones joves una oferta que faciliti la formació 
d’aquelles persones que estan fent tasques de voluntariat a esplais i agrupaments escoltes de la 
ciutat, o aquelles que vulguin desenvolupar activitats professionals en l’àmbit del lleure infantil o 
juvenil. 
 
Al llarg de l’any, i coincidint de manera especial amb els períodes de vacances acadèmiques, es 
programen diferents cursos a càrrec d’escoles de formació reconegudes per la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya i que permeten obtenir diplomes oficials de formació en el 
lleure: curs de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, curs de director/a d’activitats de lleure 
infantil i juvenil, curs de pre-monitor/a d’activitats d’esport i lleure educatives, i curs d’iniciació a 
tècnic d’esport (CIATE). 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s 
Servei de Salut i Consum 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat) 
Direcció de Cultura 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 

 
Indicadors 

 Nombre de cursos anuals ofertats 
 Nombre d’alumnes inscrits/es 
 Nombre d’alumnes que acaben la formació 
 Nombre d’alumnes titulats/des 

 
Observacions - 

 

  

C
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134 Taula d’entitats de lleure 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.2. Oci i lleure 

3.2.1. Donar suport i visibilitat a l'educació en el lleure garantint el seu caràcter 
inclusiu i reconeixent el seu paper transformador 

 
Descripció 

Espai de coordinació, de treball i d’intercanvi entre les diferents entitats de lleure de la ciutat orientat 
a augmentar el coneixement i l’estructuració interna d’aquest sector associatiu i a millorar la 
preparació de les persones voluntàries que en formen part, a partir de diverses accions formatives. 
 
Formen part de la Taula d’Entitats de Lleure les següents 12 entitats: l’Agrupament Escolta Antoni 
Comas; l’Agrupament Escolta Arrels; l’Agrupament Escolta La Soca; l’Associació de Lleure i Cultura 
Enlleura’t; l’Associació Esplai Rabadà; l’Associació Infantil i Juvenil Pampayuga; l’Associació Juvenil 
Grup d’Esplai La Tribu; l’Associació Juvenil Mà Oberta - Cor Obert; l’Esplai CRAJEC de Creu Roja 
Mataró; l’Esplai Garbí; l’Esplai Olla de Grills i el Grup d’Esplai L’Erol. 
 
En el marc de la Taula, a més de les accions de coordinació i formació s’organitzen trobades de 
monitors/es i d’infants per a augmentar el coneixement i afavorir l’intercanvi d’experiències, així com 
per visibilitzar aquest sector associatiu de la ciutat. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 

 
Indicadors 

 Nombre total de reunions 
 Nombre de persones assistents a la Trobada d’entitats 
 Nombre d’accions formatives realitzades 
 Nombre de persones participants a les accions formatives 

 
Observacions - 

 

  

C
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135 Formació i suport a delegats/des i representants d'alumnes 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 2. Transformació 
2.3. Participació i associacionisme 

2.3.1. Promoure les diverses formes de participació i organització col·lectiva de 
les persones joves 

 
Descripció 

Organització d’unes sessions formatives adreçades als delegats i delegades de classe dels instituts 
per a donar-los eines en relació al seu paper com a representants en els diferents òrgans de 
participació escolars. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s 
Departament d’Ensenyament – Generalitat de Catalunya 
Servei d’Estratègia i Governança 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors  Nombre de delegats i delegades participants en les sessions de formació 

 Nombre d’instituts participants al programa 

 
Observacions - 

 

  

N
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136 Gestió integral de l’oferta de formació en el lleure 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.2. Oci i lleure 

3.2.1. Donar suport i visibilitat a l'educació en el lleure garantint el seu caràcter 
inclusiu i reconeixent el seu paper transformador 

 
Descripció 

Reformulació del model de gestió de l’oferta de lleure anual ajustant-la a la normativa de 
contractació pública vigent i cercant elements d’impacte circular en el teixit associatiu juvenil 
d’educació en el lleure existent a la ciutat. 
 
Amb aquesta acció es busca poder ofertar una programació anual amb major antelació, reduir les 
barreres econòmiques d’accés a la formació i poder adaptar l’oferta a les necessitats del teixit 
associatiu local. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

- 

 
Indicadors 

 Nombre d’ofertes presentades a la licitació de l’oferta integral de lleure 
 Nombre de places ofertades en un any 
 Nombre de titulats/des 
 Preu mig dels cursos 
 Nombre d’alumnes que fan les pràctiques en les entitats d’educació en el lleure de la ciutat 

 
Observacions - 

 

  

N
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137 Bateria d’accions vinculades al suport i articulació de l’àmbit del lleure educatiu 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Emancipació 
3.2. Oci i lleure 

3.2.1. Donar suport i visibilitat a l'educació en el lleure garantint el seu caràcter 
inclusiu i reconeixent el seu paper transformador 

 
Descripció 

Desenvolupament d’una bateria d’accions encaminades a donar suport i a articular l’àmbit del lleure 
educatiu a la ciutat, a partir de 4 àmbits d’activitat: 
 

 Suport en l’organització de la Trobada anual d’entitats de lleure. 

 Realització d’accions formatives de caràcter eminentment pràctic i aplicable a la realitat 
de les entitats. 

 Desenvolupament d’accions de promoció i visibilització de les entitats de lleure a la ciutat. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors 

 Nombre de persones participants a la Trobada d’entitats 
 Nombre d’accions formatives realitzades 
 Nombre de persones participants 
 Nombre d’accions de divulgació de l’àmbit del lleure realitzades 

 
Observacions - 

 

  

N
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138 Pla Educatiu d’Entorn: Patis oberts 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.2. Oci i lleure 

3.2.2. Obrir els equipaments municipals com a espai d'oci, relació i trobada de 
la població juvenil en clau comunitària 
 

Eix 4. Territori 
4.1. Cohesió Territorial 

4.1.1. Desenvolupar projectes que donin una resposta integrada i comunitària a 
les necessitats educatives de les persones joves 

 
Descripció 

Dins el Pla Educatiu Entorn, amb l’objectiu de potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la 
participació dels alumnes en espais de lleure, s’inclou el projecte de Patis Oberts, que promou els 
espais de lleure per a infants i joves de 8 a 18 anys, en horari extraescolar. 
 
L’objectiu de la proposta és oferir un espai de trobada i convivència per a infants i joves per tal que 
puguin relacionar-se, jugar i fer esport. L’espai disposa de la dinamització d’un equip de 
professionals. 
 
Per accedir a aquest recurs no cal fer inscripció prèvia i els/les joves poden anar al pati sense 
necessitat de ser alumnes d’aquell centre educatiu. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s 
Direcció de Seguretat Pública (Policia Local) 
Servei de Benestar Social 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut i Ciutadania) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Educatiu d’Entorn 

 
Indicadors 

 Nombre de patis oberts 
 Nombre d’infants i joves participants (desagregat per sexe i edat) 
 Nombre d’usos 
 Nombre d’activitats organitzades 

 
Observacions - 

 

  

C
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139 Patis i pistes d’ús lliure fora de l’horari escolar 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.2. Oci i lleure 

3.2.2. Obrir els equipaments municipals com a espai d'oci, relació i trobada de 
la població juvenil en clau comunitària 
 

Eix 4. Territori 
4.1. Cohesió Territorial 

4.1.1. Desenvolupar projectes que donin una resposta integrada i comunitària a 
les necessitats educatives de les persones joves 

 
Descripció Obertura, durant els caps de setmana i els festius, dels patis de les escoles Anxaneta i Joan 

Coromines (edifici infantil) per la utilització lliure per part de la ciutadania. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Ensenyament 

Col·laborador/s 
Direcció de Seguretat Pública (Policia Local) 
Direcció de serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals 
Departament d’Ensenyament – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pacte Local per l’Educació 

 
Indicadors  Nombre de patis d’ús lliure fora de l’horari escolar 

 
Observacions - 

 

  

N
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140 Pla d’oci nocturn saludable i segur 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.2. Oci i lleure 

3.2.3. Fomentar un model d'oci segur, saludable i igualitari 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.3. Transversalitat i recursos 

5.3.2. Desenvolupar projectes de ciutat que tinguin un impacte directe sobre la 
població jove en clau interseccional 

 
Descripció Desenvolupament d’un Pla d’oci nocturn saludable i segur. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Seguretat Pública 

Col·laborador/s 
Servei de Salut i Consum 
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
Servei d’Igualtat i Ciutadania 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019 

 
Indicadors 

 Fita: aprovació pla 
 Nombre d’incidències policials relacionades amb la zona d’oci 
 Nombre de denúncies penals a la zona d’oci 
 Nombre de denúncies administratives a la zona d’oci 
 Nombre de denúncies de l’Ordenança de civisme a la zona d’oci 

 
Observacions - 

 

  

N
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141 Educació i sensibilització en l’àmbit del consum a la Xarxa d'Espais Joves 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.2. Oci i lleure 

3.2.4. Fomentar el consum responsable, crític i actiu de les persones joves i el 
coneixement dels seus drets com a consumidores 

 
Descripció 

Desenvolupament d’accions d’informació i sensibilització en l’àmbit dels drets de les persones 
consumidores i usuàries adreçades a les persones joves en el marc de la Xarxa d’Espais Joves, amb 
especial atenció a la tipologia de béns i serveis als quals tenen accés: telefonia mòbil, tecnologia, 
transport, roba, compres online, etc.  

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Salut i Consum 

Col·laborador/s 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 
Escola del Consum de Catalunya – Agència Catalana del Consum – Generalitat de 
Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

- 

 
Indicadors 

 Nombre total de tallers i activitats realitzades 
 Nombre de persones joves participants per sexe i edat 
 Grau de satisfacció 

 
Observacions - 

 

  

N
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142 Beques i ajuts per a la pràctica esportiva 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.3. Esports 

3.3.1. Garantir l'accés a la pràctica esportiva per a totes les persones joves 

 
Descripció Incorporació a les bases de subvencions que es dirigeixen a clubs i entitats esportives de punts en 

base contemplar l’accés de persones en risc d’exclusió social a les seves entitats. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Esports 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Estratègic de l’esport en edat escolar de Mataró 

 
Indicadors  Nombre de joves que hagin accedit a aquests clubs  

 Nombre de clubs que s’hagin adherit a aquesta acció 

 
Observacions - 

 

  

C
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143 Jocs Escolars a secundària 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.3. Esports 

3.3.1. . Garantir l'accés a la pràctica esportiva per a totes les persones joves 
igualitari  

 
Descripció 

Organització de la Fase Local dels Jocs Esportius Escolars, oferint als escolars de secundària la 
possibilitat de les lligues esportives o  en les seves categories. Actualment, s’ofereix futbol i vòlei, 
però si hi ha suficient inscripció també se’n ofereixen de bàsquet i handbol. També a nivell d’esports 
individuals com escacs, tennis taula o patinatge. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Esports 

Col·laborador/s Consell Esportiu del Maresme 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Estratègic de l’esport en edat escolar de Mataró 

 
Indicadors  Nombre de participants 

 Nombre d’esports en què hi ha inscripció 

 
Observacions - 

 

  

C
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144 Instal·lacions per a la pràctica d’esport de lleure 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.3. Esports 

3.3.1. Garantir l'accés a la pràctica esportiva per a totes les persones joves 

 
Descripció 

Promoció de l'esport entès com a pràctica d'oci i salut entre la ciutadania, mitjançant la instal·lació 
de materials esportius en espais públics. L’objectiu és mantenir les instal·lacions esportives actuals a 
l’aire lliure i augmentar-ne el número. 
 
Actualment, es compta amb la half-piped’skate, l’skate parc, les instal·lacions esportives a la platja, 
els Parcs de salut de TecnoCampus i els itineraris esportius i el material esportiu a carrers i places 
(cistelles de bàsquet, taules de tennis taula, taules d’escacs...).  
 
També l’oferta de les pistes obertes: pista poliesportiva d’El Palau, Parc de Rocafonda i pista exterior 
coberta del pavelló Eusebi Millán. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Esports 

Col·laborador/s 
Servei de Salut i Consum 
TecnoCampus 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla Estratègic de l’esport en edat escolar de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre de queixes de manteniment elements actuals 
 Nombre de nous elements instal·lats 
 Nombre de pistes poliesportives d’accés lliure 

 
Observacions - 

 

  

C
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145 Club Esport Jove 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.3. Esports 

3.3.1. Garantir l'accés a la pràctica esportiva per a totes les persones joves 

 
Descripció 

Creació d’una oferta esportiva de lleure (de fitness) exclusiva per adolescents en horari de 15 a 18 h 
hores aprox., realitzada a instal·lacions esportives de Mataró amb un preu aprox. de 20 euros al 
mes. Aquesta oferta es pot complementar en dues ofertes més amb un preu a afegir: Lligues de 
lleure trimestral o Sortides outdoor. 
 
El programa es desenvolupa conjuntament entre l’Ajuntament, gestors d’instal·lacions i clubs 
esportius. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Esports 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ensenyament 
Servei de Salut i Consum  
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla Estratègic de l’esport en edat escolar de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre de participants al programa 
 Grau de fidelització 
 Nous usuaris/es incorporades 
 Nombre de clubs i tercers adherits 

 
Observacions 

El programa neix amb sis ofertes diferents: natació a la Piscina Municipal, Atletisme a l’estadi 
Municipal amb CAL, Rem amb Club Rem Mataró, activitats dirigides de fitness a El Sorrall, Escalada 
al Club Escalada Mataró, Tennis i pàdel a Club Tennis Mataró. 

 

  

N
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146 Inversions de millora de les pistes poliesportives 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 3. Benestar 
3.3. Esports 

3.3.2. Millorar els espais i les instal·lacions per a la pràctica esportiva 

 
Descripció 

Pla d’inversions als patis escolars, prioritzant les de les escoles que participen a Jocs Escolars i per 
conceptes: 
 

 Pintar línies paviment esportius 
 Millora il·luminació de les pistes 
 Reparació o canvi de paviments 
 Millora espais complementaris 
 Millora seguretat material esportiu 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció d’Esports 

Col·laborador/s 
Direcció d’Ensenyament 
Direcció de serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla Estratègic de l’esport en edat escolar de Mataró 

 
Indicadors  Nombre d’actuacions de millora i/o manteniment realitzades 

 Pressupost destinat a actuacions de millora i/o manteniment  

 
Observacions - 

 

  

N
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147 Programació i activitats de la Xarxa d’Espais Joves 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 4. Territori 
4.1. Cohesió territorial 

4.1.2. Descentralitzar les polítiques de joventut al territori per a garantir la 
igualtat d'oportunitats de les persones joves 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.2. Descentralitzar les polítiques de joventut al territori per a garantir la 
igualtat d'oportunitats de les persones joves 

 
Descripció 

Els Espais Joves són serveis municipals gratuïts adreçats a totes les persones d’entre 12 i 25 anys. 
Ofereixen nombrosos serveis específics (espai de trobada, suport a l’estudi, espais multimèdia, sales 
de joc i de formació) i una programació trimestral d’activitats (tallers, xerrades, assemblees, tornejos, 
sortides...) que es duen a terme a partir de la participació dels i les joves, i que en fomenten la seva 
autonomia i vinculació comunitària. 
 
També funcionen com a serveis d’informació juvenil descentralitzats i proporcionen informació de 
qualsevol àmbit a les persones joves que ho necessitin. L'objectiu és facilitar al màxim l'accés a la 
informació, amb especial atenció a l’àmbit educatiu i ocupacional, per tal de garantir una millor 
presa de decisions, fer possible que les persones joves puguin desenvolupar el seu propi projecte de 
vida i afavorir la igualtat d'oportunitats. 
 
Més enllà de la programació trimestral d’activitats, des de la Xarxa d’Espais Joves es desenvolupen 
diversos projectes de forma coordinada amb altres serveis municipals i entitats de la ciutat, que 
tenen com a objectiu el suport a l’estudi i la intervenció socioeducativa en clau comunitària. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i Convivència) 
Servei de Salut i Consum 
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
Direcció de Cultura 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Convivència de Mataró 
 Pla Municipal de Salut de Mataró 2017-2020 
 Pla Local d’Infància i Adolescència de Mataró 
 Pacte Local per l’Educació de Mataró 

 
Indicadors 

 Persones inscrites a la Xarxa d’Espais Joves segons sexe i edat 
 Dies d’atenció i intervenció directa amb joves 
 Assistència mitjana diària de joves a la Xarxa d’Espais Joves 
 Usos en el conjunt d’activitats estables 
 Usos en el conjunt d’activitats no estables 
 Nombre d’activitats no estables programades 
 Mitjana de participants per activitat no estable programada 
 Assistència mitjana a les activitats no estables programades 
 Mitjana de satisfacció de les activitats 

 
Observacions Algunes dades es recullen trimestralment, però altres només anualment per a realitzar la Memòria 

de la Xarxa d’Espais Joves en relació a l’últim curs (setembre-juliol). 

C
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148 
Projecte d’educadors/es en medi obert i intervenció comunitària de la Xarxa d’Espais 
Joves  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 4. Territorial 
4.1. Cohesió territorial 

4.1.2. Descentralitzar les polítiques de joventut al territori per a garantir la 
igualtat d'oportunitats de les persones joves 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.3. Estendre la intervenció socioeducativa de la Xarxa d'Espais Joves més 
enllà dels equipaments juvenils i en clau comunitària 

 
Descripció 

Aquest projecte pretén ampliar i complementar la intervenció socioeducativa que es realitza des de 
l’Espai Jove, mitjançant una intervenció de proximitat adreçada específicament a persones joves de 
més de 16 anys que ocupen l’espai públic, estan desocupades o es troben fora de la xarxa de 
recursos existents. En aquest sentit, es fomenta l’autonomia de les persones joves promovent la seva 
incorporació al mercat laboral i/o a programes de formació i, al mateix temps, s’aposta per una 
atenció comunitària que millori la percepció del col·lectiu jove per part dels agents del territori.  
 
Es treballa en medi obert, mitjançant rutes setmanals a l’espai públic en cada territori per part 
d’educadors/es dels Espais Joves que serveixen per arribar a la població jove desvinculada d’altres 
recursos, contactar amb possibles beneficiaris/es del projecte, crear el vincle educatiu necessari i 
mantenir una interlocució constant amb les entitats del territori. I també es treballa en clau 
individual, mitjançant un treball d’orientació i acompanyament a les persones joves que formen part 
del projecte. 
 
En el marc del Projecte de dinamització comunitària s’organitzen activitats a l’espai públic i a d’altres 
equipaments municipals que habitualment compten amb la col·laboració d’associacions de la ciutat, 
promovent així el treball en xarxa i el coneixement del teixit associatiu local. Es tracta d’activitats 
obertes a la participació dels i les joves que no estan inscrits/es als equipaments, contribuint així a 
donar a conèixer el projecte a més joves. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s 

Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i Convivència) 
Servei de Salut i Consum 
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
Agència de suport i serveis a les entitats 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Convivència de Mataró 
 Pla Municipal de Salut de Mataró 2017-2020 
 Pla Local d’Infància i Adolescència de Mataró 
 Pacte Local per l’Educació de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre de rutes realitzades.  
 Nombre de joves detectats i contactats durant les rutes.  
 Nombre de joves en seguiment. 
 Nombre de joves detectats en medi obert que s’han derivat a altres serveis i recursos.  
 Nombre d’entitats i serveis amb els que s’ha contactat.  
 Nombre d’activitats realitzades conjuntament amb entitats. 
 Nombre de coordinacions fetes amb entitats, col·lectius, grups i serveis. 

 
Observacions Algunes dades es recullen trimestralment, però altres només anualment per a realitzar la Memòria 

de la Xarxa d’Espais Joves en relació a l’últim curs (setembre-juliol). 

C
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149 Reforç dels programes d’incorporació de potencials usuaris 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 4. Territori 
4.1. Cohesió territorial 

4.1.2. Descentralitzar les polítiques de joventut al territori per a garantir la 
igualtat d'oportunitats de les persones joves 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.3. Estendre la intervenció socioeducativa de la Xarxa d'Espais Joves més 
enllà dels equipaments juvenils i en clau comunitària 

 
Descripció 

En el marc del Projecte de dinamització comunitària de la Xarxa d’Espais Joves s’organitzen 
activitats a l’espai públic i a d’altres equipaments municipals que habitualment compten amb la 
col·laboració d’associacions de la ciutat, promovent així el treball en xarxa i el coneixement del teixit 
associatiu local. Aquestes activitats tenen la finalitat de donar visibilitat a les iniciatives juvenils i de 
potenciar la participació en activitats i espais de convivència en un marc d’educació inclusiva. Es 
tracta d’activitats obertes a la participació dels i les joves que no estan inscrits/es als equipaments, 
contribuint així a donar a conèixer el projecte a més joves. 
 
A més, des de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró es desenvolupa el Servei d’informació juvenil als 
instituts que permet fer accessible la informació de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral de manera 
descentralitzada als i les estudiants de la majoria dels centres de secundària de la ciutat. En el marc 
d’aquest servei es realitzen accions de difusió als instituts, dinamització de la informació i detecció 
de necessitats informatives. 
 
Més enllà d’aquests dos projectes específics, per a vincular a un major nombre de persones joves 
als serveis juvenils és necessari incrementar la presència del servei en espais de referència per a les 
persones joves, coordinar circuïts de derivació amb la resta de serveis municipals i reforçar la 
comunicació i difusió dels diferents recursos i programes juvenils, ja sigui a través d’altres serveis 
municipals o bé a través d’un pla de comunicació potent. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Ciutadania i convivència) 
Direcció d’Ensenyament 
Servei de Benestar Social 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Convivència de Mataró 
 Pla Municipal de Salut de Mataró 2017-2020 
 Pla Local d’Infància i Adolescència de Mataró 
 Pacte Local per l’Educació de Mataró 
 Pla Local d’Inclusió Social de Mataró 2018-2020 

 
Indicadors 

 Nombre de joves detectats i contactats durant les rutes del Projecte d’Educadors/es en medi 
obert que han passat a ser persones usuàries de la Xarxa d’Espais Joves 

 Nombre de derivacions des de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral a la Xarxa d’Espais Joves 
 Nombre de joves detectats i contactats a través del Servei d’Informació als instituts que han 

passat a ser persones usuàries de la Xarxa d’Espais Joves 
 Nombre de joves derivats a la Xarxa d’Espais Joves des d’altres serveis municipals 

 
Observacions 

Algunes dades es recullen trimestralment, però altres només anualment per a realitzar la Memòria 
de la Xarxa d’Espais Joves en relació a l’últim curs (setembre-juliol). 
Pel que fa a les dades relatives a l’Oficina Jove del Maresme – Sidral, algunes dades es recullen 
mensualment, però altres només es recullen anualment per a realitzar la Memòria anual de l’Oficina 
Jove del Maresme - Sidral. 

N



Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 261 
 

 
 

Annex: Fitxes d’accions 

150 Nou equipament de centralitat de les polítiques de joventut 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 4. Territorial 
4.1. Cohesió territorial 

4.1.3. Articular una xarxa d'equipaments juvenils que doni resposta a les 
necessitats de les persones joves en clau de ciutat i de proximitat 

 
Eix 5. Referencialitat 

5.2. Equipaments i serveis juvenils 
5.2.5. Crear nous equipaments juvenils en clau de ciutat 

 
Descripció 

L’existència d’un equipament de referència per a les persones joves constitueix una peça 
fonamental per al desenvolupament i visualització de les polítiques locals de joventut i d’ocupació, i 
esdevé la base per a l’impuls de programes i actuacions que afavoreixin la igualtat d’oportunitats, 
l’emancipació i la participació de totes les persones joves del municipi. 
 
El trasllat o la supressió dels serveis existents a l’equipament de l’antic Casal de Joves de la plaça 
d’Espanya, conegut popularment com “El Sidral”, degut a les deficiències estructurals detectades a 
l’edifici que en van forçar el tancament, van comportar que des de l’any 2011 la població jove no 
disposi d’un equipament de referència i de centralitat que aglutini els serveis municipals específics 
adreçats a aquest important sector de la ciutadania. 
 
L’actuació persegueix donar resposta a aquesta necessitat bàsica per mitjà de l’arranjament i 
adaptació de l’edifici de l’antic Casal de Joves de la Plaça d’Espanya número 1, per tal que actuï 
com a motor de les polítiques de joventut i d’ocupació adreçades a joves, augmenti la visibilitat dels 
serveis juvenils i, al mateix temps, incrementi el nombre de recursos a disposició de la població jove 
de Mataró. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals 

Col·laborador/s 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
Direcció General de Joventut – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Reptes 1, 2 i 3 

 
Indicadors 

 Fita: aprovació projecte de reforma 
 Fita: posada en marxa de l’equipament 
 Nombre de persones usuàries de l’equipament 

 
Observacions - 

 

  

N
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151 Nou equipament de referència per a les persones joves a Cerdanyola 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 4. Territorial 
4.1. Cohesió territorial 

4.1.3. Articular una xarxa d'equipaments juvenils que doni resposta a les 
necessitats de les persones joves en clau de ciutat i de proximitat 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.5. Crear nous equipaments juvenils en clau de ciutat 

 
Descripció 

Arranjament de l’antic Casal Municipal de la Gent Gran de Cerdanyola com a nou equipament per a 
l’Espai Jove Cerdanyola, de forma que sigui possible especialitzar usos i augmentar el ventall i 
qualitat de recursos que es posen a disposició de les persones usuàries. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla d’actuació integral de Cerdanyola 

 
Indicadors  Nombre total de persones joves usuàries 

 % increment respecte al curs anterior 

 
Observacions - 

 

  

N
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152 Ampliació de la Xarxa d’Espais Joves 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 4. Territori 
4.1. Cohesió territorial 

4.1.3. Articular una xarxa d'equipaments juvenils que doni resposta a les 
necessitats de les persones joves en clau de ciutat i de proximitat 
 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.4. Ampliar la Xarxa d'Espais Joves i millorar els equipaments existents 

 
Descripció 

Els quatre Espais Joves existents configuren una xarxa de ciutat i, per tant, parteixen d’un projecte 
comú que s’adapta a la realitats de les persones usuàries de cada equipament, de les seves 
necessitats i interessos, així com a les característiques dels territoris en els quals estan ubicats. 
L’existència d’una xarxa descentralitzada de serveis al territori adreçada a la població jove constitueix 
un dels principals actius de les polítiques de joventut a la ciutat, sobretot a l’hora d’implementar 
polítiques encaminades a facilitar que les persones joves de Mataró puguin emprendre el seu 
projecte de vida en igualtat d’oportunitats. 
 
Tot i l’important desplegament de la xarxa de serveis de proximitat, existeix la necessitat de 
continuar ampliant-la, per mitjà de nous espais joves que garanteixin l’accés a la població jove de 
Mataró que resideix als barris del Centre, Eixample, Cirera, Molins-Torner o Vista Alegre. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pla de Convivència de Mataró 
 Pla Local d’Infància i Adolescència de Mataró 
 Pacte Local per l’Educació de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre d’equipaments juvenils de proximitat 
 Nombre de persones joves usuàries de la Xarxa d’Espais Joves per barri de residència 
 Nombre d’hores setmanals d’atenció directa de la Xarxa d’Espais Joves 

 
Observacions Algunes dades es recullen trimestralment, però altres només anualment per a realitzar la Memòria 

de la Xarxa d’Espais Joves en relació a l’últim curs (setembre-juliol). 

 

  

N
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153 
Activitats formatives i divulgatives d’educació per a la sostenibilitat de la Casa 
Capell  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 4. Territori 
4.2. Sostenibilitat 

4.2.1. Sensibilitzar a les persones joves perquè tinguin una visió global de la 
sostenibilitat, coresponsabilitzar-les amb l'entorn i orientar-les a l'acció 

 
Descripció 

La Casa Capell és un equipament municipal situat al Parc Central de Mataró que, sota l’aparença 
d’un habitatge comú, busca mostrar a tothom aquelles opcions que tenim a l’abast per encaminar-
nos cap a un desenvolupament sostenible. 
 
Ofereix serveis en forma de visites guiades, recursos en préstec, informació i assessorament, 
documentació, i activitats formatives i divulgatives. 
 
Les activitats es programen trimestralment (1r, 2n i 4t trimestres de l’any), i guarden relació amb les 
efemèrides i eixos vinculats a la sostenibilitat (aigua, energia, territori, biodiversitat, consum 
responsable, materials i residus, economia circular, contaminació, cultura de sostenibilitat...). 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Desenvolupament Sostenible 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Mataró, Educació i Sostenibilitat. Estratègia d’educació per al desenvolupament sostenible   
 Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) 

 
Indicadors  Nombre d’accions programades 

 % persones joves participants 

 
Observacions - 

 

  

C
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154 
Inclusió de la perspectiva de sostenibilitat promoguda des de la Casa Capell a la 
Xarxa d’Espais Joves  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 4. Territori 
4.2. Sostenibilitat 

4.2.1. Sensibilitzar a les persones joves perquè tinguin una visió global de la 
sostenibilitat, coresponsabilitzar-les amb l'entorn i orientar-les a l'acció 

 
Descripció 

Integrar els principis de sostenibilitat incorporant accions d’educació per la sostenibilitat en el marc 
de la programació d’activitats de la Xarxa d’Espais Joves de la ciutat, a partir del banc de recursos i 
la programació que ofereix la Casa Capell. 
 
Inclusió d’una oferta d’informació sobre recursos de sostenibilitat en el marc del Servei d’Informació 
Juvenil de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Desenvolupament Sostenible 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Mataró, Educació i Sostenibilitat. Estratègia d’educació per al desenvolupament sostenible   
 Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) 

 
Indicadors  Nombre d’activitats realitzades a la Xarxa d’Espais Joves en col·laboració amb Casa Capell 

 Nombre de consultes sobre sostenibilitat ateses a l’Oficina Jove del Maresme - Sidral 

 
Observacions - 

 

  

N
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155 
Revisió de les línies i recorreguts de Mataró Bus per millorar la connectivitat amb el 
TecnoCampus i amb la zona d'oci  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 4. Territori 
4.2. Sostenibilitat 

4.2.2. Reduir els efectes de la mobilitat en el medi ambient mitjançant la 
promoció del transport públic i l'ús de la bicicleta 
 

Eix 4. Territori 
4.3. Mobilitat 

4.3.2. Adaptar la xarxa de transport públic tenint en compte les necessitats de 
desplaçament juvenil 

 
Descripció Establiment o ampliació dels serveis de Mataró Bus a TecnoCampus i la zona d’oci. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Seguretat Pública 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pacte per la Mobilitat de Mataró 
 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre d’expedicions de Mataró bus a TecnoCampus 
 Nombre de viatgers de Mataró bus a TecnoCampus 
 Nombre d’expedicions de Mataró bus a la zona d’oci 
 Nombre de viatgers de Mataró bus a la zona d’oci 

 
Observacions - 

 

  

N
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156 Ampliació de la xarxa de carrils bici i incorporació d’aparcaments segurs 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 4. Territori 
4.2. Sostenibilitat 

4.2.2. Reduir els efectes de la mobilitat en el medi ambient mitjançant la 
promoció del transport públic i l'ús de la bicicleta 
 

Eix 4. Territori 
4.3. Mobilitat 

4.3.3. Impulsar la mobilitat sostenible per tal de disminuir la presència de 
vehicle privat als carrers i espais públics i reduir els efectes de la mobilitat en el 
medi ambient 

 
Descripció Creació i integració de nous itineraris de carril bici, foment de l’ús de la bicicleta i instal·lació 

d’aparcaments segurs. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Seguretat Pública 

Col·laborador/s Direcció de serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pacte per la Mobilitat de Mataró 
 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró 

 
Indicadors 

 Nombre de quilòmetres de carril bici 
 Nombre d’aparcaments 
 Nombre d’aparcaments segurs 

 
Observacions - 

 

  

N
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157 Programa d’accions de sensibilització per a instituts en matèria d’educació viària 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 4. Territori 
4.3. Mobilitat 

4.3.1. Formar a les persones joves en la cultura de la mobilitat sostenible, 
segura i responsable 

 
Descripció Impartició d’un programa de sessions d’educació viària en centres de secundària. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Seguretat Pública 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019 

 
Indicadors  Nombre total de sessions realitzades 

 Nombre d’instituts participants 

 
Observacions - 

 

  

C
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158 Web municipal mataro.cat 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.1. imatge i comunicació 

5.1.1. Incrementar la visibilitat i el reconeixement dels serveis i polítiques de 
joventut per part de la població jove 

 
Descripció 

Portal web corporatiu de l’Ajuntament de Mataró, amb informació estàtica sobre serveis i recursos, 
informació dinàmica sobre notícies i campanyes i accés a tràmits. 
 
En el marc de la web existeix un apartat específic amb informació estàtica sobre els principals 
serveis i projectes que es desenvolupen des del Servei d’Igualtat i Ciutadania en matèria de Joventut 
(http://www.mataro.cat/web/portal/ca/joves/)  

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Comunicació 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

- 

 
Indicadors  Pàgines vistes a l’apartat de Joventut de la web municipal 

 Visites úniques anuals a l’apartat de Joventut de la web municipal 

 
Observacions - 

 

  

C
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159 Notes de premsa i difusió a mitjans 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.1. Imatge i comunicació 

5.1.1. Incrementar la visibilitat i el reconeixement dels serveis i polítiques de 
joventut per part de la població jove 

 
Descripció 

Servei desenvolupat per l’Ajuntament de Mataró amb l’objectiu de facilitar la informació sobre 
notícies d’interès sobre el desenvolupament de l’activitat municipal a la ciutadania i als mitjans de 
comunicació locals. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Comunicació 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

- 

 
Indicadors 

 Nombre total de notes de premsa distribuïdes a mitjans 
 Nombre total de notícies publicades a la web municipal 
 Nombre de notes de premsa d’àmbit juvenil distribuïdes a mitjans 
 Nombre de notícies d’àmbit juvenil publicades a la web municipal 

 
Observacions - 

 

  

C
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160 Pla de comunicació i nova imatge Joventut Mataró 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.1. Imatge i comunicació 

5.1.1. Incrementar la visibilitat i el reconeixement dels serveis i polítiques de 
joventut per part de la població jove  

 
Descripció 

Desenvolupament d’un pla de comunicació que incorpori, entre d’altres la revisió dels canals, 
nomenclatura i imatge dels serveis juvenils actuals i que en maximitzi la seva presència en l’àmbit 
digital. 
 
L’objectiu d’aquest pla és planificar i estructurar els elements i processos comunicatius dels 
programes de Joventut a partir d’una marca visual comuna que aporti visibilitat i proximitat envers a 
les persones joves de la ciutat, així com l’adaptació dels elements i canals actuals a les necessitats 
d’aquesta nova imatge. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Comunicació 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Reptes 2 i 3 

 
Indicadors  Fita: aprovació pla de comunicació 

 Fita: implantació nova imatge 

 
Observacions - 
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161 Pàgina web Joventut Mataró 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.1. Imatge i comunicació 

5.1.1. Incrementar la visibilitat i el reconeixement dels serveis i polítiques de 
joventut per part de la població jove 

 
Descripció 

Desenvolupament i posada en marxa, en el marc del nou pla de comunicació i nova imatge de 
Joventut Mataró, d’una pàgina web pròpia que ofereixi informació estàtica sobre serveis i recursos 
municipals adreçats a les persones joves en clau integral i que, al mateix temps, funcioni com un 
espai dinàmic de publicació i difusió de campanyes i notícies. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Comunicació 

Col·laborador/s 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 
Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Reptes 2 i 3 

 
Indicadors  Nombre total de publicacions realitzades 

 Nombre total de visites anuals a la pàgina web 

 
Observacions - 

 

  

N
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162 Revisió i ampliació dels continguts de Joventut a la nova web municipal 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.1. Imatge i comunicació 

5.1.1. Incrementar la visibilitat i el reconeixement dels serveis i polítiques de 
joventut per part de la població jove 

 
Descripció 

Revisió i ampliació dels continguts actuals de l’apartat de Joventut de la web municipal en el marc 
del procés de renovació del portal mataro.cat. Incorporació, en funció de les possibilitats que ofereixi 
la plataforma de gestió de continguts, de nous continguts visuals i dinàmics (campanyes i 
programació dels serveis juvenils). 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Comunicació 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

- 

 
Indicadors  Pàgines vistes a l’apartat de Joventut de la web municipal 

 Visites úniques anuals a l’apartat de Joventut de la web municipal 

 
Observacions - 

 

  

N
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163 Xarxes socials Ajuntament de Mataró 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.1. Imatge i comunicació 

5.1.2. Ampliar i adaptar els canals de comunicació i informació als hàbits, 
pràctiques i necessitats de les persones joves 

 
Descripció Comunicació corporativa de l’activitat municipal per mitjà de la presència a Facebook i Twitter. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei de Comunicació 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Reptes 2 i 3 

 
Indicadors 

 Nombre de seguidors de la pàgina de Facebook 
 Nombre de seguidors a Twitter 
 % increment respecte any anterior 

 
Observacions - 

 

  

C
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164 Butlletí d’informació de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.1. Imatge i comunicació 

5.1.2. Ampliar i adaptar els canals de comunicació i informació als hàbits, 
pràctiques i necessitats de les persones joves 

 
Descripció 

Desenvolupament d’un butlletí informatiu de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral amb una 
periodicitat quinzenal per mitjà d’un editor d’emails i campanyes comunicatives que permeti 
substituir l’actual sistema de correus electrònics per un butlletí basat en subscripció amb major 
component d’elements gràfics i dinàmics.  

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s Servei de Comunicació 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) 

 
Indicadors 

 Fita: posada en marxa del butlletí 
 Nombre de butlletins enviats 
 Nombre de persones subscrites al butlletí 
 Nombre de noves subscripcions 

 
Observacions - 

 

  

N
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165 Xarxes socials i nous canals de comunicació digital Joventut Mataró 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.1. Imatge i comunicació 

5.1.2. Ampliar i adaptar els canals de comunicació i informació als hàbits, 
pràctiques i necessitats de les persones joves 

 
Descripció 

Creació i desenvolupament de xarxes socials i nous canals de comunicació digital propis de Joventut 
Mataró que afavoreixin la comunicació i la interacció amb les persones joves de la ciutat i que 
permetin visibilitzar els recursos i serveis existents. 
 
Aquesta actuació es desenvoluparà en el marc del Pla de comunicació i la nova imatge Joventut 
Mataró i es prioritzaran aquelles xarxes socials que tinguin major impacte i ús per part de les 
persones joves. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent 
Servei de Comunicació 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Reptes 2 i 3 

 
Indicadors 

 Fita: posada en marxa dels perfils a les xarxes 
 Nombre de seguidors/es 
 Nombre de publicacions 
 Nombre de comentaris i interaccions 

 
Observacions - 

 

  

N
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166 Servei d’Informació Juvenil de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.1. Oferir recursos i serveis d’orientació i d’informació per tal que les 
persones joves puguin iniciar el seu procés d’emancipació i autonomia 

 
Descripció 

L’Oficina Jove del Maresme - Sidral ofereix un servei personalitzat per a proporcionar informació de 
qualsevol àmbit a les persones joves que ho necessitin. L'objectiu és facilitar al màxim l'accés a la 
informació per tal de garantir una millor presa de decisions i afavorir la igualtat d'oportunitats. 
  
Aquest servei, que forma part de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil de la Generalitat 
de Catalunya, disposa d’un banc de recursos d’interès per a persones joves i permet accedir a 
informació actualitzada i de qualitat de diferents àmbits (ocupació, estudis, mobilitat, 
associacionisme, oci, habitatge...) a la vegada que ofereix un servei d’assessorament individual per 
part d’una professional especialitzada en informació juvenil. Complementàriament, també s’ofereix 
de forma descentralitzada als quatre equipaments de la Xarxa d’Espais Joves de la ciutat, en medi 
obert i als instituts. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s 
Servei Comarcal de Joventut - Consell Comarcal del Maresme 
Direcció General de Joventut - Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) 

 
Indicadors 

 Persones usuàries ateses al Servei d’Informació Juvenil segons sexe i edat 
 Dies d’obertura del Servei d’Informació Juvenil 
 Mitjana de persones usuàries del Servei d’Informació Juvenil al dia 
 Nombre de consultes rebudes al Servei d’Informació Juvenil 
 Percentatges de consultes segons àmbit temàtic 
 Nombre de campanyes informatives portades a terme des del Servei d’Informació Juvenil 

 
Observacions Algunes dades es recullen mensualment, però altres només es recullen anualment per a realitzar la 

Memòria anual de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral. 

 

  

C
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167 Servei de Telecentre 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.1. Oferir recursos i serveis d’orientació i d’informació per tal que les 
persones joves puguin iniciar el seu procés d’emancipació i autonomia 

 
Descripció 

El Telecentre és un servei d’accés públic i gratuït a Internet adreçat de manera prioritària a les 
persones joves de 12 a 35 anys que vulguin connectar-se a la xarxa per buscar informació, cercar 
feina o realitzar treballs o gestions. El servei permet navegar en sessions de 2 hores de durada com 
a màxim al mateix ordinador, amb un límit de 24 hores al mes. 
 
La finalitat del Telecentre és facilitar l’accés a la xarxa a totes aquelles persones usuàries que per 
diferents motius no la tenen al seu abast. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s 
Servei Comarcal de Joventut - Consell Comarcal del Maresme 
Direcció General de Joventut – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) 

 
Indicadors 

 Persones usuàries actives al Telecentre segons sexe i edat 
 Nombre de sessions obertes al Telecentre 
 Percentatge d’ocupació del servei 
 Nombre de persones usuàries registrades que s’han connectat al wifi 
 Nombre de sessions de connexió al wifi 

 
Observacions Algunes dades es recullen mensualment, però altres només es recullen anualment per a realitzar la 

Memòria anual de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral. 

 

  

C
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168 
Vinculació i coordinació de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral i els Serveis Campus 
de TecnoCampus  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.1. Oferir recursos i serveis d’orientació i d’informació per tal que les 
persones joves puguin iniciar el seu procés d’emancipació i autonomia 

 
Descripció 

El Servei d’Informació Juvenil de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral i els Serveis Campus de 
TecnoCampus Mataró, especialment la Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària, treballen per a 
establir vincles i coordinacions periòdiques amb l’objectiu de sumar esforços per a oferir recursos i 
serveis d’orientació i informació a les persones joves.  
 
La UACU és una de les línies d’actuació del departament de Serveis Campus del TecnoCampus. El 
seu objectiu és coordinar totes les activitats extracurriculars (algunes d'elles amb reconeixement de 
crèdits) adreçades als estudiants del TecnoCampus, per a tal de dinamitzar la vida universitària i 
que aquesta sigui més fàcil, atractiva i divertida. 
 
Es preveu establir una col·laboració més estreta entre ambdues àrees per tal de millorar el traspàs 
d’informacions i poder treballar conjuntament per a uns mateixos objectius que contribueixin a 
facilitar el procés d’emancipació de les persones joves alumnes del Tecnocampus. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s 
Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària (UACU) del TecnoCampus 
Servei Comarcal de Joventut - Consell Comarcal del Maresme 
Direcció General de Joventut – Generalitat de Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) 

 
Indicadors 

 Nombre de coordinacions fetes amb els Serveis Campus del TecnoCampus 
 Nombre de derivacions fetes des del Servei d’Informació Juvenil de l’Oficina Jove del Maresme - 

Sidral a la Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària (UACU) o a altres Serveis Campus del 
TecnoCampus. 

 
Observacions Algunes dades es recullen mensualment, però altres només es recullen anualment per a realitzar la 

Memòria anual de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral. 

 

  

N



Pla Jove x Mataró/2018-2022   | 280 
 

 
 

Annex: Fitxes d’accions 

169 Projecte d’informació als instituts de la Xarxa d’Espais Joves 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.3. Estendre la intervenció socioeducativa de la Xarxa d'Espais Joves més 
enllà dels equipaments juvenils i en clau comunitària 

 
Descripció 

Des de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró es desenvolupa el Servei d’informació juvenil als instituts 
que permet fer accessible la informació de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral de manera 
descentralitzada als i les estudiants de la majoria dels centres de secundària de la ciutat. 
 
Els i les informadors/es del servei formen part de l’equip d’educadors/es de la Xarxa d’Espais Joves i 
es desplacen als instituts per a realitzar accions de difusió, dinamització de la informació i detecció 
de necessitats informatives, en col·laboració amb els i les professionals dels centres. Mitjançant 
aquesta tasca de proximitat es coordina el Projecte de Suport Escolar, que es desenvolupa als 
quatre Espais Joves de la ciutat i que té per objectiu afavorir l’adquisició d’hàbits de treball i estudi 
com a eina útil en la construcció del futur. 
 
El Servei d’informació juvenil als instituts apropa la informació als i les estudiants amb l’objectiu de 
treballar per a la igualtat d’oportunitats, el foment de la participació i l’associacionisme estudiantil. 
Els diferents recursos es poden fer arribar mitjançant taules i sessions informatives i dinàmiques 
realitzades en els centres a partir d’activitats diverses: tallers, sessions formatives, reunions de 
delegats/des, suport a les tutories, entre altres possibilitats. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s Direcció d’Ensenyament 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pacte Local per l’Educació 
 Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) 

 
Indicadors 

 Nombre de centres educatius col·laboradors en el projecte d’informació als instituts 
 Nombre de coordinacions realitzades amb els referents dels centres educatius 
 Nombre d’intervencions informatives realitzades als centres educatius 
 Nombre de consultes fetes en el marc del Servei d’Informació Juvenil als centres educatius 
 Nombre d’activitats realitzades en el marc del Servei d’Informació Juvenil als centres educatius  

 
Observacions Algunes dades es recullen trimestralment, però altres només es recullen anualment per a realitzar la 

Memòria de la Xarxa d’Espais Joves en relació a l’últim curs (setembre-juliol). 

 

  

C
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170 Nou equipament per a l’Espai Jove Rocafonda-El Palau 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.4. Ampliar la Xarxa d'Espais Joves i millorar els equipaments existents 

 
Descripció 

Trasllat del servei de l’Espai Jove Rocafonda-El Palau a un altre equipament que permeti ampliar 
l’espai i millorar les condicions per al desenvolupament de les activitats de l’Espai Jove, així com 
disposar d’espais especialitzats per al desenvolupament de la intervenció socioeducativa. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 

 
Indicadors 

 Fita: posada en marxa del nou equipament 
 Nombre de persones usuàries del servei d’Espai Jove 
 Increment de les persones usuàries respecte al curs anterior 

 
Observacions - 

 

  

N
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171 
Adequació de mesures de seguretat i prevenció d’emergències als equipaments 
juvenils  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.4. Ampliar la Xarxa d'Espais Joves i millorar els equipaments existents 

 
Descripció Avaluació de riscos i implementació de millores de seguretat i prevenció d’emergències als 

equipaments juvenils. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Seguretat Pública 

Col·laborador/s 
Direcció de serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019 

 
Indicadors  Nombre d’equipaments juvenils amb plans d’autoprotecció 

 
Observacions - 

 

  

N
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172 
Adaptació dels serveis i recursos de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral als 
estàndards del Catàleg de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.7. Adaptar els serveis i recursos juvenils als requisits normatius i als marcs 
de planificació supralocals 

 
Descripció 

El Catàleg de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) estableix els objectius 
estratègics, les funcions i objectius operatius de la Xarxa. En el catàleg també s’hi s’exposen quins 
són els principis d’actuació que han de regir la XNEJ i es planteja com els agents implicats han de 
desplegar-los adaptant-se a la realitat juvenil del seu àmbit.   
 
El Catàleg de serveis de la XNEJ estableix les bases de funcionament de les oficines joves, amb les 
funcions i les característiques que ha de tenir l’equipament, així com els requisits tècnics mínims 
que ha de tenir cadascun dels serveis que s’hi ofereixen i quin ha de ser el perfil de les persones 
professionals de la XNEJ.  
 
En aquest sentit, es treballarà amb la Direcció General de Joventut, així com amb el Servei Comarcal 
de Joventut del Consell Comarcal del Maresme per establir quines adaptacions caldrà fer a l’Oficina 
Jove del Maresme - Sidral per a adaptar-se a la proposta que es planteja al Catàleg de serveis. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s 
Servei Comarcal de Joventut - Consell Comarcal del Maresme 
Agència Catalana de Joventut i Direcció General de Joventut – Generalitat de 
Catalunya 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Catàleg de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 
 Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) 

 
Indicadors 

 Nombre de recursos d’abast comarcal oferts des de l’Oficina Jove del Maresme - Sidral 
 Nombre d’activitats planificades d’abast comarcal ofertes des de l’Oficina Jove del Maresme - 

Sidral 
 Nombre d’assessories especialitzades ofertades 
 Nombre d’hores d’atenció setmanal 

 
Observacions - 

 

  

N
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173 Adaptació dels tràmits i serveis a la Llei 39/2015 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis juvenils 

5.2.7. Adaptar els serveis i recursos juvenils als requisits normatius i als marcs 
de planificació supralocals 

 
Descripció 

Adaptació dels tràmits i serveis que s’ofereixen actualment des dels serveis juvenils (inscripcions, 
tramitació de carnets, demanda d’infraestructures i de suport logístic...) als requisits de la Llei  
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les administracions públiques.   

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s Direcció d’Innovació i Qualitat 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

- 

 
Indicadors  Nombre de processos adaptats 

 
Observacions - 

 

  

N
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174 Sistema integral de control de gestió dels serveis juvenils 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Equipaments i serveis infantils 

5.2.8. Incorporar eines de control de gestió i millora contínua dels serveis i 
programes 

 
Descripció 

Disseny i implementació d’un sistema integral de control de gestió dels serveis juvenils vinculat a 
l’existència d’un sistema d’informació que tingui per objectiu facilitar la presa de decisions als/a les 
responsables tècnics/ques i polítics/ques, així com alinear les actuacions vers els objectius 
estratègics definits.  
 
Existeixen altres necessitats informatives dels serveis a les quals cal donar una resposta específica 
per mitjà d’altres instruments. Una de les necessitats és el seguiment operatiu detallat del 
desenvolupament dels serveis per a la detecció d’errors de gestió, tendències i elements de millora: 
En aquest sentit interessa disposar d’eines que permetin un seguiment detallat del 
desenvolupament dels serveis, per mitjà d’un nombre extens d’indicadors que puguin ser utilitzats a 
conveniència de cada moment per analitzar-ne els processos i activitats. També és necessari 
establir els mecanismes de rendiment de comptes, i per fer-ho calen mecanismes de recollida, 
processament i presentació d’informació necessaris per a cadascuna d’aquestes finalitats. 
 
Per tal que el sistema integral sigui un instrument realment aplicable que faciliti la millora de la 
gestió dels serveis, a més del disseny i selecció d’indicadors resulta igual d’important planificar, 
dissenyar i implementar quins seran els instruments que funcionaran com a canal d’entrada dels 
fluxos d’informació.  
 
Des dels Serveis Juvenils cal disposar d’una eina informàtica accessible les 24 hores/365 dies l’any, 
penjada a Internet i accessible des de qualsevol ordinador o dispositiu amb navegador. Aquesta eina 
ha de ser una base de dades única i permanentment actualitzada dels serveis que es porten a terme 
als Espais Joves i a l’Oficina Jove del Maresme – Sidral. L’eina ha de permetre recollir els perfils 
d’usuaris/es dels diferents serveis, els indicadors claus, les actuacions, calendari, etc. i ha de 
possibilitar l’exportació immediata de les dades i registres a fulls de càlcul a més de facilitar la 
confecció de documents de seguiment. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s Servei de Sistema d’Informació i Telecomunicacions 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

- 

 
Indicadors  Fita: posada en marxa del sistema 

 Nombre de persones joves incorporades al sistema de gestió 

 
Observacions - 

 

N
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175 Enquesta a la població jove 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.2. Serveis i equipaments juvenils 

5.2.8. Incorporar eines de control de gestió i millora contínua dels serveis i 
programes 

 
Descripció 

Desenvolupament d’una enquesta amb representativitat estadística a la població jove de Mataró 
amb l’objectiu de disposar d’informació relativa als seus hàbits, condicions de vida, opinions i 
valoració dels serveis municipals. 
 
Es planteja combinar la realització d’enquestes presencials als diferents espais educatius i al carrer, 
amb el desenvolupament d’un qüestionari online, que permeti maximitzar la recollida d’informació. 
 
El contingut de l’enquesta i el seguiment i presentació de resultats es realitzarà en coordinació amb 
la resta de serveis municipals que desenvolupen programes o actuacions específicament adreçades 
a les persones joves, amb l’objectiu de disposar d’informació estratègica d’utilitat per a les polítiques 
i d’aprofitar les economies d’escala.  

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s 

Servei d’Estratègia i Governança 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 
Direcció d’Ensenyament 
Direcció de Cultura 
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
Servei d’Igualtat i Ciutadania (Igualtat i Ciutadania i Convivència) 
Servei de Salut i Consum 
Servei de Benestar Social 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 

 
Indicadors  Nombre de serveis participants 

 Nombre de respostes vàlides obtingudes a l’enquesta 

 
Observacions - 

 

  

N
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176 Pressupost dedicat a les polítiques de joventut 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.3. Transversalitat i recursos 

5.3.1. Incrementar els recursos destinats a les polítiques i serveis juvenils 

 
Descripció Dotació pressupostària dedicada als programes de Joventut desenvolupats per part del Servei 

d’Igualtat i Ciutadania. 

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

Col·laborador/s - 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Repte 2 
 Pressupost municipal 

 
Indicadors 

 Dotació pressupostària programes de Joventut 
 Despesa per càpita (euros per persona) 
 Ingressos per subvencions d’altres administracions (euros) 

 
Observacions - 
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177 
Consolidació de la figura de tècnic/a d’atenció/assessor/a en matèria de formació i 
inserció  

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.3. Transversalitat i recursos 

5.3.1. Incrementar els recursos destinats a les polítiques i serveis juvenils 

 
Descripció 

Consolidació a l’equip tècnic dels programes de Joventut, de la figura de tècnic/a 
d’atenció/assessor/a en matèria de formació i inserció, amb l’objectiu de poder seguir desenvolupant 
les tasques d’atenció, derivació i seguiment de persones joves en aquests àmbits, així com la 
coordinació dels diferents serveis municipals i entitats del territori que desenvolupen programes 
adreçats a la formació i la inserció laboral de les persones joves.    

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Recursos Humans 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 

 Pla estratègic Mataró 2022: Reptes 1 i 2 

 
Indicadors  Fita: incorporació de la figura professional 

 
Observacions - 

 

  

N
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178 Incorporació de suport administratiu a l'equip tècnic de Joventut 
 

 
Eix/os i 
objectiu/s 

Eix 5. Referencialitat 
5.3. Transversalitat i recursos 

5.3.1. Incrementar els recursos destinats a les polítiques i serveis juvenils 

 
Descripció 

Incorporació d’una figura de suport administratiu en plantilla als programes de Joventut que permeti 
desenvolupar una especialització de tasques i funcions dins l’equip i dur a terme accions d’atenció a 
les persones joves usuàries, així com el desenvolupament de tasques administratives i de gestió 
vinculades amb els projectes actuals i futurs del servei.  

 

Població 
destinatària 

12-16 anys 17-18 anys 19-25 anys 25-29 anys Actuació 
generalista 

 
Serveis implicats 

Referent Direcció de Recursos Humans 

Col·laborador/s Servei d’Igualtat i Ciutadania (Joventut) 

 
Cronograma 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Vinculació amb 
d’altres plans i 
instruments de 
planificació 
estratègica 
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Indicadors  Fita: incorporació de la figura professional 

 
Observacions - 

 

 

N
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